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ALEKSY GOETTEL 1

ORCID: 0000-0003-2147-6174

ZWOLNIENIE Z PODATKU DOCHODOWEGO 
WYBRANYCH PRZYCHODÓW UZYSKIWANYCH PRZEZ 

FUNKCJONARIUSZY POLICJI

Uwagi wprowadzające

Niekwestionowanym współcześnie standardem w zakresie ustanawiania 
podatków obciążających dochody osób fi zycznych pozostaje uwzględnie-
nie w ich konstrukcji prawnej zasady powszechności podmiotowej. Z re-
guły tej wynika — uzasadniany względami aksjologicznymi — postulat, 
aby ustawodawca nie ograniczał podmiotowych granic podatku dochodo-
wego do wybranych kategorii podatników 2. Innymi słowy, powszechność 
podmiotowa podatku dochodowego zostaje zapewniona w sytuacji, gdy 
obowiązek realizacji tego świadczenia spoczywa zasadniczo na całym spo-
łeczeństwie, nie zaś na wyselekcjonowanych grupach osób (np. z uwagi 
na posiadane wykształcenie, wykonywany zawód, stan cywilny itp.). Można 
więc przyjąć, że zasada ta ma zapobiegać niesymetrycznemu (czyli de facto 
niesłusznie uprzywilejowującemu pewne kategorie osób 3 i dyskryminują-
cemu pozostałe) rozłożeniu ciężaru fi skalnego na ogół ludności. Reguła 

1 Dr hab. Aleksy Goettel — dr hab. nauk prawnych, profesor Akademii Ekono-
miczno-Humanistycznej w Warszawie. Zainteresowania naukowe autora koncentrują 
się wokół prawa fi nansów publicznych, w szczególności prawa podatkowego. W swych 
badaniach poddaje analizie wybrane zagadnienia ogólnego oraz szczegółowego prawa 
podatkowego, a także podejmuje problematykę fi nansów samorządu terytorialnego 
oraz związków zachodzących między prawem podatkowym a prawem prywatnym.

  Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  J. Małecki [w:] A. Gomułowicz, J. Małecki, Ustawa o podatku dochodowym 

od osób fi zycznych. Komentarz, Warszawa 2003, s. 19. Zob. też B. Brzeziński, 
J. Jezierski, Opodatkowanie gospodarki uspołecznionej w świetle zasad podat-
kowych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne, 
Prawo XXV” 1987, z. 172, s. 124–125. 

3  A. Bień-Kacała, Uczciwość ustawodawcy daninowego, „Gdańskie Studia 
Prawnicze” 2014, t. XXXI, s. 543. 
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powszechności podmiotowej ma przy tym rangę zasady konstytucyjnej 4. 
W myśl art. 84 Konstytucji RP 5 każdy jest bowiem obowiązany do pono-
szenia ciężarów i świadczeń publicznych, w tym podatków określonych 
w ustawie.

Mając na uwadze powyższe wstępne wyjaśnienia, należy podkreślić, 
że w kręgu podatników podatku dochodowego od osób fi zycznych znaj-
dują się także, stosownie do zasady powszechności podmiotowej, funkcjo-
nariusze Policji. W tym miejscu wypada wszakże przypomnieć, iż w dość 
nieodległej przeszłości ich sytuacja podatkowoprawna przedstawiała się 
zgoła odmiennie. Z treści art. 99 ust. 2 (w jego pierwotnej redakcji) usta-
wy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 6 wynikało mianowicie, że z tytułu służby 
policjant otrzymuje jedno uposażenie i inne świadczenia pieniężne okre-
ślone w ustawie, wolne od podatku od wynagrodzeń. Zasadnicze znaczenie 
z punktu widzenia zasad opodatkowania wynagrodzeń policjantów miała 
ewolucja uregulowań podatkowych, w szczególności zaś wejście w życie 
1 stycznia 1992 r. ustawy o podatku dochodowym od osób fi zycznych 7. 
W praktyce podatkowej organów skarbowych utrwaliła się opinia, że nowo 
wprowadzona danina, czyniąca zadość regule powszechności podmiotowej, 
obejmuje także dochody funkcjonariuszy Policji (pomimo że w dalszym 
ciągu w mocy pozostawał wspomniany art. 99 ust. 2 ustawy o Policji). 
Wypada przyznać, że w opisywanym czasie miał miejsce dość osobliwy 
(aczkolwiek tylko z pozoru) stan rzeczy — z jednej strony możliwe było 
przyjęcie stanowiska (jak słusznie czyniły organy podatkowe), iż wejście 
w życie ustawy podatkowej w istocie uchyliło art. 99 ust. 2 ustawy o Po-
licji (w części dotyczącej zwolnienia od podatku). Z drugiej jednak strony, 
w obliczu nieprzerwanego (formalnie rzecz biorąc) obowiązywania powyż-
szego przepisu, wielu podatników (policjantów) mogło żywić przekonanie, 
że stanowi on lex specialis w stosunku do norm prawa podatkowego (tym 
bardziej, że Konstytucja RP, a wraz z nią art. 84 ustanawiający powszech-
ność opodatkowania, weszła w życie dopiero 17 października 1997 r.). Nie 
zagłębiając się w powstałe na tym tle kontrowersje (które mają już wyłącz-
nie historyczne znaczenie) 8, należy wspomnieć, że istniejące wątpliwości 
ustały w wyniku nowelizacji ustawy o Policji 9, polegającej m.in. na usu-

4  Szerzej na ten temat: C. Kosikowski, Ustawa podatkowa, Warszawa 2006, s. 70–71.
5 Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU z 1997 r., 

nr 78, poz. 483 ze zm.; dalej jako: Konstytucja RP). 
6 DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179; dalej jako: ustawa o Policji.
7  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1387; dalej jako: u.p.d.o.f. 
8 Stanowiły one przedmiot licznych rozstrzygnięć judykatury — zob. tytułem 

przykładu: wyrok NSA w Lublinie z 26 listopada 1999 r., sygn. I SA/Lu 1110/98, 
LEX nr 1692729; wyrok NSA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2000 r., sygn. I SA/
Wr 1527/98, LEX nr 1692665; wyrok NSA w Warszawie z 17 maja 2000 r., sygn. III 
SA 859/99, LEX nr 1692751; wyrok NSA w Katowicach z 28 czerwca 2000 r., sygn. 
I SA/Ka 33/99, LEX nr 1692766; wyrok NSA w Łodzi z 4 lipca 2000 r., sygn. I SA/
Łd 1124/98, LEX nr 1692948.

9  Dokonanej ustawą z 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wyna-
grodzenia w państwowej sferze budżetowej (DzU z 1995 r., nr 34, poz. 163).
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nięciu z treści art. 99 ust. 2 spornego sformułowania „wolne od podatku 
od wynagrodzeń”. 

Wracając jednak do głównego nurtu rozważań, należy podkreślić, że re-
spektowanie zasady powszechności podmiotowej nie pozostaje w sprzecz-
ności z ideą preferencji podatkowych. Preferencje te, przede wszystkim 
zwolnienia oraz ulgi podatkowe, służą łagodzeniu ogólnego reżimu fi skal-
nego (poprzez zniesienie bądź redukcję obciążenia podatkowego) wtedy, 
gdy z różnych przyczyn za właściwe uznaje się poświęcenie części do-
chodów budżetowych w imię ochrony innego, bardziej doniosłego dobra 
(najczęściej w grę wchodzą racje natury aksjologicznej, często mające 
swe źródło w Konstytucji RP) 10. Dalsze rozważania zostaną ograniczone 
do jednej z ich postaci — zwolnień podatkowych, przy czym analizie zosta-
ną poddane wyłącznie (przysługujące funkcjonariuszom Policji) wybrane 
zwolnienia o charakterze przedmiotowym (a więc odnoszące się do określo-
nych cech przedmiotu opodatkowania; w wypadku analizowanego podat-
ku dochodowego chodzi oczywiście o dochody podatnika będącego osobą 
fi zyczną). Powyższy zabieg wynika z faktu, iż w obrębie tego rodzaju po-
datku (w przeciwieństwie do podatku dochodowego od osób prawnych)
zasadniczo nie występują zwolnienia podmiotowe sensu stricto (odwołujące 
się wyłącznie do pewnych cech podmiotu podatku) 11. 

Należy ponadto mieć na uwadze okoliczność, iż zwolnienia podatkowe przy-
sługujące funkcjonariuszom Policji (czego nie da się powiedzieć o ulgach po-
datkowych) można — dla potrzeb niniejszego opracowania — zakwalifi kować 
do dwóch, następujących kategorii. W pierwszej grupie znajdują się zwolnienia 
przysługujące ogółowi podatników, bez względu na przynależność do określo-
nej grupy zawodowej. Przesłanki ich zastosowania odwołują się najczęściej 
do określonej cechy bądź zespołu cech danego źródła przychodu (np. funkcji 
świadczenia lub statusu podmiotu wypłacającego je). Co prawda, do tego typu 
zwolnień mają prawo również funkcjonariusze Policji, jednak warunki ich za-
stosowania w żaden sposób nie odwołują się do aspektu zawodowego. Stąd 
też nie będą one przedmiotem rozważań (poza zakresem analizy, z oczywistych 
powodów, pozostaną tym bardziej zwolnienia przysługujące przedstawicielom 
innych zawodów oraz ulgi podatkowe, ponieważ one także w zasadzie abstra-
hują od rodzaju zawodu uprawianego przez podatnika i stosuje się je z uwagi 
na inne okoliczności, np. sytuację rodzinną 12 lub stan zdrowia podatnika). 

10  Zob. uzasadnienie do wyroku TK z 9 maja 2005 r., sygn. SK 14/04, OTK ZU 2005, 
z. 5A, poz. 47; A. Nita, Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opo-
datkowania, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2014, s. 23–26. 

11  W literaturze prawa podatkowego wskazuje się, że jedynym odstępstwem 
od zasady powszechności podmiotowej w podatku dochodowym od osób fi zycz-
nych bywają — w niektórych systemach prawnych — zwolnienia podmiotowe 
adresowane, na podstawie prawa międzynarodowego lub zwyczajów międzyna-
rodowych, do pracowników obcych przedstawicielstw dyplomatycznych lub kon-
sularnych — zob. W. Wójtowicz [w:] tenże (red.), Prawo podatkowe — część ogólna 
i szczegółowa, Warszawa 2009, s. 259.

12  K. Święch, Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Warszawa 
2013, s. 31 i nast.



8 Aleksy Goettel Nr 1(137)

Do drugiej kategorii zwolnień należy zaliczyć te preferencje, które wprawdzie 
przysługują przedstawicielom różnych zawodów, jednak z pewnych powodów 
mają szczególnie istotne znaczenie dla funkcjonariuszy Policji (zwłaszcza, gdy 
w przepisach ustawy podatkowej expressis verbis wskazuje się na interesu-
jącą nas grupę podatników).To właśnie tego rodzaju zwolnienia podatkowe 
zostaną omówione w toku dalszych rozważań.

W podsumowaniu niniejszej części opracowania wypada także dokonać 
jeszcze jednego zróżnicowania zwolnień podatkowych, do których upraw-
nieni są policjanci. Otóż, o ile część ze stanowiących przedmiot rozważań 
preferencji stosowana jest względem przysporzeń pieniężnych (co akurat 
jest w pełni zrozumiałe z uwagi na naturę podatku dochodowego), o tyle 
niektóre z interesujących nas zwolnień dotyczą świadczeń w naturze (co, 
choć może prima facie wydawać się nieco zaskakujące, także znajduje 
uzasadnienie w formule przedmiotu obowiązku podatkowego w podatku 
dochodowym). 

Zwolnienie świadczeń związanych z ubiorem służbowym

Powyższe zwolnienie podatkowe nie zostało wprawdzie expressis verbis 
zaadresowane do funkcjonariuszy Policji, jednak — co nie może budzić 
najmniejszych wątpliwości — odgrywa ono istotną rolę z punktu widzenia 
interesującej nas grupy zawodowej. Chodzi o przewidziane w art. 21 ust. 1 
pkt 10 u.p.d.o.f. rozwiązanie, w świetle którego wolna od podatku do-
chodowego jest  wartość ubioru służbowego (umundurowania),  jeżeli jego 
używanie należy do obowiązków pracownika, lub ekwiwalentu pieniężnego 
za ten ubiór. Należy podkreślić, że już z treści art. 1 ust. 1 ustawy o Po-
licji wynika, że Policja stanowi formację umundurowaną. Z kolei art. 70 
ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji przewiduje, że policjant otrzymuje bezpłatne 
umundurowanie, natomiast art. 70 ust. 1 pkt 2, 3 oraz 4 zobowiązują 
ministra właściwego do spraw wewnętrznych do określenia w drodze roz-
porządzenia (w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów 
publicznych) wysokości i warunków przyznawania równoważnika pienięż-
nego w zamian za umundurowanie, uwzględniając: 

 — elementy umundurowania stanowiące podstawę do określenia wyso-
kości równoważnika;
 — sposób ustalania wysokości równoważnika;
 — tryb i przypadki przyznawania, zwrotu i zawieszania wypłaty równo-
ważnika;
 — terminy wypłacania lub zwrotu równoważnika.
Jak zatem widać, formuła analizowanego zwolnienia podatkowe-

go została dostosowana do przepisów ustawy o Policji — z jednej stro-
ny uwzględniono w niej nieodpłatne przysporzenie w naturze („wartość 
ubioru”), z drugiej zaś objęła ona świadczenie pieniężne (równoważnik). 
Na szczególne podkreślenie zasługuje okoliczność zwolnienia z podatku 
wartości ubioru przekazanego policjantowi. Zabieg ten był koniecz-
ny ze względów aksjologicznych, albowiem stosownie do art. 10 ust. 1 
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pkt 9 u.p.d.o.f. w zw. z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym podlegają także nieodpłatne świadczenia niewymienione 
w art. 12–14 u.p.d.o.f. oraz art. 17 u.p.d.o.f. (a więc m.in. świadczenia 
w naturze) 13. Skoro przekazany policjantowi ubiór — jako właśnie 
świadczenie in natura oraz, co ważne, nieodpłatne — również (obok 
przysporzeń pieniężnych) mieści się w polu obowiązku podatkowego, 
to niezbędne było wyraźne zwolnienie jego wartości z podatku dochodo-
wego (w przeciwnym razie — ze zwolnienia korzystałby wyłącznie rów-
noważnik). Wypada także zauważyć, że użyty w treści art. 21 ust. 1 
pkt 10 u.p.d.o.f. spójnik „lub” wyraźnie wskazuje, iż jeśli policjant otrzy-
ma jedynie część ubioru, zaś w pozostałej części zostanie mu wypłacony 
równoważnik, to wolne od podatku pozostaną obydwa wskazane przyspo-
rzenia. Wydaje się także, że sformułowanie „wartość ubioru służbowego 
(umundurowania)” należy interpretować w ten sposób, że umundurowanie 
stanowi nie tyle synonim ubioru służbowego, co jedną z jego postaci. Do-
danie w nawiasie słowa „umundurowania” stanowi jedynie formę doprecy-
zowania zakresu zwolnienia podatkowego.

Elementy umundurowania określa rozporządzenie ministra spraw we-
wnętrznych i administracji z 20 maja 2009 r. w sprawie umundurowania 
policjantów 14, zatem w celu ustalenia zakresu pojęcia „umundurowanie” 
(i tym samym granic zwolnienia podatkowego) należy odwoływać się do po-
wyższego aktu (co oznacza zakaz stosowania wykładni opartej na zna-
czeniu potocznym) 15. Nie wolno w tym miejscu pominąć unormowania 
wynikającego z art. 10 ustawy z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundu-
rach 16, stosownie do którego mundurem jest ubiór lub jego części służące 
oznaczeniu przynależności do określonej jednostki organizacyjnej lub wy-
konywania określonych funkcji albo służb. Zatem wolne od podatku pozo-
stają nie tylko umundurowanie, lecz także dystynkcje oraz znaki identyfi -
kacyjne policjantów. Pewnego komentarza wymaga także — użyty w treści 
art. 21 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f. zwrot — „jeżeli jego używanie należy do obo-
wiązków pracownika”. Po pierwsze o obowiązku używania munduru przez 
funkcjonariuszy Policji przesądza art. 60 ust. 1 , stosownie do którego po-
licjant w czasie służby jest obowiązany do noszenia przepisowego mundu-
ru i wyposażenia (z wyjątkiem przypadków określonych przez komendanta 
głównego Policji na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy o Policji). Po drugie 
skoro obowiązek używania ubioru jest warunkiem zastosowania zwolnie-
nia podatkowego, to należy przyjąć, że ewentualne przekazanie policjanto-
wi ubioru, do którego używania nie jest on obowiązany (lub ekwiwalentu 
za ten ubiór) nie będzie uprawniać do zwolnienia podatkowego (oczywi-
ście z wyłączeniem umundurowania, gdyż do jego używania policjant jest 

13  Więcej na temat pojęcia nieodpłatnych świadczeń w kontekście przedmio-
towego zakresu podatku dochodowego od osób fi zycznych — zob. wyrok WSA 
w Gliwicach z 15 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Gl 293/18, LEX nr 2655622. 

14 DzU z 2009 r., nr 90, poz. 738 ze zm. 
15  Por. K. Janczukowicz, Ubiór dla pracownika jako przychód ze stosunku 

pracy, LEX 2017.
16  Tekst jedn. DzU z 2016 r., poz. 38. 
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— jak już zaznaczono — obowiązany). Po trzecie, analizując pełne brzmie-
nie art. 21 ust. 1 pkt 10 u.p.d.o.f., należy dojść do wniosku, że — pomimo 
iż warunek odnoszący się do używania ubioru znalazł się bezpośrednio 
po zwrocie „wartość ubioru służbowego (umundurowania)”, a przed sfor-
mułowaniem „lub ekwiwalentu pieniężnego za ten ubiór” — obowiązek ten 
jest aktualny nie tylko w razie przekazania policjantowi ubioru, lecz także 
w sytuacji wypłacenia mu ekwiwalentu pieniężnego.

Zwolnienie równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

Preferencyjnym instrumentem łagodzącym reżim fi skalny względem 
funkcjonariuszy Policji (i to takim, w którym expressis verbis wskazuje się 
na tę grupę zawodową) jest zwolnienie z podatku dochodowego przewidzia-
ne w art. 21 ust. 1 pkt 77 u.p.d.o.f. Z przepisu tego wynika, że od podatku 
wolne są  równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego wypłacone: 
funkcjonariuszom Policji i Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego i Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby 
Wywiadu Wojskowego, Straży Granicznej, Służby Celno-Skarbowej, Służ-
bie Ochrony Państwa oraz strażakom Państwowej Straży Pożarnej, do wy-
sokości nieprzekraczającej kwoty 2280 zł. 

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że art. 88 ust. 1 ustawy o Po-
licji jednoznacznie rozstrzyga, że policjantowi w służbie stałej przysługuje 
prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości, w której pełni służbę, lub 
w miejscowości pobliskiej, z uwzględnieniem liczby członków rodziny oraz 
ich uprawnień wynikających z przepisów odrębnych. Jednocześnie art. 92 
ust. 1 ustawy o Policji stanowi, że policjantowi przysługuje równoważnik 
pieniężny, jeżeli on sam lub członkowie jego rodziny nie posiadają loka-
lu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobli-
skiej, zaś art. 92 ust. 2 ustawy o Policji nakłada na ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych obowiązek określenia w drodze rozporządzenia 
(w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw fi nansów publicznych) 
szczegółowych zasad przyznawania, odmowy przyznania, cofania oraz 
zwracania równoważnika pieniężnego.

Charakterystyczną cechą analizowanej preferencji podatkowej jest nie-
wątpliwie fakt, iż nie obejmuje ona pełnej kwoty równoważnika pieniężne-
go za brak lokalu mieszkalnego, lecz jedynie pewną jego część — do wyso-
kości 2280 zł. Od nadwyżki ponad wskazaną kwotę należy uiścić podatek 
dochodowy. Można więc uznać, że z punktu widzenia charakteru praw-
nego, prezentowana konstrukcja w większym stopniu przypomina ulgę 
podatkową 17, niż zwolnienie podatkowe sensu stricto. Na marginesie warto 

17  Cechą charakterystyczną ulgi podatkowej jest bowiem okoliczność, iż w wy-
niku jej zastosowania następuje ograniczenie (nie zaś zniesienie) obciążenia fi skal-
nego w stosunku do ogólnego reżimu podatkowego. Z techniczno-prawnego punktu 
widzenia ulgi podatkowe przyjmują najczęściej postać odliczeń od podstawy opo-
datkowania lub ustalonej kwoty podatku bądź obniżek stawek podatkowych — por. 
B. Brzeziński, Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017, s. 153. 
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dodać, że tego rodzaju rozwiązań jest znacznie więcej w podatku docho-
dowym od osób fi zycznych, np. art. 21 ust. 1 pkt 9a, 17, 19, 26 lit. „b”, 
78 lit. „b” u.p.d.o.f. Oczywiście ewentualne wypłacenie równoważnika 
w kwocie niższej od 2280 zł skutkowałoby brakiem obowiązku zapłaty po-
datku, jednak biorąc pod uwagę § 2 sygnalizowanego wyżej rozporządze-
nia 18, w szczególności zaś przewidziane w nim stawki dzienne, taki stan 
rzeczy można sobie wyobrazić wyłącznie względem policjantów nieposia-
dających członków rodziny. 

Na tle powyższego limitu pojawiły się w praktyce podatkowej pewne 
wątpliwości. Przedmiotem dociekań judykatury stał się problem, zawiera-
jący się w pytaniu — jak ocenić pod względem podatkowoprawnym sytua-
cję, gdy w szczególnych okolicznościach (np. w wyniku wyroku sądowego) 
równoważnik zostanie wypłacony jednorazowo za okres np. kilku lat? 19 
Warto przy tym wyjaśnić, że w świetle § 2 pkt 4 powołanego rozporządze-
nia wypłaty równoważnika dokonuje w okresach miesięcznych właściwa 
jednostka organizacyjna Policji. Otóż w razie zaistnienia przedstawione-
go stanu rzeczy — w opinii organów podatkowych, podzielonej następ-
nie przez sąd administracyjny — sumę równoważników za kolejne lata 
należy pomniejszyć nie o wartość wynikającą z pomnożenia kwoty 2280 
zł przez liczbę lat, lecz jedynie o 2280 zł. Pogląd ten — choć wydawać 
się on może naruszać słuszny interes podatnika — trzeba zaaprobować. 
Przemawia za nim mechanizm obliczania podatku dochodowego, w szcze-
gólności zaś sposób ustalania przychodu. Rację ma organ podatkowy, gdy 
stwierdza, że „[…] zarówno z punku widzenia opodatkowania podatkiem 
dochodowym od osób fi zycznych określonego przychodu, jak i zwolnienia 
przychodu z opodatkowania, zgodnie z zasadą ogólną wyrażoną w art. 11 
ust. 1 ustawy o podatku dochodowym osób fi zycznych, istotny jest mo-
ment otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika danego przy-
chodu”. Nie sposób też kwestionować zapatrywania Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego w Białymstoku (przychylającego się w istocie do argu-
mentacji organu podatkowego), iż „powyższa interpretacja nie narusza 
konstytucyjnej zasady równości wobec prawa, ponieważ przedmiotowe 
zwolnienie […] dotyczy kwoty zwolnienia w równej wysokości i odnosi się 
do roku otrzymania świadczenia objętego tym zwolnieniem” 20. 

Innym problemem odnoszącym się do analizowanego zwolnienia, któ-
ry pojawiał się niekiedy w praktyce, jest błędna kwalifi kacja podatkowo-
prawna równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego, zali-
czająca go do kategorii świadczeń objętych zwolnieniem z mocy art. 21 
ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f. Należy wyjaśnić, że jakkolwiek między stano-
wiącym przedmiot rozważań zwolnieniem a preferencją uregulowaną 

18  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 czerw-
ca 2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy 
przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego 
za brak lokalu mieszkalnego (tekst jedn. DzU z 2014 r., poz. 1130). 

19  Wyrok WSA w Białymstoku z 5 marca 2008 r., sygn. I SA/Bk 610/07, LEX 
nr 466253. 

20  Zob. tamże, uzasadnienie.



12 Aleksy Goettel Nr 1(137)

w przywołanym powyżej przepisie zachodzi pewne podobieństwo (art. 21 
ust. 1 pkt 14 u.p.d.o.f. uchyla obowiązek zapłaty podatku względem kwo-
ty otrzymywanej przez pracowników z tytułu zwrotu kosztów przeniesie-
nia służbowego oraz zasiłków na zagospodarowanie i osiedlenie w związ-
ku z przeniesieniem służbowym, do wysokości 200% wynagrodzenia na-
leżnego za miesiąc, w którym nastąpiło przeniesienie), to jednak mamy 
tu do czynienia z odrębnymi konstrukcjami, znajdującymi zastosowanie 
w odmiennych stanach faktycznych 21. 

Zwolnienie należności przysługujących z tytułu pozostawania 
w służbie kandydackiej

Kolejnym zwolnieniem podatkowym, adresowanym wprost do funk-
cjonariuszy Policji, jest instrument przewidziany w art. 21 ust. 1 
pkt 80 u.p.d.o.f. Z przepisu tego wynika, że podatku dochodowego nie po-
biera się od przychodów ze stosunku służbowego otrzymanych w służbie 
kandydackiej przez funkcjonariuszy Policji, Straży Granicznej, Państwo-
wej Straży Pożarnej i Służby Więziennej. Biorąc pod uwagę okoliczność, 
że preferencja ta obejmuje swym zakresem ogół przysporzeń uzyskiwa-
nych z tytułu pozostawania w stosunku służbowym (zarówno pienięż-
nych, jak i rzeczowych 22), może powstać wątpliwość, czy prezentowana 
konstrukcja nie stoi w sprzeczności z, wspomnianą powyżej, zasadą po-
wszechności podmiotowej. Jeśli reguła ta ma zapewnić, że krąg podatni-
ków podatku dochodowego będzie wyznaczony z poszanowaniem określo-
nych standardów aksjologicznych, w szczególności poprzez zapobieganie 
kreowaniu nieuzasadnionych przywilejów podatkowych, to trudno nie za-
uważyć, iż art. 21 ust. 1 pkt 80 u.p.d.o.f. de facto czyni wyłom w zakresie 
idei powszechnego opodatkowania. Od razu należy jednak skonstatować, 
że odstępstwo od zasady powszechności podmiotowej trudno — w opisy-
wanym wypadku — oceniać negatywnie. Trzeba mieć wszakże na uwadze 
specyfi kę służby kandydackiej i wynikające z niej konsekwencje. W świetle 
art. 30 ust. 1 ustawy o Policji w zw. z art. 56 ust. 2 ustawy z 21 listopa-
da 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 23, 
służba kandydacka trwa jedynie dwanaście miesięcy. Ponadto stosownie 
do art. 30 ust. 2 i 3 ustawy o Policji, policjant w służbie kandydackiej 
pełni służbę w systemie skoszarowanym oraz wykonuje jedynie czyn-
ności administracyjno-porządkowe. Nie można też nie wziąć pod uwagę 
faktu otrzymywania przez policjanta pełniącego taką służbę uposażenia 
w niewielkiej wysokości. Nie sposób nie dostrzec więc, że służba kandyda-
cka — jakkolwiek wiąże się z uzyskiwaniem uposażenia przez policjanta 

21  Zob. pismo Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2009 r., IBPBII/1/415-132/
08/BJ.

22  A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Art. 21 [w:] ciż, PIT. Komentarz,  LEX 2015.
23  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1541. 
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— nie powinna być traktowana na równi (także pod względem podatko-
woprawnym) ze służbą przygotowawczą oraz (tym bardziej) służbą stałą.

Zwolnienie podwyższenia uposażenia przysługującego w okresie 
przebywania na urlopie rodzicielskim

Unormowanie, które w pewien sposób wpływa na sytuację podatko-
wprawną funkcjonariuszy Policji, wynika z treści art. 21 ust. 1 pkt 82a 
u.p.d.o.f. Przepis ten stanowi m.in., że od podatku dochodowego wol-
ne są kwoty podwyższenia uposażenia, o których mowa w art. 121a 
ust. 3a ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji oraz kwoty podwyższe-
nia zasiłku macierzyńskiego, o których mowa w art. 31 ust. 3a ustawy 
z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa 24. Jak zatem widać, interesująca 
nas preferencja — choć uregulowana w tej samej jednostce redakcyjnej 
analizowanego aktu normatywnego — zawiera w istocie dwa zwolnienia 
podatkowe, obejmujące świadczenia wypłacane na podstawie dwóch róż-
nych ustaw. Łączne ich unormowanie było jednak zabiegiem trafnym, po-
nieważ konstrukcje te posiadają pewne cechy wspólne. Po pierwsze, istota 
obydwu zwolnień wynikających z art. 21 ust. 1 pkt 82a u.p.d.o.f. pole-
ga na uchyleniu obowiązku zapłaty podatku wyłącznie względem kwot 
podwyższenia, tj. świadczeń (elementów) w pewnym sensie akcesoryjnych 
w stosunku do świadczeń podstawowych (uposażenia oraz zasiłku macie-
rzyńskiego). Po drugie, obydwa wskazane świadczenia uzupełniające (pod-
wyższenia) w istocie realizują tę samą funkcję. Jednakże o ile podwyższe-
nie zasiłku macierzyńskiego dotyczy zdecydowanej większości zatrudnio-
nych (osób objętych powszechnym systemem ubezpieczeń społecznych), 
np. w jednostkach Policji będą to pracownicy cywilni (zatem ta kwestia zo-
stanie pominięta w toku dalszych rozważań), o tyle podwyższenie uposaże-
nia odnosi się m.in. do policjantów. Można więc przyjąć, iż zaprezentowa-
ny kształt zwolnienia podatkowego z art. 21 ust. 1 pkt 82a u.p.d.o.f. jest 
konsekwencją objęcia policjantów (oraz innych służb wymienionych w po-
wyższym przepisie) odrębnym (w stosunku do ogółu zatrudnionych) syste-
mem zabezpieczenia społecznego 25.

Mechanizm jurydyczny zastosowany w treści analizowanego unormowa-
nia jest przykładem tzw. piętrowego odesłania do innych przepisów. Zawie-
ra ono bezpośrednie odesłanie (w zakresie odnoszącym się do policjantów) 
do art. 121a ust. 3a ustawy o Policji, ten zaś z kolei również bezpośrednio 
odsyła do ustawy z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych 26, 
pośrednio zaś, poprzez odwołanie się do swoich wcześniejszych ustępów 

24  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 645. 
25 M. Bartoszewska, Art. 5. [w:] J. Wantoch-Rekowski (red.), Ustawa o syste-

mie ubezpieczeń społecznych. Komentarz, LEX 2015.
26 DzU z 2018 r., poz. 2220 ze zm. 
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(1–3), do ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy 27 Mamy tu więc 
do czynienia z dość skomplikowanym systemem odesłań. 

Za punkt wyjścia całej tej złożonej konstrukcji należy uznać przepisy 
kodeksu pracy regulujące system urlopów przysługujących z tytułu uro-
dzenia się dziecka, mianowicie: urlop macierzyński, a także urlop na wa-
runkach urlopu macierzyńskiego (art. 180 i nast.), urlop ojcowski (art. 
1823) oraz urlop rodzicielski (art. 1821a i nast.). W zależności od rodzaju 
wykorzystywanego przez policjanta urlopu art. 121a ust. 1–3 ustawy o Po-
licji ustala należne mu w tym czasie uposażenie, zgodnie z następującymi 
regułami:

 — za czas urlopu macierzyńskiego (urlopu na warunkach urlopu macie-
rzyńskiego) oraz urlopu ojcowskiego uposażenie to wynosi 100% do-
tychczasowego uposażenia,
 — za czas urlopu rodzicielskiego uposażenie to (w wypadkach określo-
nych w kodeksie pracy) ulega obniżeniu, przy czym najwyżej do kwoty 
równiej 60% dotychczasowego uposażenia.
Jeżeli obniżone uposażenie policjanta osiągnie niższy wymiar niż 

przewidziane w ustawie o świadczeniach rodzinnych świadczenie rodzi-
cielskie 28, ulega ono, stosownie do nakazu przewidzianego w art. 121a 
ust. 3a ustawy o Policji, podwyższeniu do wysokości świadczenia rodziciel-
skiego. Podatkowoprawne konsekwencje podwyższenia uposażenia określa 
przytoczony na początku niniejszego punktu opracowania art. 21 ust. 1 
pkt 82a u.p.d.o.f. Z jego brzmienia wynika, że kwoty z tytułu opisanego 
wyżej podwyższenia uposażenia są wolne od podatku dochodowego.

Nie ulega wątpliwości, oceniając ratio legis analizowanych unormowań, 
że zwolnienie z podatku przedstawionego podwyższenia uposażenia, ana-
logicznie do podwyższenia zasiłku macierzyńskiego, ma z założenia reali-
zować prospołeczne (pozafi skalne) funkcje podatku. Warto jednakże do-
dać –— biorąc pod uwagę wysokość świadczenia rodzicielskiego oraz fakt, 
że minimalne uposażenie policjanta za okres urlopu rodzicielskiego nie 
może być, jak wyżej wyjaśniono, niższe niż 60% jego dotychczasowego upo-
sażenia — praktyczne znaczenie omawianego zwolnienia jest niewielkie.

Zwolnienie świadczeń pieniężnych przysługujących z tytułu udziału 
w działaniach poza granicami państwa

Wśród preferencji podatkowych, w praktyce o stosunkowo skromniej-
szym — ze względu na swoją specyfi kę — zasięgu, fi guruje zwolnienie 
unormowane w art. 21 ust. 1 pkt 83a u.p.d.o.f. Przepis ten przewiduje, 
że od podatku dochodowego wolne są świadczenia przyznane na podsta-
wie odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na podsta-
wie tych ustaw policjantom, funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej 

27  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1040 ze zm.; dalej jako: k.p.
28  W myśl art. 17c ust. 5 przywołanej ustawy o świadczeniach rodzinnych 

wynosi ono (co do zasady) 1000 zł.
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i Straży Granicznej, pracownikom jednostek policyjnych lub jednostek 
organizacyjnych Straży Granicznej wykonującym zadania poza granicami 
państwa w składzie kontyngentu w celu udziału w:
a) misji pokojowej, w tym jako obserwator w misji pokojowej organizacji 

międzynarodowych i sił wielonarodowych,
b) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom,
c) organizowaniu i kontroli ruchu granicznego, organizowaniu ochrony 

granicy państwowej lub zapewnieniu bezpieczeństwa w komunikacji 
międzynarodowej

— z wyjątkiem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należności 
pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby. 

Analiza cytowanego uregulowania wskazuje, że ustawodawca podat-
kowy ustalił w dość szczególny sposób krąg benefi cjentów powyższe-
go zwolnienia. Nie dość, że wśród uprawnionych do niego znaleźli się 
(oprócz policjantów) funkcjonariusze niektórych innych formacji, to jesz-
cze — na co warto zwrócić uwagę — prawo do interesującego nas zwol-
nienia przysługuje pracownikom jednostek policyjnych 29. Ograniczając 
jednak dalsze rozważania do zasad stosowania  art. 21 ust. 1 pkt 83a 
u.p.d.o.f. względem policjantów, należy zauważyć, że nie w każdym wy-
padku udział policjanta w kontyngencie będzie pociągał za sobą odstąpie-
nie od poboru podatku dochodowego. Ustawodawca — delimitując zakres 
powyższej preferencji — posłużył się dwojakiego rodzaju obostrzeniami. 

Po pierwsze, konfrontując brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 83a 
u.p.d.o.f z treścią art. 145a ust. 1 pkt 1–5 ustawy o Policji nietrudno do-
strzec, że o ile delegowanie policjanta do pełnienia służby poza granicami 
państwa w kontyngencie policyjnym wydzielonym do udziału w misji po-
kojowej oraz akcji zapobiegania aktom terroryzmu lub ich skutkom bę-
dzie uzasadniało zastosowanie zwolnienia podatkowego, o tyle preferencja 
ta nie będzie przysługiwała policjantowi uczestniczącemu w kontyngencie 
wydzielonym do udziału w akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub huma-
nitarnej, szkoleniu i ćwiczeniach policyjnych oraz przedsięwzięciach re-
prezentacyjnych. Jeśli przyjmiemy, że intencją ustawodawcy podatkowego 
było okazanie szczególnych względów funkcjonariuszom biorącym udział 
w kontyngentach organizowanych w celu podejmowania działań na rzecz 
ochrony życia ludzkiego lub udział w takich działaniach łączy się z nara-
żeniem życia lub zdrowia samych funkcjonariuszy (a wydaje się, iż właśnie 
taki zamysł przyświecał legislatorowi), to można zgłosić wątpliwość, czy 
art. 21 ust. 1 pkt 83a u.p.d.o.f. nie powinien również obejmować kontyn-
gentów wydzielonych do udziału w akcji ratowniczej i poszukiwawczej lub 
humanitarnej. Jednocześnie z aprobatą należy potraktować wolę ustawo-
dawcy, który nie przewidział zwolnienia odnośnie do kontyngentów zwią-
zanych ze szkoleniem i ćwiczeniami policyjnymi oraz przedsięwzięciami 
reprezentacyjnymi. 

29  Szerzej na temat uwzględnienia w składzie kontyngentu policyjnego osób 
niebędących policjantami zob. W. Kotowski, Art. 145(c) [w:] tenże, Ustawa o Poli-
cji. Komentarz,  LEX 2012. 
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Po drugie, ustawodawca podatkowy, ustalając negatywny zakres ana-
lizowanego zwolnienia, zdecydował, że preferencja ta nie będzie stosowa-
na względem wynagrodzenia za pracę oraz uposażeń i innych należno-
ści pieniężnych przysługujących z tytułu pełnienia służby. Problematyka 
wynagrodzenia za pracę nie mieści się w ramach niniejszego opracowa-
nia, ponieważ benefi cjentami tego świadczenia są uczestnicy misji nie-
będący policjantami. Natomiast jeśli chodzi o uposażenie oraz inne na-
leżności pieniężne przysługujące policjantowi z tytułu pełnienia służby, 
wydaje się, że poza zakresem zwolnienia podatkowego pozostają te przy-
sporzenia, które policjant uzyskuje niezależnie od udziału w kontyngen-
cie. Do takiego wniosku prowadzi wykładnia celowościowa art. 21 ust. 1 
pkt 83a u.p.d.o.f. Wolne od podatku dochodowego będą więc świadczenia 
immanentnie związane z uczestnictwem w kontyngencie, unormowane 
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 5 listopada 2002 r. w sprawie należ-
ności pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do peł-
nienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym 30.

Zwolnienie świadczeń przysługujących z tytułu pełnienia służby poza 
granicami państwa

W wyniku jednej z ostatnich nowelizacji ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fi zycznych 31 została ustanowiona konstrukcja bezpośred-
nio adresowana m.in. do funkcjonariuszy Policji. Chodzi o — wynikające 
z art. 21 ust.1 pkt 90c u.p.d.o.f. — zwolnienie, na mocy którego wolne 
od podatku dochodowego są świadczenia, o których mowa w art. 145 
ga ust. 2 i 6 ustawy o Policji. Szczególnego podkreślenia wymaga przy tym 
okoliczność, że tenże artykuł ustawy o Policji został wprowadzony powo-
łanym wyżej aktem normatywnym, nowelizującym ustawę o podatku do-
chodowym. Na marginesie warto dodać, że zapewne skutek niedopatrzenia 
przepisowi aktu nowelizującego, wprowadzającego zwolnienie podatkowe 
(art. 4 pkt 3 ustawy z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach 
działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw) oraz unor-
mowaniu zmieniającemu przepisy ustawy o Policji (art. 2 pkt 3 ustawy 
z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami 
państwa oraz niektórych innych ustaw) nadano odmienne daty wejścia 
w życie (odpowiednio: 30 dni oraz 6 miesięcy od ogłoszenia ustawy nowe-
lizującej). W rezultacie, interesująca nas preferencja podatkowa zaczęła 
obowiązywać na długo przed wejściem w życie art. 145ga ustawy o Policji, 
normującego świadczenie stanowiące jej przedmiot. 

W świetle art. 145ga ust. 1 ustawy o Policji, policjant delegowany 
do pełnienia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym, 

30  DzU z 2002 r., nr 192, poz. 1607 ze zm. 
31  Dokonanej ustawą z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach 

działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., 
poz. 1726). 
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o którym mowa w art. 145a ust. 1 pkt 1–3 ustawy o Policji, po powrocie 
do kraju podlega bezpłatnym badaniom lekarskim i psychologicznym. Na-
tomiast ust. 2 i 6 tego artykułu stanowią — odpowiednio — że w przypad-
ku odniesienia ran, kontuzji, urazu psychicznego lub schorzenia przez 
policjanta pełniącego służbę na warunkach, o których wyżej mowa lub 
ze względu na jego stan psychofi zyczny, policjant ten może być, zgodnie 
ze wskazaniami lekarza, skierowany na bezpłatny turnus leczniczo-profi -
laktyczny wraz z pełnoletnim najbliższym członkiem rodziny w rozumie-
niu art. 4 pkt 12 ustawy z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza 
granicami państwa 32, przy czym turnus ten trwa 14 dni kalendarzowych 
i obejmuje działania leczniczo-rehabilitacyjne i profi laktykę zdrowotną, 
w tym profi laktykę psychologiczną. Za kluczowe — z punktu widzenia in-
teresującego nas zwolnienia — należy uznać sformułowanie „bezpłatny 
turnus”. Niedwuznacznie wskazuje ono, że policjant, nie ponosząc kosztów 
podejmowanych względem jego osoby działań leczniczo-rehabilitacyjnych 
oraz profi laktycznych, jest w istocie benefi cjentem „innego nieodpłatne-
go świadczenia”, o którym mowa w (sygnalizowanym w rozważaniach 
poświęconych zwolnieniu świadczeń związanych z ubiorem służbowym) 
art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. Prima facie nie do końca zrozumiały wydaje się 
fakt, iż ustawodawca podatkowy, w treści przepisów ustanawiających pre-
zentowane zwolnienie, powołuje się na art. 145ga ust. 6 ustawy o Policji, 
stwierdzając przy tym, że normuje ono (wolne od podatku) świadczenie. 
O ile (jak wykazano) ust. 2 art. 145ga ustawy o Policji rzeczywiście prze-
widuje nieodpłatne świadczenie, o tyle z treści art. 145ga ust. 6 ustawy 
o Policji wynika jedynie, iż pełne koszty uczestnictwa w turnusie leczniczo-
-profi laktycznym policjanta oraz 50% kosztów uczestnictwa pełnoletnie-
go najbliższego członka rodziny pokrywa się z budżetu państwa, z części 
pozostającej w dyspozycji ministra właściwego do spraw wewnętrznych. 
Zatem funkcja art. 145ga ust. 6 ustawy o Policji sprowadza się w istocie 
do wskazania źródła fi nansowania turnusu oraz uczestnictwa członka ro-
dziny. Przepis ten jednak pośrednio wskazuje — i na tym polega jego istot-
ne znaczenie dla konstrukcji omawianej preferencji podatkowej — że be-
nefi cjentem częściowo nieodpłatnego świadczenia (w 50%) jest członek 
rodziny policjanta. Mamy tu więc do czynienia z sytuacją, w której jedna 
połowa kosztów uczestnictwa członka rodziny policjanta (jako świadczenie 
nieodpłatne) pozostaje wolna od podatku dochodowego, zaś druga połowa 
kosztów, będąc ponoszona przez członka rodziny i (jako świadczenie od-
płatne), jest irrelewantna z punktu widzenia analizowanej daniny.

Uwagi końcowe

W podsumowaniu wypada wyjaśnić, że konsekwencją posłużenia się 
zaprezentowanymi zwolnieniami podatkowymi (co wszakże odnosi się 
do innych zwolnień przedmiotowych, uregulowanych w art. 21 u.p.d.o.f.) 

32  DzU z 2019 r., poz. 1569 ze zm.
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jest brak powinności zapłaty podatku 33. Mechanizm działania zwolnień 
podatkowych polega na tym, że obowiązek podatkowy (o którym mowa 
w art. 4 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa 34 nie ulega 
przekształceniu w zobowiązanie podatkowe, unormowane w art. 5 Ordy-
nacji 35. Warto podkreślić, że uchylenie konieczności realizacji obowiąz-
ku podstawowego (zapłata podatku) bezpośrednio wpływa na — związane 
z nim — tzw. obowiązki instrumentalne, w szczególności zaś na powinność 
złożenia zeznania podatkowego na podstawie art. 45 ust. 1 u.p.d.o.f. Przyj-
muje się, że choć przepisy o podatku dochodowym milczą w tej kwestii, 
podatnik bądź w ogóle nie jest obowiązany do złożenia zeznania podatko-
wego (jeśli jego przychód albo przychody w całości podlegają zwolnieniu 
podatkowemu), bądź ciąży na nim ów obowiązek, jednak w zeznaniu tym 
nie wykazuje przychodu lub przychodów zwolnionych z podatku 36. Wypa-
da jednak mieć na uwadze sytuacje szczególne, np. gdy dochód z określo-
nego źródła przychodu podlega zwolnieniu przedmiotowemu, jednak nie 
w całości, lecz do pewnego limitu. Taki stan rzeczy występuje w wypadku 
zwolnienia z podatku równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkal-
nego (omówionego powyżej). Jeśli otrzymany przez policjanta równoważnik 
nie przekroczy kwoty 2280 zł, to powinien zostać pominięty w zeznaniu 
podatkowym. Wypłacenie równoważnika w kwocie wyższej od wskazanej 
powyżej, będzie się wiązało z koniecznością jego ujęcia w tym zeznaniu, 
pomimo zastosowania zwolnienia podatkowego.

Nawiązując do rozważań zawartych w uwagach wprowadzających, wy-
pada raz jeszcze skonstatować, że ustawodawca podatkowy — w proce-
sie konstruowania podatku dochodowego od osób fi zycznych — wyszedł 
naprzeciw potrzebie złagodzenia ogólnych zasad opodatkowania poprzez 
uchylenie obowiązku zapłaty podatku względem wybranych kategorii przy-
chodu bądź w drodze redukcji obciążeń fi skalnych. Z punktu widzenia 
przedmiotu niniejszych dociekań za wymagającą podkreślenia należy 
uznać okoliczność, że część z zaprezentowanych preferencji podatkowych 
(realizujących powyższy cel) została w sposób wyraźny zaadresowana 
do funkcjonariuszy Policji. Wachlarz instrumentów służących znoszeniu 
lub redukcji ciężarów podatkowych ponoszonych przez policjantów nie jest 
szczególnie szeroki (nie licząc, rzecz jasna, rozwiązań przysługujących po-
datnikom na podstawie pozazawodowych kryteriów). Taki stan rzeczy nie 
może jednak specjalnie zaskakiwać — ustawodawca, mając na względzie 
aksjologiczne uwarunkowania polityki podatkowej, jest zmuszony dość 
wstrzemięźliwie korzystać z ulg oraz zwolnień podatkowych. Trudno jed-
noznacznie formułować opinię, że katalog zwolnień podatkowych, stoso-
wanych względem analizowanej grupy zawodowej jest optymalny. Sytua-
cji podatkowoprawnej funkcjonariuszy Policji nie można jednak oceniać 

33  W. Nykiel, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 2002, 
s. 20–21.

34  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 900; dalej jako: Ordynacja. 
35  P. Borszowski, Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, 

Kraków 2004, s. 203.
36  A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Art. 45 [w:] ciż, PIT…, wyd. cyt.
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wyłącznie przez pryzmat preferencji podatkowych, wprost do nich adre-
sowanych. Wypada przecież jeszcze raz podkreślić, że policjantom przy-
sługuje szereg ulg oraz zwolnień podatkowych z tytułu np. pozostawania 
w związku małżeńskim, posiadania dzieci, ponoszenia wydatków uzasad-
niających skorzystanie z ulgi itd. — na zasadach odnoszących się do ogółu 
podatników.

Bibliografi a

Literatura

Bień-Kacała A., Uczciwość ustawodawcy daninowego, „Gdańskie Studia 
Prawnicze” 2014, t. XXXI. 

Borszowski P., Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego, 
Kraków 2004.

Brzeziński B., Jezierski J., Opodatkowanie gospodarki uspołecznionej 
w świetle zasad podatkowych, „Acta Universitatis Nicolai Copernici, 
Nauki Humanistyczno-Społeczne, Prawo XXV” 1987, z. 172. 

Brzeziński B., Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki, Toruń 2017.
Gomułowicz A., Małecki J., Ustawa o podatku dochodowym od osób fi zycz-

nych. Komentarz, Warszawa 2003.
Kosikowski C., Ustawa podatkowa, Warszawa 2006.
Nita A., Teoretyczne i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatko-

wania, „Toruński Rocznik Podatkowy” 2014. 
Nykiel W., Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku, Warszawa 

2002.
Święch K., Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym, Warszawa 

2013.
Wójtowicz W. (red.), Prawo podatkowe — część ogólna i szczegółowa, War-

szawa 2009.

Akty prawne

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.  (DzU z 1997 r., 
nr 78, poz. 483 ze zm.).

Ustawa z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1541). 

Ustawa z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tekst jedn. DzU z 2019 r., 
poz. 1040 ze zm.).

Ustawa z 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach (tekst jedn. DzU 
z 2016 r., poz. 38).

Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fi zycznych 
(tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1387).

Ustawa z 23 grudnia 1994 r. o kształtowaniu środków na wynagrodzenia 
w państwowej sferze budżetowej (DzU z 1995 r., nr 34, poz. 163). 



20 Aleksy Goettel Nr 1(137)

Ustawa z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU 
z 2019 r., poz. 900). 

Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (DzU z 1990 r., nr 30, poz. 179).
Ustawa z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 

społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn. DzU z 2019 r., 
poz. 645). 

Ustawa z 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (DzU z 2018 r., 
poz. 2220 ze zm.).

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami pań-
stwa (DzU z 2019 r., poz. 1569 ze zm.).

Ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza gra-
nicami państwa oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2019 r., poz. 1726). 

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 20 maja 
2009 r. w sprawie umundurowania policjantów (DzU z 2009 r., nr 90, 
poz. 738 ze zm.).

Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 czerwca 
2002 r. w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, od-
mowy przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika 
pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego (tekst jedn. DzU z 2014 r., 
poz. 1130). 

Rozporządzenie Rady Ministrów z 5 listopada 2002 r. w sprawie należności 
pieniężnych otrzymywanych przez policjantów delegowanych do pełnie-
nia służby poza granicami państwa w kontyngencie policyjnym (DzU 
z 2002 r., nr 192, poz. 1607 ze zm.).

Inne

Bartosiewicz A., Kubacki R., PIT. Komentarz, LEX 2015.
Janczukowicz K., Ubiór dla pracownika jako przychód ze stosunku pracy, 

LEX 2017.
Kotowski W., Ustawa o Policji. Komentarz, LEX 2012.
Wantoch-Rekowski J. (red. nauk.), Ustawa o systemie ubezpieczeń spo-

łecznych. Komentarz, LEX 2015.
Pismo Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2009 r. , 

IBPBII/1/415-132/08/BJ.
Uzasadnienie do wyroku TK z 9 maja 2005 r., sygn. SK 14/04, OTK 

ZU 2005, z. 5A, poz. 47.
Wyrok NSA w Katowicach z 28 czerwca 2000 r., sygn. I SA/Ka 33/99, LEX 

nr 1692766.
Wyrok NSA w Łodzi z 4 lipca 2000 r., sygn. I SA/Łd 1124/98, LEX 

nr 1692948.
Wyrok NSA w Lublinie z 26 listopada 1999 r., sygn. I SA/Lu 1110/98, 

LEX nr 1692729.
Wyrok NSA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2000 r., sygn. I SA/Wr 1527/98, 

LEX nr 1692665.
Wyrok NSA w Warszawie z 17 maja 2000 r., sygn. III SA 859/99, LEX 



Nr 1(137)        Zwolnienie z podatku dochodowego wybranych przychodów… 21

nr 1692751.
Wyrok WSA w Białymstoku z 5 marca 2008 r., sygn. I SA/Bk 610/07, LEX 

nr 466253.  
Wyrok WSA w Gliwicach z 15 kwietnia 2019 r., sygn. I SA/Gl 293/18, 

LEX nr 2655622.

DOI: 10.5604/01.3001.0014.2400
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.2400

Słowa kluczowe: Policja, podatki, preferencje podatkowe, zwolnienia 
podatkowe

Streszczenie: Przychody funkcjonariuszy Policji uzyskiwane z tytułu po-
zostawania w stosunku służbowym, podobnie jak się to dzieje w wypad-
ku innych grup zawodowych, zostały poddane opodatkowaniu podatkiem 
dochodowym od osób fi zycznych. Nie zmienia to jednak faktu, że pewne 
kategorie powyższych świadczeń zostały potraktowane — z podatkowo-
prawnego punktu widzenia — w sposób uprzywilejowany. Za pomocą zwol-
nień przedmiotowych ustawodawca podatkowy uchyla obowiązek zapłaty 
podatku względem świadczeń, które z uwagi na swój szczególny charakter 
(np. nawiązujący do specyfi ki stosunku służbowego, względów społeczno-
-rodzinnych, zdrowotnych, czy też innych czynników aksjologicznych) po-
winny pozostać w sferze wolnej od opodatkowania. Istotne jest przy tym, 
że poddane analizie preferencje podatkowe są zróżnicowane pod względem 
konstrukcji prawnej — o ile część z nich obejmuje wyłącznie świadczenia 
pieniężne, o tyle w pewnych wypadkach dotyczą one świadczeń natural-
nych. Ponadto niektóre zwolnienia podatkowe przysługujące policjantom 
nie pociągają za sobą uchylenia powinności zapłaty podatku od pełnej 
kwoty przychodu z określonego źródła, lecz jedynie od pewnej jego części. 
Zwolnienie z podatku dochodowego niektórych kategorii świadczeń uzy-
skiwanych przez policjantów w bezpośredni sposób oddziałuje na realiza-
cję tzw. obowiązków instrumentalnych, w szczególności zaś na obowiązek 
składania zeznań podatkowych. 
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Introductory remarks

Nowadays, it remains an unquestionable standard for the calculation 
of taxes on the income of individuals to take into account the principle 
of universality of entities in their legal construction. This rule implies — 
justifi ed for axiological reasons — a postulate that the legislator should 
not restrict subjective income tax limits to selected categories of taxpay-
ers 2. In other words, the universality of subjective income tax is ensured 
in a situation where the obligation to provide this benefi t is basically 
the responsibility of the whole society, not of selected groups of people 
(e.g. due to their education, occupation, marital status, etc.). Therefore, 
it can be assumed that this principle is intended to prevent an asym-
metric (i.e. de facto unjustifi ably favouring certain groups of people 3 and 
discriminating against others) distribution of the fi scal burden among 
the general population. The rule of subjective universality has the status 
of a constitutional principle 4. According to Article 84 of the Constitution 
of the Republic of Poland 5, everyone is obliged to bear public burdens and 

1  Aleksy Goettel, Ph.D. — doctor of juristic science, professor at the Univer-
sity of Economics and Human Sciences in Warsaw. His scientifi c interests focus 
on the law of public fi nance, especially tax law. In his research, he analyses 
selected issues of general and detailed tax law, and addresses the issue of local 
government fi nances, and the relationship between tax law and private law.

   Contact with the author via the editorial offi ce.
2  Małecki J, [in:] Gomułowicz A, Małecki J (Eds), Ustawa o podatku dochodo-

wym od osób fi zycznych. Komentarz. Warsaw, 2003, p. 19. See also: Brzeziński 
B, Jezierski J, Opodatkowanie gospodarki uspołecznionej w świetle zasad po-
datkowych. Acta Universitatis Nicolai Copernici, Nauki Humanistyczno-Społeczne, 
Prawo XXV 1987, Vol. 172, pp. 124–125.

3  Bień-Kacała A, Uczciwość ustawodawcy daninowego. Gdańskie Studia 
Prawnicze, 2014, Vol. XXXI, p. 543.

4  See more: Kosikowski C, Ustawa podatkowa. Warsaw, 2006, pp. 70–71.
5  Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. (DzU, 1997, No. 78, 

item 483 as amended).
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benefi ts, including the taxes specifi ed in the Act. Taking into account the 
abovementioned preliminary explanations, it should be stressed that the 
circle of personal income tax payers also includes, according to the prin-
ciple of universality, police offi cers. However, at this point, it should be re-
membered that until recently, their legal tax situation was completely dif-
ferent. Article 99(2) (in its original version) of the Act of 6 April 1990 on the 
Police 6 indicated that as a remuneration for the service, a police offi cer 
shall receive one salary and other pecuniary performances set forth in the 
Act, free of the payroll tax. The evolution of tax regulations, in particular 
with the introduction of the Act on Personal Income Tax on January 1, 
1992 7, was of crucial importance from the point of view of the principles 
of taxation of police offi cers’ salaries. In the tax  authorities’ practice, there 
took hold an opinion that the newly introduced liability, which satisfi ed 
the principle of subjective universality, also covered the income of police 
offi cers (although the aforementioned Article 99(2) of the Police Act was 
still in force). It should be admitted that at the described time, the exist-
ing state of affairs was rather peculiar (though only seemingly so), while 
on the one hand, it was possible to take the position (as the tax authorities 
rightly did) that the introduction of the Tax Act in fact repealed Article 
99(2) of the Police Act (in the part concerning the tax exemption). On the 
other hand, however, in view of the continuous (formally speaking) valid-
ity of the abovementioned regulation, many taxpayers (police offi cers) may 
have been convinced that it constituted a lex specialis in relation to the 
norms of tax law (all the more that Article 84 of the Constitution of the 
Republic of Poland, which establishes the universality of taxation, was not 
brought into effect until 17 October 1997). Without going into the arising 
controversies (which are only of historical signifi cance) 8, it should be men-
tioned that the existing doubts disappeared as a result of the amendment 
of the Act on Police 9, consisting, among others, in removing from Article 
99(2) the disputed phrase ‘free of the payroll tax’. 

6  DzU, 1990, No. 30, item 179; hereinafter: Act on the Police.
7  DzU, 2019, item 1387; hereinafter: Personal Income Tax Act.
8  They have been the subject of numerous decisions of the judiciary. See, 

e.g.: wyrok NSA w Lublinie z 26 listopada 1999 (judgement of the Supreme Ad-
ministrative Court in Lublin of 26 November 1999), ref. I SA/Lu 1110/98, LEX 
No 1692729; wyrok NSA we Wrocławiu z 12 kwietnia 2000 (judgement of the Su-
preme Administrative Court in Wrocław of 12 April 2000), ref. I SA/Wr 1527/98, 
LEX no. 1692665; wyrok NSA w Warszawie z 17 maja 2000 (judgement of the 
Supreme Administrative Court in Warsaw of 17 May 2000), ref. III SA 859/99, 
LEX no. 1692751; wyrok NSA w Katowicach z 28 czerwca 2000 (judgement of the 
Supreme Administrative Court in Katowice of 28 June 2000), ref. I SA/Ka 33/99, 
LEX no. 1692766; wyrok NSA w Łodzi z  4 lipca 2000 (judgement of the Su-
preme Administrative Court in Łódź of 4 July 2000), ref. I SA/Łd 1124/98, LEX 
no. 1692948.

9  Implemented by Ustawa z 23 grudnia 1994 o kształtowaniu środków na wy-
nagrodzenia w państwowej sferze budżetowethe (Act of 23 December 1994 on the 
allocation of funds for remuneration in the state budget sphere) (DzU, 1995, 
No. 34, item 163).
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However, coming back to the mainstream discussion, it should 
be stressed that respecting the principle of subjective universality does 
not contradict the idea of tax preferences. These preferences, above all 
tax exemptions and tax reliefs, serve to alleviate the general fi scal regime 
(by abolishing or reducing the tax burden) when, for various reasons, 
it is considered appropriate to sacrifi ce a part of budget revenues for the 
sake of protecting another, more signifi cant good (most often for axiologi-
cal reasons, often originating in the Polish Constitution) 10. Further con-
siderations will be limited to one of their forms - tax exemptions, however, 
only selected exemptions (those available to police offi cers) of a subjective 
nature (i.e. relating to certain characteristics of the subject of taxation) 
will be analysed; in the case of the analysed income tax, it is obviously 
the income of a taxpayer who is a natural person). The above measure 
results from the fact that within this type of tax (as opposed to corporate 
income tax) there are in principle no sensu stricto subjective exemptions 
(referring only to certain characteristics of the tax subject) 11. Moreover, 
it should be born in mind that tax exemptions for police offi cers (which 
is not the case with tax reliefs) can — for the purposes of this study — 
be classifi ed as the following two categories. The fi rst group includes 
exemptions to which all taxpayers are entitled, regardless of their mem-
bership in a particular professional group. The reasons for their applica-
tion usually refer to a specifi c feature or set of features of a given source 
of income (e.g. the function of a given benefi t or the status of the entity 
who pays the benefi t). Although police offi cers are also entitled to such 
exemptions, the conditions for their application do not refer to the pro-
fessional aspect in any way. Therefore, they will not be considered (the 
analysis, for obvious reasons, will also not cover exemptions to which 
representatives of other professions are entitled, as well as tax reliefs, 
as they also in principle are not connected with the taxpayer’s profession 
and are applied because of other circumstances, e.g. family situation 12 
or health of the taxpayer). The second category of exemptions involves 
those preferences which, even if being granted to representatives of vari-
ous professions, for some reasons are particularly important for police 
offi cers (especially when the regulations of the Tax Act expressis verbis 
indicate the group of taxpayers in question). It is this type of tax exemp-

10  See the explanatory note to the judgement of the Constitutional Tribunal 
of 9 May 2005, ref. SK 14/04, OTK ZU 2005, z. 5A, item 47; Nita A, Teoretyczne 
i normatywne wyznaczniki sprawiedliwego opodatkowania. Toruński Rocznik Po-
datkowy, 2014, p. 23–26.

11  The literature on tax law indicates that the only exceptions to the principle 
of subjective universality in personal income tax are — in some legal systems — 
subjective exemptions applying, on the basis of international law or international 
customs, to employees of foreign diplomatic or consular representations — see: 
Wójtowicz W, [in:] Wójtowicz W (Ed.), Prawo podatkowe - część ogólna i szcze-
gółowa. Warsaw, 2009, p. 259.

12  Święch K, Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym. Warsaw, 2013, 
pp. 31 ff.
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tions that will be discussed in the course of further deliberations. To con-
clude this part of the article, it is also appropriate to make another dis-
tinction between the tax exemptions to which police offi cers are entitled. 
While some of the discussed preferences are used in relation to fi nancial 
benefi ts (which is fully understandable given the nature of income tax), 
some of the exemptions in question apply to benefi ts in kind (which, 
although prima facie may seem a bit surprising, is also justifi ed in the 
formula of income tax obligation).

Exemption of benefi ts connected with the service uniform

The above tax exemption has not been explicitly addressed to police 
offi cers, but — which cannot raise the slightest doubt — plays an impor-
tant role from the point of view of the professional group discussed. What 
is meant here is the solution provided in Article 21(1)(10) of the Personal 
Income Tax Act, according to which the value of offi cial dress (uniforms), 
if its use is required from the employee, or the monetary equivalent for 
such dress, is free of income tax. It should be emphasised that Article 1(1) 
of the Police Act already indicates that the Police constitute a uniformed 
force. On the other hand, Article 70(1)(1) of the Police Act provides that 
a policeman shall receive uniforms free of charge, while Article 70(1)(2) 
and (3) and (4) oblige the Minister competent for internal affairs in agree-
ment with the Minister competent for public fi nance to defi ne, by way 
of ordinance, the amount and conditions for granting the cash equivalent 
for a uniform, taking into account: 

 — the elements of the uniform which form the basis for determining the 
amount of the equivalent;
 — how to determine the amount of the equivalent;
 — the procedure and cases for granting, reimbursing and suspending 
payment of the equivalent;
 — the dates of payment or repayment of the equivalent. 
Therefore, as can be seen, the formula of the analysed tax exemp-

tion was adjusted to the provisions of the Police Act — on the one hand, 
it included a free of charge contribution in kind (‘value of dress’), on the 
other hand, it included a cash benefi t (equivalent). The fact that the val-
ue of clothing provided to a police offi cer was exempt from tax deserves 
special emphasis. This procedure was necessary for axiological reasons, 
as according to Article 10(1)(9) of the Income Tax Act in conjunction with 
Article 20(1) of the Income Tax Act, gratuitous benefi ts not listed in Arti-
cles 12–14 of the Income Tax Act and Article 17 of the Income Tax Act are 
also subject to income tax. (that is, inter alia, benefi ts in kind) 13.

13  For more information on the concept of gratuitous benefi ts in the context 
of personal income tax, see: wyrok WSA w Gliwicach z 15 kwietnia 2019 (judge-
ment of the Provincial Administrative Court in Gliwice of 15 April 2019), fi le 
I SA/Gl 293/18, LEX no. 2655622.
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Since the clothing given to the policeman — as a benefi t in kind and, 
which is important, free of charge — also falls within the scope of tax li-
ability, it was necessary to exempt its value from income tax (otherwise, 
only the equivalent would benefi t from the exemption). It should also 
be noted that the ‘or’ conjunction used in the wording of Article 21(1)(10) 
of the Income Tax Act clearly indicates that if a police offi cer receives 
only part of their offi cial dress and the equivalent is paid to them in the 
remaining part, then both of the indicated allowances will remain tax-
free. It also appears that the phrase ‘the value of offi cial dress (uniform)’ 
must be interpreted in such a way that uniform is not so much a syno-
nym for offi cial dress as one of its forms. The addition of the bracketed 
word ‘uniform’ is merely a form of clarifi cation of the scope of the tax 
exemption. 

The elements of the uniform are specifi ed in the Regulation of the Min-
ister of Intrnal Affairs and Administration of 20 May 2009 on uniforms 
for police offi cers 14, therefore in order to determine the scope of the term 
‘uniform’ (and thus the limits of the tax exemption), reference should 
be made to the above act (which means that an interpretation based 
on common sense is prohibited) 15. One cannot omit here the rule under 
Article 10 of the Law of 21 December 1978 on badges and uniforms 16, 
according to which a uniform is a garment or parts of it used to indi-
cate affi liation to a particular unit or the performance of certain functions 
or services. Thus, not only uniforms, but also the distinctions and iden-
tifi cation marks of police offi cers remain tax-free. The phrase used in the 
wording of Article 21(1)(10) of the Income Tax Act — ‘if its use is required 
of the employee’ — also requires a certain comment. Firstly, the obligation 
to use a uniform by police offi cers is determined by Article 60(1), accord-
ing to which a police offi cer is obliged to wear the prescribed uniform and 
equipment during service (except for cases specifi ed by the National Police 
Chief under Article 60(2) of the Police Act). Secondly, since the obligation 
to use clothing is a condition for the application of the tax exemption, 
it should be assumed that the possible provision of clothing which the 
police offi cer is not obliged to use (or an equivalent for that clothing) will 
not entitle them to the tax exemption (except, of course, for the uniform, 
since the police offi cer is — as already indicated — obliged to use it). 
Thirdly, when looking at the full wording of Article 21(1)(10) of the Income 
Tax Act, it must be concluded that, although the condition relating to the 
use of the garment was found immediately after the phrase ‘the value 
of the offi cial garment (uniform)’ and before the phrase ‘or the monetary 
equivalent of that garment’, the following should be noted — this obliga-
tion is valid not only when the police offi cer is provided with the clothes, 
but also when the cash equivalent is paid to them.

14  DzU, 2009, No. 90, item 738 as amended.
15  Janczukowicz K, Ubiór dla pracownika jako przychód ze stosunku pracy. 

LEX, 2017.
16  DzU, 2016, item 38.
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Exemption of the monetary equivalent for lack of housing

A preferential instrument reducing the fi scal regime in relation to police 
offi cers (and the one in which explicitly points to this professional group) 
is the income tax exemption provided for in Article 21(1)(77) of the Income 
Tax Act. This provision shows that the cash equivalents for the lack of ac-
commodation paid to offi cers of the Police and Penitentiary Service, the 
Internal Security Agency and the Foreign Intelligence Agency, the Military 
Counterintelligence Service, the Military Intelligence Service, the Border 
Guard, the Customs and Fiscal Service, the State Protection Service and 
the State Fire Service, up to an amount not exceeding PLN 2280, are 
exempt from tax. First of all, it should be noted that Article 88(1) of the 
Police Act clearly determines that a regular police offi cer shall be entitled 
to a fl at in the locality where he/she serves or in a nearby locality, pro-
viding for the number of family members and their rights under separate 
provisions. At the same time, Article 92(1) of the Police Act states that 
a police offi cer shall be entitled to a cash equivalent if he/she or members 
of his/her family do not have any fl at in the locality where such a police 
offi cer serves, or in the nearby locality, while Article 92(2) of the Police Act 
imposes an obligation on the minister competent for internal affairs to de-
fi ne, by way of an ordinance (in consultation with the minister competent 
for public fi nance), detailed rules for granting, refusing, withdrawing and 
returning the monetary equivalent. 

A characteristic feature of the analysed tax preference is undoubtedly 
the fact that it does not include the full monetary equivalent for the lack 
of a fl at, but only a certain part of it — up to PLN 2280. Income tax should 
be paid on the surplus above the indicated amount. Therefore, from the 
point of view of the legal nature, the presented construct is more like 
a tax relief 17 than a tax exemption in the strict sense. Also, it is worth 
adding that there is much more of this kind of solution in personal in-
come tax, e.g. Articles 21(1)(9a), 17, 19, 26(b), 78(b) of the Income Tax 
Act. Of course, a possible payment of the equivalent in an amount lower 
than PLN 2280 would result in no obligation to pay the tax, however, tak-
ing into account § 2 of the abovementioned regulation 18, in particular the 

17  A characteristic feature of the tax relief is the fact that as a result of its applica-
tion, the tax burden is reduced (not abolished) in relation to the general tax regime. 
From a technical and legal point of view, tax reliefs usually take the form of deduc-
tions from the tax base or a fi xed amount of tax or reductions in tax rates — see: 
Brzeziński B, Prawo podatkowe. Zagadnienia teorii i praktyki. Toruń, 2017, p. 153.

18  Rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 28 czerw-
ca 2002 w sprawie wysokości i szczegółowych zasad przyznawania, odmowy 
przyznania, cofania i zwracania przez policjantów równoważnika pieniężnego 
za brak lokalu mieszkalnego (Ordinance of the Minister of Internal Affairs and 
Administration of 28 June 2002 on the amount and detailed rules for granting, 
refusing, withdrawing and returning by police offi cers the monetary equivalent 
for lack of housing) (DzU, 2014, item 1130).
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specifi ed daily rates, such a state of affairs can only be imagined in rela-
tion to police offi cers without family members.

Some doubts have arisen in tax practice as regards the above limit. 
The subject of the judicial investigation has become a problem, which 
is contained in the question of how to assess, from the tax point of view, 
the situation when, in special circumstances (e.g. as a result of a court 
judgement), the equivalent will be paid once for a period of e.g. several 
years. 19 It is worth explaining that in light of § 2(4) of the said regula-
tion, the equivalent is paid on a monthly basis by the competent or-
ganisational unit of the Police. If the presented state of affairs is the 
case — in the opinion of the tax authorities, which was subsequently 
shared also by the administrative court — the total of equivalents for 
subsequent years should be reduced not by the value resulting from 
multiplying the amount of PLN 2280 by the number of years, but only 
by PLN 2280. This view — although it may seem to violate the legiti-
mate interests of the taxpayer — must be approved of. It is supported 
by the mechanism of income tax calculation, in particular the method 
of calculating revenue. The tax authority is right when it states that ‘[…] 
both from the point of view of personal income tax taxation of a specifi c 
income and exemption of income from taxation, in accordance with the 
general rule expressed in Article 11(1) of the Personal Income Tax Act, the 
moment when the income in question is received or made available to the 
taxpayer is of relevance’. It is also impossible to question the view of the 
Regional Administrative Court in Białystok (which in fact supports the 
arguments of the tax authority) that ‘the above interpretation does not 
violate the constitutional principle of equality before the law, since the ex-
emption in question […] concerns the amount of the exemption equal to the 
amount of the exemption and refers to the year of receipt of the benefi t 
covered by the exemption’ 20. Another problem relating to the exemption 
in question, which has sometimes occurred in practice, is the incorrect 
legal tax qualifi cation of the monetary equivalent for the lack of housing, 
classifying it as a benefi t covered by the exemption under Article 21(1)(14) 
of the Income Tax Act. It should be clarifi ed that although there is a cer-
tain similarity between the exemption in question and the preference 
provided for in the aforementioned provision (Article 21(1)(14) of the In-
come Tax Act abolishes the obligation to pay tax on the amount received 
by staff members in respect of the reimbursement of transfer costs and 
installation and resettlement allowances in connection with a transfer, 
up to a limit of 200% of the salary payable for the month in which the 
transfer takes place), however, there are separate constructions which 
apply in different situations 21.

19  Wyrok WSA w Białymstoku z 5 marca 2008 (judgement of the Regional 
Administrative Court in Białystok of 5 March 2008), ref. I SA/Bk 610/07, LEX 
no. 466253.

20  See: therein, the justifi cation.
21  See: Pismo Izby Skarbowej w Katowicach z 2 marca 2009 (Note of the Kato-

wice Tax Offi ce of 2 March 2009), IBPBII/1/415-132/08/BJ.
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Exemption from the payment of fees due to being in candidate service

Another tax exemption, addressed directly to Police offi cers, is the 
instrument provided for in Article 21(1)(80) of the Income Tax Act. The 
regulation states that income tax is not collected on revenues received 
in candidate service by offi cers of the Police, Border Guard, State Fire 
Service and Penitentiary Service. Considering the fact that this prefer-
ence extends to all benefi ts obtained by means of an employment contract 
(both in cash and in kind 22), doubts may arise as to whether the structure 
presented is not in confl ict with the principle of universality, as mentioned 
above. If this rule is to ensure that the circle of income tax payers will 
be designated in accordance with certain axiological standards, in par-
ticular by preventing the creation of unjustifi ed tax privileges, it is hard 
not to notice that Article 21(1)(80) of the Income Tax Act de facto makes 
a breakthrough in the idea of general taxation. However, it should be not-
ed straight away that a deviation from the principle of universality is dif-
fi cult — in this case — to be assessed negatively. However, the specifi c na-
ture of the candidate service and its consequences must be born in mind. 
In light of Article 30(1) of the Police Act in conjunction with Article 56(2) 
of the Act of 21 November 1967 on the universal obligation to defend the 
Republic of Poland 23, candidate service lasts only twelve months. Moreo-
ver, in accordance with Article 30(2) and (3) of the Police Act, a police of-
fi cer in candidate service shall perform service in a garrisoned system and 
perform only administrative and order maintaining activities. The fact that 
a police offi cer performing such a service receives a small amount of sal-
ary cannot be disregarded, either. Therefore, it is impossible not to notice 
that the candidate service — although connected with receiving the police 
offi cer’s salary — should not be treated equally (also in terms of tax law) 
with the preparatory service and (even more so) regular service.

Exemption from the increase in salary during parental leave

The regulation, which in a way infl uences the legal tax situation of po-
lice offi cers, results from Article 21(1)(82a) of the Income Tax Act. This 
provision stipulates, inter alia, that the amounts of salary increase re-
ferred to in Article 121a(3a) of the Act of 6 April 1990 on the Police, and 
the amounts of maternity benefi t increase referred to in Article 31(3a) 
of the Act of 25 June 1999 on cash benefi ts from social insurance in case 
of sickness and maternity 24 are free of income tax. Thus, as can be seen, 
the preference in question — although being regulated in the same part 
of the normative act under consideration — contains in fact two tax ex-

22  Bartosiewicz A, Kubacki R, Article 21 [in:] PIT. Komentarz, LEX 2015.
23  DzU, 2019, item 1541.
24  DzU, 2019, item 645.
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emptions, covering benefi ts paid under two different laws. However, the 
combined normalisation of these constructions was an accurate proce-
dure, because these constructions have some common features. Firstly, 
the essence of both exemptions resulting from Article 21(1)(82a) of the 
Income Tax Act is to waive the obligation to pay tax only in relation to the 
amounts of the increase, i.e. benefi ts (elements) which are in a sense sup-
plementary to the basic benefi ts (salary and maternity allowance). Sec-
ondly, the two supplementary benefi ts (increases) indicated essentially 
perform the same function. However, while the increase of the maternity 
benefi t concerns the vast majority of employees (persons covered by the 
general social security system), e.g. in Police units they will be civil em-
ployees (therefore this issue will be omitted in the course of further con-
siderations), the increase of the salary refers, among others, to police of-
fi cers. Therefore, it can be assumed that the presented form of the tax 
exemption under Art. 21(1)(82a) of the Income Tax Act is a consequence 
of including police offi cers (and other services listed in the above provi-
sion) in a separate (in relation to all employees) social security system 25.

The juridical mechanism used in the content of the analysed regulation 
is an example of the so called ‘fl oor reference’ to other regulations. It con-
tains a direct reference (to the extent referring to police offi cers) to Article 
121a(3a) of the Police Act, which in turn also refers directly to the Act 
of 28 November 2003 on family benefi ts 26, and indirectly, by referring to its 
earlier paragraphs (1–3), to the Act of 26 June 1974 - The Labour Code 27. 
Thus, we are dealing here with quite a complicated system of references.

The provisions of the Labour Code governing the system of leaves due 
for the birth of a child, namely: maternity leave, as well as leave under 
maternity leave conditions (Article 180 et seq.), paternity leave (Article 
1823) and parental leave (Article 1821a et seq.), should be taken as the 
starting point for this complex construction. Depending on the type 
of leave enjoyed by a police offi cer, Article 121a(1) and (2) and (3) of the 
Police Act determine the emolument due to him/her at that time, accord-
ing to the following rules:

 — for the duration of maternity leave (leave on maternity leave conditions) 
and paternity leave, the salary is 100% of the current salary,
 — for the duration of parental leave, this emolument (in cases specifi ed 
in the Labour Code) is reduced, but not more than to 60% of the cur-
rent salary.
If a police offi cer’s reduced salary reaches a lower level than that pro-

vided for in the Act on Family Benefi ts, the parental benefi t 28 shall, ac-
cording to the provision of Article 121a(3a) of the Police Act, be increased 
to the amount of the parental benefi t. The tax and legal consequences 

25  Bartoszewska M, Article 5, [in:] Wantoch-Rekowski J, (Ed.), Ustawa o sy-
stemie ubezpieczeń społecznych. Komentarz. LEX, 2015.

26  DzU, 2018, item 2220 as amended.
27  DzU, 2019, item 1040 as amended. (hereinafter: KP).
28  According to Article 17c(5) of the aforementioned act on family benefi ts, 

it amounts (as a rule) to 1000 PLN.
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of the increase of the emolument are specifi ed at the beginning of this 
point in Article 21(1)(82a) of the Income Tax Act. It indicates that the 
amounts resulting from the increase of the emolument described above 
are free of income tax. There is no doubt, when assessing the ratio legis 
of the analysed regulations, that the exemption from tax of the presented 
increase in salary, similarly to the increase in maternity benefi t, is to per-
form pro-social (non-fi scal) tax functions. However, it is worth mentioning 
that — taking into account the amount of the parental benefi t and the fact 
that the minimum police offi cer’s salary for the period of parental leave 
cannot be, as explained above, lower than 60% of his/ her current salary 
— the practical signifi cance of the exemption in question is small.

Exemption of cash benefi ts for performing service abroad

Among the tax preferences, which in practice have a relatively more 
limited — due to their specifi city — scope, is the exemption provided for 
in Article 21(1)(83a) of the Income Tax Act. This regulation provides for 
exemption from income tax in case of benefi ts granted under separate acts 
or executive regulations issued on the basis of these acts to police offi cers, 
Customs and Fiscal Service and Border Guard offi cers, employees of po-
lice units or organisational units of the Border Guard who perform tasks 
outside the borders of the country in order to participate in the following 
undertakings:

(a) a peace mission, also as an observer in the peace mission of inter-
national organisations and multinational forces,

(b) action to prevent acts of terrorism or their effects,
(c) organising and controlling border traffi c, organising national border 

surveillance or ensuring the security of international communications,
 — with the exception of salaries and emoluments and other fi nancial en-
titlements payable for service.
An analysis of the legislation referred to above shows that the tax 

legislature has determined the circle of benefi ciaries of this exemption 
in a rather specifi c way. Not only does it cover (apart from police offi c-
ers) offi cers of some other formations among those entitled to it, but also 
it grants the right to the exemption under discussion to employees of po-
lice units 29. However, while limiting further consideration to the rules 
of application of Article 21(1)(83a) of the Income Tax Act to police offi cers, 
it should be noted that it is not in every case that a police offi cer’s par-
ticipation in the contingent will result in a waiver of the income tax. The 
legislator — delimiting the scope of the above preference — has used two 
kinds of restrictions. First of all, when confronting the wording of Article 
21(1)(83a) of the Income Tax Act with the wording of Article 145a(1)(a) 

29  For more information on including persons who are not police offi cers 
in the police contingent, see: Kotowski W, Article145(c), [in:] Ustawa o Policji. Ko-
mentarz. LEX, 2012.
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of the Act on Police, it is not diffi cult to see that while delegating a police-
man to serve outside the borders of the country in a police contingent 
assigned to participate in a peace mission or an action to prevent acts 
of terrorism or their effects will justify the application of a tax exemption, 
this preference will not be granted to a police offi cer participating in a con-
tingent assigned to participate in a search and rescue or humanitarian 
efforts, police training and exercises, or representative undertakings. 
If we assume that the intention of the tax legislator was to show special 
considerations to offi cers participating in the contingents organised in or-
der to undertake actions for the protection of human life or participation 
in such actions is connected with risking the life or health of the offi cers 
themselves (and it seems that this was the intention of the legislator), then 
it may be questioned whether Article 21(1)(83a) of the Act should not also 
cover the contingents assigned to participate in search and rescue or hu-
manitarian operations. At the same time, the will of the legislator who did 
not provide for an exemption for contingents relating to police training 
or representative undertakings should be treated with approval. Secondly, 
the tax legislator, when determining the negative scope of the exemption 
in question, decided that this preference would not be applied to salaries 
and emoluments and other fi nancial entitlements payable for service. The 
issue of remuneration for work does not fall within the scope of this study, 
as the benefi ciaries of this benefi t are mission participants who are not 
police offi cers. On the other hand, as far as the police offi cer’s salary and 
other monetary entitlements for service are concerned, it seems that the 
benefi ts that the police offi cer receives independently of his/ her partici-
pation in a contingent remain outside the scope of the tax exemption. The 
purposeful interpretation of Article 21(1)(83a) of the Income Tax Act leads 
to such a conclusion. Thus, free of income tax will be benefi ts immanently 
connected with participation in the contingent, specifi ed in the regulation 
of the Council of Ministers of 5 November 2002 on fi nancial emoluments 
received by police offi cers delegated to participate in contingents abroad 30.

Exemption of benefi ts for service outside the country

As a result of one of the recent amendments to the Act on Personal 
Income Tax 31, there was developed a construct directly addressed, among 
others, to police offi cers. It is — resulting from Article 21(1)(90c) of the 
Act on Personal Income Tax — an exemption under which the benefi ts 
referred to in Article 145(2) and (6) of the Police Act are free from income 
tax. The fact that this article of the Police Act was introduced by the 
aforementioned normative act amending the Income Tax Act requires 

30  DzU, 2002, No. 192, item 1607 as amended.
31  Implemented by ustawa z 19 lipca 2019 o zmianie ustawy o wetera-

nach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw (the Act 
of 19 July 2019 amending the Act on Veterans of Activities Abroad and Certain 
Other Acts) (DzU, 2019, item 1726).
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special emphasis. Incidentally, it is worth adding that probably the ef-
fect of failure to observe the provision of the amending act introducing 
tax exemption (Article 4(3) of the Act of 19 July 2019 amending the Act 
on Veterans of Actions Abroad and Certain Other Acts) and the regulation 
amending the provisions of the Police Act (Article 2(3) of the Act of 19 July 
2019 amending the Act on Veterans of Actions Abroad and certain other 
acts) were given different dates of implementation (respectively: 30 days 
and 6 months from the announcement of the amending act). As a result, 
the discussed tax preference became effective long before the introduc-
tion of Article 145 of the Police Act, which regulates the benefi t to which 
it relates. 

According to Article 145(1) of the Police Act, a police offi cer delegat-
ed to perform service abroad in a police contingent mentioned in Article 
145(1)(1–3) of the Police Act, after returning to the country, is subject 
to a free medical and psychological examination. On the other hand, para-
graphs 2 and 6 of that article provide — respectively — that in the case 
of a wound, injury, mental trauma or illness of a police offi cer on duty 
under the conditions referred to above, or on account of his/ her psy-
chophysical condition, the police offi cer may, in accordance with a doc-
tor’s instructions, be directed to a free medical/ prophylactic treatment 
along with his/ her closest adult family member within the meaning of Ar-
ticle 4(12) of the Act of 19 August 2011 on Veterans of Actions abroad 32, 
where this period lasts 14 calendar days and includes therapeutic and 
rehabilitation activities and preventive healthcare, including psycho-
logical care. For the exemption in question, of vital importance should 
be considered the term ‘free treatment’. This indicates unambiguously 
that a police offi cer, without bearing any costs of medical, rehabilitation 
and preventive healthcare measures towards him/ her, is in fact a ben-
efi ciary of ‘other gratuitous benefi t’ referred to in (indicated in the con-
siderations on the exemption of benefi ts related to offi cial dress) Article 
20(1) of the Act on Medical Care and Prevention. Prima facie, it seems 
not entirely understandable that the tax legislator, in the content of the 
provisions establishing the presented exemption, refers to Article 145(6) 
of the Police Act, stating at the same time that it regulates the (‘tax-free’) 
benefi t. While (as has been demonstrated) Article 145ga(2) of the Police 
Act does indeed provide for a free of charge benefi t, the content of Article 
145(6) of the Act on Police only shows that the full costs of participation 
in a police offi cer’s medical/prophylactic treatment and 50% of the costs 
of participation of an adult closest family member are covered by the State 
budget, from the funds at the disposal of the minister in charge of inter-
nal affairs. Therefore, the function of Article 145(6) of the Act on Police 
is in fact limited to indicating the source of fi nancing of the treatment 
stay and participation of a family member. However, this provision indi-
rectly indicates — and this is its signifi cant meaning for the construction 
of the tax preference in question — that the benefi ciary of a partly free 

32  DzU, 2019, item 1569 as amended.
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of charge benefi t (50%) is the police offi cer’s family member. Thus, we are 
dealing here with a situation in which one half of the costs of a police of-
fi cer’s family member’s participation (as a free of charge benefi t) remains 
free of income tax, while the other half of the costs, being covered by the 
family member and (as a paid benefi t), is irrelevant from the point of view 
of the analysed liability.

Final remarks

In conclusion, it should be clarifi ed that the consequence of using the 
tax exemptions presented (which, after all, refer to other tax exemptions 
regulated in Article 21 of the PITA) is that no tax should be paid. The 
mechanism of operation of the tax exemptions consists in the fact that the 
tax obligation (referred to in Article 4 of the Act of 29 August 1997 - Tax 
Ordinance 33) is not transformed into a tax obligation, regulated in Article 
5 of the Ordinance 34. It is worth stressing that the abolition of the neces-
sity to fulfi l the basic obligation (payment of tax) directly affects — related 
to it — the so-called instrumental obligations, in particular the obligation 
to submit a tax return pursuant to Article 45(1) of the Personal Income 
Tax Act. It is assumed that although income tax regulations do not men-
tion this issue, the taxpayer is either not obliged to submit an income 
tax return at all (if their income or revenues are fully exempt from tax) 
or is obliged to submit a tax return, but does not show income or revenues 
exempted from tax 35. However, special situations should be taken into ac-
count, e.g. when income from a particular source is subject to a subjec-
tive exemption, but not in full, up to a certain limit. This is the case with 
the monetary equivalent tax exemption for a lack of housing (discussed 
above). If the equivalent received by a police offi cer does not exceed PLN 
2280, it should be omitted from the tax return. Payment of the equivalent 
which is higher than the amount indicated above will require its inclusion 
in the tax return, despite the application of the tax exemption.

Referring to the considerations contained in the introductory remarks, 
it should be noted once again that the tax legislator — in the process of con-
structing the personal income tax — has met the need to relax the general 
principles of taxation by repealing the obligation to pay the tax on select-
ed categories of income or by reducing the fi scal burden. From the point 
of view of the subject matter of these investigations, it is necessary to em-
phasise the fact that some of the presented tax preferences (which fulfi l the 
abovementioned objective) have been clearly addressed to police offi cers. 
The range of instruments for abolishing or reducing the tax burden on the 
part of police offi cers is not particularly wide (apart, of course, from the 

33  Nykiel W, Ulgi i zwolnienia w konstrukcji prawnej podatku. Warsaw, 2002, 
pp. 20–21.

34  Consolidated text, DzU, 2019, item 900; hereinafter: the Ordinance.
35  Borszowski P, Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego. 

Krakow, 2004, p. 203.
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solutions available to taxpayers on the basis of non-professional criteria). 
However, this state of affairs cannot be particularly surprising — the legis-
lator, taking into account the axiological conditions of tax policy, is forced 
to take advantage of tax reliefs and exemptions with caution. It is diffi cult 
to form an unambiguous opinion that the catalogue of tax exemptions ap-
plied to the analysed professional group is optimal. However, the tax situ-
ation of police offi cers cannot be assessed solely through the prism of tax 
preferences directly addressed to them. It should be emphasised once again 
that police offi cers are entitled to a number of reliefs and tax exemptions 
on account of e.g. being married, having children, incurring expenses justi-
fying the benefi t of the relief, etc. — on principles applicable to all taxpayers.
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Summary: Revenues of police offi cers obtained for their service, as in case 
of other professional groups, are subject to personal income tax. However, 
this does not change the fact that certain categories of the above benefi ts 
have been treated favourably in terms of the tax law. By means of the ex-
emptions in question, the tax legislator waives the obligation to pay tax 
on benefi ts which, due to their specifi c nature (e.g. relating to the specifi c 
nature of the business relationship, social, family, health or other axiological 
considerations), should remain free of tax. The important thing is that the 
analysed tax preferences are differentiated in terms of their legal structure 
— while some of them cover only cash benefi ts, in some cases they concern 
benefi ts in kind. In addition, some tax exemptions for police offi cers do not 
involve waiving the obligation to pay tax of the full amount of income from 
a particular source, but only a certain part of it. The exemption from income 
tax for certain categories of benefi ts received by police offi cers has a direct 
impact on the performance of so-called instrumental duties, in particular the 
obligation to submit income tax returns.
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 STATUS OSKARŻYCIELI PUBLICZNYCH 
W POSTĘPOWANIU  W SPRAWACH 

O PRZESTĘPSTWA SKARBOWE I WYKROCZENIA 
SKARBOWE

Przepis art. 113  § 1 ustawy z 10 września 1999 r. — Kodeks karny skar-
bowy 2 wprowadza zasadę odpowiedniego stosowania przepisów ustawy 
z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego 3 w postępowaniu 
w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, jeżeli nor-
my kodeksu karnego skarbowego nie wprowadzają określonych odrębno-
ści (zasada subsydiarności). Odrębności te ujęto w kolejnych przepisach 
aż do art. 177 k.k.s. Odpowiednie stosowanie przepisów kodeksu postępo-
wania karnego oznacza, że postępowanie toczy się na podstawie przepisów 
procedury karnej z uwzględnieniem zmian wynikających z przepisów tytułu 
II kodeksu karnego skarbowego 4. Oznacza to, że w niektórych przypadkach 
może dojść do podstawienia jednego pojęcia w miejsce drugiego, czy też 
do zmiany części przepisu z uwagi na odstępstwa kodeksu karnego skar-
bowego. W efekcie zawsze konieczna jest indywidualna analiza, jaka forma 
„odpowiedniego” stosowania ma swoje odzwierciedlenie w danym przepisie 5.

Niewątpliwie jedną z ciekawszych modyfi kacji w relacji do przepisów 
procedury karnej jest kwestia dotycząca uzyskania statusu oskarżyciela 
publicznego i niektórych jego uprawnień w toku procesu. Podkreślić na-
leży, że kodeks karny skarbowy zawiera szereg przepisów określających 

1  Dr hab. Grzegorz Skowronek — doktor habilitowany nauk prawnych, profe-
sor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. 

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2   Tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 19; dalej jako: k.k.s. 
3  Tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 1987 ze zm.; dalej jako: k.p.k.
4  Z. Siwik, „Odpowiednie” stosowanie przepisów kodeksu karnego w prawie 

karnym skarbowym (studium na tle systemu środków penalnych), „Przegląd Pra-
wa i Administracji” 1987, nr XXIII, s. 55 i nast.; M. Świetlicka, „Odpowiednie” 
stosowanie kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa skarbo-
we i wykroczenia skarbowe, „Prokuratura i Prawo” 2006, nr 10, s. 69 i nast.  

5  G. Łabuda, T. Razowski, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego 
we Wrocławiu z dnia 16 maja 2002 r., II AKo 245/02, „Prokuratura i Prawo” 2003, 
nr 3, s. 101 i nast. 
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sytuację prawną oskarżyciela publicznego, ale jednocześnie w tym postę-
powaniu znajdują odpowiednie zastosowanie, poprzez art. 113 § 1 k.k.s., 
niektóre przepisy kodeksu postępowania karnego, kształtując pozycję pro-
cesową tej strony procesowej.  

 Celem niniejszych rozważań obok istotnych aspektów poznawczych od-
noszących się do statusu oskarżyciela publicznego jest także określenie 
kręgu podmiotów, które mogą pełnić tę rolę. Ocenie należy również poddać 
regulację zobowiązującą fi nansowy organ postępowania przygotowawcze-
go lub jego przedstawiciela do udziału w rozprawie głównej i odwoław-
czej w postępowaniu przed sądem, jeżeli organ ten wniósł akt oskarżenia 
w sprawie o przestępstwo skarbowe.  Pytanie, na jakie autor chce odpowie-
dzieć, brzmi:  Czy słuszny jest zastosowany w kodeksie karnym skarbowym 
układ procesowy funkcjonujących obok siebie dwóch oskarżycieli publicz-
nych, tj. prokuratora oraz fi nansowego organu postępowania przygoto-
wawczego działającego w charakterze oskarżyciela publicznego? Prowadzo-
na w toku niniejszych rozważań analiza przepisów odnoszących się do tego 
wyjątkowego rozwiązania prawnego pozwoli ocenić status tych stron 
procesowych oraz wyjaśnić ich zadania w postępowaniu przed sądem.

W procesie karnym sytuację strony procesowej oskarżyciela publicznego 
w postępowaniu przed sądem określa art. 45 § 1 k.p.k. Zgodnie z tym prze-
pisem oskarżycielem publicznym przed wszystkimi sądami jest prokurator. 
Przepis ten wyraża zasadę prymatu prokuratora jako oskarżyciela publiczne-
go. Strona procesowa to uczestnik postępowania, który działa w nim we włas-
nym imieniu, mając interes prawny w określonym rozstrzygnięciu o przedmio-
cie procesu 6. W przypadku oskarżyciela publicznego pojęcie strony procesowej 
należy doprecyzować poprzez stwierdzenie, że jest to organ państwowy, który 
we własnym imieniu, ale w interesie publicznym, wnosi i popiera akt oskarże-
nia o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe. Dodatkowo doktryna 
uznaje oskarżyciela publicznego za tzw. stronę czynną, a zatem taką, któ-
ra występuje z żądaniem rozstrzygnięcia kwestii odpowiedzialności prawnej 7.

Zgodnie z art. 2 ustawy z 28 stycznia 2016 r. — Prawo o prokuraturze 8 
prokurator wykonuje zadania w zakresie ścigania przestępstw oraz stoi 
na straży praworządności. Obowiązki określone w art. 2 prawa o prokura-
turze prokurator wykonuje m.in. poprzez sprawowanie funkcji oskarżycie-
la publicznego przed sądami. Zgodnie z art. 64 § 1 prawa o prokuraturze, 
prokurator wykonuje czynności oskarżyciela publicznego przed wszystkimi 
sądami. Z dyspozycji tego przepisu można wywieść podstawowe czynności 
prokuratora w postępowaniu sądowym, a mianowicie sporządzanie i wno-
szenie do sądu oskarżenia oraz popieranie oskarżenia przed sądem 9. Inny 

6  T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, Warszawa 2005, s. 509.
7  S. Waltoś, P. Hofmański, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2016, 

s. 180; J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia material-
noprawne, procesowe i wykonawcze, Warszawa 2017, s. 322.

8  Ustawa z 28 stycznia 2016 r. — Prawo o prokuraturze (tekst jedn. DzU 
z 2019 r., poz. 740; dalej jako: prawo o prokuraturze).

 9  M. Mistygacz, Usytuowanie i strój urzędowy prokuratora w postępowaniu 
sądowym, „Prokuratura i Prawo” 2014, nr 10, s. 63 i nast.
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organ państwowy może być oskarżycielem publicznym z mocy szczególnych 
przepisów ustawy określających zakres jego działania 10. Tym samym niepro-
kuratorskie organy postępowania przygotowawczego mogą wnosić akt oskar-
żenia, ale tylko w sprawach przekazanych do ich właściwości na podstawie 
art. 325d k.p.k. 11 w związku z art. 331 § 2 k.p.k. albo ustaw szczególnych 12. 

Natomiast w sprawach karnych skarbowych przepis  § 1 art. 120 
k.k.s. określa krąg stron postępowania w sprawach o przestępstwa skar-
bowe, z kolei § 2 tego artykułu odnosi się do stron procesowych w spra-
wach o wykroczenia skarbowe. Zarówno w sprawach o przestępstwa skar-
bowe, jak i wykroczenia skarbowe jako strona procesowa występuje oskar-
życiel publiczny. 

 Przepis art. 121 § 1 k.k.s. statuuje generalną zasadę, że oskarżycielem 
publicznym przed sądem jest (oprócz prokuratora) organ, który wnosi i po-
piera akt oskarżenia. Warto zauważyć, że przepis art. 121 § 1 k.k.s. właściwie 
wpisuje się w defi nicję analizowanej strony procesowej jako strony czynnej, 
sygnalizuje, że prokurator jest bardzo istotnym, ale nie jedynym organem 
uprawnionym do występowania w roli oskarżyciela publicznego w sprawach 
karnych skarbowych. Jednocześnie przepis nie określa, kiedy i jaki organ 
może wnieść i popierać akt oskarżenia. Dopiero analiza kolejnych para-
grafów tego przepisu oraz kolejnych artykułów bliżej tę kwestię rozstrzyga. 

Uzupełnieniem art. 121 § 1 k.k.s. pozwalającym zarazem okre-
ślić organy uprawnione do wniesienia i popierania aktu oskarżenia 
są § 2 i 3 tego artykułu oraz art. 155 i 157 k.k.s. Zgodnie z art. 155 
§ 4 k.k.s. w sprawach, w których fi nansowy organ postępowania przygo-
towawczego prowadził dochodzenie, sporządza on w ciągu 14 dni od jego 
zakończenia akt oskarżenia, wnosi go do właściwego sądu oraz popiera 
przed tym sądem. Zgodnie z art. 53 § 37 pkt 1–3 k.k.s. fi nansowym or-
ganem postępowania przygotowawczego jest naczelnik urzędu skarbowe-
go, naczelnik urzędu celno-skarbowego oraz szef Krajowej Administra-
cji Skarbowej (dalej jako: KAS). Wymienione organy mogą zatem samo-
dzielnie wnosić i popierać akt oskarżenia w sprawach, o których mowa 
w art. 155 § 4 k.k.s., czyli w sprawach o przestępstwa skarbowe, w któ-
rych było prowadzone dochodzenie nieobjęte nadzorem prokuratora, oraz 

10  K.p.k., art. 45 § 2.
11  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 września 2015 r. w sprawie 

organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz organów 
uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej in-
stancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu 
spraw zleconych tym organom (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 522).

12  Organy, które na mocy ustaw szczególnych mają uprawnienia do wnoszenia 
i popierania oskarżenia przed sądem, to: strażnicy leśni — na podstawie usta-
wy z 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2129 ze zm.), 
strażnicy Państwowej Straży Łowieckiej — na podstawie ustawy z 13 paździer-
nika 1995 r. — Prawo łowieckie (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2033), Pań-
stwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz organy gminy — 
na podstawie ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. DzU z 2018 r., poz. 2137 ze zm.).
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w sprawach o wykroczenia skarbowe. Doprecyzowanie tych okoliczności 
wprowadza regulacja z art. 121  § 2 k.k.s. w związku z art. 133 § 1 k.k.s., 
która określa uprawnienie dla fi nansowego organu postępowania przy-
gotowawczego do sporządzenia i wniesienia aktu oskarżenia oraz do po-
pierania go przed sądem, a także do występowania w toku całego postę-
powania, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia 
w sprawach o wykroczenia skarbowe.

W przypadku gdy fi nansowy organ postępowania przygotowawczego pro-
wadził śledztwo 13 w sprawach o przestępstwo skarbowe, w których prowa-
dził on dochodzenie objęte nadzorem prokuratora 14, oraz  gdy w tych spra-
wach zachodzą warunki do dołączenia do aktu oskarżenia wniosku o ska-
zanie bez rozprawy 15, to fi nansowy organ postępowania przygotowawczego 
jedynie sporządza akt oskarżenia, który wraz z aktami sprawy przesyła 
prokuratorowi do zatwierdzenia. Jeżeli prokurator zatwierdzi akt oskar-
żenia, wnosi go do sądu jako oskarżyciel publiczny 16. Pomimo że w tym 
ostatnim przypadku akt oskarżenia wnosi prokurator, będąc oskarżycielem 
publicznym przed sądem, fi nansowemu organowi postępowania przygo-
towawczego, który prowadził postępowanie przygotowawcze w tych spra-
wach, przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego. Wynika to z prze-
pisu art. 155 § 2 k.k.s., zgodnie z którym prokurator zatwierdza i wnosi 
do sądu akt oskarżenia, wskazując zarazem fi nansowy organ postępowania 
przygotowawczego, który prowadził postępowanie przygotowawcze, a któ-
remu przysługują przed sądem uprawnienia oskarżyciela publicznego. 
Ponadto w sprawach o przestępstwa skarbowe, w których akt oskarże-
nia wniósł prokurator, fi nansowy organ postępowania przygotowawczego 
może występować obok prokuratora w charakterze oskarżyciela publicz-
nego 17 — także w postępowaniu odwoławczym 18. Jeżeli do aktu oskarże-
nia został dołączony wniosek o skazanie bez rozprawy, fi nansowy organ 
postępowania przygotowawczego ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach 
(przewidzianych w art. 341 § 1, art. 343 § 5, art. 354 pkt 2 k.p.k.) oraz 
w rozprawie, gdy rozpoznanie sprawy przekazano na rozprawę 19.  

W powyższych przypadkach dochodzi do swoistej koegzystencji pro-
kuratora z fi nansowym organem postępowania przygotowawczego 20. Jest 

13  K.k.s., art. 151a § 1.
14  Tamże, art. 151c § 2.
15  Tamże, art. 155 § 3.
16  Tamże, art. 155 § 1.
17  Tamże, art. 157 § 2.
18  Tamże, art. 165.
19  Tamże, art. 155 § 3.
20  D. Świecki, Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w po-

stępowaniu karnym skarbowym [w:] T. Grzegorczyk, R. Olszewski (red.), Verba 
volant scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 
po zmianach z lat 2015–2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor 
Moniki Zbrojewskiej, Łódź 8 grudnia 2016 r. Księga pamiątkowa poświęcona Pro-
fesor Monice Zbrojewskiej, Warszawa 2017, s. 468–469;  P. Kardas, G. Łabuda, 
T. Razowski, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2017, s. 1094–1095. 
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to zatem wyłom w ogólnej zasadzie określonej w art. 121 § 1 k.k.s., wiążą-
cej funkcję oskarżyciela publicznego z uprawnieniem do wniesienia i po-
pierania przed sądem aktu oskarżenia. 

Na podstawie art. 121 § 2 k.k.s. w związku z art. 134 § 1 pkt 1 i 2 k.k.s. 
również dwa niefinansowe organy postępowania przygotowawczego, 
tj.  Straż Graniczna i Policja, mają w sprawach o wykroczenia skarbowe 
uprawnienia do sporządzania i wnoszenia aktu oskarżenia oraz do po-
pierania go przed sądem, a także do występowania w toku całego postę-
powania, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia. 
Z uwagi na taką treść przepisów w sprawach o przestępstwa skarbowe, 
gdy postępowanie przygotowawcze prowadził niefi nansowy organ postę-
powania przygotowawczego, wyłącznie właściwym do wniesienia aktu 
oskarżenia jest prokurator 21. Uprawnienia do wnoszenia i popierania aktu 
oskarżenia nie ma Żandarmeria Wojskowa (dalej jako: ŻW), gdyż zgodnie 
z art. 121 § 3 k.k.s. oskarżycielem publicznym w postępowaniu w spra-
wach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przed wojskowym 
sądem garnizonowym lub w sprawach o przestępstwa skarbowe przed 
wojskowym sądem okręgowym jest wyłącznie prokurator do spraw woj-
skowych 22.

Analiza przepisów wskazuje jednoznacznie, że kodeks karny skar-
bowy nadaje prokuratorowi szczególną rolę i kompetencje, gdy działa 
jako oskarżyciel publiczny w relacji do innych oskarżycieli publicznych. 
Przepisy kodeksu stanowią bowiem, że: „Oprócz prokuratora, oskarży-
cielem publicznym przed sądem jest organ, który wnosi i popiera akt 
oskarżenia” 23. Tym samym statuuje on generalną zasadę, że oskarżycie-
lem publicznym przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe i wy-
kroczenia skarbowe jest prokurator i ta rola procesowa nie jest w jego 
przypadku uzależniona od wniesienia i popierania aktu oskarżenia 24. 
Poza tym zgodnie z art. 122 § 3 k.k.s. prokurator może każdą sprawę 
przejąć do swojego prowadzenia. W razie przejęcia sprawy przez prokura-
tora do swego prowadzenia, czynności przypisane do niego zgodnie z ko-
deksem postępowania karnego mogą być wykonywane tylko przez proku-
ratora (względnie prokurator powierza jego przeprowadzenie w całości lub 
w określonym zakresie albo dokonanie poszczególnej czynności), a zatem 
nie stosuje się wówczas przepisów § 1 i 2 art. 122 k.k.s., cedujących nie-
które uprawnienia, przysługujące w postępowaniu karnym prokuratorowi 
lub prokuratorowi generalnemu, na fi nansowe organy postępowania przy-
gotowawczego lub organy nadrzędne nad fi nansowymi organami postępo-
wania przygotowawczego.

Prokurator może przejąć sprawę do swego prowadzenia z urzędu lub 
na wniosek fi nansowego organ postępowania przygotowawczego. Przejęcie 

21  Art. 331 § 1 k.p.k. w związku z art. 113 § 1 k.k.s.
22  H. Skwarczyński, Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w postępowaniu 

karnym skarbowym, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 2001, nr 3–4, s. 33 i nast.
23  K.k.s., art. 121 § 1.
24  Z. Gostyński, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego, Warszawa 

2000, s. 62.
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sprawy do swego prowadzenia jest jedną z form sprawowania nadzoru nad 
postępowaniem, ale rodzi też ten skutek, że prokurator, mając dostateczne 
dowody, wnosi i popiera oskarżenie przed sądem 25.

Taka mocna pozycja prokuratora wynika także i z tych względów, 
że fi nansowy organ postępowania przygotowawczego ma obowiązek in-
formowania prokuratora o czynnościach podejmowanych w omawianym 
zakresie. W efekcie o wniesieniu przez fi nansowy organ postępowania 
przygotowawczego aktu oskarżenia w sprawie o przestępstwo skarbowe 
zawiadamia się niezwłocznie prokuratora przez przesłanie mu odpisu 
tego aktu. W sprawie o wykroczenie skarbowe fi nansowy organ postę-
powania przygotowawczego zawiadamia prokuratora o wniesieniu aktu 
oskarżenia jedynie w razie uprzedniego objęcia przez prokuratora nad-
zoru nad dochodzeniem w tej sprawie 26. W tych dwóch wyżej opisanych 
przypadkach fi nansowy organ postępowania przygotowawczego staje się 
jednak samodzielnym oskarżycielem publicznym. Jest to szczególna sytu-
acja, gdyż niektóre niefi nansowe organy postępowania przygotowawczego 
(Straż Graniczna i Policja) mogą uzyskać rolę samodzielnych oskarżycieli 
publicznych tylko w sprawach o wykroczenia skarbowe, jeśli sporządziły 
i wniosły akt oskarżenia oraz popierają go przed sądem 27. Podkreślić nale-
ży, że kompetencji do samodzielnego wnoszenia i popierania aktu oskar-
żenia nie mają: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralne Biuro 
Antykorupcyjne oraz ŻW 28.

Z faktem uzyskania przez te organy statusu oskarżycieli publicznych 
należy połączyć zasadę tożsamości uprawnień procesowych. W efekcie fi -
nansowy i niefi nansowy organ postępowania występujący przed sądem 
w charakterze oskarżyciela publicznego ma takie uprawnienia i obowiąz-
ki procesowe, jakie ustawa przypisuje oskarżycielowi jako stronie proce-
sowej, czyli te, do których kodeks postępowania karnego wyraźnie uży-
wa terminów „oskarżyciel” lub „strona”. Przykładowo przepis art. 396a 
§ 1 k.p.k. w związku z art. 113 § 1 k.k.s. wprowadza instytucję wezwania 
oskarżyciela publicznego do przedstawienia dowodów przed sądem, jeżeli 
w toku rozprawy głównej ujawnią się istotne braki postępowania przy-
gotowawczego, ponieważ usunięcie tych braków przez sąd uniemożliwia-
łoby wydanie prawidłowego orzeczenia w rozsądnym terminie, a sąd nie 
może usunąć tych braków, stosując art. 396 k.p.k. w związku z art. 113 
§ 1 k.k.s. (przepis przewiduje odstępstwo od zasady bezpośredniości, gdyż 
umożliwia zapoznanie się przez sąd z dowodem rzeczowym przez sędzie-
go wyznaczonego ze składu orzekającego albą sąd wezwany). Ponieważ 

25  H. Skwarczyński, Meandry interpretacyjne art. 122 k.k.s., „Wojskowy Prze-
gląd Prawniczy” 2004, nr 2, s. 67.

26  K.k.s., art. 155 § 5.
27  H. Skwarczyński, Uprawnienia Straży Granicznej w postępowaniu o prze-

stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, „Wojskowy Przegląd Prawniczy” 
2003, nr 3, s. 120 i nast.; wyrok SN z 7 grudnia 2017 r., sygn. IV KK 433/17, LEX 
nr 2407833. 

28  M. Świetlicka, Udział prokuratora w postępowaniu karnym skarbowym, 
„Prokuratura i Prawo” 2007, nr 5, s. 143.
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przepis art. 396a § 1 k.p.k. określa adresata szeroko poprzez sformułowa-
nie „oskarżyciel publiczny”, a nie tylko poprzez określenie „prokurator”, 
oznacza to, że w wypadku wniesienia aktu oskarżenia przez fi nansowy 
lub niefi nansowy organ postępowania przygotowawczego, wezwanie sądu 
do przedstawienia dowodów powinno zostać skierowane do tych oskarży-
cieli publicznych. Przy czym fi nansowy organ postępowania przygotowaw-
czego, gdy występuje jako oskarżyciel publiczny przed sądem, ma rów-
nież prawa i obowiązki prokuratora, ale jedynie w zakresie wynikającym 
z art. 122 § 1 pkt 1 k.k.s. 29 Takiej regulacji nie ma w odniesieniu do niefi -
nansowych organów postępowania przygotowawczego. Powyższe rozważa-
nia potwierdzają zatem kluczową rolę prokuratora przy jednoczesnej sil-
nej pozycji fi nansowego organu postępowania przygotowawczego. Ponadto 
przyjęte przez kodeks karny skarbowy uregulowania pozwalają na uznanie 
prymatu fi nansowych organów postępowania przygotowawczego nad nie-
fi nansowymi organami postępowania przygotowawczego.

 Wyjaśnienia wymaga również wprowadzony poprzez zdanie pierwsze 
art. 157  § 1 k.k.s. obowiązek udziału fi nansowego organu postępowania 
przygotowawczego w rozprawie głównej, jeżeli organ ten wniósł akt oskar-
żenia w sprawie o przestępstwo skarbowe. Z kolei zdanie drugie wspo-
mnianego przepisu wskazuje, że jeżeli akt oskarżenia dotyczy wykrocze-
nia skarbowego, obowiązek udziału w rozprawie głównej jest złagodzony 
do sytuacji, gdy prezes sądu lub sąd tak zarządzi. Zgodnie z art. 165 k.k.s. 
do udziału fi nansowego organu postępowania przygotowawczego jako 
oskarżyciela publicznego w rozprawie odwoławczej stosuje się odpowied-
nio przepis art. 157 k.k.s. 

W efekcie należy stwierdzić, że w przypadku sytuacji określonej w zda-
niu pierwszym art. 157 § 1 k.k.s. niestawiennictwo fi nansowego organu 
postępowania przygotowawczego tamuje rozpoznanie sprawy (w postę-
powaniu odwoławczym tak samo na podstawie art. 165 k.k.s. w związ-
ku z art. 157 § 1 k.k.s.). Niestawiennictwo tego organu rodzi koniecz-
ność zarządzenia przerwy w rozprawie i wyznaczenia jej kolejnego termi-
nu. Przepis ten stanowi zarazem wyłom w zasadzie określonej w art. 46 
§ 2 k.p.k., zgodnie z którym, jeżeli postępowanie przygotowawcze zakoń-
czyło się w formie dochodzenia, niestawiennictwo oskarżyciela publiczne-
go na rozprawie nie tamuje jej toku. Przy czym wyłom ten dotyczy tylko 
sytuacji, gdy akt oskarżenia wniósł fi nansowy organ postępowania przy-
gotowawczego. Jeżeli akt oskarżenia wniósł prokurator albo niefi nanso-
wy organ postępowania przygotowawczego, znajdzie jednak zastosowanie 
art. 46 k.p.k. w związku z art. 113 § 1 k.k.s.

Przyjęte w zdaniu pierwszym art. 157 § 1 k.k.s. rozwiązanie obliga-
toryjnego udziału fi nansowego organu postępowania przygotowawcze-
go w rozprawie głównej należy tłumaczyć potrzebą uczestniczenia osoby 
ze specjalistyczną wiedzą i doświadczeniem w zakresie spraw fi nanso-
wych, co ma równoczesne przełożenie na skuteczność prowadzenia spraw 

29   T. Grzegorczyk, Kodeks karny skarbowy. Komentarz, Warszawa 2009, 
s. 512.
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o przestępstwa skarbowe 30. W toku postępowania sądowego rozpatry-
wane są bowiem kwestie dotyczące bezpośredniej działalności organów 
fi nansowych, tj. zagadnienia podatkowe, celne, dewizowe czy z obszaru 
gier hazardowych 31. Jest to związane także z tym, że fi nansowe orga-
ny postępowania przygotowawczego w aspekcie ustrojowym są elemen-
tem KAS. Zgodnie z art. 11 ust. 1 pkt 2, 5 i 6 ustawy z 16 listopada 
2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej 32 organami KAS są szef KAS, 
naczelnik urzędu skarbowego oraz naczelnik urzędu celno-skarbowego. 
Na gruncie ustawy z 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa 33 na-
czelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego oraz 
szef KAS są organami podatkowymi 34. Natomiast, zgodnie z np. art. 28 
ust. 1 pkt 1 ustawy o KAS, do zadań naczelnika urzędu skarbowego na-
leży ustalanie, określanie, pobór podatków, opłat i niepodatkowych na-
leżności budżetowych. To zadanie koresponduje z autonomicznym celem 
określonym dla spraw karnych skarbowych poprzez art. 114 § 1 k.k.s., 
w postaci wyrównania uszczerbku fi nansowego Skarbu Państwa, jed-
nostki samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego podmiotu, 
który został spowodowany przez przestępstwo skarbowe lub wykroczenie 
skarbowe. Nie ma zatem organów bardziej predysponowanych do zajmo-
wania się kwestiami podatkowymi, jak wyżej wskazane. Dysponują one 
zarazem odpowiednim zapleczem, gronem pracowników — ekspertów 
przygotowanych do rozwiązywania najtrudniejszych zagadnień podat-
kowych. W końcu te organy prowadzą postępowanie podatkowe, w ra-
mach którego są obowiązane udzielać niezbędnych informacji i wyjaśnień 
o przepisach prawa podatkowego pozostających w związku z przedmio-
tem tego postępowania 35. Zdarza się, zresztą wielokrotnie, że postępowa-
nie podatkowe jest prowadzone równolegle do postępowania w sprawie 
o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, a to drugie może 
być zawieszone, jeżeli jego prowadzenie jest w istotny sposób utrudnione 
ze względu na toczące się postępowanie przed organami podatkowymi 36.

Jak już wspomniano, przepis art. 157 § 2 k.k.s. stanowi podstawę 
prawną do wystąpienia współuczestnictwa procesowego po stronie czyn-
nej. Polega ono na tym, że w sprawach o przestępstwa skarbowe, w któ-
rych akt oskarżenia wniósł prokurator, fi nansowy organ postępowania 
przygotowawczego 37 lub jego przedstawiciel ustawowy może działać obok 

30  A. Skowronek, G. Skowronek, Pierwotne i wtórne aspekty przemytu celne-
go. Część 1, „Gazeta Sądowa” 2004, nr 3, s. 8–11.

31  R.A. Stefański, Postępowanie przed powszechnym sądem pierwszej instan-
cji w sprawach karnych skarbowych, „Prokuratura i Prawo” 2000, nr 5, s. 80.

32  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 768 ze zm.; dalej jako: ustawa o KAS.
33  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 900 ze zm.
34  Tamże, art. 13 § 1 pkt 1 oraz art. 1a i § 2.
35  Tamże, art. 121 § 2.
36  K.k.s., art. 114a. 
37  W przepisie art. 157 § 2 k.k.s. jest mowa o fi nansowym organie dochodze-

nia, co należy uznać za oczywisty błąd pozostawiony po nowelizacji dokonanej 
ustawą z 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy — Kodeks karny skarbowy oraz nie-
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prokuratora w charakterze oskarżyciela publicznego. Jeżeli przepis używa 
zwrotu „działać obok” to tym samym ustawia pozycję fi nansowego organu 
postępowania przygotowawczego z boku, a zatem nie przed prokurato-
rem. Słowo „obok” niekoniecznie musi jednak sytuować fi nansowy organ 
postępowania przygotowawczego na pozycji pobocznej, tylnej. Można wy-
snuć wniosek, że w pewnym sensie chodzi o działanie „ramię w ramię”. 
Mocniejsza pozycja procesowa prokuratora wynika w większym stopniu 
nie z tego przepisu, a generalnych zasad kodeksowych kształtujących sta-
tus prokuratora jako centralnej postaci w procesie karnym. Zgodzić się 
należy z tym, że fi nansowy organ postępowania przygotowawczego jest 
pełnoprawnym oskarżycielem publicznym. W skutek tego, skoro kodeks 
postępowania karnego przewiduje obowiązek zawiadomienia oskarżyciela 
o terminach czynności lub obowiązek doręczenia mu odpisów orzeczeń, 
to obowiązek ten w sprawach karnych skarbowych obejmuje również za-
wiadomienie fi nansowego organu postępowania przygotowawczego i dorę-
czenie mu odpisów orzeczeń. 

Ponadto stwierdzenie „działać obok prokuratora” pozwala na formuło-
wanie przez fi nansowy organ postępowania przygotowawczego lub jego 
przedstawiciela własnych wypowiedzi 38. W takim przypadku, według 
art. 157 § 2 k.k.s., w postępowaniu sądowym występuje prokurator jako 
oskarżyciel publiczny oraz fi nansowy organ postępowania przygotowaw-
czego, który wykonuje uprawnienia przysługujące mu z tytułu występo-
wania w roli oskarżyciela publicznego w zasadzie bezpośrednio po pro-
kuratorze 39. Niemniej należy pamiętać, że funkcjonują oni w pewnym 
sensie „w jednej drużynie”, choć z uwagi na status prokuratora i jego 
pozycję procesową, to właśnie prokuratora należy uznać za „kapitana” 
tej „drużyny”. Z jednej zatem strony fi nansowy organ postępowania przy-
gotowawczego może np. składać wnioski dowodowe, których nie składa 
prokurator. Z drugiej jednak strony należy mieć na uwadze, że sytuacja 
opisana w art. 157 § 2 k.k.s. wiąże się z wniesieniem przez prokuratora 
aktu oskarżenia. Oznacza to, że wniesienie aktu oskarżenia poprzedzało 
prowadzone przez fi nansowy organ postępowania przygotowawczego śledz-
two lub dochodzenie pod nadzorem prokuratora. Należy zatem przyjąć, 
że prokurator, wnosząc akt oskarżenia, zgodził się z ustaleniami fi nan-
sowego organu postępowania przygotowawczego, które zresztą wcześniej 
akceptował w ramach sprawowanego nadzoru. Przy takiej konstrukcji pro-
cesowej, a więc najpierw nadzór prokuratora nad sprawą, potem wniesio-
ny akt oskarżenia, nie powinno dochodzić do prezentowania odmiennych 
poglądów przed sądem przez obu oskarżycieli publicznych. Nie można 
jednak tego również wykluczyć, tak jak nie można wykluczyć, że prokura-
tor zmieni zdanie co do zasadności dalszego popierania aktu oskarżenia.  

których innych ustaw (DzU z 2005 r., nr 178, poz. 1479), poprzez którą dokonano 
modyfi kacji nazw z fi nansowych organów dochodzenia na fi nansowe organy po-
stępowania przygotowawczego. 

38  J. Sawicki, G. Skowronek, Prawo…, wyd. cyt., s. 382–383.
39  T. Grzegorczyk, Kodeks…, wyd. cyt., s. 638–640.
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Z analizy art. 121 § 1 k.k.s. wynika, że z wniesieniem aktu oskarżenia 
łączy się obowiązek jego popierania. Takie wnioski nasuwają się z uwagi 
na treść tego przepisu: „wnosi i popiera” 40. Skoro prokurator wnosi akt 
oskarżenia, to kierując się wykładnią logiczno-językową, należy przyjąć, 
że tylko prokurator może odstąpić od popierania aktu oskarżenia, który 
sam wniósł. Z tej racji mimo wszystko prokurator może w pewnych oko-
licznościach dominować nad fi nansowym organem postępowania przygo-
towawczego z racji bycia gospodarzem wniesionego aktu oskarżenia i w ra-
zie potrzeby działać wbrew woli fi nansowego organu postępowania przy-
gotowawczego 41. 

W doktrynie pojawił się także pogląd (bazujący w dużym stopniu 
na poszerzeniu zakresu kontradyktoryjności stadium jurysdykcyjnego 
w ostatnich latach) o braku uzasadnienia dla tej tradycyjnej możliwo-
ści funkcjonowania przed sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe 
dwóch oskarżycieli publicznych 42. W ramach tego poglądu wskazuje się, 
że ukształtowane obecnie zasady kontradyktoryjności wymagają spełnie-
nia konkretnych warunków przez strony procesowe, m.in. co do wiedzy 
na temat tego, co jest przedmiotem procesu, ich równouprawnienia oraz 
możliwości wpływania swoim zachowaniem na przebieg i wynik procesu. 
Natomiast przyłączenie się fi nansowego organu postępowania przygoto-
wawczego do udziału w postępowaniu sądowym nie wyłącza samodziel-
ności działania prokuratora. Tym samym oskarżyciele ci są w zakresie 
podejmowanych czynności niezależni 43. Jeżeli jednak prokurator wniósł 
akt oskarżenia i napotkał w postępowaniu sądowym drugiego niezależne-
go oskarżyciela, może dojść do sytuacji, podczas której fi nansowy organ 
postępowania przygotowawczego wyrazi odmienny pogląd, a nawet stor-
peduje niektóre prokuratorskie zapatrywania. W takich okolicznościach 
możliwość wpływania przez oskarżyciela publicznego na wynik procesu 
może być ograniczona przez fi nansowy organ postępowania przygotowaw-
czego działający w charakterze oskarżyciela publicznego 44.

Konieczne podkreślenia jest, że w analizowanych sprawach, w których 
akt oskarżenia wniósł prokurator, jest miejsce i dla prokuratora, i dla fi -
nansowego organu postępowania przygotowawczego. Słuszny jest pogląd 
o działaniu „w jednej drużynie” i pewnej jednak dominacji prokuratora. 
Co prawda uczestnictwo fi nansowego organu postępowania przygotowaw-
czego lub jego przedstawiciela jest fakultatywne w sprawie, w której akt 
oskarżenia wniósł prokurator, niemniej z uwagi na skomplikowany stan 

40  K.k.s., art. 121 § 1. 
41  D. Świecki, Cofnięcie…, wyd. cyt., s. 469–470.
42   T. Razowski, Dychotomia oskarżycieli publicznych w postępowaniu w spra-

wach o przestępstwa skarbowe [w:] J. Żylińska, M. Filipowska-Tuthill (red.), Re-
alizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym — wybrane za-
gadnienia, Warszawa 2015, s. 165–166.

43   Postanowienie SN z 26 kwietnia 1982 r., sygn. V KRN 14/82, OSNKW 1982, 
nr 7–8, poz. 57; M. Skwarcow, Kodeks karny skarbowy — wybrane zagadnienia 
procesowe, „Przegląd Sądowy” 2001, nr 6, s. 86.

44  P. Kardas, G. Łabuda, T. Razowski, Kodeks…, wyd. cyt., s. 1358–1359. 
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prawny, ale także faktyczny, pozostający w sferze działalności danego or-
ganu, udział tego organu lub jego przedstawiciela może być wielce pożąda-
ny. Chodzi w szczególności o aspekt merytoryczny, bo przecież fi nansowy 
organ postępowania przygotowawczego, w zasadniczej części, prowadzi 
w takich sprawach postępowanie przygotowawcze. Z uwagi na specyfi kę 
spraw karnych skarbowych, dotyczących tak skomplikowanych kwestii 
jak obowiązki podatkowe, obowiązki celne, obrót dewizowy czy w końcu 
organizacja gier hazardowych, wiedza wyspecjalizowanych w tym zakre-
sie przedstawicieli fi nansowych organów postępowania przygotowawczego 
może okazać się kluczowa dla końcowego sukcesu w sprawie. 

Przedstawione rozważania odnosiły się do istotnych kwestii wynika-
jących z analizy regulacji kształtujących status oskarżycieli publicznych 
w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skar-
bowe. W związku z tak przeprowadzonymi badaniami, biorąc pod uwagę 
art. 121, 155 i 157 k.k.s., dokonano określenia kręgu podmiotów, które 
mogą pełnić rolę oskarżycieli publicznych w świetle przepisów kodeksu 
karnego skarbowego. Jest to zatem:

 — prokurator w sprawie, w której fi nansowy organ postępowania przygo-
towawczego prowadził śledztwo, oraz w sprawie o przestępstwa skar-
bowe, w której prowadził on dochodzenie objęte nadzorem prokuratora,
 — fi nansowy organ postępowania przygotowawczego w sprawie, w której 
ten organ prowadził dochodzenie, sporządził w ciągu 14 dni od jego za-
kończenia akt oskarżenia i wniósł go do właściwego sądu oraz popiera 
przed tym sądem,
 — fi nansowy organ postępowania przygotowawczego w sprawie o prze-
stępstwa skarbowe, w której akt oskarżenia wniósł prokurator, dzia-
łając obok prokuratora w charakterze oskarżyciela publicznego, 
 — prokurator, który jest uprawniony w świetle odpowiednio stosowanych 
przepisów kodeksu postępowania karnego do wniesienia i popierania 
aktu oskarżenia przed sądem, jeżeli postępowanie przygotowawcze 
w sprawie o przestępstwo skarbowe prowadził niefi nansowy organ po-
stępowania przygotowawczego,
 — prokurator do spraw wojskowych w sprawach o przestępstwa skarbowe 
i wykroczenia skarbowe przed wojskowym sądem garnizonowym lub 
w sprawach o przestępstwa skarbowe przed wojskowym sądem okrę-
gowym, tj. w sprawach osób, o których mowa w art. 53 § 36 k.k.s.,
 — Straż Graniczna oraz Policja w sprawach o wykroczenia skarbowe, 
gdyż z mocy art. 121 § 2 k.k.s. te niefi nansowe organy postępowania 
przygotowawczego mają w sprawach o wykroczenia skarbowe upraw-
nienia do sporządzania i wnoszenia aktu oskarżenia oraz do popie-
rania go przed sądem, a także do występowania w toku całego postępo-
wania, nie wyłączając czynności po uprawomocnieniu się orzeczenia, 
 — prokurator, jeżeli przejął sprawę do swojego prowadzenia, gdyż wów-
czas wnosi i popiera oskarżenie przed sądem, bez względu na cha-
rakter czynu 45.

45  K.k.s., art. 122 § 3. 



Nr 1(137)        Status oskarżycieli publicznych w postępowaniu… 49

Odpowiednio ukierunkowane szkolenie oraz merytoryczne przygotowa-
nie pracowników i funkcjonariuszy fi nansowych organów postępowania 
przygotowawczego, to składowe założonego przez ustawodawcę fi nalnego 
sukcesu w zakresie osiągnięcia jednego z celów postępowania w sprawach 
karnych skarbowych, tj. wyrównania uszczerbku fi nansowego Skarbu 
Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innego uprawnionego 
podmiotu. W osiągnięciu tego celu ma pomóc regulacja zobowiązującą fi -
nansowy organ postępowania przygotowawczego lub jego przedstawicie-
la do udziału w rozprawie głównej i odwoławczej w postępowaniu przed 
sądem, jeżeli organ ten wniósł akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo 
skarbowe. Zatem odpowiadając na pytanie niniejszych rozważań, należy 
przyjąć, że zastosowany w kodeksie karnym skarbowym układ procesowy 
funkcjonujących obok siebie dwóch oskarżycieli publicznych jest słuszny.

Pomimo zaistniałej w doktrynie dyskusji co do zasadności utrzymywa-
nia specyfi cznego układu procesowego, polegającego na tym, że w postę-
powaniu sądowym w sprawach karnych skarbowych może wystąpić jed-
nocześnie dwóch oskarżycieli publicznych, tj. prokurator oraz działający 
w charakterze oskarżyciela publicznego fi nansowy organ postępowania 
przygotowawczego, należy uznać to rozwiązanie za zasadne. Finansowy or-
gan postępowania przygotowawczego jako oskarżyciel publiczny jest dzięki 
temu aktywną i względnie samodzielną stroną procesową.

Końcowo należy przyjąć, że poprzez zarówno obowiązkowy udział fi nan-
sowego organu postępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciela 
w rozprawie głównej, jak i dopuszczenie do sytuacji, w której organ po-
stępowania przygotowawczego uzyskuje status oskarżyciela publicznego, 
chociaż nie jest uprawniony do wniesienia aktu oskarżenia, ustawodawca 
podkreśla znaczenie prawa karnego skarbowego na poziomie celu dotyczą-
cego wyrównania uszczerbku fi nansowego. Niewątpliwie funkcjonowanie 
obok prokuratora fi nansowego organu postępowania przygotowawczego, 
zapewnia pełniejszą ochronę interesu fi skalnego Skarbu Państwa, jedno-
stek samorządu terytorialnego oraz budżetu Unii Europejskiej.
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Słowa kluczowe: oskarżyciel publiczny, kodeks karny skarbowy, 
fi nansowy organ postępowania przygotowawczego

Streszczenie: Niniejsze opracowanie to gruntowna analiza statutu oskarżyciela 
publicznego w postępowaniu w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykrocze-
nia skarbowe.  Ocenie poddano regulację zobowiązującą fi nansowy organ po-
stępowania przygotowawczego lub jego przedstawiciela do udziału w rozprawie 
głównej i odwoławczej w postępowaniu przed sądem, jeżeli organ ten wniósł 
akt oskarżenia w sprawie o przestępstwo skarbowe.  Ponadto w tekście posta-
wiono pytanie badawcze: Czy słuszny jest zastosowany w kodeksie karnym 
skarbowym układ procesowy funkcjonujących obok siebie dwóch oskarżycieli 
publicznych, tj. prokuratora oraz fi nansowego organu postępowania przygoto-
wawczego działającego w charakterze oskarżyciela publicznego?  W toku pro-
wadzonych badań określono krąg podmiotów, które mogą pełnić rolę oskarży-
cieli publicznych w świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego.  Wskazano 
również, że zarówno poprzez obowiązkowy udział fi nansowego organu postę-
powania przygotowawczego lub jego przedstawiciela w rozprawie głównej, jak 
i dopuszczenie do sytuacji, w której organ postępowania przygotowawczego uzy-
skuje status oskarżyciela publicznego, chociaż nie jest uprawniony do wniesie-
nia aktu oskarżenia, ustawodawca podkreśla znaczenie prawa karnego skar-
bowego na poziomie celu dotyczącego wyrównania uszczerbku fi nansowego. 
Opowiedziano się również za utrzymaniem możliwości funkcjonowania przed 
sądem w sprawach o przestępstwa skarbowe dwóch oskarżycieli publicznych.
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TAX OFFENCES

Article 113( 1) of the Act of 10 September 1999 — Penal Fiscal Code 2 
(hereinafter: k.k.s.) introduces the principle of an appropriate application 
of regulations of the Act of 6 June 1997 — Code of Criminal Procedure 3 
(hereinafter: k.p.k.) in proceedings involving tax offences if the provisions 
of the penal Penal Fiscal Code do not provide for specifi c exceptions (sub-
sidiarity principle). These exceptions are described in the  provisions up 
to Article 177 of k.k.s. Proper application of the provisions of the Code 
of Criminal Procedure means that proceedings are conducted on the 
basis of the provisions of criminal procedure, taking into account the 
changes resulting from the provisions of the second part (Title II) of the 
Penal Fiscal Code 4. This means that in some cases, one concept may be 
substituted for another, or part of the provision may be changed due to 
differences in the Penal Fiscal Code. As a result, it is always necessary 
to analyse individually what form of ‘appropriate’ application is refl ected 
in a given provision 5. 

Undoubtedly, one of the most interesting modifi cations relevant to 
criminal procedure regulations is the issue of obtaining the status of a 
public prosecutor and some of their powers during the trial. It should be 
stressed that the Penal Fiscal Code contains a number of provisions de-
fi ning the legal status of a public prosecutor, but at the same time, some 
of the provisions of the Code of Criminal Procedure, by means of Article 

1  Grzegorz Skowronek — habilitated doctor of law, professor of Jan Kocha-
nowski University in Kielce. 

   Contact with the author through editorial offi ce.
2   Unifi ed text, DzU, 2020, item 19; hereinafter: k.k.s. 
3  Unifi ed text, DzU, 2018, item 1987 as amended; hereinafter: k.p.k.
4  Siwik Z, “Odpowiednie” stosowanie przepisów kodeksu karnego w prawie 

karnym skarbowym (studium na tle systemu środków penalnych). Przegląd Pra-
wa i Administracji 1987, No. XXIII, pp. 55 ff; Świetlicka M, “Odpowiednie” stoso-
wanie kodeksu postępowania karnego w sprawach o przestępstwa skarbowe i 
wykroczenia skarbowe. Prokuratura i Prawo, 2006, No. 10, pp. 69 ff. 

5  Łabuda G, Razowski T, Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego we 
Wrocławiu z dnia 16 maja 2002 r., II AKo 245/02. Prokuratura i Prawo, 2003, 
No. 3, pp. 101 ff. 
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113(1) of k.k.s. are applicable to these proceedings, shaping the proce-
dural position of this party to a case.

In addition to the important cognitive aspects relating to the status of 
a public prosecutor, the purpose of these considerations is to identify the 
group of entities that can fulfi l this role. A regulation obliging the fi nancial 
investigative authority or its representative to participate in the main and 
appeal hearings if that authority has brought indictment for a tax offence 
should also be evaluated. The question which the author seeks to answer 
is: Is it right that the system of two public prosecutors working side-by-
side, i.e. a prosecutor and a fi nancial investigative authority acting as a 
public prosecutor, is applicable to the Penal Fiscal Code? Undertaken in 
this article, the analysis of provisions relating to this exceptional legal 
solution will make it possible to assess the status of these parties and to 
clarify their role in court proceedings.

In criminal proceedings, the status of a public prosecutor in a court of 
law is defi ned in Article 45(1) of k.p.k., according to which, the prosecut-
ing attorney plays the role of a public prosecutor in all courts of law. This 
provision expresses the principle of primacy of the prosecuting attorney 
as a public prosecutor. A party to the proceedings is any participant who 
acts on their own behalf, and who has a particular legal interest in a spe-
cifi c decision on the subject matter of the trial 6. In the case of a public 
prosecutor, the concept of a party to the proceedings should be clarifi ed 
by stating that it is a state authority which, on its own behalf but in the 
public interest, brings and substantiates an accusation of a tax offence, 
regardless of how serious it is. In addition, the doctrine recognises the 
public prosecutor as an ‘active party’, i.e. a party who demands that the 
issue of legal liability be resolved 7.

According to Article 2 of the Act of 28 January 2016 — Law on the Pros-
ecution Service 8, the prosecuting attorney brings cases against defendants 
in court of law and upholds the rule of law. The duties set out in Article 
2 shall be performed by the prosecuting attorney, inter alia, by exercising 
the function of a public prosecutor in courts. According to Article 64(1) of 
the Law on the Prosecution Service, a prosecuting attorney shall perform 
the functions of a public prosecutor in all courts. The basic responsi-
bilities of a public prosecutor in court proceedings, which can be inferred 
from this provision, are preparing and bringing charges against offenders 
and substantiating them in court 9. Another state authority may become 
a public prosecutor by virtue of specifi c provisions of an act defi ning their 

6  Grzegorczyk T, Tylman J, Polskie postępowanie karne. Warsaw, 2005, p. 509.
7  Waltoś S, Hofmański P, Proces karny. Zarys systemu. Warsaw, 2016, 

p. 180; Sawicki J, Skowronek G, Prawo karne skarbowe. Zagadnienia material-
noprawne, procesowe i wykonawcze. Warsaw, 2017, p. 322.

8  Ustawa z 28 stycznia 2016 r. — Prawo o prokuraturze (Unifi ed text, DzU, 
2019, item 740; hereinafter: law on the prosecution service).

9  Mistygacz M, Usytuowanie i strój urzędowy prokuratora w postępowaniu 
sądowym. Prokuratura i Prawo, 2014, No. 10, pp. 63 ff.
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scope of activity 10. Thus, non-prosecution bodies for pre-trial proceedings 
may fi le a bill of indictment, but only in cases transferred to their juris-
diction under Article 325d of k.p.k. 11 in connection with Article 331(2) of 
k.p.k. or specifi c acts 12. 

In penal fi scal cases, Article 120(1) of k.k.s. defi nes a circle of parties 
to the proceedings regarding fi scal crimes, while § 2 of that article refers 
to parties to the proceedings concerning fi scal misdemeanours. In cases 
involving both fi scal crimes and misdemeanours, a public prosecutor acts 
as a party to the proceedings.

Article 121(1) of k.k.s. formulates a general rule that, apart from a 
prosecuting attorney, the role of a public prosecutor in court is played by 
the body that brings and substantiates an indictment. It is worth noting 
that the said Article properly corresponds to the defi nition of the analysed 
party as an active party. It signals that a prosecuting attorney is a very 
important, but not the only body entitled to act as a public prosecutor 
in fi scal criminal cases. At the same time, the provision does not specify 
when and which body may bring and substantiate an indictment. It is 
only the analysis of subsequent paragraphs of this regulation as well as 
subsequent articles that settles this issue more precisely.

Article 121(2) and (3) and Articles 155 and 157 of k.k.s. are comple-
mentary to Article 121(1) of k.k.s., which makes it possible to determine 
the bodies authorised to bring and substantiate a charge. According to 
Article 155(4) of k.k.s. if the fi nancial investigative authorities conduct an 
investigation, they shall prepare a bill of indictment within 14 days, sub-
mit it to a competent court and substantiate it in that court. Under Article 
53(37)(1–3) of k.k.s., the head of the tax offi ce, the head of the revenue 
and customs offi ce, and the head of the National Revenue Administration 
are fi nancial investigative bodies, thus being competent to independently 
fi le and substantiate a bill of indictment in the cases referred to in Article 
155 (4) of k.k.s., i.e. fi scal crimes, the investigation of which has not been 
supervised by a prosecuting attorney, and fi scal misdemeanours. These 
circumstances are clarifi ed by Article 121(2) of k.k.s. in connection with 

10  Code of Criminal Procedure, Article 45(2).
11  Rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 22 września 2015 r. w spra-

wie organów uprawnionych obok Policji do prowadzenia dochodzeń oraz orga-
nów uprawnionych do wnoszenia i popierania oskarżenia przed sądem pierwszej 
instancji w sprawach, w których prowadzono dochodzenie, jak również zakresu 
spraw zleconych tym organom (Unifi ed text, DzU, 2018, item 522).

12  Authorities which, according to specifi c acts, are entitled to fi le and sub-
stantiate a bill of indictment in a court of law are: forest rangers — according 
to ustawa z 28 września 1991 o lasach (Unifi ed text. DzU, 2018, item 2129 as 
amended), memebrs of the State Hunting Guard — according to ustawa z 13 
października 1995 — Prawo łowieckie (Unifi ed text, DzU, 2018, item 2033), the 
Sate Agency for the Prevention of Alcohol-related Problems and local govern-
ment authorities — according to ustawa z 26 października 1982 o wychowaniu w 
trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Unifi ed text, DzU, 2018, item 2137 
as amended).
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Article 133(1) of k.k.s., which defi nes the right of the fi nancial investiga-
tive authority to draw up and fi le a bill of indictment, and to substantiate 
it in court. It also allows the authority to act in the course of the entire 
proceedings, not excluding activities after the judgements in fi scal offence 
cases become fi nal and binding.

If a fi nancial investigative authority has conducted an investigation 13 
into a fi scal crime which  has been supervised by a prosecutor 14 and there 
are conditions to bring an indictment with a motion for conviction  without 
a trial 15, the fi nancial investigative authority prepares only the indictment 
which is sent together with the case fi les to the prosecutor to be approved. 
If the prosecutor approves the bill of indictment, he/ she fi les it to court 
acting as a public prosecutor 16. Although in the latter case the indictment 
is fi led by the prosecutor being at the same time a public prosecutor in 
court, the fi nancial investigative authority who has conducted the pre-
trial proceedings in the case also enjoy the rights of a public prosecutor. 
This results from Article 155(2) of k.k.s., according to which a prosecu-
tor approves and bringd the indictment, at the same time pointing out 
the fi nancial investigative institution which has conducted the pre-trial 
proceedings and which enjoys the rights and powers of a public prosecu-
tor. Moreover, in fi scal cases in which the bill of indictment has been fi led 
by a prosecutor, a fi nancial investigative authority may play the role of a 
public prosecutor along with the prosecuting attorney 17, including during 
an appeal procedure 18. If the bill has been supplemented with a motion 
for conviction without a trial, a fi nancial investigative authority has the 
right to attend all the sittings described in Article 341(1), Article 343(5), 
and Article 354(2) of k.p.k., and the hearings if the case has been quali-
fi ed for trial 19. 

In the aforementioned cases, there is a specifi c coexistence of a pros-
ecutor and a fi nancial investigative authority 20, which is a break from 
the general rule laid down in Article 121(1) of k.k.s., which gives a public 
prosecutor the right to bring and substantiate an indictment in a court.

Pursuant to Article 121(2) of k.k.s., in relation to Article 134(1)(1) and 
(2) of k.k.s., two other non-fi nancial law enforcement agencies — the 

13  K.k.s., Article 151a(1).
14  Ibid., Article 151c(2).
15  Ibid., Article 155(3).
16  Ibid,,Article 155(1).
17  Ibid., Article 157(2).
18  Ibid., Article 165.
19  Ibid., Article 155(3).
20  Świecki D, Cofnięcie aktu oskarżenia przez oskarżyciela publicznego w po-

stępowaniu karnym skarbowym, [in:] Grzegorczyk T, Olszewski R (Eds), Verba 
volant scripta manent. Proces karny, prawo karne skarbowe i prawo wykroczeń 
po zmianach z lat 2015–2016. Konferencja naukowa w rocznicę śmierci Profesor 
Moniki Zbrojewskiej. Łódź, 8 grudnia 2016 r. Księga pamiątkowa poświęcona 
Profesor Monice Zbrojewskiej. Warsaw, 2017, pp. 468– 469; Kardas P, Łabuda G, 
Razowski T, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warsaw, 2017, pp. 1094–1095. 



56 Grzegorz Skowronek Nr 1(137)

Border Guard and the Police — are authorised in fi scal misdemeanour 
cases to draw up and fi le bills of indictment and to substantiate them in 
court, as well as to represent the government in court, including activi-
ties after the judgement becomes fi nal. However, in terms of fi scal crime 
regulations, only a prosecutor is competent to fi le a bill of indictment 
when preparatory proceedings have been conducted by a non-fi nancial 
investigative authority 21. The Military Police are not authorised to bring 
and substantiate bills of indictment, since according to Article 121(3) of 
k.k.s., the only prosecutor for military cases can be a public prosecutor in 
fi scal crime and misdemeanour cases before a military garrison court or 
in fi scal crime cases before a military district court 22.

The analysis of the legislation clearly shows that the Penal Fiscal Code 
gives the prosecutor a special role and competence when they act as a 
public prosecutor in comparison with other public prosecutors. The provi-
sions of the Code state that, ‘In addition to the prosecuting attorney, the 
public prosecutor in court is the authority that brings and supports the 
act of indictment’ 23, therefore, it establishes the general principle that the 
prosecuting attorney is a public prosecutor in court in fi scal crime and 
fi scal misdemeanour cases, and this role does not depend on him/ her 
having brought and substantiated the indictment 24. Moreover, pursuant 
to Article 122(3) of k.k.s., a prosecutor may take over any case, and if he/ 
she does, the activities assigned to him/ her in accordance with the Code 
of Criminal Procedure may be performed only by the prosecutor (who, 
alternatively, may order the whole case, a part of it, or a specifi c activity 
to be performed by another authority), and thus the provisions of Arti-
cle 122(1) and (2) of k.k.s. do not apply. These provisions assign certain 
powers, which in criminal proceedings are given to the prosecutor or the 
Attorney General, to the fi nancial law enforcement agencies, or to institu-
tions superior to them.

Prosecutor may take over a case by way of their offi ce or at the request 
of the fi nancial investigative authority. Taking over a case is one of the 
forms of supervision over investigation, but it also results in the prosecu-
tor having suffi cient evidence, and bringing and substantiating the indict-
ment before the court 25.

Such a strong position of the prosecutor also results from the fact that 
the fi nancial investigative authority is obliged to inform the prosecutor 
about the activities undertaken. As a result, the prosecutor is immediately 
notifi ed of the fact that the fi nancial investigative authority has fi led an 
indictment for a fi scal crime by being sent a copy of this indictment. In 

21  Article 331(1) of k.p.k. in connection with Article 113(1) k.k.s.
22  Skwarczyński H, Uprawnienia Żandarmerii Wojskowej w postępowaniu 

karnym skarbowym. Wojskowy Przegląd Prawniczy, 2001, No. 3–4, pp. 33 ff.
23  K.k.s., Article 121(1).
24  Gostyński Z, Komentarz do kodeksu karnego skarbowego. Warsaw, 2000, 

p. 62.
25  Skwarczyński H, Meandry interpretacyjne art. 122 k.k.s. Wojskowy Prze-

gląd Prawniczy, 2004, No. 2, p. 67.
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the case of a fi nancial misdemeanour, the fi nancial investigative authority 
notifi es the prosecutor of a bill of indictment being fi led only if the pros-
ecutor has previously assumed supervision over the investigation in this 
case 26. In these two cases, however, the fi nancial investigative authority 
becomes an independent public prosecutor. This is a special situation, as 
some non-fi nancial law enforcement agencies (Border Guard and Police) 
can only become independent public prosecutors in a fi scal crime case 
if they have drawn up and fi led the bill of indictment and substantiated 
it in court 27. It should be emphasised that the Internal Security Agency, 
Central Anti-Corruption Bureau and Military Police do not have the com-
petence to bring and substantiate an indictment by themselves 28.

The fact that these authorities become public prosecutors may be 
linked with the principle of the identity of procedural powers. As a result, 
the fi nancial and non-fi nancial investigative authority acting as a public 
prosecutor has such powers and duties as those that the law attributes to 
the prosecutor as a party to the proceedings, i.e. those for which the Code 
of Criminal Procedure explicitly uses the terms ‘prosecutor’ and ‘party’. 
For example, the provision of Article 396a(1) of k.p.k. in relation to Article 
113(1) of k.k.s., introduces the possibility of summoning a public pros-
ecutor to present evidence before the court, if, during the main hearing, 
signifi cant defi ciencies of the preparatory proceedings are revealed, and 
the overcoming of these defi ciencies by the court would not make it possi-
ble to pass a just sentence within a reasonable time, and the court cannot 
remedy these defi ciencies by applying Article 396 of k.p.k. in relation to 
Article 113(1) of k.k.s. (which provides for a derogation from the principle 
of directness, as it allows the evidence to be heard by a judge appointed 
from the bench or by another court). Since Article 396a(1) of k.p.k. defi nes 
the addressee broadly using the term ‘public prosecutor’, and not only the 
term ‘prosecutor’, it means that in the case of an indictment brought by 
a fi nancial or non-fi nancial investigative authority, the court’s request to 
present evidence should be addressed to those public prosecutors. How-
ever, the fi nancial investigative authority, when acting as a public pros-
ecutor before a court, also has the powers and obligations of a prosecutor, 
but only to the extent described in Article 122(1)(1) of k.k.s. 29. There is no 
such regulation for a non-fi nancial investigative authority. Therefore, the 
above considerations confi rm the key role of the prosecutor with a strong 
position of the fi nancial investigative authority. Moreover, the regulations 
adopted by the Penal Fiscal Code allow the primacy of fi nancial law en-
forcement authorities over non-fi nancial ones.

26  Article 155(5) of k.k.s.
27  Skwarczyński H, Uprawnienia Straży Granicznej w postępowaniu o prze-

stępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe. Wojskowy Przegląd Prawniczy, 
2003, No. 3, pp. 120 ff; wyrok SN z 7 grudnia 2017 (Supreme Court decision), 
sygn. IV KK 433/17, LEX No. 2407833. 

28  Świetlicka M, Udział prokuratora w postępowaniu karnym skarbowym. 
Prokuratura i Prawo, 2007, No. 5, p. 143.

29   Grzegorczyk T, Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Warsaw, 2009, p. 512.
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The obligation for the fi nancial investigative authority to participate 
in the main hearing if it has fi led the bill of indictment for a fi scal crime, 
which was introduced in the fi rst sentence of Article 157(1) of k.k.s., also 
requires clarifi cation. The second sentence of the abovementioned provi-
sion, on the other hand, indicates that if the indictment concerns a fi scal 
misdemeanour, the obligation to participate in the main hearing may be 
relaxed if the president of the court or the bench in a given case orders 
so. According to Article 165 of k.k.s., the participation of the fi nancial in-
vestigative authority as a public prosecutor in an appeal hearing shall be 
defi ned by Article 157 of k.k.s.

It should be stated, therefore, that in the situation described in the fi rst 
sentence of Article 157(1) of k.k.s. the lack of appearance of a fi nancial 
investigative authority hinders the hearing (a similar situation occurs in 
the appeal hearing according to Article 165 of k.k.s. in relation to Article 
157(1) of k.k.s.). The failure to appear by this particular body requires 
a break in the trial and the setting of another date for the trial to be re-
sumed. At the same time, this provision constitutes a break from the 
rule specifi ed in Article 46(2) of k.p.k., according to which, if the prepara-
tory proceedings have had the form of an investigation, the failure of the 
public prosecutor to appear at the hearing does not stop its proceedings. 
However, this break applies only to the situation when the indictment has 
been fi led by a fi nancial investigative authority. If the bill of indictment 
has been fi led by a prosecutor or a non-fi nancial investigative authority, 
Article 46 of k.p.k. shall apply in relation to Article 113(1) of k.k.s.

The obligatory participation of the fi nancial investigative authority in 
the main hearing expressed in the fi rst sentence of Article 157(1) of k.k.s. 
should be explained by the need for a person with specialist knowledge 
and experience in fi nancial matters to participate in the hearing, which 
obviously impacts the effectiveness of conducting tax crimes cases 30, as 
the court proceedings involve inquiring into issues which are strictly con-
cerned with activities of fi nancial authorities, i.e. tax, customs, foreign 
exchange, and gambling issues 31. The above is also related to the fact 
that fi nancial investigative authorities are an element of the National Rev-
enue Administration structure. According to Article 11(1)(2, 5 and 6) of 
the act of 16 November 2016 on National Revenue Administration 32, the 
bodies of the National Revenue Administration include: the head of the 
National Revenue Administration, the head of a tax offi ce, and the head 
of a revenue and customs offi ce. Following the act of 29 August 1997 
– Tax Ordinance 33, the head of a tax offi ce, the head of a revenue and 
customs offi ce and the head of the National Revenue Administration are 

30  Skowronek A, Skowronek G, Pierwotne i wtórne aspekty przemytu celnego. 
Część 1, Gazeta Sądowa 2004, No. 3, pp. 8–11.

31  Stefański R.A, Postępowanie przed powszechnym sądem pierwszej instan-
cji w sprawach karnych skarbowych, Prokuratura i Prawo, 2000, No. 5, p. 80.

32  Unifi ed text, DzU, 2019, item 768 as amended; hereinafter: the Act on KAS.
33  Unifi ed text, DzU, 2019, item 900 as amended.
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tax authorities 34. On the other hand, according to, e.g., Article 28(1)(1) of 
the Act on National Revenue Administration, the tasks of the head of a 
tax offi ce include the determination and collection of taxes, fees and non-
taxable government charges. This task corresponds to the autonomous 
objective defi ned for fi scal penal cases through Article 114(1) of k.k.s., in 
the form of compensation for fi nancial damage caused by a fi scal crime or 
misdemeanour to the State Treasury, a local government unit or another 
eligible entity. Therefore, there are no bodies more predisposed to deal 
with tax issues as the ones indicated above. At the same time, they have 
the appropriate infrastructure — a group of expert employees prepared to 
resolve the most diffi cult tax issues. Finally, these authorities conduct tax 
proceedings under which they are obliged to provide the necessary infor-
mation and explanations about tax law provisions related to the subject 
matter of the proceedings 35. It has happened on several occasions that tax 
proceedings are conducted concurrently with proceedings in cases con-
cerning a tax crime or misdemeanour and the latter may be suspended if 
its course is signifi cantly impeded by the ongoing proceedings before the 
tax authorities 36.

It has already been mentioned that Article 157(2) of k.k.s. constitutes 
the legal basis for joint participation in the proceedings on side of the ac-
tive party. This means that in tax crime cases in which the bill of indict-
ment has been brought by the prosecuting attorney, the fi nancial investi-
gative authority 37 or its legal representative may act alongside the prosecu-
tor as a public prosecutor. If the provision uses the phrase ‘act alongside’, 
it places the fi nancial investigative authority in a secondary position, and, 
therefore, not before the prosecutor. However, the word ‘alongside’ does 
not necessarily place the fi nancial investigative authority in a secondary 
position. It can be concluded that in a sense, it is a question of acting 
side by side. The stronger trial position of a prosecutor is not due to this 
provision, but more to the general principles of the code that shape the 
status of a prosecutor as a central fi gure in the criminal process. The fact 
that the fi nancial investigative authority is a fully fl edged public prosecu-
tor must be accepted. As a result, since the Code of Criminal Procedure 
provides for the obligation to notify the prosecutor of the time limits for 
activities or the obligation to serve him/ her with copies of decisions, this 
obligation in fi scal criminal cases, therefore, also includes notifying the 
fi nancial investigative authority and serving them with copies of decisions.

Moreover, the statement ‘to act alongside the prosecutor’ allows the 
fi nancial investigative authority or its representative to formulate their 

34  Ibid., Article 13(1)(1) and Article 1a and § 2.
35  Ibid, Article 121(2).
36  Article 114a of k.k.s. 
37  Article 157(2) of k.k.s. mentions the fi nancial prosecuting body, which has 

to be regarded as an obvious mistake, left out after the amendment by the Act of 
28 July 2005 amending the Act — Fiscal Penal Code and some other Acts (DzU, 
2005, No. 178, item 1479). This amendment replaced the name ‘fi nancial pros-
ecuting body’ with ‘fi nancial investigative authority’. 
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own statements 38. In such a case, according to Article 157(2) of k.k.s., 
court proceedings are attended by a prosecuting attorney acting as a pub-
lic prosecutor and a fi nancial investigative authority which exercises its 
powers by virtue of acting as a public prosecutor directly after the pros-
ecutor 39. Nevertheless, it should be remembered that they function in a 
sense ‘as one team’, although due to the status of the prosecutor and his/ 
her position, it is the prosecutor who should be considered the ‘captain’ 
of this ‘team’. Thus, on the one hand, the fi nancial investigative author-
ity may, for example, offer evidence which has not been submitted by 
the prosecutor. On the other hand, one should bear in mind that the 
situation described in Article 157(2) of k.k.s. entail an indictment being 
brought by the prosecutor. This means that the bringing of an indictment 
has been preceded by an investigation conducted by a fi nancial investiga-
tive authority or an investigation under the supervision of a prosecutor. 
Therefore, it should be assumed that by bringing a bill of indictment, the 
prosecutor has accepted the fi ndings of the fi nancial investigative author-
ity, which, as a matter of fact, have been previously accepted by the pros-
ecutor as part of his/ her supervision. Such a criminal process structure, 
i.e. fi rst the prosecutor’s supervision of the case, then the indictment, 
implies that there should not be any different views presented in the court 
by both public prosecutors. However, we cannot rule it out either, just as 
it cannot be ruled out that the prosecutor will change his/ her mind as to 
the legitimacy of further substantiation of the indictment. 

The analysis of Article 121(1) of k.k.s. shows that after bill of indict-
ment has been brought it must be substantiated. Such conclusions can 
be drawn from the content of that provision, namely ‘[the public prosecu-
tor] … brings and substantiates’ 40. If a prosecutor fi les an indictment, it 
should be assumed, on the basis of logical and linguistic interpretation, 
that only the prosecutor can refrain from substantiating the indictment 
that they have fi led. For this reason, the prosecutor may nevertheless, 
under certain circumstances, dominate the fi nancial investigative author-
ity by virtue of being the author of the indictment and, if necessary, act 
against the will of the fi nancial investigative authority 41. 

There was also an opinion (based to a large extent on the broadened 
scope of the adversarial principle of a jurisdictional stage of criminal pro-
ceedings in recent years) that there is no justifi cation for this traditional 
possibility for two public prosecutors to act before the court in fi scal crime 
cases 42. Following this opinion, the current adversarial principles need the 
parties to meet particular requirements; among others, the knowledge of 

38  Sawicki J, Skowronek G, Prawo…, op. cit., pp. 382–383.
39  Grzegorczyk T, Kodeks…, op. cit., pp. 638–640.
40  Article 121(1) of k.k.s. 
41  Świecki D, Cofnięcie…, op. cit., pp. 469–470.
42   Razowski T, Dychotomia oskarżycieli publicznych w postępowaniu w spra-

wach o przestępstwa skarbowe, [in:] Żylińska J, Filipowska-Tuthill M (Eds), Re-
alizacja zasady kontradyktoryjności w polskim procesie karnym — wybrane za-
gadnienia. Warsaw, 2015, pp. 165–166.
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the subject of the proceedings, their equal rights, and the possibility to in-
fl uence the course and result of the proceedings through their behaviour. 
On the other hand, the participation of the fi nancial investigative authority 
in court proceedings does not preclude the prosecutor from acting indepen-
dently. Thus, these prosecutors are independent in their actions 43. How-
ever, if the prosecutor has brought an indictment and has been confronted 
with a second independent prosecutor, a situation may arise in which the 
fi nancial investigative authority expresses a different view and even chal-
lenges some of the prosecutors’ views. In such a situation, the possibility 
for a public prosecutor to infl uence the outcome of the trial may be lim-
ited by the fi nancial investigative authority acting as a public prosecutor 44.

It is necessary to emphasise that in the analysed cases, in which the 
bill of indictment has been brought by a prosecutor, there is a place for 
both a prosecutor and a fi nancial investigative authority. The idea of act-
ing ‘as one team’ and a certain domination of the prosecutor is correct. 
Although the participation of the fi nancial investigative authority or its 
representative is optional in cases where the bill of indictment has been 
fi led by a prosecutor, due to the complex legal and factual state  relevant 
to a given authority, the participation of this authority or its representa-
tive may be highly desirable. This concerns in particular the substantive 
aspect because it is the fi nancial investigative authority who conducts 
most of preparatory proceedings in such cases. Due to the specifi c nature 
of fi scal penal cases, involving such complex issues as tax obligations, 
customs duties, foreign exchange turnover and fi nally the organisation of 
gambling, the expertise of fi nancial investigative authorities specialising in 
this area may prove to be crucial for the fi nal success of the case.

The presented discussion refers to important issues resulting from the 
analysis of the regulations shaping the status of public prosecutors in 
proceedings in cases of fi scal offences. Following the conducted research 
and taking into account Articles 121, 155 and 157 of k.k.s., the circle of 
authorities which can act as public prosecutors in the light of the provi-
sions of the Penal Fiscal Code was determined. These are as follows:

 — the prosecutor of the case, in which the fi nancial investigative au-
thority has conducted an investigation, and in the case of fi scal crimes 
in which investigation has been supervised by the prosecutor,
 — the fi nancial investigative authority for cases in which the authority 
has conducted the investigation, drew up the bill of indictment within 
14 days of its conclusion, brought it before the competent court and 
substantiated it before that court,
 — the fi nancial investigative authority, acting alongside the prosecutor as 
a public prosecutor, in fi scal crime cases, in which the indictment has 
been brought by the prosecutor, 

43   Postanowienie SN z 26 kwietnia 1982, sygn. V KRN 14/82, OSNKW 1982, 
No. 7–8, item 57; Skwarcow M, Kodeks karny skarbowy — wybrane zagadnienia 
procesowe. Przegląd Sądowy, 2001, No. 6, p. 86.

44  Kardas P, Łabuda G, Razowski T, Kodeks…, op. cit., pp. 1358–1359. 
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 — the prosecutor entitled, in light of properly applied provisions of the 
Code of Criminal Procedure, to bring and substantiate a bill of in-
dictment in a court, if a non-fi nancial investigative authority has con-
ducted pre-trial proceedings in a case involving a fi scal crime,
 — the prosecutor for military matters in fi scal crime and fi scal misde-
meanour cases before a military garrison court or in cases of fi scal 
crimes before a military district court, i.e. in cases involving persons 
referred to in Article 53(36) of k.k.s., 
 — the Border Guard and the Police in cases of fi scal offences, as under 
Article 121(2) of k.k.s. these non-fi nancial law enforcement authorities 
are authorised in cases of fi scal offences to draw up and fi le a bill of 
indictment and to substantiate it before the court, as well as to appear 
in the course of the entire proceedings, not excluding activities after 
the judgement becomes fi nal, 
 — the prosecutor, if he/ she has taken over the case to handle it himself/ 
herself, because then the prosecutor brings and substantiates the in-
dictment before the court, regardless of the nature of the act 45.
Appropriate training and preparation of employees and offi cers of the 

fi nancial investigative authorities are components of the fi nal success ex-
pected by the legislator in terms of achieving one of the objectives in fi scal 
penal cases, i.e. compensation for fi nancial loss of the State Treasury, 
local government units, and other eligible entities. This objective is to 
be achieved by means of the regulation obliging the fi nancial investiga-
tive authority or its representative to participate in the main and appeal 
hearing before the court, if that authority has fi led a bill of indictment in 
a case of a fi scal crime. Therefore, answering the question posed in this 
article, it should be stated that the legal structure of two public prosecu-
tors functioning side by side defi ned in the Penal Fiscal Code is correct.

Despite the discussion which ensued in the doctrine about the legiti-
macy of maintaining such a specifi c judicial system providing for the pos-
sibility of two public prosecutors participating in fi scal crime proceedings, 
i.e. a prosecutor and a fi nancial investigative authority acting as a public 
prosecutor, this legal solution should be considered as reasonable. The 
fi nancial investigative authority as a public prosecutor is thus an active 
and relatively independent party to proceedings. 

In conclusion, it should be recognised that both by the compulsory 
participation of the fi nancial investigative authority or its representative 
in the main hearing and by allowing this authority to become a public 
prosecutor in cases in which it is not entitled to bring an indictment, the 
legislator underlines the importance of the penal fi scal law for securing 
the compensation for fi nancial losses. Undoubtedly, having a fi nancial 
investigative authority alongside a prosecutor ensures more complete pro-
tection of the fi scal interest of the State Treasury, local government units, 
and the European Union budget.

45  Article 122(3) of k.k.s.
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Summary:  This study is a thorough analysis of the status of a public pros-
ecutor in proceedings involving tax offences. It examines the regulation oblig-
ing fi nancial investigative authorities or their representative to participate in 
the main and appeal hearings if they fi led the bill of indictment for a fi scal 
offence. Moreover, there is a research question in the text whether is it right 
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to apply the system of two public prosecutors functioning next to each other 
in the Penal Fiscal Code, i.e. a prosecutor and a representative of the fi nan-
cial investigative authorities acting as a public prosecutor?

The set of entities which may act as public prosecutors under the provi-
sions of the Penal Fiscal Code has been identifi ed in the course of the re-
search. It has also been pointed out that the legislator underlines the impor-
tance of fi scal penal law as regards compensating for fi nancial loss through 
both the obligatory participation of the fi nancial investigative authority or 
its representative in the main hearing, and allowing this body to become a 
public prosecutor although it is not entitled to fi le an indictment. Maintain-
ing two public prosecutors in a court of law when dealing with fi scal offences 
has also been advocated.
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MIĘDZYNARODOWE PRZEMIESZCZANIE ODPADÓW 
POMIĘDZY KRAJAMI UNII EUROPEJSKIEJ — ASPEKT 

PRAWNOKARNY

Wstęp

Odpady są nieodłącznym elementem bytowania i działalności gospodar-
czej. Wśród dużej masy odpadów znajdują się również te niebezpieczne, 
jednak bez względu na ich charakter są one uciążliwe dla środowiska 
i człowieka na każdym etapie postępowania, tzn. wytwarzania, zbiera-
nia, magazynowania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania, a także 
podczas obrotu (przemieszczania) nimi pomiędzy różnymi państwami. 
Z uwagi na ten fakt, międzynarodowe przemieszczanie odpadów jest jed-
nym z istotnych zagadnień z zakresu międzynarodowego prawa ochrony 
środowiska 3 i wymaga szczególnych regulacji administracyjno i karno-

1  Dr hab. Elżbieta Małgorzata Zębek, prof. UWM — dr hab. inż. nauk biolo-
gicznych, dyscyplina ekologia. Pracownik naukowo-dydaktyczny na stanowisku 
profesora nadzwyczajnego w Katedrze Prawa Międzynarodowego Publicznego 
Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Ol-
sztynie. Obszar zainteresowań naukowych obejmuje nauki prawne i biologiczne, 
ze szczególnym uwzględnieniem prawa ochrony środowiska, prawa międzynaro-
dowego, ochrony środowiska i ekologii wód.

   Adres do korespondencji: <elzbieta.zebek@uwm.edu.pl>.
2  Dr Anna Chodorowska — doktor nauk pranych, radca prawny, pracownik 

naukowo-dydaktyczny na stanowisku adiunkta w Katedrze Prawa Karnego Mate-
rialnego i Prawa Wykroczeń Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmiń-
sko-Mazurskiego w Olsztynie. Autorka i współautorka kilkudziesięciu publikacji 
z zakresu prawa karnego i prawa wykroczeń oraz innych dziedzin prawa. Zainte-
resowania naukowe skupiają się przede wszystkim na zagadnieniach związanych 
z szeroko pojętym prawem wykroczeń oraz problematyce przestępstw seksualnych.

   Adres do korespondencji: <anna.chodorowska@uwm.edu.pl>.
3  J. Ciechanowicz-McLean, Prawo i polityka ochrony środowiska, Warszawa 

2009, s. 45; M. Górski, Aktualne regulacje prawne w zakresie ochrony środowiska 
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prawnych. Międzynarodowy obrót odpadami jest bowiem szczególnym 
rodzajem postępowania z odpadami polegającym na przywozie z zagranicy 
i przewozie odpadów pochodzących z zagranicy przez terytorium danego 
państwa oraz ich wywozie za granicę tego kraju. Szczegółowy zakres prze-
mieszczania odpadów między krajami Unii Europejskiej (dalej jako: UE) 
reguluje  rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów 4, a w pra-
wodawstwie polskim ustawa z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym 
przemieszczaniu odpadów 5.

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie problematyki mię-
dzynarodowego przemieszczania odpadów pomiędzy krajami UE w aspek-
cie karnoprawnym. Analizując tę kwestię, podjęto próbę odpowiedzi 
na postawioną hipotezę badawczą: Czy istniejące instrumenty karno-
prawne w zakresie międzynarodowego przemieszczania odpadami są sku-
teczne w zapobieganiu działań nielegalnych w tym obszarze? Analiza li-
teratury przedmiotu, procedur i sankcji karnych na podstawie obecnie 
obowiązujących unijnych i polskich aktów prawnych oraz danych Naj-
wyższej Izby Kontroli (dalej jako: NIK) i statystyk policyjnych w zakresie 
nielegalnego przemieszczania odpadów stanowi metody badawcze niniej-
szego opracowania.

Procedury międzynarodowego przemieszczania odpadów pomiędzy 
krajami Unii Europejskiej

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1013/2006 na terytorium UE obowiązuje 
wiele procedur. Za bazowe procedury uważane są: 

 — procedura tzw. ogólnych obowiązków w zakresie informowania, 
 — procedura tzw. uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody,
 — procedura tzw. przemieszczeń wewnątrzunijnych z tranzytem przez 
państwa trzecie. 
Pierwsza procedura dotyczy głównie odpadów zielonych przeznaczo-

nych do odzysku 6, gdzie wymogiem formalnym jest obowiązek dołącze-
nia do przemieszczanych odpadów dokumentu (określonego w załączniku 
nr VII rozporządzenia nr 1013/2006) podpisanego przez osobę, która to 
przemieszczanie organizuje, oraz przez prowadzącego instalację odzysku 
lub laboratorium i przez odbiorcę po otrzymaniu danych odpadów, a tak-
że zawarcie umowy pomiędzy osobą, która organizuje przemieszczanie, 
oraz odbiorcą odpadów przeznaczonych do odzysku. Powyższa umowa 
musi obejmować zobowiązanie, że w przypadku gdy przemieszczanie od-
padów lub ich odzysk nie zostaną zrealizowane zgodnie z planem albo 
też w przypadku gdy przemieszczanie będzie nielegalne, osoba, która 

wg stanu prawnego na koniec stycznia 2009 r., Poznań 2009, s. 111; K. Zgier-
ska, Międzynarodowy obrót odpadami w Polsce, „Recykling 2007”, nr 4, s. 23–33.

4  Dz. Urz. UE L 190 z 2006 r., s. 1; dalej jako: rozporządzenie nr 1013/2006.
5  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1162; dalej jako: u.m.p.o. 
6  Rozporządzenie nr 1013/2006, art. 3 ust. 2.
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organizuje przemieszczanie, odbierze odpady z powrotem lub zapewni 
ich odzysk w inny sposób oraz w razie potrzeby zapewni ich składowanie 
w tym czasie 7. Procedura tzw. uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody 
dotyczy zaś wszystkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania 
oraz odpadów z listy bursztynowej i odpadów nigdzie niesklasyfi kowa-
nych przeznaczonych do odzysku 8. Zawiera ona wiele etapów, do któ-
rych zalicza się m.in.: zgłoszenie ogólne, obowiązek zawarcia umowy, 
ustanowienie gwarancji fi nansowej, obowiązki związane z przekazywa-
niem zgłoszenia, warunki udzielenia zgody na wysyłkę, udzielenie zgody 
dla instalacji odzysku — zezwolenie wstępne oraz wystawienie zaświad-
czeń o dokonanym odzysku 9. Zezwolenie wstępne jest zgodą dla instala-
cji odzysku i ułatwia ono późniejsze dokonywanie zgłoszeń. Podkreślić 
jednak należy, że ich nie zastępują, podobnie jak decyzji wyrażającej 
zgodę na przemieszczenie odpadów. Natomiast w procedurze tzw. prze-
mieszczeń wewnątrzunijnych z tranzytem przez państwa trzecie określo-
ne są dodatkowe obowiązki w stosunku do procedur poprzedzających, 
które są zróżnicowane w zależności od zamierzonego sposobu odzysku 
lub unieszkodliwienia 10. Należy nadmienić, że planowane przemieszcze-
nie odpadów może być zrealizowane wyłącznie w okresie ważności zgód 
wyrażonych przez wszystkie organy. Odzysk lub unieszkodliwienie od-
padów, związane z planowanym przemieszczeniem, muszą zostać zre-
alizowane w pierwszym roku kalendarzowym od otrzymania odpadów 
przez prowadzącego instalację, chyba że zainteresowane właściwe organy 
wyznaczyły krótszy termin 11.

W przypadku procedur w zakresie wywozu odpadów z UE do krajów 
lub terytoriów zamorskich są one zróżnicowane ze względu na zamierzo-
ny sposób gospodarowania odpadami. Procedury te mają na celu usta-
lenie, czy odpady nie są objęte zakazem wywozu 12. Należy nadmienić, 
że wywóz odpadów w celu unieszkodliwienia jest zakazany. Natomiast 
w przypadku wywozu odpadów przeznaczonych do odzysku do państw, 
których nie obowiązuje decyzja C(2001)107/Final Rady Organizacji Współ-
pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zmieniająca decyzję C(92)39/Final 

7  Tamże, art. 22.
8  Tamże, art. 3 ust. 1.
9  W. Radecki, J. Jerzmański, Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu 

odpadów. Komentarz, Warszawa 2014, s. 27 i nast.
10  Rozporządzenie nr 1013/2006, art. 31–32.
11  Zob. W. Garczyński, Praktyczne aspekty transgranicznego przemieszczania 

odpadów [w:] J.F. Lemański, S. Zabawa (red.), Zarządzanie gospodarką odpa-
dami. Techniczno-organizacyjno-prawne aspekty gospodarki odpadami, Poznań 
2008, s. 135–146; E. Zębek, M. Raczkowski, Międzynarodowy obrót odpadami 
przeznaczonymi do odzysku lub unieszkodliwiania pomiędzy Polską a innymi 
krajami Unii Europejskiej — procedury i analiza statystyczna, „Studia Prawno-
ustrojowe” 2016, nr 32, s. 257–273; E. Zębek, W. Sokół, Problematyka międzyna-
rodowego obrotu odpadami pomiędzy Polską a Rosją w świetle obowiązujących 
regulacji prawnych, „Studia Prawnoustrojowe” 2018, nr 39, s. 153–166. 

12  Rozporządzenie nr 1013/2006, art. 40.
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w sprawie kontroli transgranicznego przemieszczania odpadów w celu ich 
odzysku (dalej jako: decyzja C(2001)107/Final OECD) 13, wprowadzono za-
kaz wywozu odpadów uznanych za niebezpieczne na podstawie załączni-
ka nr V do rozporządzenia 1013/2006 14. W przypadku odpadów zielonych 
przeznaczonych do odzysku procedura jest zróżnicowana w zależności 
od woli państwa przeznaczenia 15, które ma trzy możliwości: 

 — rozciągnięcie zakazu na wszystkie lub wskazane odpady zielone, 
 — zastosowanie procedury uprzedniego pisemnego zgłoszenia i zgody,
 — możliwość całkowitego odstąpienia od kontroli w państwie przezna-
czenia. 
W przypadku wywozu z UE odpadów przeznaczonych do odzysku 

do państw, które obowiązuje decyzja C(2001)107/Final OECD, proce-
dura dotyczy zasadniczo wszystkich odpadów z listy zielonej 16 oraz listy 
bursztynowej 17, a także odpadów nigdzie niesklasyfi kowanych. Obojęt-
ne jest przy tym, czy są to odpady niebezpieczne w rozumieniu załącz-
nika nr V do rozporządzenia nr 1013/2006. W tym wypadku stosu-
je się odpowiednio procedury właściwe dla przemieszczania odpadów 
na terytorium UE z tranzytem lub bez tranzytu przez państwa trzecie 
z pewnymi dodatkowymi modyfi kacjami 18. Z kolei przywóz do UE odpa-
dów przeznaczonych zarówno do unieszkodliwienia, jaki i do odzysku 
jest zasadniczo zakazany 19. Jest to jednak zakaz pozorny, ponieważ do-
tyczy jedynie państw niebędących stronami konwencji bazylejskiej 20, 
a nie dotyczy państw, z którymi zawarto odrębne umowy dwustronne 
z udziałem państwa członkowskiego UE, a także wypadków szczegól-
nych (kryzysy, wojna itp.). Przywóz podlega odpowiednio procedurom 
właściwym dla „przemieszczania odpadów na terytorium Wspólnoty 
z tranzytem lub bez tranzytu przez państwa trzecie” 21 z pewnymi dodat-
kowymi modyfi kacjami i nie ma znaczenia, czy dotyczy to państw, w któ-
rych obowiązuje lub nie obowiązuje decyzja C(2001)107/Final OECD 22.

13  Decyzja C(2001)107/Final Rady Organizacji Współpracy Gospodarczej i Roz-
woju (OECD) zmieniająca decyzję C(92)39/Final w sprawie kontroli transgranicz-
nego przemieszczania odpadów w celu ich odzysku, <http://www.oecd.org/env/
waste/30654501.pdf>, 20 października 2019 r. 

14  Rozporządzenie nr 1013/2006, art. 36.
15  Tamże, art. 37.
16  Lista zielona odpadów jest zawarta w załączniku nr III do rozporządzenia 

nr 1013/2006. Nie są uznawane za odpady zielone te odpady, które są zanie-
czyszczone innymi substancjami. 

17  Lista bursztynowa odpadów jest zawarta w załączniku nr IV do rozporzą-
dzenia nr 1013/2006.

18  Rozporządzenie nr 1013/2006, art. 38.
19  Tamże, art. 41 i 43.
20  Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usu-

wania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei 22 marca 1989 r. (DzU 
z 1995 r., nr 19, poz. 88; dalej jako: konwencja bazylejska).

21  Rozporządzenie nr 1013/2006.
22  Tamże, art. 45; W. Radecki, J. Jerzmański, Ustawa…, wyd. cyt., s. 28–31.
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W Polsce zasady przemieszczania odpadów reguluje już wspomniana 
uprzednio u.m.p.o., która określa zasady postępowania i organy właściwe 
do wykonania zadań z zakresu międzynarodowego przemieszczania od-
padów wynikających z rozporządzenia nr 1013/2006 oraz kary pieniężne 
za naruszanie obowiązków w zakresie międzynarodowego przemieszczania 
odpadów. Organem odpowiedzialnym za wykonanie przepisów cytowanego 
rozporządzenia zgodnie z art. 3 u.m.p.o. jest główny inspektor ochrony 
środowiska (dalej jako: GIOŚ) będący organem właściwym w sprawach 
z zakresu przywozu odpadów na teren kraju, wywozu odpadów poza teren 
kraju oraz tranzytu odpadów przez teren kraju. Do kompetencji GIOŚ na-
leży m.in. udzielanie zezwoleń na międzynarodowe przemieszczanie odpa-
dów, a w szczególności: przywóz odpadów na teren kraju, wywóz odpadów 
poza teren kraju oraz tranzyt odpadów przez teren kraju 23. Należy tutaj za-
znaczyć, że GIOŚ w zezwoleniu określa także warunki dotyczące sposobu 
prowadzenia procesów odzysku lub unieszkodliwienia odpadów na terenie 
kraju oraz sposób potwierdzenia spełnienia tych warunków. Poza zezwo-
leniem na międzynarodowe przemieszczanie odpadów GIOŚ udziela także 
zezwolenia wstępnego prowadzącemu instalację odzysku w formie decyzji 
administracyjnej na czas określony, lecz nie dłuższy niż 10 lat 24. Zezwole-
nie wstępne może być wydane jedynie po otrzymaniu informacji od organu 
właściwego do wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 
odzysku odpadów oraz po sprawdzeniu przez wojewódzkiego inspektora 
ochrony środowiska (dalej jako: WIOŚ) funkcjonowania instalacji i urzą-
dzeń służących do odzysku. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepi-
sów, w szczególności związanych z ochroną środowiska lub gospodarowa-
niem odpadami, a także warunków określonych w innych decyzjach, GIOŚ 
może cofnąć w drodze decyzji zezwolenie wstępne bez odszkodowania 25. 

Sankcje karne za nielegalne przemieszczanie odpadów 

W artykule 50 rozporządzenia nr 1013/2006 określono tryb egzekwo-
wania przepisów z zakresu międzynarodowego przemieszczania odpa-
dów w UE. Państwa członkowskie zostały zobligowane do ustanowienia 
w swoim ustawodawstwie przepisów przewidujących sankcje za naru-
szanie przepisów niniejszego rozporządzenia oraz podjęcia wszelkich nie-
zbędnych środków, aby zapewnić ich stosowanie. Ustanowione sankcje 
muszą być zatem skuteczne, proporcjonalne i odstraszające. Ważnym 
środkiem wykonawczym zapobiegającym nielegalnemu przemieszczaniu 
odpadów są inspekcje w instalacjach i przedsiębiorstwach (zgodnie z art. 
13 dyrektywy 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 5 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie odpadów 26) oraz kontrole na miejscu w zakresie 

23  U.m.p.o., art. 4.
24  Tamże, art. 13 
25  Tamże, art. 17; W. Garczyński, Praktyczne…, wyd. cyt., s. 142–143.
26  Dz. Urz. UE L 114 z 2006 r., s. 9; dalej jako: dyrektywa 2006/12/WE w sprawie 

odpadów.
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przemieszczania odpadów lub związanego z nim odzysku albo unieszkod-
liwiania. Kontrole przemieszczania powinny odbywać się w szczególności: 
„a) w miejscu pochodzenia, z udziałem wytwórcy, posiadacza lub zgłasza-

jącego; 
a) w miejscu przeznaczenia, z udziałem odbiorcy lub prowadzącego in-

stalację; 
b) na granicach Wspólnoty; 
c) podczas przemieszczania przez terytorium Wspólnoty” 27. 

Przedmiotowe kontrole obejmują sprawdzanie dokumentów, potwier-
dzenie tożsamości oraz, w odpowiednich przypadkach, bezpośrednią kon-
trolę odpadów.

W Polsce nadzór nad międzynarodowym przemieszczaniem odpa-
dów sprawują: Służba Celna, organy Straży Granicznej i Inspekcji 
Transportu Drogowego oraz wojewódzkich inspektorów ochrony środo-
wiska 28. Procedury kontrolne, jak już uprzednio wspomniano, zosta-
ły określone również w rozporządzeniu nr 1013/2006, gdzie bierze się 
pod uwagę zasadniczo trasę, rodzaj odpadów i zamierzony sposób ich 
zagospodarowania. W przypadku przemieszczania odpadów ustawo-
dawca wprowadził wiele zakazów. Generalnie obowiązuje zakaz obro-
tu odpadami (za wyjątkiem tranzytu) z krajami niebędącymi stronami 
konwencji bazylejskiej. Ponadto w niektórych przypadkach funkcjo-
nuje zakaz wysyłki odpadów przeznaczonych do unieszkodliwienia lub 
przeznaczonych do odzysku. W przypadku zgłoszenia wysyłki odpa-
dów w celu unieszkodliwienia, właściwe organy miejsca przeznaczenia 
i wysyłki mogą, w terminie 30 dni od przekazania potwierdzenia przy-
jęcia przez właściwy organ miejsca przeznaczenia, zgłosić sprzeciw wo-
bec przemieszczenia oparty na podstawie jednej lub kilku argumentów 
określonych w art. 11 ust. 1 lit. a–j rozporządzenia nr 1013/2006. Je-
den z nich stanowi, że planowane przemieszczenie lub unieszkodliwie-
nie byłyby niezgodne ze środkami przyjętymi w celu realizacji zasad bli-
skości, priorytetu dla odzysku odpadów i samowystarczalności zgodnie 
z  dyrektywą 2006/12/WE w sprawie odpadów 29. Następny argument 
dotyczy planowanego przemieszczania lub unieszkodliwienia odpadów 
niezgodnego z przepisami krajowymi w zakresie ochrony środowiska, 
porządku publicznego, bezpieczeństwa publicznego lub ochrony zdro-
wia. Poza tym taki sprzeciw jest możliwy w następujących przypadkach: 

 — zgłaszający lub odbiorca został uprzednio pociągnięty do odpowie-
dzialności za nielegalne przemieszczanie lub inne naruszenie prze-
pisów w zakresie ochrony środowiska, 
 — zgłaszający lub prowadzący instalację przy okazji poprzednich prze-
mieszczeń wielokrotnie nie dopełniał obowiązków w zakresie pro-
wadzenia odpowiedniej dokumentacji procesu zagospodarowania 
27  Rozporzadzenie nr 1013/2006, art. 50.
28  U.m.p.o., art. 3. 
29  K. Lasiński-Sulecki, Prawo celne, Warszawa 2007, s. 82; J. Niedźwiecki, 

Funkcja polskiej służby celnej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpa-
dów, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego” 2011, nr 686, s. 677–692.
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przemieszczonych odpadów (określonych art. 15 i 16 rozporzadzenia 
nr 1013/2006), 
 — państwo członkowskie zamierza skorzystać z uprawnienia przewi-
dzianego w art. 4 ust. 1 konwencji bazylejskiej i zakazać przywozu 
odpadów niebezpiecznych lub opadów wyszczególnionych w aneksie 
II do tej konwencji, 
 — planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie jest sprzeczne z zo-
bowiązaniami wynikającymi z umów międzynarodowych zawartych 
przez dane państwo członkowskie lub państwa członkowskie albo UE, 
 — planowane przemieszczanie lub unieszkodliwienie jest niezgodne z dy-
rektywą 2006/12/WE w sprawie odpadów ze względu na niezgodność 
z zasadą samowystarczalności na poziomie wspólnotowym i krajowym, 
zasadą bliskości 30, natomiast zapewnienie przemieszczenia zgodne 
z planami zarządzania odpadami 31. Ponadto dotyczy również nie sto-
sowania najlepszych dostępnych technik (dyrektywa Rady 96/61/WE 
z 24 września 1996 r. dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanie-
czyszczeniom i ich kontroli 32) do przedsięwzięć z pozwoleniem zintegro-
wanym, zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw 
domowych (kod odpadów 20 03 01), a także w przypadku zagospo-
darowania odpadów niezgodnie z obowiązującymi normami ochrony 
środowiska określonymi w przepisach unijnych w zakresie procesów 
unieszkodliwiania odpadów. W przypadku zakazu wysyłki odpadów 
w celu odzysku obowiązują podobne zasady jak przy odpadach 
przeznaczonych do unieszkodliwiania 33. 
W myśl art. 2 pkt 35 rozporządzenia nr 1013/2006 nielegalne prze-

mieszczanie odpadów zostało zdefi niowane jako przemieszczanie odpadów 
dokonane:

 — bez zgłoszenia go wszystkim zainteresowanym właściwym organom, 
zgodnie z niniejszym rozporządzeniem,
 — bez zgody zainteresowanych właściwych organów, zgodnie z niniejszym 
rozporządzeniem,
 — w przypadku gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została 
uzyskana w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd albo oszustwa, 
 — w sposób, który nie jest zgodny z określonym w dokumencie zgłosze-
niowym lub w dokumentach przesyłania,
 — w sposób, który prowadzi do odzysku lub unieszkodliwiania niezgod-
nego z przepisami wspólnotowymi lub międzynarodowymi,
 — z naruszeniem art. 34, 36, 39, 40, 41 i 43 rozporządzenia 34,

30  Dyrektywa 2006/12/WE w sprawie odpadów, art 5.
31  Tamże, art. 7.
32  Dz. Urz. UE L 377 z 1991 r., s. 48.
33  W. Radecki, J. Jerzmański, Ustawa…, wyd. cyt., s. 46–48.
34  Rozporządzenie nr 1013/2006 wprowadza następujące zakazy w zakresie 

międzynarodowego przemieszczania odpadów: wywozu odpadów do państw trze-
cich, z wyjątkiem państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (art. 34), 
wywozu ze wspólnoty wskazanych w załączniku V rozporządzenia kategorii odpa-
dów niebezpiecznych przeznaczonych do odzysku w państwach, których nie obo-
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 — zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 rozporządzenia 35, w odniesieniu do którego 
stwierdzono, że zawiera odpady, które nie zostały wyszczególnione 
w załącznikach III, IIIA czy IIIB, lub został naruszony art. 3 ust. 4, prze-
mieszczanie jest realizowane w sposób, który nie został konkretnie okre-
ślony w dokumencie, o którym mowa w załączniku VII rozporządzenia.
W Polsce sankcje karne za niezgodne z prawem przemieszczanie odpa-

dów regulują przepisy art. 31 i 32 u.m.p.o. jako wykroczenia i administra-
cyjne kary pieniężne. Karze aresztu lub grzywny podlega każdy, kto wbrew 
obowiązkowi nie wykonuje decyzji nakazującej odesłanie odpadów, przy-
wiezionych na teren kraju, do kraju wysyłki lub określającej sposób zago-
spodarowania tych odpadów na terytorium kraju. Z kolei karze grzywny 
podlega osoba fi zyczna lub jednostka organizacyjna uczestnicząca w mię-
dzynarodowym przemieszczaniu odpadów, która wbrew obowiązkowi nie 
przedkłada uprawnionym organom lub osobom dokumentów czy informa-
cji wymaganych w międzynarodowym przemieszczaniu odpadów. Ponadto 
niezgodne z prawem działania w tym zakresie są również sankcjonowane 
administracyjną karą pieniężną, którą nakłada WIOŚ w drodze decyzji. 
Dotyczy to odbiorcy odpadów przywiezionych nielegalnie bez dokonania 
zgłoszenia oraz wysyłającego odpady bez dokonania zgłoszenia, jeżeli takie 
zgłoszenie jest wymagane zgodnie z art. 3 rozporządzenia nr 1013/2006. 
Ponadto kara pieniężna może być również nałożona w przypadkach nie-
umyślnego dokonania wysyłki odpadów: 

 — bez zgody zainteresowanych właściwych organów, 

wiązuje decyzja C(2001)107/Final OECD (art. 36), wywozu odpadów na Antarktydę 
(art. 39), wywozu odpadów do krajów lub terytoriów zamorskich (art. 40), przywo-
zu, z wyjątkiem przemieszczania z państwa będącego stroną konwencji bazylejskiej 
lub państwa, z którym została zawarta umowa, albo z innych obszarów w sytua-
cjach kryzysowych lub podczas wojny (art. 41), przywozu, z wyjątkiem przemiesz-
czania z państw, które obowiązuje decyzja C(2001)107/Final OECD, państw będą-
cych stroną konwencji bazylejskiej lub państw, z którymi została zawarta umowa, 
albo z innych obszarów w sytuacjach kryzysowych lub podczas wojny (art. 43).

35  Art. 3 ust. 2 rozporządzenia nr 1013/2006 dotyczy ogólnych obowiązków 
w zakresie informowania w odniesieniu do przemieszczenia następujących od-
padów przeznaczonych do odzysku, jeżeli liczba przemieszczanych odpadów 
przekracza 20 kg (odpadów wyszczególnionych w załączniku III lub IIIB rozpo-
rządzenia, mieszanin, niesklasyfi kowanych pod żadnym kodem w załączniku III 
rozporządzenia lub składających się z dwóch lub więcej rodzajów odpadów wy-
mienionych we wspomnianym załączniku, jeżeli skład tych mieszanin nie utrud-
nia poddania ich racjonalnemu ekologicznie odzyskowi i mieszaniny te zostały 
wyszczególnione w załączniku IIIA rozporządzenia). Natomiast art. 3 ust. 4 roz-
porządzenia dotyczy warunków przemieszczania odpadów przeznaczonych wy-
raźnie do badań laboratoryjnych, służących ocenie właściwości fi zycznych lub 
chemicznych tych odpadów albo ustaleniu, czy nadają się one do odzysku lub 
unieszkodliwienia, które nie podlegają procedurze uprzedniego pisemnego zgło-
szenia i zgody. Liczba odpadów objętych wyłączeniem w przypadku wyraźnego 
przeznaczenia ich do badań laboratoryjnych odpowiada minimalnej liczbie racjo-
nalnie potrzebnej do prawidłowego przeprowadzenia badań w konkretnym przy-
padku i nie może przekraczać 25 kg.
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 — gdy zgoda zainteresowanych właściwych organów została uzyskana 
w wyniku fałszerstwa, wprowadzenia w błąd lub oszustwa, 
 — w sposób niezgodny ze sposobem określonym w dokumencie zgłoszenia 
transgranicznego przesyłania (przemieszczania) odpadów, o którym 
mowa w załączniku IA do rozporządzenia nr 1013/2006, lub w doku-
mencie przesyłania dotyczącym transgranicznego przesyłania (prze-
mieszczania) odpadów, o którym mowa w załączniku IB do rozporzą-
dzenia nr 1013/2006. 
W tych przypadkach kara pieniężna wynosi od 50 000 do 300 000 zł. 

Ponadto WIOŚ może nałożyć na odbiorcę odpadów sprowadzonych nie-
legalnie, który nie zastosował się do postanowienia, o którym mowa 
w art. 27 ust. 4 u.m.p.o., w drodze decyzji, karę pieniężną w wysokości 
od 25 000 do 150 000 zł 36.

W Polsce odnotowano wiele przypadków nielegalnego międzynarodowe-
go przemieszczania odpadów. W latach 2008–2011 do Głównego Inspek-
toratu Ochrony Środowiska wpłynęło 588 zgłoszeń o podejrzeniu nielegal-
nego międzynarodowego przemieszczania odpadów, a stwierdzono łącznie 
383 przypadki takich działań. Dotyczyły one wywozu, przywozu i tranzytu 
odpadów. Problem jest o tyle poważny, że dotyczył też odpadów niebez-
piecznych. W przypadku wywozu takich odpadów w 2008 r., odnotowa-
no siedem przypadków wywozu odpadów o łącznej masie 260,8 Mg oraz 
ich przywozu o masie 6,2 Mg, natomiast w 2009 r.— 11,14 Mg (przywóz), 
w 2010 r. — 282 Mg (wywóz) i 17 Mg (przywóz), 2011 r. — 161,55 Mg (wy-
wóz) i 20 645,28 Mg (przywóz). Spośród wyżej wymienionych przypad-
ków nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów w 2008 r., 
dzięki wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska, ujawniono 36 przy-
padków takich procederów, natomiast w 2009 r. — 30, 2010 r. — 26, 
2011 r. — 20. Wszystkie przypadki nielegalnego przemieszczania odpa-
dów stanowiły naruszenia, o których mowa w art. 2 pkt 35 lit. a, b, d, 
f rozporządzenia nr 1013/2006, dotyczące przewozu odpadów: bez zgło-
szenia, w sposób niezgodny z określonym w dokumencie zgłoszeniowym 
lub dokumentach przesyłania, realizowanego w sposób inny niż okre-
ślony w informacji o przesyłce, bez zgody zainteresowanych właściwych 
organów, wbrew zakazowi wywozu odpadów do unieszkodliwiania lub 
przywozu do unieszkodliwiania i odzysku do/z określonych krajów czy 
terytoriów. W badanym okresie organy Służby Celnej, w wyniku prze-
prowadzonych kontroli, ujawniły 144 przypadki wskazujące na niele-
galne międzynarodowe przemieszczanie 30 626,37 Mg odpadów, w tym 
w 2008 r. — 32 przypadki o łącznej masie 485,04 Mg, w 2009 r. — 
27 przypadków o łącznej masie 23 706,02 Mg, w 2010 r. — 37 przypadków 
o łącznej masie 976,28 Mg, w 2011 r. — 48 przypadków o łącznej masie 
5458,99 Mg. W badanym okresie GIOŚ rozpatrzył 588 zgłoszeń o podejrze-
niu nielegalnego międzynarodowego przemieszczania odpadów i na pod-
stawie art. 25 ust. 1 ustawy o.m.p.o wydał łącznie 280 postanowień, 

36  U.m.p.o., art. 32; P. Chorbot, Nielegalny obrót odpadami: studium prawno-
karne i kryminologiczne, Warszawa 2019, s. 338.
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w których wezwał do zastosowania procedur zawartych w art. 24 rozporzą-
dzenia nr 1013/2006, które określają postępowanie z odpadami w przy-
padku stwierdzenia ich nielegalnego międzynarodowego przemieszczania. 
Postanowienia te dotyczyły 6752,07 Mg odpadów, w tym w 2008 r. — 104 
postanowienia w odniesieniu do 4699,57 Mg, w 2009 r.—– 71 postano-
wień w odniesieniu do 241,58 Mg, w 2010 r. — 37 postanowień w od-
niesieniu do 1594,84 Mg, w 2011 r. — 68 postanowień w odniesieniu 
do 216,08 Mg odpadów. W wyniku bezskutecznego upływu terminu okre-
ślonego w wyżej wymienionych postanowieniach GIOŚ wydał 81 decy-
zji administracyjnych określających sposób gospodarowania nielegalnie 
przemieszczanymi odpadami. W badanym okresie wojewódzcy inspekto-
rzy ochrony środowiska wydali łącznie 149 decyzji wymierzających kary 
pieniężne za naruszenie tych obowiązków na łączną kwotę 8 893 500 zł, 
w tym w 2008 r. — 22 decyzje administracyjne wymierzające kary pienięż-
ne na łączną kwotę 1 122 500 zł, 2009 r. — 43 decyzje wymierzające kary 
pieniężne na łączną kwotę 3 112 500 zł, 2010 r. — 54 decyzje wymierza-
jące kary pieniężne na łączną kwotę 2 880 500 zł, w 2011 r. — 30 decyzji 
wymierzających kary pieniężne na łączną kwotę 1 778 000 zł 37. 

Nielegalne transgraniczne przemieszczanie odpadów jest także prze-
stępstwem w rozumieniu przepisów art. 3 pkt c dyrektywy Parlamentu Eu-
ropejskiego i Rady 2008/99/WE z 19 listopada 2008 r. w sprawie ochrony 
środowiska poprzez prawo karne — tekst mający znaczenie dla EOG 38. 
Zgodnie z cytowanym przepisem przestępstwem jest bowiem przemiesz-
czanie odpadów, jeśli działanie to wchodzi w zakres zastosowania art. 2 
ust. 35 rozporządzenia nr 1013/2006 i jest dokonywane w znacznych iloś-
ciach, bez względu na to, czy odbywa się w ramach jednego przemieszcze-
nia, czy kilku przemieszczeń, które okazują się ze sobą powiązane. Zatem 
nielegalne przemieszczanie odpadów jest uznawane za przestępstwo, pod 
warunkiem, że dokonywane jest w znacznych ilościach, co jest jednak nie-
zdefi niowaną umowną wartością, podobnie jak w przypadku innych prze-
słanek przestępstw przeciwko środowisku, np. istotna szkoda w środowi-
sku, istotne obniżenie jakości wody, gleby itd. 39 W Polsce zaś przestępstwo 
nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów zostało uwzględ-
nione w ustawie z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny 40, a mianowicie: „Kto 
wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unie-
szkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach 

37  NIK, Departament Środowiska, Informacja o wynikach kontroli przestrzega-
nia wybranych przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania odpa-
dów, Warszawa 2012, s. 38–40.

38  Dz. Urz. UE L 328 z 2008 r., s. 28.
39  Zob. W. Radecki, Prawo karne środowiska. Część I. Ewolucja polskiego prawa 

karnego środowiska, „Journal of Ecology and Health” 2010, nr 14(5), s. 215–220; 
M. Szwejkowska, E. Zębek, Environmental crimes listed in the Polish Penal Code sin-
ce 1997, „International and Comparative Law Review” 2013, nr 13(2), s. 109–118, 
172; E. Zębek, N. Kulbacka-Burakiewicz, Prawnokarna ochrona wód w świetle pra-
wa polskiego i czeskiego, „Studia Prawnoustrojowe” 2017, nr 38, s. 70–85. 

40  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1950.
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lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu człowieka lub 
spowodować istotne obniżenie jakości wody, powietrza lub powierzchni 
ziemi lub zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych 
rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5” 41. 
Warto tutaj zaznaczyć, że karze tej podlega, każdy, kto wbrew przepisom 
przywozi odpady z zagranicy lub wywozi odpady za granicę kraju 42, a tak-
że każdy, kto bez wymaganego zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew jego 
warunkom przywozi z zagranicy lub wywozi za granicę państwa odpady 
niebezpieczne 43. Czyny te podlegają karze pozbawienia wolności od 6 mie-
sięcy do 8 lat. Jednakże, jeżeli sprawca tych czynów działał nieumyślnie, 
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności 
do 2 lat 44. Karnoprawną istotą przestępstwa z art. 183 k.k. jest niedo-
zwolony obrót odpadami lub substancjami zagrażającymi środowisku. Za-
tem ustawodawca penalizuje nielegalną działalność polegającą na trans-
granicznym przemieszczaniu odpadów niebezpiecznych bez wymaganego 
zgłoszenia lub zezwolenia albo wbrew przepisom i warunkom określonych 
w uprzednio analizowanych aktach prawnych 45. 

W latach 2008–2011 wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska, 
w trybie art. 304 § 2 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania 
karnego 46, złożyli do prokuratur 106 zawiadomień o popełnieniu czynów 
określonych w art. 183 § 4 i § 5 k.k. Organy Służby Celnej, w przyto-
czonym okresie, skierowały do prokuratur 156 zawiadomień o popełnie-
niu przestępstw określonych w przywołanych wyżej przepisach. W od-
niesieniu do 40 zawiadomień (sformułowanych w latach 2010–2011) 
prokurator zlecił prowadzenie śledztwa organowi Służby Celnej. Orga-
ny Straży Granicznej w latach 2008–2010 wszczęły w sprawach o czyny 
z art. 183 k.k. 80 dochodzeń, śledztw i czynności, natomiast w 2011 r. — 
14 dochodzeń o przestępstwa z art. 183 § 4 k.k. 47

Do pełniejszego zobrazowania rozmiarów i dynamiki przestępstw 
z art. 183 k.k. należy przytoczyć także statystykę policyjną 48. Należy za-
znaczyć, że wśród tych danych nie wyodrębniono liczby czynów polegają-
cych na nielegalnym międzynarodowym przemieszczaniu odpadów zawar-
tych w ust. 4 i 5 wspomnianego przepisu. Niemniej liczba ta wydaje się 
znikoma, o czym może świadczyć także przegląd dostępnego orzecznictwa. 

41  Tamże, art. 183 § 1.
42  Tamże, art. 183 § 4.
43  Tamże, art. 183 § 5.
44  Tamże, art. 183 § 6.
45  R. Zawłocki, Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego, „Przegląd 

Prawa Karnego” 2014, nr 1, s. 127–146; M. Mozgawa (red.), Kodeks karny: komen-
tarz, Warszawa 2019, LEX/el 2019.

46  Tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 30.
47  NIK, Departament Środowiska, Informacja…, wyd. cyt., s. 46–47. 
48  Zob. Policja, Nieodpowiednie postępowanie z odpadami (art. 183 k.k.), 

<http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-
-3/63476,Nieodpowiednie-postepowanie-z-odpadami-art-183.html>, 20 paź-
dziernika 2019 r.
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Zatem struktura przestępstw w tym zakresie wymaga uszczegółowienia 
i dogłębnej analizy.

W latach 2010–2017 Policja wszczęła 1432 postępowania, z których 
w 402 przypadkach stwierdzono popełnienie przestępstwa nieodpowied-
niego postępowania z odpadami. Sprawców wykryto w 261 przypadkach, 
co wskazuje, że skuteczność działań Policji w wykrywaniu przestępstw 
z art. 183 k.k. wynosiła 64,6%. Najwięcej (249) wszczętych postępowań 
w sprawie przestępstw z art. 183 k.k. odnotowano w 2017 r., najmniej 
zaś (99) w 2011 r. Średniorocznie wszczynano 179 postępowań. Najwię-
cej stwierdzonych przestępstw (75) odnotowano w 2013 r., najmniej (35) 
w 2011 r. W tych latach odnotowano również odpowiednio największą 
ilość przestępstw wykrytych (53) i najmniejszą ich liczbę (26). Najwyższą 
skuteczność wykrycia sprawców Policja odnotowała w 2011 r., natomiast 
najniższa skuteczność w wykryciu sprawców miała miejsce w 2012 r. i wy-
nosiła ledwie 53,5%.

Tabela 1
Liczba wszczętych, stwierdzonych i wykrytych przestępstw z art. 183 k.k. 

w latach 2010–2017

Rok Postępowania
wszczęte

Przestępstwa 
stwierdzone

Przestępstwa 
wykryte

Wskaźnik 
wykrywalności 
w procentach

2010 191 52 36 69,2
2011 99 35 26 74,3
2012 172 42 23 53,5
2013 150 75 53 70,7
2014 172 56 32 57,1
2015 175 43 31 72,1
2016 224 48 32 65,3
2017 249 51 28 54,9

Źródło: dane Komendy Głównej Policji

Analizując 8-letni okres objęty statystyką, należy stwierdzić, 
że w 2017 r. liczba wszczętych postępowań wzrosła o 23,3% w porów-
naniu z 2010 r., z kolei spadła liczba przestępstw stwierdzonych i wy-
krytych. Wskaźnik dynamiki wyniósł odpowiednio 1,9% i 28,6% w sto-
sunku do 2010 r., natomiast wskaźnik wykrywalności w odniesieniu 
do 2010 r. wyniósł 26%. Zaobserwować można, że w latach 2010–2017 
znaczącemu wzrostowi liczby postępowań wszczętych towarzyszył zauwa-
żalny spadek postępowań stwierdzonych i wykrytych (tabela 1). 

Jak wynika z przytoczonych powyżej danych, przestępstwa przeciwko śro-
dowisku, a w szczególności z art. 183 k.k., nie są zarówno liczbowo znaczą-
ce, jak i skuteczność wykrywalności sprawców tych czynów nie jest wysoka, 
a ponadto z roku na rok ulega pogorszeniu. Jednakże, poprawa skuteczności 
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w wykrywaniu tej grupy przestępstw wymagałaby wielu zmian i to na wie-
lu płaszczyznach — zarówno prawnej, jak i mentalnej oraz edukacyjnej.

Poza dokonaniem analizy statystyki policyjnej kilka słów należy poświe-
cić statystyce sądowej. W latach 2010–2017 udział skazań za czyny okre-
ślone w art. 183 k.k. stanowił istotny procent w stosunku do ogółu skazań 
za przestępstwa przeciwko środowisku z rozdziału XXII kodeksu karnego. 
Łączna liczba skazań za przestępstwa ze wspomnianego rozdziału wynio-
sła 371, w tym z art. 183 k.k. — 239. W omawianym okresie stwierdzono 
średnio rocznie 46 skazań za czyny przeciwko środowisku i 30 za prze-
stępstwa z art. 183 k.k. Najliczniejszą grupę wśród wszystkich skazań 
za przestępstwa określone w rozdziale XXII kodeksu karnego stanowiły 
skazania z art. 183 k.k. (65%). 

Tabela 2
Prawomocne skazania osób dorosłych w skali kraju w latach 2010–2017

Rok

Przestępstwa przeciwko środowisku z rozdziału XXII 
kodeksu karnego

ogółem
w tym z art. 183 k.k.

liczba procent

2010 72 44 61,1
2011 59 39 66,1
2012 30 23 76,7
2013 46 32 69.6
2014 28 18 64,3
2015 49 27 55,1
2016 53 33 62,3
2017 34 23 67,6

Źródło: opracowanie własne na podst.: dane Ministerstwa Sprawiedliwości

Należy zauważyć, że udział skazanych za przestępstwa z art. 183 k.k. 
w stosunku do ogółu skazań za przestępstwa przeciwko środowisku naj-
wyższe wyniki osiągnął w latach 2012–2013 i wyniósł odpowiednio 76,7% 
i 69,6%, najniższy zaś w 2015 r. i wyniósł 55,1%. W latach 2010–2012 licz-
ba skazań prawomocnych za czyny określone w art. 183 k.k. wykazy-
wała tendencję spadkową. W 2010 r. liczba skazanych wyniosła 44%, 
w 2011 r. spadła o 11,4% do 39%, a w 2012 r. spadła już o 47,7% 
do 23% (w stosunku do 2010 r.). Podobna tendencja wystąpiła przy 
wskaźniku skazań za inne przestępstwa z rozdziału XXII kodeksu kar-
nego. W 2012 r. skazanych zostało 30 sprawców, czyli o 42 mniej niż 
w 2010 r. (spadek aż o 58,3%). W 2013 r. zarówno liczba skazań za prze-
stępstwa ze wspomnianego rozdziału, jak i z art. 183 k.k. w odniesieniu 
do 2012 r. wykazywała tendencję wzrostową odpowiednio do 46 (o 53,3%) 
i 32 (o 39,1%). W 2014 r. nastąpił ponownie istotny spadek skazań w sto-
sunku do roku poprzedniego do 28 i 18 skazań. W kolejnych latach można 
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było zaobserwować systematyczny wzrost skazań za przestępstwa przeciw-
ko środowisku, tj. z 28 w 2014 r. do 53 w 2016 r. (wzrost o 89,3%). Wzrost 
skazań nastąpił także w przypadku przestępstw z art. 183 k.k. z 18 
w 2014 r. do 33 w 2016 r. (wzrost o 83,3%). Z kolei w 2017 r. nastąpił 
wyraźny ich spadek do odpowiednio 23 i 34 skazań (tabela 2). 

Jak wynika z przedstawionych danych, liczba skazań za przestępstwa 
z art. 183 k.k. nie utrzymuje się na jednolitym poziomie, ponieważ po ich 
wyraźnym spadku do 2012 r. w kolejnych latach (w wyjątkiem 2014 
i 2017 r.) nastąpił ich  systematyczny wzrost. Jest to objaw społecznie ko-
rzystny, a przyczyn tego zjawiska można upatrywać m.in. w działaniach 
podejmowanych na rzecz zapobiegania tego rodzaju przestępstwom.

Biorąc pod uwagę rodzaj i wysokość wymierzanych kar wobec spraw-
ców przestępstw z art. 183 k.k., należy wskazać, że w latach 2010–2017 
sądy powszechne prawomocnie skazały 239 sprawców (na podstawie 
wspomnianego przepisu). Na karę pozbawienia wolności skazano łącznie 
156 sprawców. Karę pozbawienia wolności z warunkowym zwieszeniem 
wykonania kary zastosowano wobec 146 sprawców. Odsetek tej grupy 
skazanych wyniósł 93,6% ogółu wymierzonych kar pozbawienia wolno-
ści i 61,1% ogółu wymierzonych kar z art. 183 k.k. Najwyższy odsetek 
warunkowych zawieszeń w tym okresie odnotowano w 2014 r. — 83,3%, 
zaś najniższy w 2017 r. — 26,1% ogółu kar. W przypadku 10 skazań orze-
czono karę bezwzględnego pozbawienia wolności. Udział tej grupy skazań 
w latach 2010–2017 r. wyniósł 6,4% ogółu wymierzonych kar pozbawienia 
wolności za przestępstwa z art. 183 k.k., natomiast w stosunku do ogółu 
wymierzonych kar odsetek ten stanowił zaledwie 4,2%. 

Tabela 3
Rodzaje kar orzekanych za przestępstwo z art. 183 k.k. przez sądy powszechne

 w latach 2010–2017

Rok

Wymiar kary

grzywna 
samoistna

ograniczenie 
wolności

bezwzględne 
pozbawienie 

wolności

pozbawienie 
wolności 

z warunkowym 
zawieszeniem

2010 10 — — 34

2011 7 — 2 30

2012 6 — 2 15

2013 9 1 3 19

2014 3 — — 15

2015 11 1 1 14

2016 20 — — 13

2017 13 2 2 6

Źródło: opracowanie własne na podst.: dane Ministerstwa Sprawiedliwości



80 Elżbieta Zębek, Anna Chodorowska Nr 1(137)

Największą liczbę skazań, wśród grupy 10 skazań, stanowiły skazania 
na karę od 6 miesięcy do 1 roku pozbawienia wolności (60%). Następne 
pozycje skazań obejmowały skazania na kary 2 lat pozbawienia wolności 
(20%) oraz od 4 do 5 miesięcy pozbawienia wolności (10%). W jednym 
przypadku wymierzono karę powyżej 2 lat, lecz poniżej 3 lat pozbawienia 
wolności (10%). Z wyżej przedstawionych danych wynika, że w stosunku 
do czterech sprawców orzeczono karę ograniczenia wolności — zawyroko-
wano ją w latach 2013, 2015 i 2017, a ich odsetek, w stosunku do ogółu 
skazań w tym czasie wynosił odpowiednio: 3,1%, 3,7% i 8,7%. W pozo-
stałych latach (2010–2012, 2014, 2016) kara ograniczenia wolności nie 
była przez sądy orzekana. Ponadto w 79 przypadkach sądy ograniczyły 
się do zastosowania kary grzywny samoistnej. Udział skazanych na karę 
grzywny wyniósł 33,1% ogółu skazanych. Największy odsetek skazań 
na karę grzywny odnotowano w 2017 r. (56,5%) i 2016 r. (60,6%), naj-
mniejszy zaś w 2014 r. (16,7%), 2011 r. (17,9%) i 2012 r. (0,12%). W przy-
padku skazań na karę grzywny sądy najczęściej wymierzały grzywnę w wy-
sokości powyżej 2000 zł do 5000 zł (24 przypadki). Istotny odsetek stano-
wiła także kara grzywny wymierzona w wysokości powyżej 1500 zł do 2000 
zł. (18 przypadków). W stosunku do ogółu skazań na karę grzywny udział 
ich wynosił 30,4% i 22,8%. W czterech przypadkach wysokość grzywny 
była nieznaczna, ponieważ nie przekroczyła 500 zł (5,1%). Na podstawie 
przedstawionych danych można stwierdzić, że w latach 2010–2017 kary 
wymierzane przez sądy powszechne za przestępstwa określone w art. 183 
k.k. były dość liberalne. Najczęściej stosowaną wobec sprawców tychże 
przestępstw karą była kara grzywny, natomiast decydując się na wymie-
rzenie kary pozbawienia wolności, sąd przeważnie zawieszał jej wykonanie 
(tabela 3).

Podsumowanie

Reasumując, należy stwierdzić, że podstawowe znaczenie w między-
narodowym przemieszczaniu odpadów określonych w rozporządzeniu 
 nr 1013/2006 mają procedury tzw. uprzedniego zgłoszenia i zgody oraz 
tzw. ogólnych obowiązków w zakresie informowania, które służą przede 
wszystkim do kontroli przemieszczania odpadów na terytorium wspól-
noty. Wszystkie inne procedury stanowią ich modyfi kację. W rasdmach 
tych procedur zostały także uregulowane bardzo ważne kwestie dotyczące 
m.in. zakazu mieszania odpadów, wymiany informacji i dostępu do niej, 
odbioru odpadów w przypadku niewykonania zobowiązań lub nielegalnego 
obrotu nimi 49. Przestrzeganie tych procedur jest bardzo istotne z punktu 
widzenia bezpieczeństwa publicznego i ochrony środowiska. Pomocnym 
w tym zakresie jest system sankcji karnych (wykroczenia i administracyjne 

49  J. Jerzmański, Przemieszczanie odpadów — problemy na styku regulacji 
[w:] B. Rakoczy, M. Pchałek (red.), Wybrane problemy prawa ochrony środowiska, 
Warszawa 2010, s. 243–244.
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kary pieniężne, a także w mniejszym stopniu przestępstwa z art. 183 ust. 
4 i 5 k.k.). Przepisy dotyczące kar pieniężnych umożliwiają szybką i sku-
teczną sankcję za nielegalne działania oraz naruszenia warunków zwią-
zanych z realizacją międzynarodowego przemieszczania odpadów 50. W od-
powiedzi na postawioną hipotezę badawczą o skuteczność instrumentów 
prawnokarnych w zapobieganiu nielegalnemu przemieszczaniu odpadów 
należy stwierdzić, że analiza danych statystycznych opracowanych przez 
NIK i Policję wskazuje na to, że w Polsce ranga problemu jest dość poważ-
na, szczególnie dotyczy odpadów niebezpiecznych stanowiących duże za-
grożenie dla środowiska i człowieka. W odniesieniu do przestępstw przeciw-
ko środowisku z art. 183 k.k. dotyczącego nielegalnego postępowania z od-
padami, w tym ich przemieszczania, należy stwierdzić, że niewielka liczba 
postępowań jest prowadzonych przez Policję. Podobnie sytuacja przedsta-
wia się w skuteczności wykrywalności sprawców tych czynów, która z roku 
na rok ulega pogorszeniu. Nie mniej od 2015 r. zauważalny jest syste-
matyczny wzrost liczby skazań za przestępstwo z art. 183 k.k. Jednak-
że kary wymierzane przez sądy powszechne były dość liberalne, ponieważ 
najczęściej stosowaną wobec sprawców tych przestępstw sankcją karną 
była kara grzywny, a w przypadku wymierzenia kary pozbawienia wolności 
sąd przeważnie zawieszał jej wykonanie. W związku z powyższym nale-
ży stwierdzić, że system instrumentów prawnokarnych nie jest zbyt efek-
tywny w zapobieganiu nielegalnemu przemieszczaniu odpadów, co może 
wynikać również z potrzeby rozbudowania systemu kontroli granicznych 
i skuteczniejszego egzekwowania procedur administracyjnych w zakre-
sie obrotu odpadami, a także szerszej współpracy pomiędzy krajami UE. 
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Streszczenie: Niniejszy artykuł przedstawia obecnie obowiązujące unij-
ne oraz krajowe regulacje w zakresie międzynarodowego przemieszczania 
odpadów, jak rozporządzenie (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz 
ustawa z 29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpa-
dów w Polsce. Ważną rolę w tym obszarze odgrywają procedury, których 
przestrzeganie może zmniejszyć negatywny wpływ odpadów na środowisko, 
w szczególności podczas transportu odpadów niebezpiecznych. W prze-
strzeganiu tych procedur pomocny jest również system sankcji karnych, 
który pozwala zapobiegać nielegalnym działaniom w tym zakresie. Jednak-
że analiza statystyk Najwyższej Izby Kontroli i Policji wskazuje na niezbyt 
wysoką skuteczność instrumentów karnych, o czym świadczy niewielki od-
setek prowadzonych postępowań z art. 183 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks karny oraz wykrywalności sprawców, a także, pomimo wzrostu 
liczby skazań przez sądy powszechne, zbyt niskie sankcje karne.
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INTERNATIONAL WASTE SHIPMENT BETWEEN THE 
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Introduction

Waste is an inseparable part of existence and economic activity. Among 
the large mass of waste there are also hazardous wastes, which are, re-
gardless of their nature, burdensome for the environment and mankind 
at every stage of their life cycle, i.e. production, collection, storage, trans-
port, recovery, and disposal, as well as during their circulation (ship-
ment) between different countries. Due to this fact, international shipment 
of waste is one of the most important issues of international environmental 
law 3, and requires special administrative and penal regulations. Interna-
tional wa ste management is a special type of waste handling based on the 
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ska wg stanu prawnego na koniec stycznia 2009 r. Poznań, 2009, p. 111; Zgierska 
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importation and transportation of waste from abroad through the territory 
of a given country and its exportation abroad. The detailed scope of waste 
shipments between European Union countries (hereinafter: EU) is regu-
lated by Regulation (EC) 1013/2006 of the European Parliament and of the 
Council of 14 June 2006 on shipments of waste 4, and in Polish legislation 
by the Act of 29 June 2007 on international waste shipment 5.

The aim of this study is to present the issue of international waste 
shipments between EU countries in the context of criminal law. By ana-
lysing this issue, an attempt has been made to respond to this research 
hypothesis: Are the present criminal-law instruments, in the fi eld of inter-
national waste shipments, effective in preventing illegal activities in this 
area? An analysis of the subject literature, procedures and criminal sanc-
tions on the basis of current EU and Polish legal acts, data of the Su-
preme Chamber of Control (hereinafter: NIK) and police statistics in the 
fi eld of illegal waste shipments is the research method used in this study. 

Procedures for international shipments of waste between the 
European Union countries

According to Regulation 1013/2006, there are many procedures 
in force in the EU, the primary of which are considered to be: 

 — the procedure of so-called general information requirements, 
 — the procedure of so-called prior written notifi cation and consent,
 — the procedure for so-called intra-EU transfers with transit through 
third countries.
The fi rst procedure concerns mainly green waste for recovery 6, and 

the formal requirement is that the waste shipped must be accompanied 
by a document (set out in Annex VII of Regulation 1013/2006), signed 
by the person who arranges the shipment and by the recovery facility 
or laboratory and by the consignee upon receipt of the waste, and a con-
tract must be concluded between the person who arranges the shipment 
and the consignee of the waste intended for recovery. This agreement 
must include an obligation that, if a shipment of waste or its recovery 
is not completed as intended or if it is illegal, the person who arranges 
the shipment takes the waste back or ensures its recovery in an alter-
native way and, if necessary, provides its storage in the meantime 7. The 
procedure of prior written notifi cation and consent applies to all waste 
intended for disposal, waste from the amber list and waste not classifi ed 
anywhere else but intended for recovery 8. It contains a number of stages, 
which include: general notifi cation, obligation to conclude a contract, es-
tablishment of a fi nancial guarantee, obligations related to the transfer 

4  OJL 190 of 2006, p. 1; hereinafter: Regulation No. 1013/2006.
5  Consolidated text, DzU, 2019, item 1162; hereinafter: u.m.p.o. 
6  Regulation No. 1013/2006, Article 3(2).
7  Ibid., Article 22.
8  Ibid., Article 3(1).
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of the notifi cation, conditions for granting consent to the shipment, grant-
ing consent to the recovery facility — pre-consents, and issuing certifi -
cates of recovery 9. The pre-consent is a consent for the recovery facility, 
and shall facilitate further notifi cation. However, it should be stated that 
they do not replace them, nor does the decision to authorise the ship-
ment of waste. On the other hand, the procedure for intra-EU shipments 
in transit through third countries lays down additional obligations in re-
lation to the preceding procedures, which vary according to the intended 
method of recovery or disposal 10. It should be noted that the planned 
waste shipment can only take place within the valid period of consents 
expressed by all authorities. The recovery or disposal of waste in relation 
to a planned shipment must be completed within the fi rst calendar year 
following receipt of the waste by the facility, unless a shorter period is in-
dicated by the competent authorities 11.

As regards procedures for the export of waste from the EU to overseas 
countries or territories, these vary according to the intended waste man-
agement. These procedures are designed to determine whether waste 
is not covered by the export ban 12. It should be noted that the export 
of waste for disposal is prohibited. However, in the case of exports of waste 
for recovery to countries to which Decision C(2001)107/Final of the 
Council of the Organisation for Economic Cooperation and Development 
(OECD) modifying Decision C(92)39/Final on the control of transbound-
ary movements of wastes for recovery (hereinafter: Decision C(2001)107/
Final OECD) does not apply 13, a ban on exports of waste classifi ed as haz-
ardous, under Annex V of Regulation 1013/2006, has been introduced 14. 
In the case of green waste for recovery, the procedure varies according 
to the will of the country of destination 15, which has three possibilities:

 — an extension of prohibition to all, or only indicated green waste,
 — a procedure of prior written notifi cation and consent,

 9  Radecki W, Jerzmański J, Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu 
odpadów. Komentarz. Warsaw, 2014, p. 27 ff.

10  Regulation No. 1013/2006, Articles 31–32.
11  Garczyński W, Praktyczne aspekty transgranicznego przemieszczania od-

padów, [in:] Lemański J.F, Zabawa S, (Eds), Zarządzanie gospodarką odpadami. 
Techniczno-organizacyjno-prawne aspekty gospodarki odpadami. Poznań, 2008, 
pp. 135–146; Zębek E, Raczkowski M, Międzynarodowy obrót odpadami przezna-
czonymi do odzysku lub unieszkodliwiania pomiędzy Polską a innymi krajami 
Unii Europejskiej — procedury i analiza statystyczna. Studia Prawnoustrojowe, 
2016, No. 32, pp. 257–273; Zębek E, Sokół W, Problematyka międzynarodowego 
obrotu odpadami pomiędzy Polską a Rosją w świetle obowiązujących regulacji 
prawnych. Studia Prawnoustrojowe, 2018, No. 39, pp. 153–166. 

12  Regulation No. 1013/2006, Article 40.
13  OECD Decision of the Council C(2001)107/Final amending Decision 

C(92)39/Final concerning the Control of Transboundary Movements of Wastes 
destined for Recovery Operations. Electronic source: http://www.oecd.org/env/
waste/30654501.pdf, accessed: 20 October 2019. 

14  Regulation No. 1013/2006, Article 36.
15  Ibid., Article 37.
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 — a complete abandonment of controls in the country of destination.
For exports from the EU of waste intended for recovery to countries 

to which Decision C(2001)107/Final OECD applies, the procedure ap-
plies in principle to all waste from the green 16 and amber lists 17, as well 
as waste not classifi ed. It does not matter whether it is hazardous waste 
within the meaning of Annex V of Regulation No 1013/2006. In this case, 
the procedures specifi c to shipments within the EU with or without transit 
through third countries with some additional modifi cations shall be ap-
plied accordingly 18. On the other hand, imports to the EU destined for dis-
posal or recovery are generally prohibited 19. However, this is not an out-
right ban, as it only applies to States which are not Parties to the Basel 
Convention 20, and it does not apply to States with which separate bilateral 
agreements have been concluded with an EU Member State, or to special 
circumstances (crises, war, etc.). Imports are accordingly subject to the 
procedures for ‘shipments within the Community with or without tran-
sit through third countries’ 21 with some additional modifi cations, and 
it is not important whether this applies to countries where OECD Decision 
C(2001)107/Final is in force or not 22.

In Poland, the rules of waste shipments are regulated by the previously 
mentioned u.m.p.o. (the law act of international waste shipment ), which 
sets out the codes of conduct and the authorities responsible for per-
forming tasks in the fi eld of international waste shipments under Regula-
tion No. 1013/2006, as well as fi nancial penalties for a breach of duties 
in the fi eld of international waste shipments. The authority responsible 
for the implementation of the provisions of the abovementioned Regula-
tion, pursuant to Article 3 of the u.m.p.o. , is the Chief Inspector of En-
vironmental Protection (hereinafter: GIOŚ), who is the competent in mat-
ters concerning: import of waste into the country, export of waste outside 
the country and transit of waste through the country. The competences 
of the  GIOŚ include, among others, granting permits for international 
shipments of waste, in particular: import of waste into the country, ex-
port of waste out of the country and transit of waste through the coun-
try. 23. It should be noted here that in the permit, GIOŚ also specifi es the 
conditions concerning the manner in which waste recovery or disposal 

16  The green list of waste is set out in Annex III of Regulation No. 1013/2006. 
Those wastes which are contaminated by other substances are not considered 
to be green waste.

17  The amber list of waste is contained in Annex IV of Regulation 
No. 1013/2006.

18  Regulation No. 1013/2006, Article 38.
19  Ibid., Articles 41 and 43.
20  The Basel Convention on the Control of Transboundary Movements 

of Hazardous Wastes and Their Disposal, drawn up in Basel on 22 March 1989, 
(OJ of 1995, No. 19, item 88; hereinafter: Basel Convention).

21  Regulation No. 1013/2006.
22  Ibid., Article 45; Radecki W, Jerzmański J, Ustawa…, op.cit., pp. 28–31.
23  U.m.p.o., Article 4.
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processes are carried out on the territory of the country, and the way 
in which these conditions are fulfi lled. In addition to the permit for in-
ternational shipments of waste, the Chief Inspectorate of Environmental 
Protection also grants an initial permit to the recovery facility in the form 
of an administrative decision for a specifi ed period, but not longer than 
10 years 24. A pre-permit may be issued only after receiving information 
from the authority competent to issue a permit to conduct waste recov-
ery operations, and after the Regional Environmental Protection Inspec-
tor (hereinafter: WIOŚ) has checked the functioning of installations and 
equipment used for recovery. If it is found that there has been a breach 
of the regulations, in particular those related to environmental protec-
tion or waste management, or conditions specifi ed in other decisions, the 
GIOŚ may withdraw the preliminary permit by way of a decision without 
compensation 25.

Criminal sanctions for illegal shipments of waste

Article 50 of Regulation 1013/2006 sets out how to enforce the rules 
on international shipments of waste within the EU. Member States are 
required to defi ne rules in their legislation containing penalties for in-
fringements of this Regulation and to take all measures necessary to en-
sure that they are implemented. The sanctions laid down must there-
fore be effective, proportional, and act as a deterrent. Inspections of in-
stallations and undertakings (in accordance with Article 13 of Directive 
2006/12/EC of the European Parliament and of the Council of 5 April 
2006 on waste 26) and spot checks on shipments of waste or on the related 
recovery or disposal, are important enforcement measures to prevent ille-
gal shipments. Inspections of shipments should take place, in particular: 

‘(a) at the point of origin, involving the producer, holder or notifi er; 
(b) at the place of destination, involving the consignee or the facility; 
(c) at the frontiers of the Community; 
(d) during the shipment within the Community’ 27. 
Such checks shall include the inspection of documents, confi rmation 

of identity and, where appropriate, physical inspection of the waste. 
In Poland, control over the international shipment of waste is carried 

out by the Customs Service, Border Guard and Road Transport Inspection 
authorities as well as regional environmental protection inspectors 28.  Con-
trol procedures, already mentioned above, are also defi ned in Regulation 
1013/2006, which essentially takes into account the route, type of waste 
and intended use of it. In the case of waste shipments, the legislator has 
introduced many prohibitions. In general, trade in waste (except transit) 

24  Ibid., Article 13.
25  Ibid., Article 17; Garczyński W, Praktyczne…, op. cit., pp. 142–143.
26  OJ UE L 114 of 2006, p. 9; hereinafter: Directive 2006/12/EC on waste.
27  Regulation No. 1013/2006, Article 50.
28  U.m.p.o., Article 3. 
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with countries that are not Parties to the Basel Convention is prohibited. 
Furthermore, in some cases, there is a ban on shipments of waste for 
disposal or recovery. If a shipment of waste is notifi ed for disposal, the 
competent authorities of destination and dispatch may, within 30 days 
following the transmission of the acknowledgement by the competent 
authority of destination, raise objections to the shipment based on one 
or more of the arguments set out in Article 11(1)(a) to (j) of Regulation 
No 1013/2006, one of which is that the planned shipment or disposal 
would not be in accordance with measures taken to implement the prin-
ciples of proximity, priority for recovery and self-suffi ciency in accordance 
with Directive 2006/12/EC on waste 29.

The next argument concerns planned shipments or disposal of waste 
that do not comply with national regulations on environmental protection, 
public order, public safety or health protection. In addition, such an ob-
jection is possible in the following cases: 

 — the notifi er or the consignee has previously been held accountable for 
illegal shipments or other infringements of environmental legislation, 
 — the notifi er or the facility has repeatedly failed to fulfi l their obligations 
to keep adequate records of the management of shipped waste on pre-
vious shipments (Articles 15 and 16 Regulation No. 1013/2006), 
 — a Member State intends to make use of the authorisation defi ned in Ar-
ticle 4(1) of the Basel Convention and to prohibit the import of haz-
ardous waste or waste listed in Annex II to that Convention, 
 — the planned shipment or disposal is contrary to obligations resulting 
from international agreements concluded by the Member State(s) con-
cerned or the EU, 
 — the planned shipment or disposal does not comply with Directive 
2006/12/EC due to its incompatibility with the principle of self-suffi -
ciency at the community and national level, the principle of proximity 30, 
or the provision of shipments in accordance with waste management 
plans 31. In addition, it also concerns the non-application of the best 
available techniques (Council Directive 96/61/EC of 24 September 
1996 concerning integrated pollution prevention and control 32) to un-
dertakings with an integrated permit for mixed municipal waste col-
lected from households (waste code 20 03 01), as well as in the case 
of waste management not in accordance with the applicable environ-
mental protection standards defi ned in EU legislation on waste dis-
posal operations. In the case of a ban on sending waste for recovery, 
similar rules apply as for waste destined for disposal 33. 

29 Lasiński-Sulecki K, Prawo celne. Warsaw, 2007, p. 82; Niedźwiecki J, Funkc-
ja polskiej służby celnej w zakresie transgranicznego przemieszczania odpadów. 
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2011, No. 686, pp. 677–692.

30  Directive 2006/12/EC on waste, Article 5.
31  Ibid., Article 7.
32  OJ UE L 377 of 1991, p. 48.
33  Radecki W, Jerzmański J, Ustawa…, op. cit., pp. 46–48.
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Article 2(35) of Regulation No 1013/2006 defi nes illegal shipments 
of waste as shipments that have taken place:

 — without it being notifi ed to all competent authorities concerned, in ac-
cordance with this Regulation,
 — without the consent of the competent authorities concerned, in accord-
ance with this Regulation,
 — where the consent of the competent authorities concerned has been 
obtained 
 — as a result of forgery, misleading or fraud, 
 — in a way which does not comply with the notifi cation document or ship-
ping documents,
 — in a way which results in recovery or disposal in contravention of com-
munity or international rules,
 — in breach of Articles 34, 36, 39, 40, 41 and 43 of the regulation 34,
 — in accordance with Article 3(2) and (4) of the Regulation 35, for which 
it is stated that: ‘the waste being discovered not to be listed in An-
nexes III, IIIA or IIIB, or non-compliance with Article 3(4), or the 
shipment [is carried out] in a way which is not specifi ed materially 
in the document set out in Annex VII [of the Regulation].
In Poland, criminal sanctions for illegal waste shipments as minor of-

fences are regulated by the provisions of Articles 31 and 32 of the Act 
on International shipment of waste and administrative fi nes. Anyone who, 

34  Regulation No. 1013/2006 imposes the following prohibitions on interna-
tional shipments of waste: exports of waste to third countries with the excep-
tion of European Free Trade Association countries (Article 34), exports from the 
Community of the categories of hazardous waste listed in Annex V of the Regula-
tion destined for recovery in countries to which Decision C(2001)107/Final OECD 
does not apply (Article 36), exports of waste to the Antarctic (Article 39), exports 
of waste to overseas countries or territories (Article 40), imports, with the excep-
tion of shipments from a country Party to the Basel Convention or an Agreement 
country or from other areas during situations of crisis or war (Article 41), imports, 
with the exception of shipments from countries to which Decision C(2001)107/
Final OECD applies, countries Party to the Basel Convention or an Agree-
ment country or from other areas during situations of crisis or war (Article 43).

35  Article 3(2) of Regulation No 1013/2006 refers to general information re-
quirements for shipments of the following wastes destined for recovery if the 
quantity of waste shipped exceeds 20 kg: (Wastes listed in Annex III or IIIB of the 
Regulation, mixtures not classifi ed under one single entry in Annex III of the 
Regulation or consisting of two or more wastes listed in that Annex, if the com-
position of those mixtures does not impede their environmentally sound recov-
ery and those mixtures are listed in Annex IIIA of the Regulation. Article 3(4) 
of the Regulation concerns, on the other hand, the conditions under which ship-
ments of waste are explicitly destined for laboratory tests to assess the physical 
or chemical characteristics of that waste or to determine whether it is suitable for 
recovery or disposal and which are not subject to the procedure of prior written 
notifi cation and consent. The amount of waste exempted, when explicitly destined 
for laboratory testing, shall correspond to the minimum quantity reasonably 
necessary to carry out such a test in a specifi c case and shall not exceed 25 kg.
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contrary to their obligation, fails to comply with a decision ordering that 
waste imported into the country be sent back to the country of dispatch 
or to specify the manner in which the waste is to be disposed of on the 
territory of the country, faces a penalty of arrest or fi ne. In turn, a fi ne 
is imposed on a natural person or an organisational unit participating 
in an international shipment of waste who/which, contrary to the obliga-
tion, does not submit documents or information required in an interna-
tional shipment of waste to the relevant authorities. This concerns the 
consignee of waste imported illegally without notifi cation and the shipper 
of waste without notifi cation if such notifi cation is required under Article 
3 of Regulation No 1013/2006. In addition, a fi nancial penalty may also 
be imposed in cases of unintentional shipment of waste: 

 — without the consent of the competent authorities concerned, 
 — where the consent of the competent authorities concerned has been 
obtained through forgery, misleading or fraud, 
 — in a way which is not in accordance with the way specifi ed in the no-
tifi cation document for transboundary movements of waste referred 
to in Annex IA to Regulation No. 1013/2006, or in the movement doc-
ument for transboundary movements of waste referred to in Annex 
IB to Regulation No. 1013/2006. 
In such cases, the financial penalty shall range from PLN 50,000 

to 300,000. 
In addition, the WIOŚ may impose, by way of a decision, on a con-

signee of illegally imported waste who has not complied with the provision 
referred to in Article 27(4) of the Act on Waste Management, a fi nancial 
penalty ranging from PLN 25,000 to 150,000 36.

Poland has reported many cases of illegal international waste ship-
ments. In the years 2008-2011, the Main Inspectorate of Environmental 
Protection received 588 reports of suspected illegal international shipments 
of waste, and a total of 383 cases of such activities were found, which 
involved the export, import and transit of waste. The problem is a seri-
ous one because it also concerns hazardous waste. As for the exports 
of such waste, seven waste exports with a total weight of 260.8 Mg and 
imports of 6.2 Mg were recorded in 2008, and 11.14 Mg (imports) in 2009, 
in 2010 — 282 Mg (exports) and 17 Mg (imports), 2011 — 161.55 Mg (ex-
ports) and 20,645.28 Mg (imports). Out of the abovementioned cases of il-
legal international shipments of waste, thanks to regional environmental 
inspectors, 36 such cases were revealed in 2008, 30 in 2009, 26 in 2010 
and 20 in 2011. All cases of illegal shipments of waste were violations re-
ferred to in Article 2(35)(a-b-d-f) of Regulation No. 1013/2006, concerning 
the transport of waste effected: without notifi cation, in a way which is not 
specifi ed materially in the notifi cation or movement documents, in a man-
ner other than that specifi ed in the information on the shipment, without 
consent of the competent authorities concerned, against the prohibition 

36  U.m.p.o., Article 32; Chorbot P, Nielegalny obrót odpadami: studium praw-
nokarne i kryminologiczne. Warsaw, 2019, p. 338.
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of export of waste for disposal or import for disposal and recovery to/from 
certain countries or territories. During the period under review, the cus-
toms authorities revealed 144 cases indicating illegal international ship-
ments of 30,626.37 Mg of waste, including in 2008 — 32 cases with a total 
of 485.04 Mg, 2009 — 27 cases with a total weight of 23,706.02 Mg, 2010 
— 37 cases with a total weight of 976.28 Mg, 2011 — 48 cases with a total 
weight of 5,458.99 Mg. In the period under review, the Main Inspectorate 
of Environmental Protection (GIOŚ) processed 588 reports on suspicion 
of illegal international shipment of waste and, pursuant to Article 25(1) 
of the Act on the Environment Protection, issued a total of 280 provisions 
in which it called for the implementation of the procedures set out in Arti-
cle 24 of Regulation No. 1013/2006 defi ning the treatment of waste in the 
case of fi nding an illegal international shipment. These provisions con-
cerned 6,752.07 Mg of waste, including in 2008 — 104 provisions with 
regard to 4,699.57 Mg, 2009 — 71 provisions with regard to 241.58 Mg, 
2010 — 37 provisions with regard to 1,594.84 Mg, 2011 — 68 provisions 
with regard to 216.08 Mg of waste. As a result of the ineffective expiry 
of the deadline specifi ed in the abovementioned provisions, the Main In-
spectorate of Environmental Protection issued 81 administrative decisions 
specifying the method of managing illegally shipped waste. In the audited 
period, regional environmental inspectors issued a total of 149 decisions 
imposing fi nes for breach of these obligations, which amounted to PLN 
8,893,500, including 22 administrative decisions imposing fi nes total-
ling PLN 1,122,500 in 2008, 43 decisions imposing fi nes which in total 
came to PLN 3,112,500 in 2009, 54 decisions imposing fi nes amounting 
to PLN 2,880,500 in 2010, and 30 decisions imposing fi nes totalling PLN 
1,778,000 37 in 2011.

The illegal transboundary shipment of waste is also an offence within 
the meaning of Article 3(c) of Directive 2008/99/EC of the European Par-
liament and of the Council of 19 November 2008 on the protection of the 
environment through criminal law (Text with EEA relevance) 38. According 
to that provision, a shipment of waste is a criminal offence if that opera-
tion falls within the scope of Article 2(35) of Regulation No 1013/2006 
and is carried out in signifi cant quantities, whether in a single shipment 
or in several shipments which appear to be linked. Thus, an illegal ship-
ment of waste is considered a criminal offence provided that it is carried 
out in signifi cant quantities, which is, however, an undefi ned agreed 
value, as is the case for other indications of environmental offences, 
e.g. signifi cant damage to the environment, signifi cant deterioration of wa-
ter, soil, etc 39. In Poland, the crime of illegal transboundary shipments 

37  NIK, Departament Środowiska, Informacja o wynikach kontroli przestrze-
gania wybranych przepisów rozporządzenia UE w sprawie przemieszczania od-
padów. Warsaw, 2012, pp. 38–40.

38  OJ UE L 328 of 2008, p. 28.
39  Radecki W, Prawo karne środowiska. Część I. Ewolucja polskiego prawa karne-

go środowiska. Journal of Ecology and Health, 2010, No. 14(5), pp. 215–220; Szwej-
kowska M, Zębek E, Environmental crimes listed in the Polish Penal Code since 
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of waste was included in the Act of 6 June 1997 — Penal Code 40, namely: 
‘Whoever, contrary to regulations, stores, processes, recovers, dispos-
es of or transports waste or substances in such conditions or in a way 
that may endanger human life or health or cause substantial deterio-
ration in the quality of water, air or land surface or destruction in the 
plant or animal world, shall be subject to a penalty of imprisonment from 
3 months to 5 years’ 41. It is worth noting here that this penalty is imposed 
on anyone who, contrary to the regulations, imports waste from abroad 
or exports waste abroad 42, as well as anyone who, without the required 
notifi cation or permit or contrary to its conditions, imports or exports haz-
ardous waste from abroad 43. These acts shall be subject to imprisonment 
for a term of between 6 months and 8 years. However, if the perpetrator 
of these acts is acting unintentionally, they shall be subject to a fi ne, re-
striction of liberty or imprisonment for up to 2 years 44. The criminal-law 
nature of the offence under Article 183 of the Penal Code is the prohibited 
trade in waste or substances harmful for the environment. Thus, the leg-
islator punishes illegal activity consisting in cross-border shipment of haz-
ardous waste without the required notifi cation or permit, or contrary to the 
provisions and conditions set out in the previously analysed legal acts 45. 

In the years 2008-2011, regional environmental protection inspectors, 
pursuant to Article 304(2) of the Act of 6 June 1997 — The Code of Crimi-
nal Procedure, notifi ed the public prosecutor’s offi ces of 106 cases involv-
ing perpetration of the act specifi ed in Article 183(4) and (5) of the Code 
of Criminal Procedure. During the abovementioned period, the Customs 
authorities sent 156 notifi cations to public prosecutor’s offi ces, informing 
them about an offence specifi ed in the abovementioned regulations having 
been committed. With reference to 40 notifi cations (formulated in 2010–
2011), the prosecutor ordered the Customs Service to conduct an inves-
tigation. In the years 2008–2010, the Border Guard authorities initiated 
cases concerning crimes under Article 183 of the Criminal Code. In 2011, 
the number of investigations, prosecutions and investigative activities was 
80, with 14 investigations concerning crimes under Article 183(4) of the 
Code of Criminal Procedure 46.

To give a more complete picture of the extent and dynamics of crimes 
under Article 183 of the Criminal Code, police statistics should also 

1997. International and Comparative Law Review, 2013, No. 13(2), pp. 109–118, 172; 
Zębek E, Kulbacka-Burakiewicz N, Prawnokarna ochrona wód w świetle prawa pol-
skiego i czeskiego. Studia Prawnoustrojowe, 2017, No. 38, pp. 70–85. 

40  Consolidated text, DzU, 2019, item 1950.
41  Ibid., Article 183(1).
42  Ibid., Article 183(4).
43  Ibid., Article 183(5).
44  Ibid., Article 183(6).
45  Zawłocki R, Karnoprawna ochrona środowiska naturalnego. Przegląd Pra-

wa Karnego, 2014, No. 1, pp. 127–146; Mozgawa M (Ed.), Kodeks karny: komen-
tarz. Warsaw, 2019, LEX/el 2019.

46  NIK, Departament Środowiska, Informacja…, op. cit., pp. 46–47. 
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be mentioned 47. It should be noted that the number of acts of illegal inter-
national shipments of waste defi ned in paragraphs 4 and 5 of the above-
mentioned provision has not been singled out from these data. Neverthe-
less, this number seems to be insignifi cant, which may also be proven 
by a review of available case law. Therefore, the structure of the offences 
in this area requires more detail and in-depth analysis. 

In 2010–2017, the Police initiated 1432 proceedings, of which 402 
were found to involve the commission of a crime of inadequate handling 
of waste. The perpetrators were detected in 261 cases, which indicates 
that the effectiveness of police performance in detecting crimes under 
Article 183 of the Penal Code reached 64.6%. The largest number (249) 
of instituted proceedings concerning crimes under Article 183 of the Code 
of Criminal Procedure was recorded in 2017, and the smallest number 
(99) in 2011. On average 179 proceedings were instituted annually. The 
largest number of crimes found (75) was recorded in 2013, and the small-
est number (35) in 2011. In these years, the biggest number of detected 
crimes (53) and the smallest number of crimes (26) were also recorded, 
respectively. The highest effectiveness in detecting perpetrators was re-
corded by the Police in 2011, while the lowest effectiveness in detecting 
perpetrators took place in 2012, which was only 53.5%. 

Table 1
The number of instituted, revealed and detected offences under Article 183 of the Penal Code 

in 2010-2017 

Year Instituted 
proceedings

Revealed 
crimes

Detected 
crimes

Crime 
detection rate 

in percents

2010 191 52 36 69.2
2011 99 35 26 74.3
2012 172 42 23 53.5
2013 150 75 53 70.7
2014 172 56 32 57.1
2015 175 43 31 72.1
2016 224 48 32 65.3
2017 249 51 28 54.9

Source: data from the National Police Headquarters

Following the analysis of the 8-year period covered by the statistics, 
it should be noted that in 2017, the number of instituted proceedings 

47  Policja, Nieodpowiednie postępowanie z odpadami (art. 183 k.k.). Electronic 
source: http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-karny/przestepstwa-przeciwko-
-3/63476,Nieodpowiednie-postepowanie-z-odpadami-art-183.html, accessed: 
20 October 2019.
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increased by 23.3% in comparison with 2010, while the number of of-
fences revealed and detected decreased. The changes amounted to 1.9% 
and 28.6%, respectively, in comparison with 2010. The detection rate 
in relation to 2010 came to 26%. It may be observed that in the period 
of 2010–2017, a signifi cant increase in the number of instituted proceed-
ings was accompanied by a noticeable decrease in the number of revealed 
and detected proceedings (Table 1). 

As it results from the data mentioned above, crimes against the environ-
ment, in particular under Article 183 of the Code of Criminal Procedure, 
are both insignifi cant in terms of numbers, and the effectiveness of detect-
ing perpetrators of such acts is not high, and is deteriorating from year 
to year. However, improving the effectiveness in this respect would require 
many changes in many areas — both legal, mental, and educational one.

Apart from analysing police statistics, a few words should be devoted 
to judicial statistics. In the years 2010–2017, the number of convictions 
for acts specifi ed in Article 183 of the Penal Code constituted a signifi -
cant percentage in relation to the total number of convictions for crimes 
against the environment under Chapter XXII of the Penal Code. The total 
number of convictions for offences under the said chapter was 371, in-
cluding Article 183 of the Penal Code. In the discussed period, an average 
of 46 convictions for offences against the environment and 30 convictions 
for offences under Article 183 of the Penal Code were recorded annu-
ally. The most numerous group among all convictions for crimes speci-
fi ed in Chapter XXII of the Penal Code were convictions under Article 183 
of the Penal Code. (65%). 

Table 2
Legally binding convictions of adults at national level in 2010–2017

Year

For environmental offences under
Chapter XXII of the Penal Code

in total

including the Article 183 of
Polish Penal Code

number percent

2010 72 44 61.1

2011 59 39 66.1

2012 30 23 76.7

2013 46 32 69.6

2014 28 18 64.3

2015 49 27 55.1

2016 53 33 62.3

2017 34 23 67.6

Source: author’s own study based on: Ministry of Justice data
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It should be noted that the number of persons convicted of crimes 
under Article 183 of the Penal Code in relation to the total number 
of convictions for crimes against the environment was the highest in the 
years 2012–2013, and amounted to 76.7% and 69.6% respectively, while 
the lowest in 2015 and reached 55.1%. From 2010 to 2012, the num-
ber of legally binding convictions for acts defi ned in Article 183 of the 
Penal Code showed a downward trend. In 2010, the number of convict-
ed persons amounted to 44%, in 2011 it decreased by 11.4% to 39%, 
and in 2012 it further decreased by 47.7% to 23% (in comparison with 
2010). A similar trend was observed in the rate of convictions for other 
crimes under Chapter XXII of the Penal Code. In 2012, 30 perpetra-
tors were convicted, i.e. 42 less than in 2010 (a decrease by as much 
as 58.3%). In 2013, both the number of convictions for crimes under 
this chapter and under Article 183 of the Penal Code in relation to 2012 
showed an upward trend to 46 (by 53.3%) and 32 (by 39.1%) respec-
tively. In 2014, there was again a signifi cant decrease in convictions 
in relation to the previous year to 28 and 18 convictions. In subsequent 
years, there was a systematic increase in convictions for environmental 
crimes, i.e. from 28 in 2014 to 53 in 2016. (increase by 89.3%). An in-
crease in convictions also occurred for the offence under Article 183 
of the Penal Code from 18 in 2014 to 33 in 2016 (increase by 83.3%). 
In 2017, on the other hand, there was a clear decrease to 23 and 34 con-
victions respectively (Table 2). 

As can be seen from the presented data, the number of convictions for 
crimes under Article 183 of the Penal Code does not remain at a constant 
level, because after a clear decrease until 2012, in subsequent years (ex-
cept for 2014 and 2017) there was a systematic increase. This is a socially 
benefi cial symptom, and the causes of this phenomenon may be seen, 
among others, in actions taken to prevent this type of crime.

Taking into account the type and amount of penalties imposed on the 
perpetrators of crimes under Article 183 of the Penal Code, it should 
be pointed out that in 2010–2017, courts of general jurisdiction convicted 
239 perpetrators (on the basis of the said provision). A total of 156 per-
petrators were sentenced to imprisonment. Suspended prison sentences 
were passed in case of 146 perpetrators. The percentage of this group 
of convicted persons amounted to 93.6% of total imprisonment sentences 
and 61.1% of total sentences imposed under Article 183 of the Penal 
Code. The highest percentage of conditional suspensions in this period 
was recorded in 2014 was 83.3%, while the lowest percentage was re-
corded in 2017, 26.1% of all sentences. In the case of 10 sentences, au-
tomatic imprisonment was imposed. The proportion of this group of sen-
tences in 2010–2017 amounted to 6.4% of the total number of imprison-
ment sentences for crimes under Article 183 of the Penal Code, while 
in relation to the total number of sentences, this percentage constituted 
only 4.2 %.
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Table 3
Types of penalties imposed by courts of general jurisdiction for the offence under Article 183 

of the Penal Code in 2010 - 2017

Year

Sentence (Penalty)

solely-
imposed fi ne 

restriction 
of liberty

automatic 
deprivation 
of liberty

(imprisonment)

suspended 
prison 

sentence 

2010 10 — — 34
2011 7 — 2 30
2012 6 — 2 15
2013 9 1 3 19
2014 3 — — 15
2015 11 1 1 14
2016 20 — — 13
2017 13 2 2 6

Source: Author’s own study based on: Ministry of Justice data

The largest number of convictions among this group of 10 were sentenc-
es from 6 months to 1 year of imprisonment (60%). Subsequent sentences 
included sentences to 2 years of imprisonment (20%), and from 4 months 
to 5 months imprisonment (10%). In one case, the punishment was over 
2 years and under 3 years imprisonment (10%). The data presented above 
shows that in relation to four perpetrators, the penalty of restriction of liberty 
was imposed — it was imposed in the years 2013, 2015 and 2017, and their 
percentage, in relation to the total number of sentences in those years was, 
respectively: 3.1%, 3.7% and 8.7%. In the remaining years (2010–2012, 2014, 
2016), the penalty of restriction of liberty was not imposed by the courts. 
Moreover, in 79 cases, the courts limited themselves only to the application 
of a fi ne. The number of those sentenced to fi nes amounted to 33.1% of the 
total number of convicted persons. The highest percentage of  fi nes was re-
corded in 2017 (56.5%) and 2016 (60.6%),  while the lowest was in 2014 
(16.7%), 2011 (17.9%), and 2012 (0.12%). As for the court-imposed fi nes, 
they most often ranged from PLN 2,000 to PLN 5,000 (24 cases). A signifi cant 
percentage of fi nes ranged from PLN 1,500 to PLN 2,000. (18 cases). In rela-
tion to the total number of fi nes, the proportion was 30.4% and 22.8%. In four 
cases, the amount of the fi ne was insignifi cant, as it did not exceed PLN 500 
(5.1%). On the basis of the data presented, it may be concluded that penal-
ties imposed by common courts in the years 2010–2017 for crimes specifi ed 
in Article 183 of the Penal Code were quite lenient. The most common penalty 
applied to the perpetrators of these crimes was a fi ne, and while deciding 
to impose imprisonment, the court usually suspended its execution (Table 3). 
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Summary

In conclusion, it should be stated that the procedure of prior notifi -
cation and consent, and the procedure of general information obliga-
tions, which serve primarily to control shipments of waste within the 
community, are of fundamental importance in international shipments 
of waste, as defi ned in Regulation No. 1013/2006. All other procedures 
constitute its modifi cation. These procedures also regulate very impor-
tant issues concerning, among others, the ban on mixing waste, ex-
change of information and access to data, collection of waste in the case 
of failure to fulfi l obligations, or illegal trade in waste 48. Compliance with 
these procedures is very important for public safety and environmental 
protection. A system of criminal sanctions (offences and administrative 
fi nes, and to a lower extent offences under Article 183 (4) and (5) of the 
Criminal Code) is helpful in this case. The regulations on fi nancial pen-
alties make it possible to quickly and effectively impose sanctions for 
illegal activities and violations of conditions related to the implementa-
tion of international shipments of waste 49. In response to the research 
hypothesis put forward about the effectiveness of criminal law instru-
ments in preventing illegal waste shipments, it should be stated that the 
analysis of statistical data developed by the NIK and the Police indicates 
that in Poland the importance of the problem is quite serious, espe-
cially with regard to hazardous waste, which poses a high risk to man 
and the environment. As regards crimes against the environment under 
Article 183 of the Criminal Code concerning illegal handling of waste, 
including its shipment, it should be stated that the  number of police 
investigations is rather small. The situation is similar as regards the 
effectiveness of detecting perpetrators of these acts, which is deteriorat-
ing from year to year. Since 2015, a systematic increase in the number 
of convictions for the crime under Article 183 of the Criminal Code has 
been observed. However, the penalties imposed by common courts have 
been quite lenient, taking into account that the most common crimi-
nal sanction against the perpetrators of these crimes has been a fi ne, 
while in the case of imprisonment, the court usually has suspended its 
execution. In view of the above, it should be concluded that the system 
of criminal law instruments is not very effective in preventing illegal 
shipment of waste, which may also indicate the need to develop a system 
of border controls, ensure more effective execution of administrative pro-
cedures in the area of waste trade, as well as to ebhance wider coopera-
tion between EU countries.

48  Jerzmański J, Przemieszczanie odpadów — problemy na styku regulacji, 
[in:] Rakoczy B, Pchałek M (Eds), Wybrane problemy prawa ochrony środowiska. 
Warsaw, 2010, pp. 243–244.

49  Garczyński W, Praktyczne…, op. cit., p. 144.
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Summary: This article shows the basic European Union and national regu-
lations with regard to international  shipments of waste, such as the Resolu-
tion No. 1013/2006 and the Act of 2007 on international shipments of waste 
in Poland. Procedures which may decrease the negative infl uence of waste 
on the environment, especially during shipments of hazardous waste, play 
an important role in this area. For the observance of these procedures, the 
penal sanction system is useful because it prevents illegal activities in this 
area. However, an analysis of the statistics of the Supreme Chamber of Con-
trol and Police shows that the effectiveness of criminal instruments is not 
very high. This is evidenced by the low percentage of proceedings under 
Article 183 of the Penal Code as well as by the poor detection of offenders, 
and despite the increase in the number of convictions imposed by courts 
of general jurisdiction, criminal penalties are too lenient.
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Wstęp

Współcześnie jednym z najpoważniejszych zagrożeń przestępczych stały się 
kradzieże pojazdów — przede wszystkim samochodów osobowych. Zagrożenie 
to jest istotne, ponieważ determinuje relatywnie znaczne straty materialne 
po stronie osób poszkodowanych. Ponadto może utrudniać osobie poszkodo-
wanej przez pewien czas znormalizowane funkcjonowanie (dojazdy do pracy, 
podwożenie dzieci do szkoły czy wyjazdy w innych celach), zwłaszcza jeśli utra-
ta przez nią pojazdu w wyniku działań przestępczych sprawców nie wiąże się 
z możliwością skutecznego dochodzenia roszczeń zabezpieczających, np. z ty-
tułu umowy ubezpieczenia, a tym bardziej z możliwością uzyskania rów-
nie funkcjonalnego pojazdu (samochodu zastępczego bądź zakupu nowego). 
Problem przestępczości samochodowej jest poważny również z uwagi na jego 
skalę. Co prawda w 2018 r. liczba skradzionych aut w Polsce, względem roku 
poprzedniego, spadła do poziomu 9075 samochodów, a więc o 1,1 tys. aut 2, 
jednak przestępczość samochodowa wciąż stanowi znaczące wyzwanie, a gru-
py zajmujące się kradzieżami pojazdów działają często na rynku międzynaro-
dowym — niekoniecznie tylko w zakresie kradzieży samochodów, ale również 
handlu narkotykami, zmuszania do prostytucji czy fałszowania dokumentów. 
Wspomniane grupy przestępcze w swojej działalności związanej z kradzieżami 
pojazdów stosują przeważnie podobne praktyki, znane zarówno polskiej Policji, 
jak i Interpolowi (ang. International Criminal Police Organization) oraz Europo-
lowi (ang. European Police Offi ce) 3, a mimo to ich przestępczy proceder trwa. 

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

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2   PAP, „Rz”: w 2018 roku spadła liczba kradzieży samochodów w Pol-

sce, <https://businessinsider.com.pl/motoryzacja/liczba-kradziezy-samo-
chodow-w-polsce-w-2018-roku/lllf15j>, 28 sierpnia 2019 r. 

3   T. Saf jański, Europejskie Biuro Policj i Europol. Geneza. Główne 
aspekty działania. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2009, s. 238. 
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Nielegalne zyski jako czynnik zachęcający do kradzieży aut

Jednym z czynników zachęcających do kradzieży aut są przede wszystkim 
nielegalne zyski, jakie uzyskują z tego procederu osoby zaangażowane w czyny 
zabronione 4. Co prawda bezpośredni wykonawcy zleceń przestępczych polega-
jących na kradzieży pojazdów uzyskują zaledwie kilka tysięcy złotych za wy-
konanie powierzonych im zadań, ale i tak stanowi to dla nich wystarczający 
motyw, aby działać na rzecz grup przestępczych. Zazwyczaj sprawcami są oso-
by relatywnie młode, dla których suma uzyskana za kradzież pojazdu wydaje 
się atrakcyjna. Największe korzyści fi nansowe z nielegalnego procederu uzy-
skują osoby zarządzające grupą przestępczą, wysoko postawione w niej oraz 
osoby niezbędne organizacyjnie bądź logistycznie w popełnianiu przez grupę 
czynów zabronionych, które polegają na kradzieży pojazdów, dysponujące do-
stępem do wiedzy, informacji albo innych zasobów kluczowych dla procederu. 
W związku z kradzieżą drogich, najstaranniej zabezpieczonych pojazdów na-
wet bezpośredni sprawcy są w stanie uzyskiwać znaczące korzyści. Kradzie-
że dotyczą wówczas pojazdów pozyskiwanych nielegalnie „pod zamówienie” 
klientów. Z drugiej strony mogą również obejmować najdroższe motocykle 
czy maszyny i urządzenia, np. budowlane bądź rolnicze, o dużej wartości. 

Tabela 1 ukazuje liczbę wszczętych postępowań w kategorii „Kradzież po-
jazdu” i wykrywalność tego typu czynów zabronionych w latach 2000–2016.

Tabela 1
Liczba wszczętych postępowań w kategorii „Kradzież pojazdu” i wykrywalność tego typu 

czynów zabronionych w latach 2000–2016 
Rok Liczba wszczętych postępowań Wykrywalność 
2000 15 654 2,0%
2001 14 319 2,1%
2002 12 360 2,8%
2003 11 871 2,1%
2004 10 790 2,6% 
2005 9357 3,8%
2006 5486 7,9%
2007 3428 12,8%
2008 2772 13,6%
2009 2452 16,4%
2010 2711 12,8%
2011 2625 8,9%
2012 2586 13,0%
2013 2642 10,0%
2014 2775 10,7%
2015 2528 10,5%
2016 2643 8,1%

Źródło: dane Wydziału do Walki z Przestępczością Samochodową Komendy Sto-
łecznej Policji, Warszawa 2017

4   E. Gabara, Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej prze-
stępczości zorganizowanej, Toruń 2004, s. 140. 
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Jak ukazano w tabeli 1, według danych Wydziału do Walki z Prze-
stępczością Samochodową Komendy Stołecznej Policji w okresie 
od 2000 r. do 2016 r. liczba wszczętych postępowań w kategorii „Kradzież 
pojazdu” znacząco zmalała, a jednocześnie odnotowany został wzrost wy-
krywalności tego typu czynów zabronionych. Konieczne podkreślenia jest, 
że nie wszystkie przestępstwa są zgłaszane, dlatego wykrywalność wciąż 
znajduje się na niezadowalającym poziomie. 

Nielegalne zyski będące jednym z czynników zachęcających do kradzie-
ży pojazdów są uzyskiwane — przez grupy zajmujące się tym procede-
rem — na różne sposoby. Podstawowym źródłem materialnych korzyści 
grupy przestępczej zajmującej się kradzieżami pojazdów jest ich sprzedaż. 
Jednak nie jest to ani jedyne, ani dominujące źródło zysków grup wy-
specjalizowanych w kradzieży pojazdów. Grupy te uzyskują również zy-
ski ze: sprzedaży przestępczo zalegalizowanych skradzionych pojazdów, 
sprzedaży części motoryzacyjnych pochodzących z skradzionych pojazdów, 
sprzedaży dokumentów dotyczących skradzionych pojazdów (nabywca 
może wykorzystać takie dokumenty np. do zalegalizowania auta), wymu-
szania okupów za zwrot właścicielom skradzionych pojazdów, sprzedaży 
dóbr będących wyposażeniem skradzionego pojazdu, unikania opłat po-
datkowych bądź celnych czy wyłudzania odszkodowań 5, w czym niejedno-
krotnie uczestniczy agent ubezpieczeniowy, a nawet właściciel pojazdu, 
który sprzedaje grupie przestępczej swoje auto po zaniżonej cenie, a sam 
uzyskuje odszkodowanie, ponieważ zgłasza organom ścigania, że stał się 
ofi arą kradzieży samochodu (dotyczy to głównie pojazdów luksusowych, 
gdy właściciel jest w stanie uzyskać wymierne korzyści z nielegalnego zby-
cia auta grupie przestępczej oraz z odszkodowania, a zyski te stanowią 
czynnik motywu działania właściciela pojazdu).

Zarówno grupy przestępcze, jak i — choć zdecydowanie rzadziej — poje-
dyncze osoby decydujące się na kradzież aut mogą poszukiwać również in-
nych źródeł korzyści wynikających z przestępczego procederu, który wyko-
nują. Przykładem jest użycie skradzionego pojazdu do popełnienia innego 
czynu zabronionego, z którego zyski fi nansowe mogą być jeszcze większe 
niż ze sprzedaży skradzionego auta, bądź jego wykorzystanie co najmniej 
w jeden z pozostałych wyżej ukazanych sposobów związanych z pozyska-
niem dochodów z działalności przestępczej. Skradziony pojazd co prawda 
może być użyty także w celu popełnienia przestępstwa, które nie wiąże 
się z uzyskaniem korzyści materialnych przez bezpośrednich sprawców, 
pośredników w kradzieży ani zleceniodawców, jednak to właśnie moty-
wy fi nansowe są głównymi czynnikami zachęcającymi do uczestniczenia 
w przestępczości samochodowej. 

Jedynie przestępcy bez wystarczającej wiedzy i urządzeń, które pozwa-
lałyby im kraść relatywnie nowe modele pojazdów, są skłonni do podejmo-
wania najmniej dochodowych metod pozyskiwania korzyści za skradzione 
auta, takich jak ich złomowanie. Tego typu motywy kradzieży pojazdów 

5   O. Krajniak, Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne, War-
szawa 2011, s. 221.
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mogą obejmować pojedyncze osoby, dla których nawet niewielki zysk sta-
nowi wystarczający powód do popełnienia czynu zabronionego. Grupy 
przestępcze zajmują się sprzedażą aut na części, ale coraz częściej bez-
prawnie legalizują skradzione pojazdy i je sprzedają. W Polsce popular-
ne są obie formy poszukiwania źródeł dochodów przez przestępców zaj-
mujących się kradzieżą pojazdów. Sprzedaż części pojazdu skradzionego 
przez przestępców wynika w dużej mierze z uwarunkowań polskiego rynku 
i norm ekonomicznych na nim obowiązujących. Polacy preferują nabywa-
nie używanych części aut, w razie gdy pojazd ulegnie zepsuciu. Oryginal-
ne części pojazdów, dostępne w serwisach m.in. producentów aut, oraz 
zamienniki przeważnie wymagają poniesienia znacznych nakładów fi nan-
sowych. Dlatego osoby zmotoryzowane skłaniają się do nabywania używa-
nych części pojazdów, a te często pochodzą z kradzieży. Przestępcy starają 
się w ten sposób zagospodarować istniejący na rynku popyt 6, podczas gdy 
nabywcy części używanych przeważnie nie mają świadomości, że naby-
wają produkty pochodzące z kradzieży. Problemem jest również wysoka 
średnia liczby lat użytkowania samochodów w naszym kraju. Samochody 
starsze częściej ulegają zepsuciu, co stymuluje popyt na części używane. 
Podzespoły starszych modeli pojazdów zwykle nie są fabrycznie oznako-
wane, co umożliwia przestępcom ogłaszanie się ze sprzedażą podzespołów 
aut nawet na legalnych, ofi cjalnie funkcjonujących serwisach aukcyjnych, 
portalach zajmujących się handlem czy w prasie motoryzacyjnej. Prze-
stępcy motoryzacyjni współpracują również z warsztatami naprawiający-
mi pojazdy. Podczas gdy właściciele warsztatów często mają świadomość, 
że zamawiane przez nich podzespoły pochodzą z kradzieży, tak nabywcy 
i osoby zlecające naprawy nie mają tej wiedzy. 

Chęć uzyskiwania nielegalnych zysków pochodzących z zagospodaro-
wania skradzionych aut wynika również z usytuowania Polski na istot-
nym szlaku tranzytowym. Nawet jeśli w Polsce liczba skradzionych aut 
wykaże trwałą tendencję malejącą, to kraj wciąż będzie wykorzystywany 
przez zorganizowane grupy przestępcze w celach tranzytowych. Na pol-
skim rynku lokowane są skradzione pojazdy z zachodniej Europy, na-
tomiast z Polski wywozi się skradzione auta za wschodnią granicę oraz 
poza nią. Pojazdy są kradzione również w celu możliwości żądania przez 
sprawców lub ich zleceniodawców okupu od właścicieli. Okup przeważ-
nie wynosi do 50% wartości pojazdu. Zdarzają się sytuacje, podczas któ-
rych przekazanie przestępcom okupu przez właściciela pojazdu nie jest 
równoznaczne z oddaniem auta. Przestępcy często kradną dla okupu po-
jazdy, które przewożą towary, zwłaszcza jeśli są one nielegalne. Dzięki 
temu grupy przestępcze uzyskują większe prawdopodobieństwo, że ich 
czyn zabroniony nie zostanie zgłoszony organom ścigania. Wspomnia-
ne grupy mogą też walczyć w ten sposób ze sobą o strefy wpływów. Zy-
ski uzyskiwane przez zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się 

6   E. Kopcik, Skradzione auto znajdziesz w sieci. Ale tylko w częściach, <https://
dziennikpolski24.pl/skradzione-auto-znajdziesz-w-sieci-ale-tylko-w-czesciach/
ar/3204046>, 30 sierpnia 2019 r. 
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kradzieżą aut są zwiększane przez rozboje, wymuszenia i kradzieże roz-
bójnicze, a zwłaszcza przez kradzieże pojazdów z ładunkami. Istotnym 
źródłem dochodów takich grup są wyłudzenia odszkodowań, np. za zgło-
szone kolizje, które były de facto fi kcją 7, a tym bardziej za zgłoszone kra-
dzieże aut, mimo że faktycznie zostały one sprzedane przez ich właści-
cieli, którzy w ten sposób odzyskują znaczną część środków uprzednio 
przeznaczonych na nabycie pojazdów, a w dodatku uzyskują podobną 
sumę w ramach odszkodowania, aby następnie korzyściami podzielić się 
z zorganizowanymi grupami przestępczymi (lub sami w nich uczestniczą). 

Jak widać, problem kradzieży pojazdów jest złożony, choć obejmuje 
przede wszystkim motywy fi nansowe powodujące przestępstwa przeciwko 
mieniu 8. Przestępcy zajmujący się kradzieżami pojazdów mają wiele moż-
liwości spieniężenia skradzionych aut bądź ich części. Mimo że organy 
ścigania odzyskują część skradzionych pojazdów, najskuteczniejszym na-
rzędziem przeciwdziałania przestępczości samochodowej jest profi laktyka, 
dlatego istotna jest wiedza o sposobach działania przestępców zajmują-
cych się kradzieżami pojazdów. 

Metody kradzieży pojazdów 

Struktura, liczebność, terytorialny obszar działalności przestępczej 
i sposoby osiągania zysków grup zajmujących się kradzieżami pojazdów 
różnią się, ale metody ich działania są podobne. Jedynie najbardziej spe-
cyfi czne, najsprawniej zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się 
kradzieżami samochodów są w stanie działać na tyle niekonwencjonalnie, 
że ich funkcjonowanie można określić poprzez pryzmat indywidualnych 
metod kradzieży. Większość zorganizowanych grup przestępczych wyspe-
cjalizowanych w kradzieżach aut korzysta z metod, które zostaną ukazane 
w niniejszym artykule. 

Na metody kradzieży, a tym bardziej formy użycia skradzionych pojaz-
dów, wpływ wywiera skład grupy zajmującej się działalnością przestęp-
czą. Oprócz złodziei aut, dla których najważniejsza jest wiedza o sposobie 
uruchomienia pojazdu i odjechania nim z miejsca kradzieży, występują 
też paserzy 9, którzy zajmują się rozprowadzaniem skradzionych pojazdów, 
nabywają skradzione pojazdy od złodziei lub pośredników, udzielają po-
mocy w zbywaniu skradzionych pojazdów, pomagają w ich ukrywaniu lub 
przyjmują skradzione pojazdy. Członkami grupy przestępczej zajmującej 

7   D. Miksiewicz, Sektor ubezpieczeń przykładem nowych obszarów dzia-
łalności zorganizowanych grup przestępczych [w]: K. Laskowska (red.), Ob-
licza współczesnej przestępczości zorganizowanej, Białystok 2014, s. 183.

8  J. Wójcik, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagad-
nienia prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011, s. 64. 

9  Policja zlikwidowała dziuplę w warsztacie samochodowym w Krapkowicach. 
Właściciel ma zarzut paserstwa, <https://nto.pl/policja-zlikwidowala-dziuple-w-
-warsztacie-samochodowym-w-krapkowicach-wlasciciel-ma-zarzut-paserstwa/
ar/4142301>, 30 sierpnia 2019 r. 
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się kradzieżami pojazdów mogą być także tzw. kurierzy 10 — osoby trans-
portujące skradzione auta z miejsc ich przestępczego nabycia do miejsc 
ich dalszego przeznaczenia, np. na demontaż. Jeśli grupa zajmuje się le-
galizacją skradzionych aut, niezbędną rolę pełnią w niej fałszerze ozna-
czeń, zwłaszcza osoby zdolne do fałszowania oznaczeń identyfi kacyjnych 
pojazdów, niejednokrotnie informatycy, którzy są w stanie zmienić tego 
typu oznaczenia w wersjach elektronicznych (w nowych modelach aut), 
fałszerze dokumentów albo podmioty pozyskujące ważne w świetle prawa 
dokumenty, które posłużą do legalizacji skradzionych pojazdów, i podmio-
ty, które ustalają tożsamości osób, na które skradzione pojazdy będą mo-
gły zostać zarejestrowane. Grupa przestępcza może posiadać tzw. dziuplę, 
czyli miejsce magazynowania skradzionych pojazdów, w którym wybrani 
uczestnicy grupy spotykają się i mogą np. demontować auta 11, ale także 
ustalać i korygować swoje plany. Jako „dziuple” przeważnie służą miejsca 
opustoszałe, stare magazyny, które nie są ofi cjalnie używane, choć nie-
jednokrotnie przestępcy są na tyle zuchwali, że do przechowywania skra-
dzionych aut wykorzystują warsztaty samochodowe, a nawet specjalnie 
wydzielone garaże przy domach szefów mafi i, np. przy domach rekreacyj-
nych, w pobliżu lasu albo na innym mało uczęszczanym obszarze. Posia-
danie „dziupli” może skłaniać przestępców samochodowych do wykorzy-
stywania metod kradzieży, które pozwalają najprędzej przetransportować 
auta do przestępczego magazynu. Z drugiej strony nie tylko szybkość dzia-
łania, ale przede wszystkim ostrożność w działaniu chroni przestępców 
przed poniesieniem odpowiedzialności karnej. Przeprowadzenie kradzieży 
auta często skłania przestępców do jego ukrycia — w trakcie transportu 
do „dziupli” — w samochodzie ciężarowym. 

Podstawowymi czynnikami decydującymi o metodzie kradzieży pojaz-
dów są: możliwości odwrócenia uwagi kierowcy, a zwłaszcza sprowoko-
wania go do tymczasowego opuszczenia auta, rozpoznanie fabrycznych 
systemów antykradzieżowych w danym modelu auta, zanim zostanie ono 
skradzione, w celu ułatwienia działania złodziejowi, dostosowanie sprzę-
tu wykorzystywanego do kradzieży pojazdu w celu pokonania jego za-
bezpieczeń standardowych i ewentualnie dodatkowych (o ile występują). 
Większość metod kradzieży aut polega na pominięciu etapu konieczno-
ści otwarcia pojazdu, co jest możliwe dzięki wytworzeniu sytuacji, która 
spowoduje spontaniczne opuszczenie auta przez kierowcę. W dalszej ko-
lejności występuje wyeliminowanie pracy alarmów, które co prawda rów-
nież może nie być niezbędne, jeśli kierowca spontanicznie opuści pojazd, 
a zwłaszcza, gdy pozostawi kluczyki w stacyjce. W takiej sytuacji urucho-
mienie silnika nie wymaga od złodzieja znacznego kunsztu. Jeśli metoda 
kradzieży nie polega na próbie sprowokowania kierowcy do opuszczenia 

10  Kradzione samochody trafi ają do Polski, <https://www.autobaza.pl/blog/kra-
dzione-samochody-trafi aja-do-polski>, 30 sierpnia 2019 r.

11  M. Szymaczek, Gdzie trafi ają samochody po kradzieży — najbardziej zaska-
kujące „dziuple”, <https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktualnosci/gdzie-
-trafiaja-samochody-po-kradziezy-najbardziej-zaskakujace-dziuple/pesd0gb>, 
30 sierpnia 2019 r.
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pojazdu, złodziej używa przeważnie brzeszczotu, za pośrednictwem któ-
rego odblokowuje drzwi pojazdu, a następnie wyłącza alarm poprzez od-
łączenie jego centralki albo poprzez użycie zagłuszającej dźwięk pianki 
montażowej. Złodziej powinien orientować się w praktyce montażu urzą-
dzeń antykradzieżowych, ponieważ dzięki temu jest w stanie szybko usta-
lić prawdopodobne miejsce ich ukrycia, a następnie wyłączyć je. Ponadto 
sprawca powinien zastosować urządzenia neutralizujące działanie nadaj-
ników systemu nawigacji satelitarnej (ang. Global Positioning System; dalej 
jako: GPS), które mogą być zamontowane w pojeździe 12, natomiast w celu 
rozpoznania, czy urządzenia tego typu znajdują się w aucie, powinien ko-
rzystać z ich wykrywaczy. Stosując urządzenia zagłuszające pracę nadaj-
ników GPS, złodziej zagłusza również pracę nadajników komórkowych, 
za pośrednictwem których sygnał mógłby zostać wyemitowany do urządze-
nia powiadamiającego właściciela pojazdu o próbie kradzieży. W starych 
pojazdach (sprzed 1996 r.) złodziej uruchamia silnik poprzez wywołanie 
zwarcia, natomiast w nowszych autach poprzez wywarcie wpływu na pra-
cę systemu komunikacji transpondera ze sterownikami pojazdu, a tym 
samym poprzez zmianę działania systemu komputerowego. Najtrudniej-
sze zabezpieczenia posiadają pojazdy produkowane po 2003 r., jednak 
i te zabezpieczenia są pokonywane przez złodziei, którzy w kradzionych 
przez siebie pojazdach najpierw uruchamiają zastępczy system zabezpie-
czający przed kradzieżą, po czym wprowadzają w nim własne hasła lub 
dezaktywują w inny sposób, korzystając głównie z wiedzy informatycznej. 
Złodzieje mogą także korzystać z urządzeń uruchamiających silniki, jakie 
są stosowane w warsztatach naprawczych. 

Większość metod kradzieży pojazdów polega na odwracaniu uwagi kie-
rowcy. Metody te są stosowane zarówno przez grupy przestępcze, które 
potrafi ą pokonywać zabezpieczenia systemów antykradzieżowych najnow-
szych pojazdów, jak i przez grupy, które nie dysponują zaawansowaną 
wiedzą informatyczną. Odwracanie uwagi kierowcy pozwala na stosowanie 
różnych technik. Jednym z takich sposobów przestępczego działania jest 
ustawienie na drodze specyfi cznej rzeczy, np. wózka dziecięcego 13. W re-
akcji na taki przedmiot na drodze kierowca jest w stanie spontanicznie 
wysiąść z auta. Chwilę nieuwagi kierowcy wykorzystuje złodziej, który zaj-
muje jego miejsce za kierownicą pojazdu, po czym odjeżdża. Inna metoda 
polega na sygnalizowaniu kierowcy przez przestępców, że ma on uszko-
dzoną oponę albo na uprzednim uszkodzeniu opony wytypowanego auta, 
a następnie na śledzeniu i obserwowaniu reakcji kierowcy. W momencie, 
w którym kierowca opuści pojazd, złodziej zajmuje jego miejsce za kierow-
nicą. Niejednokrotnie technika ta połączona jest z użyciem przez złodzie-

12   P. Piątek, Kradzież auta. Jak działają zagłuszarki sygnału GPS/GSM?, 
<https://www.motofakty.pl/artykul/kradziez-auta-jak-dzialaja-zagluszarki-sygna-
lu-gps-gsm.html>, 30 sierpnia 2019 r.

13   D. Potakowski, Przestępczość samochodowa jako przejaw działalności zorga-
nizowanych struktur przestępczych [w]: W. Jasiński, W. Mądrzejowski, K. Wiciak 
(red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalcza-
nie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013, s. 185. 
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ja przemocy wobec osoby poszkodowanej. Znaną, chociaż wciąż używa-
ną, metodę stanowi spowodowanie przez uczestnika grupy przestępczej 
drobnej stłuczki, przeważnie polegającej na uderzeniu niskobudżetowym 
pojazdem w tył wytypowanego do kradzieży auta. W reakcji na stłuczkę 
kierowca prawdopodobnie wysiądzie z pojazdu. Moment ten jest wyko-
rzystywany przez złodzieja do kradzieży. Inną metodę odwrócenia uwagi 
kierowcy, mającą skłonić go do tymczasowego opuszczenia auta, stano-
wi umieszczenie butelki wypełnionej częściowo wodą w nadkolu wytypo-
wanego do kradzieży pojazdu. Odgłosy butelki powinny skłonić kierowcę 
do tego, aby wysiadł z pojazdu. Chwila jego nieuwagi zostaje wykorzystana 
przez złodziei 14. Niekonwencjonalna metoda znajduje często zastosowa-
nie w kradzieży pojazdów z parkingów przy centrach handlowych i polega 
ona na współpracy co najmniej dwóch członków grupy przestępczej. Je-
den z nich przypadkowo potrąca niesionym przez siebie kartonem bądź 
pudłem lusterko pojazdu od strony pasażera. Powinien on być uważny, 
ponieważ najkorzystniejszym dla niego momentem na złożenie lusterka 
wytypowanego do kradzieży pojazdu jest chwila przed zgaszeniem silni-
ka auta przez kierowcę. Zachowanie to powinno sprowokować kierowcę 
do opuszczenia pojazdu w celu poprawienia lusterka. W tym czasie drugi 
z członków grupy przestępczej wsiada za kierownicę i odjeżdża. Wobec 
przemieszczających się po drodze kierowców, zwłaszcza pojazdów dostaw-
czych i ciężarówek, często zastosowanie znajduje metoda ich zatrzymania 
przez złodziei przebranych za policjantów lub za inne służby. Złodzieje 
imitują próbę zatrzymania pojazdu do kontroli, po czym kradną auto 15. 

Każde auto, niezależnie od jakości jego zabezpieczeń, może zostać skra-
dzione również innymi metodami stosowanymi przez przestępców. Człon-
kowie zorganizowanych grup przestępczych odznaczają się cierpliwością, 
ponieważ grupy dysponują przeważnie pokaźnymi środkami fi nansowymi 
pochodzącymi z kradzieży znacznej liczby aut. Z tego powodu wybrani 
uczestnicy danej grupy przestępczej, dedykowani przez swoich przełożo-
nych do zadania w postaci kradzieży danego auta, mogą relatywnie dużo 
czasu poświęcać na obserwowanie potencjalnej ofi ary przestępstwa, aby 
rozpoznać jej przyzwyczajenia, a następnie wykorzystać je do kradzieży 
pojazdu. Złodzieje aut obserwują nawyki kierowców, gdy wjeżdżają oni 
na swoje posesje albo do bram lub na parkingi. Poszukują okoliczności, 
gdy kierowca pozostawi swój uruchomiony pojazd, aby np. otworzyć bra-
mę. Jeśli kierowca postępuje w ten sposób, złodzieje wykorzystują chwilę 
jego nieuwagi i kradną pojazd. Metodę tę wykorzystują często grupy, które 
nie posiadają zaawansowanej wiedzy, zwłaszcza informatycznej, umożli-
wiającej kradzież auta. Inną popularną metodą kradzieży pojazdów stoso-
waną przez takie grupy jest technika, zgodnie z którą sprawcy imitują za-
interesowanie zakupem pojazdu. Złodzieje umawiają się wówczas na jazdę 

14   M. Zieliński, Powraca dawna metoda złodziei aut „na butelkę”. Wykorzystują 
nieuwagę kierowców, <https://moto.wp.pl/powraca-dawna-metoda-zlodziei-aut-
-na-butelke-wykorzystuja-nieuwage-kierowcow-6326731519530625a>, 30 sierp-
nia 2019 r.

15  D. Potakowski, Przestępczość…, wyd. cyt., s. 185. 
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próbną z potencjalnym sprzedawcą auta, który ogłosił publicznie zamiar 
jego sprzedaży. Podczas spotkania z właścicielem auta złodzieje dają mu 
do zrozumienia, że oczekują, iż sami będą mogli przejechać choć drobny 
odcinek drogi. Mogą oni również zastosować przemoc, jeśli potencjalny 
sprzedawca pojazdu nie będzie przychylny jego opuszczeniu. Nietypową 
odmianą tego rodzaju kradzieży jest tzw. kradzież dilerska. Przestępcy 
umawiają się ze sprzedawcą nowego pojazdu dedykowanego do sprzedaży 
i udają zainteresowanie nabyciem auta. W trakcie jazdy próbnej spostrze-
gają nietypowe cechy kluczyka do auta, natomiast po jeździe próbnej in-
formują sprzedawcę, że nie są jeszcze zdecydowani na zakup i potrzebują 
kilku dni na podjęcie decyzji. Kolejno złodzieje wykonują replikę kluczyka, 
uwzględniając szczegóły, np. breloczek do niego, a następnie ponownie 
umawiają się z potencjalnym sprzedawcą na jazdę próbną tym samym 
autem, aby po jeździe próbnej zamienić kluczyki, uzyskując w ten sposób 
prawdziwe. Pojazd zostaje zamknięty już z pilota do auta znajdującego się 
w posiadaniu grupy przestępczej, jednak sprzedawca pojazdu o tym nie 
wie. Po pewnym czasie, w dogodnej okoliczności, złodziej po raz trzeci po-
jawia się w miejscu sprzedaży, lecz tym razem nie poprzedza swojej wizyty 
umówieniem się na jazdę próbną. Wykorzystując zdobyty kluczyk do auta, 
uruchamia pojazd i odjeżdża 16. 

Jeśli przestępcy są wyspecjalizowani w kradzieżach pojazdów sprzed 
centrów handlowych lub poświęcają dużo czasu na obserwowanie poten-
cjalnych ofi ar swoich czynów zabronionych, są oni w stanie identyfi ko-
wać osoby, które udały się na zakupy, posiadające dziecko lub dzieci pod 
bezpośrednią opieką w tym czasie, a także osoby starsze, w szczególności 
jakkolwiek zniedołężniałe. Osobom tym kradną kluczyki do auta, a na-
stępnie obserwują zachowanie swoich ofi ar i kontaktują się z członkami 
grupy przestępczej na zewnątrz. Jeden z członków grupy przekazuje prze-
stępcom na zewnętrz kluczyki do pojazdu osoby okradzionej. Przeważnie 
osoba okradziona z kluczyków nie jest nawet świadoma, że stała się ofi arą 
przestępstwa, ponieważ grupa wykorzystuje do takiego zadania osoby wy-
specjalizowane w kradzieży przedmiotów. Nawet jeśli osoba okradziona zo-
rientuje się, że stała się ofi arą przestępstwa, to — mając pod opieką dzieci, 
względnie będąc osobą starszą bądź zniedołężniałą — nie jest w stanie 
działać na tyle szybko, aby zapobiec utracie swojego pojazdu, do urucho-
mienia którego przestępcy wykorzystują ukradzione kluczyki. Coraz częś-
ciej ofi arami tej metody kradzieży pojazdów stają się również inne osoby, 
niezależnie od metryki społecznej, wieku ani stanu zdrowia. Przestępcy 
samochodowi poszukujący auta, na którego kradzież mają zamówienie, 
są w stanie wysłać tzw. obserwatora na parking należący do centrum han-
dlowego, aby osoba ta identyfi kowała wytypowane do kradzieży pojazdy 
i ich właścicieli. „Obserwator” spostrzega wygląd oraz ubiór właścicie-
la pojazdu pożądanego przez grupę przestępczą, o czym informuje tzw. 
kieszonkowca znajdującego się w centrum handlowym. „Kieszonkowiec” 
ma na celu okraść z kluczyków osobę wskazaną przez obserwatora, a gdy 

16  Tamże, s. 184. 
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już ukradnie kluczyki, przekazuje je złodziejowi auta, który uruchamia 
pojazd i odjeżdża  17. 

Spektakularną, a zarazem ryzykowniejszą od wielu innych technik, jest 
metoda kradzieży pojazdu polegająca na jej poprzedzeniu kradzieżą z wła-
maniem do domu właściciela auta wytypowanego przez grupę przestęp-
czą do kradzieży. Przestępcy kradną z domu właściciela pojazdu kluczyki 
do auta i dokumenty związane z pojazdem, po czym kradną pojazd. Meto-
da ta znajduje zastosowanie zarówno wobec pojazdów, których cena ryn-
kowa jest relatywnie wysoka, jak i w stosunku do właścicieli aut, którzy 
mieszkają w domach jednorodzinnych, które są słabo zabezpieczone. Prze-
stępcy przeważnie znajdują kluczyki do auta i dokumenty do niego w szaf-
ce znajdującej się w przedpokoju. Mogą też kraść kluczyki do auta i doku-
menty związane z pojazdem z innych miejsc, w których właściciel pojazdu 
je zostawił. W tym celu nie muszą nawet ryzykować włamania do domu 
właściciela auta wytypowanego do kradzieży. Często złodzieje śledzą właś-
ciciela pojazdu, a gdy ten uda się np. na basen, do centrum handlowego 
lub siłownię i zostawi swoje rzeczy w szafce przeznaczonej do ich tymcza-
sowego przechowywania, kradną z niej kluczyki do auta i dokumenty 18. 

Złodzieje aut są też w stanie stosować inne metody, które niekoniecznie 
wiążą się zaledwie z odwróceniem uwagi kierowcy ani nie wiążą się z kradzie-
żą dokumentów. Jeśli przestępcom bardzo zależy na kradzieży danego po-
jazdu, np. na zamówienie zleceniodawcy, mogą oni doprowadzić do siłowego 
zatrzymania kierowcy, np. poprzez zajechanie drogi, a następnie do zmu-
szenia siłą do opuszczenia auta i wydania go. Zdarzają się także przypadki 
zuchwałe, gdy złodzieje w takiej sytuacji siłą zmuszają kierowcę do pod-
pisania dokumentu sprzedaży pojazdu 19. Mogą również w innych okolicz-
nościach nakłonić właścicieli wytypowanych przez siebie pojazdów do pod-
pisania niekorzystnych dla nich umów sprzedaży aut. Arogancką techni-
ką kradzieży aut jest również ich kradzież, gdy właściciel auta oddala się 
od niego, a przestępcy umieszczają jego pojazd na lawecie i odjeżdżają 20 — 
przeważnie do swojej „dziupli”. W celu kradzieży pojazdu złodzieje mogą 
użyć oznaczeń typowych dla służb zajmujących się holowaniem pojazdów. 

Alternatywą dla zysków z zalegalizowanych skradzionych pojazdów 
są wyłudzenia odszkodowań. Wyłudzenie odszkodowania nie stanowi 
co prawda kradzieży auta sensu stricto, jednak jest zaliczane do katalogu 
przestępstw złodziei aut 21. Dotyczy to przestępczości samochodowej, a na-

17   Uważajcie na złodziei samochodów w centrach handlowych, <https://lojack.
pl/blog/aktualnosci/uwazajcie-na-zlodziei-samochodow-w-centrach-handlowych>, 
30 sierpnia 2019 r. 

18   D. Szymaczek, Sposoby na złodzieja, <https://www.auto-swiat.pl/wia-
domosci/aktualnosci/sposoby-na-zlodzieja/r80d2fn>, 30 sierpnia 2019 r.

19  D. Potakowski, Przestępczość…, wyd. cyt., s. 185. 
20 Uwaga! Złodzieje aut przebierają się za pomoc drogową. Zobacz, ja-

kie auta teraz kradną najczęściej, <https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/
artykuly/559201,metody-zlodziei-samochodow-ile-aut-skradziono-w-2017-dane-
-policji.html>, 30 sierpnia 2019 r. 

21  D. Miksiewicz, Sektor…, wyd. cyt., s. 183.
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wet — pod względem wielkości uzyskiwanych nielegalnie zysków przez 
podmioty przestępczości samochodowej — stanowi jedyną alternatywę dla 
przychodów z zalegalizowanych skradzionych pojazdów. 

Coraz poważniejszym zagrożeniem ze strony grup zajmujących się kra-
dzieżami aut jest wyłudzanie odszkodowań. Właściciel pojazdu ubezpiecza 
go, po czym zgłasza kradzież. De facto pojazd nie został jednak skradziony, 
ale sprzedany za granicą kraju lub rozmontowany na części i sprzedany. 
Właściciel auta uzyskuje odszkodowanie mniej więcej o równowartości 
ceny pojazdu, chociaż uzyskał również środki za sprzedaż auta, do której 
się nie przyznał. W przypadku ustalenia stanu faktycznego przez organy 
ścigania, osoba, która w sposób ukazany powyżej okłamała ubezpieczycie-
la i organy ścigania, może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej 
przed wymiarem sprawiedliwości m.in. za wyłudzenie i oszustwo. 

Należy zauważyć, że proceder ten stosują nie tylko niezależni od grup 
przestępczych właściciele aut nabytych za spore pieniądze, ale także zor-
ganizowane grupy przestępcze, w tym grupy działające w kooperacji z oso-
bami majętnymi, dysponującymi luksusowymi pojazdami. Tym samym 
proceder ten stanowi coraz większe wyzwanie zarówno dla organów ściga-
nia, jak i dla wymiaru sprawiedliwości. 

Jak widać, obecnie występuje wiele metod kradzieży pojazdów wyko-
rzystywanych przez przestępców, które nie wymagają nawet zaawanso-
wanej wiedzy ani kooperacji z informatykami, mimo że nowe modele aut 
są wyposażone przede wszystkim w informatyczne systemy zabezpieczeń. 
Przestępcy samochodowi często wykorzystują podstęp, obserwują swoje 
potencjalne ofi ary, korzystają ze spontanicznych okazji lub przygotowują 
się do kradzieży np. poprzez podstawienie na drodze przeszkody w celu 
wymuszenia nagłej decyzji kierowcy o opuszczeniu uruchomionego pojaz-
du. Jeśli złodzieje nie planują sprzedaży ukradzionego pojazdu na części, 
a jednocześnie oczekują wysokich zysków ze sprzedaży ukradzionego auta, 
to potrzebują oni wiedzy, w jaki sposób je zalegalizować. 

Sposoby legalizacji skradzionych pojazdów 

Legalizacja pojazdu polega na wprowadzeniu w błąd zarówno podmio-
tu rejestrującego auto, jak i potencjalnego jego nabywcy. Takie działanie 
ma na celu stworzenie u tego podmiotu, a także u hipotetycznego kupca, 
przekonania, że pojazd został legalnie zakupiony i nie pochodzi z kradzie-
ży. Za legalizację pojazdu uznaje się również wprowadzenie w błąd choćby 
jednego uczestnika rynku bądź podmiotu publicznego, gdy auto znajduje 
się w posiadaniu danej osoby nielegalnie i osoba ta — lub osoba z nią 
współpracująca — wykonuje czynności zmierzające do stworzenia u innej 
osoby nieprawdziwego przekonania, że auto przeznaczone do sprzedaży 
pochodzi z legalnych źródeł 22. 

22   W. Pływaczewski, J. Świerczewski, Policja polska wobec przestępczości zorga-
nizowanej, Szczytno 1996, s. 233.
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W procesie legalizacji kradzionych samochodów ich złodzieje wykorzy-
stują dokumenty skradzione, względnie znajdujące się w ich dyspozycji 
w sposób nieuprawniony, albo podrobione 23. Dokumenty te przeważnie 
pochodzą z Wielkiej Brytanii, Niemiec, Belgii, Włoch, Stanów Zjednoczo-
nych, Francji, Hiszpanii bądź Danii. Dzieje się tak, ponieważ w tych pań-
stwach grupy przestępcze z udziałem Polaków często kradną zarówno 
pojazdy, jak i dokumenty z nimi związane, oraz dlatego że dokumenty 
z tych krajów są łatwe do sfałszowania, niejednokrotnie nawet istnieje 
możliwość swobodnego pozyskania z tych państw oryginalnych świadectw 
rejestracyjnych. Hipotetyczni nabywcy pojazdów w Polsce mają zazwy-
czaj problem z ustaleniem, czy dokument rejestracyjny napisany w ob-
cym języku jest oryginalny i bezwiednie przyjmują, że nie zostali oszu-
kani. Oprócz tego, w celu zalegalizowania pojazdu, przestępcy fałszują 
jego oznaczenia identyfi kacyjne. Zanim organy publiczne, a tym bardziej 
nabywcy pojazdów zakupionych od przestępców, zorientują się, że doszło 
do czynu zabronionego, a pojazd pochodzi z kradzieży, mija dużo czasu. 
Niejednokrotnie dokumenty są na tyle skutecznie spreparowane, że orga-
ny publiczne nie są w stanie zorientować się w procederze. 

Przestępcy przedkładają nabywcom dokumenty pochodzące z innych 
krajów, które nawet nie są prawnie wiążącą podstawą rejestracji pojazdów. 
Atrakcyjna cena pojazdu i presja czasu wytwarzana przez sprzedawcę auta 
pochodzącego z kradzieży jest dla większości nabywców wystarczającym po-
wodem, aby nie starać się weryfi kować, czy auto pochodzi z legalnych źródeł. 
Z drugiej strony w mediach prowadzi się politykę informacyjną polegającą 
na informowaniu odbiorców, aby sprawdzali wiarygodność sprzedawców po-
jazdów — zwłaszcza tych, którzy oferują auta za ponadnormatywnie niskie 
ceny. Coraz większa grupa potencjalnych nabywców pojazdów ma świado-
mość, że auto, którego cena wydaje się nie tylko zbyt niska, ale znacz-
nie odbiega od powszechnie przyjętych cen, może pochodzić z kradzieży. 

Zyski ze sprzedaży zalegalizowanego auta są bardzo wysokie i mogą 
obejmować — w przypadku luksusowego auta — kilkadziesiąt tysięcy 
euro. Dlatego trendem wśród polskich przestępców samochodowych stało 
się wyjeżdżanie za granicę kraju i popełnianie przestępstw kradzieży po-
jazdów, a następnie przywożenie skradzionych aut do Polski. Najsprawniej 
zorganizowane grupy przestępcze wyspecjalizowane w kradzieży samocho-
dów procederem tym zajmują się już wiele lat. Auta te są legalizowane 
w Polsce, ponieważ nabywcom i podmiotom publicznym przestępcy uka-
zują dokumenty rejestracyjne podrobione, skradzione lub nieuprawnione. 
Ponadto pojazdy oferowane na polskim rynku przez przestępców samocho-
dowych posiadają też sfabrykowane oznaczenia identyfi kacyjne 24. 

23  E. Gabara, Stanowisko…, wyd. cyt., s. 146. 
24   Redakcja, Plaga kradzieży aut przy granicy. Niemcy są bezsilni, <https://

gs24.pl/plaga-kradziezy-aut-przy-granicy-niemcy-sa-bezsilni/ar/5450946>, 
30 sierpnia2019 r. 
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Sposoby legalizacji skradzionych pojazdów kształtują się w zależ-
ności od tego, czy auto pochodzi z kradzieży, czy z przemytu, a ponad-
to od łatwości pozyskania dokumentów związanych z autem, które są 
niezbędne do stworzenia przekonania, że jego źródło pochodzenia jest le-
galne, miejsca kradzieży pojazdu (z podziałem przede wszystkim na Pol-
skę, pozostałe państwa europejskie, kraje azjatyckie oraz amerykańskie), 
dostępu przestępców do osób potrafi ących rejestrować skradzione auta 
w zamian za nielegalną zapłatę oraz od efektywności organów ścigania 
w rozpoznawaniu poszczególnych czynności związanych z legalizacją po-
jazdów (podejmowanych przez przestępców samochodowych) 25. 

Jedną z najbardziej skutecznych metod legalizacji pojazdów jest po-
przedzenie procesu wprowadzania w błąd przyszłych nabywców co do po-
chodzenia aut przez staranny wybór pojazdów, które nadają się do kra-
dzieży, aby możliwe było ich łatwe zalegalizowanie. Metoda ta tyczy się 
tzw. aut bliźniaczych, czyli przestępcy samochodowi stosujący tę metodę 
tworzą identyczne dokumenty rejestracyjne dla skradzionego pojazdu, 
jak dokumenty auta do niego bliźniaczo podobnego 26. Grupa przestępcza 
poszukuje poza granicami Polski pojazdu, który jest legalnie zarejestro-
wany, a następnie pozyskuje jego oznaczenia identyfi kacyjne, np. dzięki 
samodzielnemu zanotowaniu oznaczeń mogących widnieć na podszy-
biu auta albo dzięki swoim kontaktom ze skorumpowanymi urzędnika-
mi, jeśli oznaczenia te nie są łatwe do pozyskania. W dalszej kolejności 
przestępcy wybierają do kradzieży pojazd podobny, zarówno w zakresie 
marki, koloru, jak i wyposażenia, do auta, na temat którego zebrali in-
formacje. Złodzieje kradną wytypowany przez siebie pojazd i podrabiają 
jego oznaczenia identyfi kacyjne bądź modyfi kują dane zawarte w doku-
mentach związanych ze skradzionym pojazdem, wpisując w nich infor-
macje identyczne, jak dane identyfi kacyjne dotyczące auta, które zostało 
przez przestępców uprzednio zanalizowane. Przestępcy stosują skradzio-
ne albo sfałszowane dokumenty, przywożą skradziony pojazd do Polski 
i oferują go nabywcom. Ponadto występuje alternatywna technika legali-
zacji skradzionych pojazdów w metodzie „aut bliźniaczych”, która polega 
na kradzieży dowodu rejestracyjnego danego auta, a następnie na sfabry-
kowaniu oznaczeń identyfi kacyjnych pojazdu skradzionego. Oznaczenia 
te są fałszowane na wzór informacji dotyczących auta, którego dowód 
rejestracyjny posiadają przestępcy. Pierwsza technika jest jednak bardziej 
skuteczna, a przestępcy nie ryzykują nawet, że organom ścigania zostanie 
zgłoszona utrata dowodu rejestracyjnego. W związku z kradzieżą pojaz-
du kradzież dowodu rejestracyjnego innego auta zwiększa ryzyko niepo-
wodzenia czynu zabronionego. Służby zwykle analizują takie sytuacje, 

25  D. Potakowski, Zwalczanie legalizacji pojazdów pochodzących z prze-
stępstwa. Raport z badań, Szczytno 2008, s. 35.

26   jsy/mz, Ponad 300 zarzutów dla 7 osób. Oskarżeni o „legalizację” kradzio-
nych aut, <https://www.tvn24.pl/katowice,51/ponad-300-zarzutow-dla-7-osob-
-oskarzeni-o-legalizacje-kradzionych-aut,360109.html>, 30 sierpnia 2019 r. 
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zwłaszcza jeśli właściciel utraconego przez siebie dowodu rejestracyjnego 
zgłosi jego kradzież, a nie np. zgubienie. 

Popularną metodą legalizacji skradzionych pojazdów jest używanie 
przez przestępców samochodowych sfabrykowanych dokumentów stwier-
dzających nabycie auta. Metoda ta pozwala przestępcom na wykorzysty-
wanie danych przedsiębiorstw, np. autokomisów samochodowych. Prze-
stępcy mogą powoływać się na dane przedsiębiorstw wyimaginowanych, 
które nie działają ani w Polsce, ani poza granicami kraju, o ile grupa prze-
stępcza będzie utrzymywać, że fi rma zajmuje się obrotem aut. 

Grupy przestępcze stosujące metodę fałszowania dokumentów stwier-
dzających nabycie pojazdu zmieniają jego oznaczenia identyfi kacyjne 
Skradzione auta mogą rejestrować na tzw. słupy, tj. na osoby specjalnie 
podstawione do tego celu 27, które uzyskują od przestępców np. odsetek 
zysku. Niejednokrotnie skradzione pojazdy są rejestrowane na osoby, któ-
re nawet nie istnieją albo na osoby przypadkowe, wówczas jednak po-
trzebne jest przestępcom odpowiednio: sfałszowanie dowodu osobistego 
lub nielegalne wykonanie kopii dowodu osobistego należącego do osoby, 
na której dane się powołują. Zwykle grupy zajmujące się kradzieżą aut 
unikają podawania prawdziwych informacji, jednak często stosują wariant 
z osobą specjalnie podstawioną. Osoba ta, co prawda, jeśli współpracuje 
z grupą przestępczą, a jest przesłuchiwana przez organy ścigania, może 
mieć skłonność do ujawnienia swoich zleceniodawców. Jednak brak ist-
nienia przedsiębiorstwa, na które powołali się przestępcy, zostanie przez 
organy ścigania ustalony prawdopodobnie szybciej niż kooperacja między 
złodziejami aut a „słupem”. 

Przestępcy samochodowi doskonalą metody legalizacji skradzionych po-
jazdów. Legalizacja zapewnia znaczące zyski, dlatego grupy zajmujące się 
kradzieżą aut starają się legalizować pojazdy, aby zmaksymalizować zyski 
z każdej kradzieży. Udoskonaleniu uległa metoda związana z obrotem pa-
pierami dokumentującymi stan pojazdów. W przeszłości popularną techni-
ką złodziei aut było rejestrowanie pojazdów złożonych z części. Przestępcy 
pozornie sprzedawali pojazd na części przedsiębiorstwom skupującym, 
a następnie powrotnie nabywali części tego pojazdu, aby rzekomo stwo-
rzyć nowe auto, dla którego możliwe było wydanie nowych dokumentów 
rejestracyjnych. W istocie pojazd nie był rozmontowywany, a cała operacja 
polegała na obrocie fałszywymi dokumentami. Dzięki takiemu zabiegowi 
przestępcy uzyskiwali dowód rejestracyjny skradzionego pojazdu. Obecnie 
ta metoda przestępcza uległa udoskonaleniu, ponieważ grupy zajmujące 
się kradzieżą aut nabywają za granicą kraju zaledwie podzespoły pojaz-
dów obejmujące oznaczenia identyfi kacyjne. Po przedostaniu tych części 
do Polski, są one traktowane jako „pojazdy”, natomiast proceder ten za-
chodzi z użyciem podrobionych, nieuprawnionych, a tym bardziej praw-
dziwych dokumentów rejestracyjnych, które nie zostały po zezłomowaniu 

27   PAP/dad, Kradli luksusowe samochody na terenie Europy. 51 osób 
w rękach CBŚP, <https://warszawa.tvp.pl/42498524/kradli-luksusowe-sa-
mochody-na-terenie-europy-51-osob-w-rekach-cbsp>, 30 sierpnia 2019 r. 
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pojazdu zwrócone przez właściciela podmiotowi publicznemu zajmujące-
mu się rejestrowaniem aut. Właściciel ten za swoje zachowanie uzyskuje 
od przestępców odsetek ich zysku z procederu, jednak w razie zidentyfi -
kowania przez organy ścigania czynów zabronionych popełnianych przez 
grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami aut, powinien on ponieść 
odpowiedzialną karną. Proceder ten upowszechnia się również w Polsce. 
Przestępcy mogą nabyć nawet na polskim rynku samą karoserię czy inne 
części pojazdu wraz z dokumentami rejestracyjnymi. Rynek ten jest moni-
torowany przez krajowe organy ścigania, co powoduje, że przestępcy zaj-
mujący się kradzieżą aut narażeni są na jeszcze większe ryzyko. 

Legalizacja kradzionych pojazdów coraz częściej jest przeprowadzana 
z udziałem obiegu dokumentów rejestracyjnych dotyczących auta w trzech 
krajach 28, np. w jednym z państw poza Polską przestępcy umawiają się 
z właścicielem pojazdu, że podpisze on z nimi umowę sprzedaży auta 
i wyda do niego dokumenty, następnie auto to ulega zarejestrowaniu w in-
nym państwie poza granicami Polski, po czym zostaje sprzedane osobie 
mieszkającej w Polsce — w efekcie pojazd zostaje zarejestrowany na te-
renie kraju. Po zarejestrowaniu auta w Polsce, jego pierwotny właściciel 
z innego kraju, który umówił się z przestępcami, zgłasza, że utracił auto 
na skutek czynu zabronionego popełnionego przez osobę trzecią. Są to je-
dynie wybrane metody legalizacji aut. Przestępcy, dążąc do maksymali-
zacji zysku, skłaniają się do sprzedaży skradzionych pojazdów w związku 
z ich legalizacją. Z kolei dążąc do uniknięcia odpowiedzialności karnej, 
wciąż opracowują nowe techniki w tym zakresie.

Nie tylko przestępcy samochodowi doskonalą swoje umiejętności. Ist-
niejący stan prawny podlegający aktualizacjom dowodzi bowiem, że po-
dejmowane są działania, które mają na celu ukrócić proceder kradzie-
ży i legalizacji pojazdów. Celowi temu służy rozszerzenie zakresu danych 
znajdujących się w centralnej ewidencji pojazdów 29. W ewidencji magazy-
nowane są już informacje o istotnych szkodach aut oraz obejmujące ba-
dania techniczne. Dane zaczęły być też aktualizowane na bieżąco. Wpro-
wadzono zasadę centralnej ewidencji mającą przyspieszyć obieg informacji 
między organami publicznymi. Dzięki temu przestępcom coraz trudniej 
legalizować pojazdy. Jak pokazują jednak statystyki, problem przestępczo-
ści samochodowej wciąż trwa, a głównym problemem jest niska wykrywal-
ność sprawców tego typu czynów zabronionych. 

Podsumowanie 

Zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się kradzieżą aut wciąż 
stanowią istotne zagrożenie bezpieczeństwa społeczeństwa. Co prawda po-
wodują zwłaszcza straty majątkowe, ale stosują także przemoc. Zadawane 

28  D. Potakowski, Przestępczość…, wyd. cyt., s. 189.
29  Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz 

niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1273 ze zm.), art. 1 pkt 2–5 i pkt 8, 
art. 80bh ust. 1, ust. 3–5, ust. 6 pkt 2–3 i ust. 8. 
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przez złodziei aut straty majątkowe u osób poszkodowanych przyjmują 
przeważnie znaczne rozmiary, ponieważ dotyczą dóbr o relatywnie wyso-
kiej wartości, a jeśli nawet nie obejmują w poszczególnych przypadkach 
pojazdów kosztownych, to i tak znacząco dezorganizują życie osób poszko-
dowanych. W celu zwiększenia ochrony właścicieli i użytkowników po-
jazdów, istotna jest popularyzacja znajomości elementarnych metod kra-
dzieży, a także legalizacji aut stosowanych przez grupy przestępcze. Moż-
liwe, że znajomość takich metod uchroni potencjalne ofi ary co najmniej 
od szkód majątkowych oraz zmniejszy skuteczność działań przestępców.

Bibliografi a

Literatura

Gabara E., Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej przestępczo-
ści zorganizowanej, Toruń 2004.

Krajniak O., Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminalistyczne, 
Warszawa 2011.

Miksiewicz D., Sektor ubezpieczeń przykładem nowych obszarów działal-
ności zorganizowanych grup przestępczych [w]: Laskowska K. (red.), Ob-
licza współczesnej przestępczości zorganizowanej, Białystok 2014.

Pływaczewski W., Świerczewski J., Policja polska wobec przestępczości zor-
ganizowanej, Szczytno 1996.

Potakowski D., Przestępczość samochodowa jako przejaw działalności zor-
ganizowanych struktur przestępczych [w]: W. Jasiński, W. Mądrzejow-
ski, K. Wiciak (red.), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współ-
czesne zagrożenia. Zwalczanie. Ujęcie praktyczne, Szczytno 2013.

Potakowski D., Zwalczanie legalizacji pojazdów pochodzących z przestęp-
stwa. Raport z badań, Szczytno 2008.

Safjański T., Europejskie Biuro Policji Europol. Geneza. Główne aspekty 
działania. Perspektywy rozwoju, Warszawa 2009. 

Wójcik J., Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia 
prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne, Warszawa 2011.

Akty prawne

Ustawa z 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym 
oraz niektórych innych ustaw (DzU z 2015 r., poz. 1273 ze zm.).

Inne

jsy/mz, Ponad 300 zarzutów dla 7 osób. Oskarżeni o „legalizację” kradzio-
nych aut, <https://www.tvn24.pl/katowice,51/ponad-300-zarzutow-
-dla-7-osob-oskarzeni-o-legalizacje-kradzionych-aut,360109.html>, 
30 sierpnia 2019 r.



Nr 1(137)        Aktualne metody kradzieży i legalizacji pojazdów 117

Kopcik E., Skradzione auto znajdziesz w sieci. Ale tylko w częściach, 
<https://dziennikpolski24.pl/skradzione-auto-znajdziesz-w-sieci-ale-
-tylko-w-czesciach/ar/3204046>, 30 sierpnia 2019 r.

Kradzione samochody trafi ają do Polski, <https://www.autobaza.pl/blog/
kradzione-samochody-trafi aja-do-polski>, 30 sierpnia 2019 r.

PAP, „Rz”: w 2018 roku spadła liczba kradzieży samochodów w Polsce, 
<https://businessinsider.com.pl/motoryzacja/liczba-kradziezy-samo-
chodow-w-polsce-w-2018-roku/lllf15j>, 28 sierpnia 2019 r.

PAP/dad, Kradli luksusowe samochody na terenie Europy. 51 osób w rę-
kach CBŚP, <https://warszawa.tvp.pl/42498524/kradli-luksusowe-
-samochody-na-terenie-europy-51-osob-w-rekach-cbsp>, 30 sierpnia 
2019 r.

Piątek P., Kradzież auta. Jak działają zagłuszarki sygnału GPS/GSM?, 
<https://www.motofakty.pl/artykul/kradziez-auta-jak-dzialaja-zaglu-
szarki-sygnalu-gps-gsm.html>, 30 sierpnia 2019 r.

Policja zlikwidowała dziuplę w warsztacie samochodowym w Krapkowi-
cach. Właściciel ma zarzut paserstwa, <https://nto.pl/policja-zlikwido-
wala-dziuple-w-warsztacie-samochodowym-w-krapkowicach-wlasciciel-
-ma-zarzut-paserstwa/ar/4142301>, 30 sierpnia 2019 r. 

Redakcja, Plaga kradzieży aut przy granicy. Niemcy są bezsilni, <https://
gs24.pl/plaga-kradziezy-aut-przy-granicy-niemcy-sa-bezsilni/
ar/5450946>, 30 sierpnia2019 r. 

Szymaczek D., Sposoby na złodzieja, <https://www.auto-swiat.pl/wiado-
mosci/aktualnosci/sposoby-na-zlodzieja/r80d2fn>, 30 sierpnia 2019 r.

Szymaczek M., Gdzie trafi ają samochody po kradzieży — najbardziej za-
skakujące „dziuple”, <https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/aktual-
nosci/gdzie-trafi aja-samochody-po-kradziezy-najbardziej-zaskakujace-
-dziuple/pesd0gb>, 30 sierpnia 2019 r.

Uwaga! Złodzieje aut przebierają się za pomoc drogową. Zobacz, jakie 
auta teraz kradną najczęściej, <https://auto.dziennik.pl/aktual-
nosci/artykuly/559201,metody-zlodziei-samochodow-ile-aut-skra-
dziono-w-2017-dane-policji.html>, 30 sierpnia 2019 r.

Uważajcie na złodziei samochodów w centrach handlowych, <https://
lojack.pl/blog/aktualnosci/uwazajcie-na-zlodziei-samochodow-w-cen-
trach-handlowych>, 30 sierpnia 2019 r.

Zieliński M., Powraca dawna metoda złodziei aut „na butelkę”. Wyko-
rzystują nieuwagę kierowców, <https://moto.wp.pl/powraca-dawna-
-metoda-zlodziei-aut-na-butelke-wykorzystuja-nieuwage-kierowcow-
-6326731519530625a>, 30 sierpnia 2019 r.    

DOI: 10.5604/01.3001.0014.2404
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.2404

Słowa kluczowe: kradzież, samochód, legalizacja, ubezpieczenie 

Streszczenie: Artykuł przedstawia problematykę kradzieży i legalizacji po-
jazdów samochodowych. Czyny te, pomimo nowoczesnych metod zabez-
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pieczenia tego rodzaju mienia, są cały czas popełniane przez przestępców. 
Do tego rodzaju przestępczości determinują ich duże i szybkie zyski fi nan-
sowe, które osiągają nie tylko ze sprzedaży takiego samochodu, ale również 
z okupu uzyskanego od właściciela za zwrot skradzionego pojazdu. Wśród 
zainteresowania grup przestępczych znajdują się również pojazdy z ładunka-
mi, które zostają sprzedane przez grupę lub stają się przedmiotami uzyska-
nia okupów od właścicieli. W artykule przedstawiono metody i techniki kra-
dzieży pojazdów, którymi w ostatnim czasie posługują się złodzieje. Ponadto 
omówiona została struktura grup przestępczych oraz poszczególne role ich 
członków. W dalszej części przedstawione zostały sposoby legalizacji pojaz-
dów poprzez wcześniej skradzione lub odpowiednio sfałszowane dokumenty, 
gdzie kupujący i organy publiczne nie są w stanie zorientować się o zaistnia-
łym procederze. W większości przypadków do sprzedaży odpowiednio przy-
gotowanych pojazdów oraz dokumentów dochodzi pod presją czasu i atrak-
cyjnej ceny. W ostatniej części autor przedstawił problematykę wyłudzeń 
odszkodowań za skradzione pojazdy. Ten rodzaj działalności przestępczej 
stanowi również źródło dochodu dla grup zajmujących się kradzieżą aut.
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Introduction

Nowadays, one of the most serious criminal threats is vehicle theft, espe-
cially of passenger cars. This threat is important because it determines 
relatively signifi cant material losses on the part of the victims. Moreover, 
it may hinder the aggrieved person’s normal functioning for some time 
(commuting to work, driving children to school or travelling for other 
purposes), especially if the loss of the vehicle as a result of criminal ac-
tivities is not connected with the possibility of effective claims assertion, 
e.g. under an insurance contract, and even more so with the possibility 
of obtaining an equally functional vehicle (a substitute car or the pur-
chase of a new one). The problem of car crime is also serious due to its 
scale. It is true that in 2018, the number of stolen cars in Poland, com-
pared to the previous year, fell to 9075, i.e. by 1100 2, but car theft still 
constitutes a signifi cant challenge, and criminal groups dealing with car 
theft often operate internationally not only in terms of car theft but also 
drug traffi cking, prostitution or counterfeiting documents. In their activi-
ties related to vehicle thefts, these criminal groups mostly follow similar 
practices, known to the Polish Police, Interpol (International Criminal 
Police Organization), and Europol (European Police Offi ce) 3, and yet their 
criminal activity continues.

1  Lt. Marcin Krzysztof Konieczny, PhD — a lawyer, a graduate of the Faculty 
of Law and Administration at the Warmia and Mazury University in Olsztyn, 
National Defence University of Warsaw, Police Academy in Szczytno, and General 
Tadeusz Kościuszko Military University of Land Forces in Wrocław. His main in-
terests are forensics, internal security and crisis management. 

   Contact with the author via the editor.
2   PAP, ‘Rz’: in 2018, the number of car thefts decreased in Poland. Electronic 

source: https://businessinsider.com.pl/motoryzacja/liczba-kradziezy-samocho-
dow-w-polsce-w-2018-roku/lllf15j, accessed: 28 August 2019. 

3   Safjański T, Europejskie Biuro Policji Europol. Geneza. Główne aspekty działa-
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Illegal profi ts as an incentive to steal cars

The theft of cars is mainly encouraged by illegal profi ts made by per-
sons involved in the theft 4. Although the direct executors of criminal or-
ders consisting in vehicle theft usually receive only a few thousand PLN, 
this is still a suffi cient motive for them to act on behalf of criminal groups. 
Usually the perpetrators are relatively young people, for whom the amount 
obtained for vehicle theft seems attractive. The greatest fi nancial benefi ts 
from illegal activities are obtained by the persons who manage a crimi-
nal group, who are highly placed in it, and persons who are necessary 
in terms of organisation or logistics for the group to commit crimes con-
sisting in vehicle theft, and who have access to knowledge, information 
or other resources crucial for the activities. Even the direct perpetrators 
are able to gain signifi cant benefi ts from the theft of the most secure, 
expensive vehicles. The theft then concerns vehicles obtained illegally, 
‘ordered’ by customers. On the other hand, they may also include the 
most expensive motorcycles or machinery and equipment, e.g. construc-
tion or agriculture equipment of a high value.

Table 1 shows the number of instituted investigations in vehicle theft 
and its detectability in 2000–2016.

Table 1
The number of instituted investigations in vehicle theft and its detectability in 2000–2016.

Year Number of instituted investigations Detectability
2000 15,654 2.0%

2001 14,319 2.1%

2002 12,360 2.8%

2003 11,871 2.1%

2004 10,790 2.6% 

2005 9357 3.8%

2006 5486 7.9%

2007 3428 12.8%

2008 2772 13.6%

2009 2452 16.4%

2010 2711 12.8%

2011 2625 8.9%

2012 2586 13.0%

2013 2642 10.0%

2014 2775 10.7%

2015 2528 10.5%

2016 2643 8.1%

nia. Perspektywy rozwoju. Warsaw, 2009, p. 238. 
4   Gabara E, Stanowisko Polski w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości 

zorganizowanej. Toruń, 2004, p. 140.
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Source: data from the Department for Fighting Car Crime at the Metro-
politan Police HQ, Warsaw, 2017.

As shown in Table 1, according to data from the Department for Fight-
ing Car Crime of the Metropolitan Police Headquarters, in the period from 
2000 to 2016, the number of instituted investigations in the category ‘ve-
hicle theft’ decreased signifi cantly, while at the same time the detection 
of this type of prohibited act increased. It is necessary to emphasise that 
not all crimes are reported, therefore the level of detection is still unsat-
isfactory. 

Illegal profi ts, which are a factor encouraging vehicle theft, are made, 
by the groups involved, in various ways. The primary source of material 
profi t for a criminal vehicle theft group is the sale of vehicles. However, 
this is not the only or even the main source of profi ts for groups special-
ising in vehicle theft. These groups also profi t from: the sale of criminally 
legalised stolen vehicles, the sale of stolen vehicle parts, the sale of stolen 
vehicle documents (the buyer can use such documents e.g. to legalise the 
car), forcing ransoms for returning stolen vehicles to their owners, the 
sale of stolen vehicle equipment, avoidance of tax or customs duties, and 
claiming compensation 5, which often involves an insurance agent or even 
the owner of the vehicle, who sells his car to a criminal group at a low 
price and obtains compensation himself because he reports to law en-
forcement authorities that he has become a victim of car theft (this applies 
mainly to luxury vehicles when the owner is able to obtain tangible bene-
fi ts from the illegal sale of the car to a criminal group, and from compen-
sation, and these benefi ts are a factor in the vehicle owner’s motivation). 

Both criminal groups and, although much less frequently, individuals 
who decide to steal a car may also look for other sources of benefi ts re-
sulting from the criminal activity which they carry out. An example is the 
use of a stolen vehicle to commit another criminal act, from which fi nan-
cial gains may be even greater than from the sale of the stolen car or its 
use in at least one of the other ways of gaining income from criminal 
activity shown above. While a stolen vehicle may also be used to commit 
an offence, that does not involve the acquisition of material gain by the 
direct perpetrators, theft intermediaries or principals, it is the fi nancial 
motives that are the main drives for participating in car crime. 

Only criminals without suffi cient knowledge and devices that would al-
low them to steal relatively new models of vehicles are willing to take the 
least profi table methods of obtaining benefi ts for stolen cars, such as scrap-
ping them. Such motives for vehicle theft may include individuals for whom 
even a small profi t is suffi cient to commit a criminal act. Criminal groups 
sell cars for parts, but more and more often illegally legalise and sell stolen 
vehicles. Both forms of seeking sources of income by vehicle thieves are 
popular in Poland. The sale of spare parts of a stolen vehicle is largely due 

5   Krajniak O, Zorganizowane grupy przestępcze. Studium kryminali-
styczne. Warsaw, 2011, p. 221.
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to the conditions of the Polish market and its economic standard. Poles pre-
fer to buy used-car parts if their vehicle breaks down. Original vehicle parts, 
available in the services of, among others, car manufacturers, and replace-
ments usually require considerable expenditure. This is why motorists tend 
to buy used vehicle parts, and these often come from theft. Criminals try 
to manage existing market demand in this way 6, while purchasers of used 
parts are generally unaware that they are buying stolen products. Another 
problem is the high average number of years of car use in our country. Old-
er cars are more likely to break down, which stimulates demand for used 
parts. Components of older models of vehicles are usually no longer man-
ufactured, which allows criminals to advertise the sale of car components 
even at legal, offi cially operating auction services, trade portals or in the 
automotive press. Criminals also cooperate with vehicle repair shops. While 
workshop owners are often aware that the components which they order 
come from theft, the buyers and repairers do not have this knowledge.

The willingness to make illegal profi ts from the exploitation of stolen 
cars is also due to Poland’s location on an important transit route. Even 
if the number of stolen cars in Poland shows a permanent downward 
trend, the country will still be used by organised crime groups for transit 
purposes. Stolen vehicles from Western Europe are placed on the Polish 
market, whereas stolen cars from Poland are exported beyond the eastern 
borders and further afi eld. Vehicles are also stolen for the purpose of ran-
som demanded by the perpetrators or their principals from the car own-
ers. The ransom usually amounts to up to 50% of the vehicle value. There 
are situations in which the payment of a ransom by the owner of the vehi-
cle to the offenders does not result in the vehicle being returned. Offend-
ers often steal goods-carrying vehicles for ransom, especially if they are 
illegal. This makes it more likely that criminal groups will not be reported 
to law enforcement. They can also fi ght for their zones of infl uence. Prof-
its made by organised crime groups dealing with car theft are increased 
by robbery, extortion, and especially by theft of vehicles transporting 
a cargo. An important source of income for such groups is obtaining com-
pensation under false pretences, e.g. for reported collisions, which were 
de facto fi ctional 7, and even more so for the reported thefts of cars, even 
though they have actually been sold by their owners, who thus recover 
a signifi cant part of the funds previously allocated to the purchase of ve-
hicles and, in addition, receive a similar amount of compensation in order 
to share the benefi ts with (or participate in) organised crime groups. 

Therefore, the problem of vehicle theft is a complex one, although 
it mainly covers the fi nancial motives that cause crimes against property 8. 

6   Kopcik E, Skradzione auto znajdziesz w sieci. Ale tylko w częściach. Electron-
ic source: https://dziennikpolski24.pl/skradzione-auto-znajdziesz-w-sieci-ale-ty-
lko-w-czesciach/ar/3204046, accessed: 30 August 2019. 

7   Miksiewicz D, Sektor ubezpieczeń przykładem nowych obszarów dzia-
łalności zorganizowanych grup przestępczych, [in:] Laskowska K (Ed.), Ob-
licza współczesnej przestępczości zorganizowanej. Białystok, 2014, p. 183.

8 Wójcik J, Przeciwdziałanie przestępczości zorganizowanej. Zagadnienia 
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Criminals involved in vehicle theft have many opportunities to cash in sto-
len cars or parts. Although law enforcement authorities recover some 
of the stolen vehicles, prevention is the most effective tool, so it is import-
ant to know how vehicle thieves act. 

Vehicle theft methods 

The structure, size, territorial area of criminal activity, and ways 
of making profi ts by vehicle theft groups vary, but their methods are 
similar. Only the most specifi c, organised car theft criminal groups are 
able to act so unconventionally that their functioning can be determined 
in terms of individual theft methods. Most organised crime groups spe-
cialising in car thefts use methods that will be described in this article. 

The methods of theft, and also the use of stolen vehicles, are infl uenced 
by the composition of the criminal group. In addition to car thieves, for 
whom the most important thing is to know how to start the vehicle and 
drive it away from the scene of theft, there are also receivers 9, who distrib-
ute stolen vehicles, purchase stolen vehicles from thieves or intermediar-
ies, assist in the disposal of stolen vehicles, assist in their concealment, 
or accept stolen vehicles. Members of vehicle theft criminal groups may 
also include couriers 10 — persons transporting stolen cars from places 
of criminal appropriation to their further place of destination, e.g. where 
they are dismantled. When the group is dealing with the legalisation 
of stolen cars, the necessary role is played by forgers, in particular per-
sons capable of forging vehicle identifi cation markings, often IT specialists 
who are able to change such markings in electronic versions (in new car 
models), document forgers or entities obtaining legally valid documents 
which will be used to legalise a stolen vehicle, and entities which estab-
lish the identity of persons to whom the stolen vehicles can be registered. 
A criminal group may have a so-called chop shop, i.e. a storage place for 
stolen vehicles, where selected participants of the group meet and can, 
e.g. dismantle cars 11, but also establish and correct their plans. Criminal 
groups dealing with car theft usually use deserted areas, and old ware-

prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne. Warsaw, 2011, p. 64.
9  Policja zlikwidowała dziuplę w warsztacie samochodowym w Krapkowi-

cach. Właściciel ma zarzut paserstwa. Electronic source: https://nto.pl/polic-
ja-zlikwidowala-dziuple-w-warsztacie-samochodowym-w-krapkowicach-wlas-
ciciel-ma-zarzut-paserstwa/ar/4142301, accessed: 30 August 2019.

10  Kradzione samochody trafiają do Polski. Electronic source: https://
www.autobaza.pl/blog/kradzione-samochody-trafiaja-do-polski, accessed: 
30 August 2019.

11 Szymaczek M, Gdzie trafiają samochody po kradzieży — najbardziej 
zaskakujące ‘dziuple’. Electronic source: https://www.auto-swiat.pl/wiadomosci/
aktualnosci/gdzie-trafi  aja-samochody-po-kradziezy-najbardziej-zaskakujace-
dziuple/pesd0gb, accessed: 30 August 2019.
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houses as chop shops, although often the criminals are so bold that they 
use car repair shops or even special garages at the mafi a bosses’ residenc-
es, e.g. at recreational houses, near the forest or in other little frequented 
areas, to store stolen cars. The possession of a chop shop may encourage 
car criminals to use the theft methods which allow them to transport their 
cars to the criminal warehouse most quickly. On the other hand, not only 
the speed of action, but above all, caution in action protects criminals 
from criminal responsibility. During transportation to a chop shop, crim-
inals often hide the vehicle in a truck.

The main factors determining the method of vehicle theft are: possibil-
ities to distract the driver’s attention and especially to provoke him/her 
to leave the car temporarily, identifying original security systems in a given 
car model before it is stolen (in order to make it easier for the thief to act), 
adapting the equipment used for vehicle theft in order to overcome its stan-
dard and possible additional security features (if any). Most methods of car 
theft are based on omitting the stage of having to open the vehicle, which 
is possible by creating a situation that will cause the driver to leave the car 
spontaneously. Then there is the elimination of the alarm, which may also 
not be necessary if the driver spontaneously leaves the vehicle, especially 
if he/she leaves the keys in the ignition. In such a situation, starting the en-
gine does not require signifi cant craftsmanship from the thief. If the method 
of stealing is not an attempt to provoke the driver to leave the vehicle, the 
thief usually uses a blade to unlock the vehicle door. The thief then deacti-
vates the alarm by disconnecting its control unit or by using sound-dead-
ening mounting foam. Thieves should know how anti-theft devices are in-
stalled. This allows them to quickly determine their likely location and then 
turn them off. A perpetrator should use devices that neutralise Global Po-
sitioning System transmitters (hereinafter referred to as GPS), which can 
be installed in the vehicle 12, and use detectors to check whether such devic-
es are in the car. By using devices that jam the operation of GPS transmit-
ters, the thief also obstructs the operation of mobile transmitters through 
which a signal could be sent to a device notifying a vehicle owner of an at-
tempted theft. In old vehicles (manufactured before 1996), thieves start the 
engine by triggering a short-circuit, while in newer cars, by affecting the op-
eration of the transponder’s communication system with the vehicle’s con-
trollers, and thus changing the operation of the computer system. The most 
diffi cult security devices for thieves are found in vehicles manufactured 
after 2003, however, they are also dealt with by thieves, who, in the vehicles 
they steal, fi rst run a replacement anti-theft security system and then enter 
their own passwords or deactivate it in another way, using mainly IT knowl-
edge. Thieves can also use the engine starters that are used in repair shops. 

Most methods of stealing vehicles involve distracting the driver. These 
methods are used both by criminal groups that can deal with the security 

12 Piątek P, Kradzież auta. Jak działają zagłuszarki sygnału GPS/GSM? Elec-
tronic source: https://www.motofakty.pl/artykul/kradziez-auta-jak-dzialaja-za-
gluszarki-sygnalu-gps-gsm.html, accessed: 30 August 2019.
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systems of the latest vehicles and by groups that do not have advanced 
IT knowledge. Drivers’ attention can be distracted using different tech-
niques. One of them involves a specifi c item, such as a pram, being put 
on the road 13. In reaction to such a situation, the driver may sponta-
neously get out of the car. The moment of the driver’s inattention is ex-
ploited by a thief, who takes the driver’s place behind the wheel and then 
drives away. Another method involves criminals signalling to the driver 
that he has a defective tire, or the offenders themselves damaging the tire 
of the selected car, and then following and observing the driver’s reac-
tion. The moment the driver leaves the vehicle, the thief takes his place 
behind the wheel. This technique is often combined with the thief using 
violence against the victim. A known, and still used, method is for a crim-
inal group member to cause a small crash, usually by rear-ending a car 
selected for theft with a low-budget vehicle. In reaction to the crash, the 
driver is likely to get out of the vehicle. This moment is used by a thief 
to steal. Another method of distraction to prompt a driver to temporarily 
leave a car is to place a bottle partially fi lled with water in the wheel arch 
of the targeted vehicle. The sound of the bottle should make the driver get 
out of the vehicle. The moment of his/her inattention is then exploited 
by thieves 14. An unconventional method is often used to steal vehicles 
from parking lots near shopping malls and involves cooperation of at least 
two members of a criminal group. One of them accidentally knocks a mir-
ror from the passenger side of the vehicle with a cardboard box. He should 
be careful, because the best time for him to fold the mirror of the targeted 
vehicle is before the driver stops the car engine. This behaviour should 
provoke the driver to leave the vehicle to readjust the mirror. Meanwhile, 
the other member of the criminal group gets behind the wheel and drives 
away. Drivers on the road, especially of vans and trucks, are often pulled 
over by thieves disguised as police offi cers or other law enforcers. The 
thieves imitate an attempt to stop a vehicle for inspection and then steal 
the vehicle 15. 

Every car, regardless of the quality of its security, can also be stolen 
through other methods used by criminals. Members of organised crime 
groups are patient, as the groups usually have substantial fi nancial re-
sources from the theft of a signifi cant number of cars. Therefore, select-
ed members of a criminal group, tasked by their superiors with the theft 
of a given car, can spend a relatively large amount of time observing a po-
tential victim in order to determine their habits and then take advantage 

13   Potakowski D, Przestępczość samochodowa jako przejaw działalności zor-
ganizowanych struktur przestępczych, [in:] Jasiński W, Mądrzejowski W, Wiciak 
K (Eds), Przestępczość zorganizowana. Fenomen. Współczesne zagrożenia. Zwalcza-
nie. Ujęcie praktyczne. Szczytno, 2013, p. 185. 

14   Zieliński M, Powraca dawna metoda złodziei aut ‘na butelkę’. Wykorzy-
stują nieuwagę kierowców. Electronic source: https://moto.wp.pl/powraca-
-dawna-metoda-zlodziei-aut-na-butelke-wykorzystuja-nieuwage-kierowcow-
-6326731519530625a, accessed: 30 August 2019.

15  Potakowski D, Przestępczość…, op. cit., p. 185. 
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of them to steal the vehicle. Car thieves observe the habits of drivers when 
they enter their properties, gates or parking lots. They wait for situations 
where a driver leaves the vehicle idling to open the gate, for example. If the 
driver does so, thieves take advantage of his/her inattention and steal the 
vehicle. This method is often used by groups that do not have advanced 
knowledge, especially IT knowledge, which allows them to steal a car. An-
other popular method of stealing vehicles used by such groups is the tech-
nique whereby perpetrators pretend to be interested in buying a vehicle. 
The thieves then arrange for a test drive with a potential car owner, who 
has publicly announced intention to sell the vehicle. During the meeting 
with the car owner, they convince him/her that they expect to be allowed 
to test drive at least a small section of road on their own. They may use 
violence if the potential seller of the vehicle is not willing to leave it. An un-
usual form of this kind of theft is so-called dealership theft. Offenders 
make an appointment with the seller of a new vehicle and pretend to be in-
terested in buying the car. During a test drive, they make note of the un-
usual features of the car key, but after the test drive, they inform the seller 
that they are not yet sure if they want to buy it and need a few more days 
to make a decision. The thieves then make a replica of the key, taking into 
account the details, e.g. the key ring, and then make another appointment 
with the potential seller for a test drive with the same car to swap the keys 
after the test drive, thus obtaining the real ones. The vehicle is already 
locked by the remote control to the car in the possession of the criminal 
group, but the vehicle dealer does not realise this. After some time, in con-
venient circumstances, the thief appears for the third time at the point 
of sale, but this time he does not precede his visit with an appointment 
for a test drive. Using the car key, he starts the vehicle and drives away 16. 

If criminals specialise in vehicle thefts from outside shopping malls 
or spend a lot of time observing potential victims of their crimes, they are 
able to identify those who have gone shopping and have a child or chil-
dren under direct care at that time, as well as the elderly, or infi rm. The 
thieves steal car keys and then observe the behaviour of their victims 
and contact members of the criminal group outside. One of the group 
members hands over the keys to the vehicle of the robbed person to the 
criminals outside. In most cases, the person robbed of the keys is not even 
aware that he or she has become a victim of the crime, as the group uses 
people who specialise in pickpocketing. Even if a person who has been 
robbed realises that he or she has been a victim of a crime, they are not 
able to act quickly enough to prevent their vehicle from being stolen, with 
the help of the stolen keys. Increasingly, other people are also becoming 
victims of this method of vehicle theft, regardless of their social status, 
age or health condition.  Looking for a car to be stolen, car thieves send 
a so-called observer to the parking lot belonging to the shopping centre 
in order to identify the vehicles selected for theft and their owners. The 
observer notices the appearance and clothing of the owner of the vehicle 

16  Ibid., p. 184. 
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desired by the criminal group, and informs the pickpocket in the shopping 
centre. The pickpocket aims to steal the keys from the person indicated 
by the observer, and once he steals the keys, he hands them over to the 
car thief who starts the vehicle and drives away 17. 

A spectacular method of vehicle theft which is also more risky than 
many other techniques consists in preceding the actual stealing with 
a burglary into the home of a car owner selected by a criminal group. 
Criminals steal the car keys and documents of the vehicle from the own-
er’s house and then steal the vehicle. This method is applicable both to ve-
hicles whose market price is relatively high and to car owners who live 
in poorly secured detached houses. Criminals usually fi nd the car keys 
and documents in a drawer in the hallway. They may also steal the keys 
and documents of the vehicle from other places where the vehicle owner 
keeps them. For this purpose, they do not even have to risk breaking into 
the house of the owner of the car selected to be stolen. Often thieves follow 
the owner of the vehicle, and when he/she goes to a swimming pool, shop-
ping centre or gym and leaves his/her belongings in a temporary storage 
locker, they steal the car keys and documents from there 18. 

Car thieves also tend to use other methods that do not necessarily in-
volve merely distracting the driver or stealing documents. If criminals are 
very intent on the theft of a vehicle, e.g. at the request of a principal, they 
can force the driver to stop, e.g. by pulling up in front of him/her, and then 
force him/her to leave the car and hand it over. There are also bold cases 
where thieves force the driver to sign vehicle sales document in such a sit-
uation 19. They may also, in other situations, make owners of the selected 
vehicles sign disadvantageous contracts for the sale of cars. There is also 
a conspicuous technique of stealing cars where the car owner moves away 
from their car and the criminals place the vehicle on a platform trail-
er and drive away 20 — mostly to their chop shop. In order to steal the 
car, they may use labels typical of services dealing with towing vehicles.

An alternative to profi ts from legitimised stolen vehicles is obtaining 
compensation under false pretences. Although it does not constitute theft 
of a car in the strict sense, it is included in the catalogue of car thieves’ 
crimes 21. It involves car crime and even, in terms of the amount of profi ts 

17   Uważajcie na złodziei samochodów w centrach handlowych. Electron-
ic source: https://lojack.pl/blog/aktualnosci/uwazajcie-na-zlodziei-samo-
chodow-w-centrach-handlowych, accessed: 30 August 2019. 

18   Szymaczek D, Sposoby na złodzieja. Electronic source: https://www.
auto-świat.pl/wiadomosci/aktualnosci/sposoby-na-zlodzieja/r80d2fn, ac-
cessed: 30 August 2019.

19  Potakowski D, Przestępczość…, op. cit., p. 185. 
20   Uwaga! Złodzieje aut przebierają się za pomoc drogową. Zobacz, ja-

kie auta teraz kradną najczęściej. Electronic source: https://auto.dziennik.pl/
aktualnosci/artykuly/559201,metody-zlodziei-samochodow-ile-aut-skradzi-
ono-w-2017-dane-policji.html, accessed: 30 August 2019. 

21  Miksiewicz D, Sektor…, op. cit., p. 183.
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illegally made by car criminals, is the only alternative to income from le-
galised stolen vehicles. 

An increasingly serious threat from car theft groups is obtaining com-
pensation under false pretences. The vehicle owner insures the vehicle and 
then reports the theft. In fact, however, the vehicle has not been stolen but 
sold abroad or disassembled into parts and sold. The car owner obtains 
compensation roughly equivalent to the value of the vehicle, along with the 
funds received for the sale of the car, holding back the information of the 
fact. If the facts are established by law enforcement authorities, a person 
who has lied to the insurer and the law enforcement authorities in the way 
shown above may be held criminally responsible before the court of law 
for, inter alia, fraud and obtaining compensation under false pretences.

It should be noted that not only the owners of cars purchased for a con-
siderable amount of money, and independent of criminal groups, but also 
organised criminal groups, including groups working in cooperation with 
wealthy people who own luxury vehicles, follow this pattern. Thus, this 
practice poses a growing challenge to both law enforcement agencies and 
the criminal justice.

As we can see, there are many methods of stealing vehicles, used 
by criminals, which do not even require advanced knowledge or cooper-
ation with IT specialists, even though new car models are equipped pri-
marily with IT security systems. Car thieves often use deception. They 
observe their potential victims, take advantage of spontaneous opportu-
nities or prepare for theft, e.g. by placing an obstacle on the road in order 
to force a driver to leave a vehicle. However, if they do not plan to sell 
a stolen vehicle for parts, and at the same time they expect high profi ts 
from selling a stolen car, they need knowledge on how to legitimise the 
stolen vehicle.

Ways of legalising stolen vehicles

Legalisation of the vehicle consists in misleading both the entity regis-
tering the car and the potential buyer, the aim of which is to make the en-
tity, as well as the hypothetical buyer, believe that the vehicle has been le-
gally purchased and does not come from theft. Misleading even one market 
participant or public entity is considered to be the legalisation of a vehicle 
if the car is illegally owned by a given person and this person, or a person 
cooperating with them, performs activities aimed at creating a false be-
lief in another person that the car to be sold comes from legal sources 22.

In the process of legalising stolen cars, the thieves use documents that 
have been stolen or are at their disposal in an unauthorised or counter-
feit manner 23. These documents usually come from the United Kingdom, 

22   Pływaczewski W, Świerczewski J, Policja polska wobec przestępczo-
ści zorganizowanej. Szczytno, 1996, p. 233.

23  Gabara E, Stanowisko…, op. cit., p. 146. 
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Germany, Belgium, Italy, the United States, France, Spain, and Denmark. 
This is because, in these countries, criminal groups including Poles of-
ten steal both vehicles and their documents, and also because doc-
uments from these countries are easy to forge, sometimes there is even 
the possibility to freely obtain original registration certifi cates from these 
countries. Potential buyers of vehicles in Poland usually have a prob-
lem with determining whether a registration document written in a for-
eign language is original, and unknowingly assume that they have not 
been cheated. In addition, in order to legalise the vehicle, criminals 
forge its identifi cation markings. It takes a long time before public au-
thorities, let alone the buyers of vehicles purchased from criminals, re-
alise that a criminal act has been committed and the vehicle is sto-
len. Sometimes the documents are so well counterfeited that the pub-
lic authorities are not able to confi rm that a crime has been committed.

Offenders submit documents from other countries that are not even 
a legally binding basis for vehicle registration. An attractive price of a ve-
hicle and time pressure generated by the seller of a stolen car is suffi cient 
for most buyers not to try to verify whether the car is from legal sources. 
On the other hand, the media have an information policy of informing 
the recipients to check the credibility of vehicle sellers — especially those 
who offer cars at excessively low prices. An increasing number of potential 
vehicle buyers are aware that a car whose price seems not only to be sur-
prisingly low, but also signifi cantly deviates from generally accepted pric-
es, may come from theft. 

Profi ts from the sale of a legalised car are very high and may include — 
in the case of a luxury car — several dozen thousand euros. Therefore, it has 
become a trend among Polish car criminals to go abroad and commit crimes 
of vehicle theft outside of our country and then bring stolen cars to Poland. 
The most effi ciently organised criminal groups specialising in car theft have 
been following this practice for many years. These cars are legalised in Po-
land because criminals show counterfeit, stolen or unauthorised registration 
documents to buyers and public entities. Moreover, vehicles offered on the 
Polish market by car criminals also have forged identifi cation features 24.

The methods of legalising stolen vehicles depend on whether the car 
is stolen or smuggled, and also on the ease of obtaining documents of the 
car necessary to create the belief that its source is legal, the places where 
the car has been stolen (divided mainly into Poland, other European, 
Asian and American countries), the access of criminals to persons capable 
of registering stolen cars in exchange for illegal payment, and on the ef-
fectiveness of law enforcement agencies in recognising particular activities 
related to vehicle legalisation (undertaken by car criminals) 25. 

24   Editing, Plaga kradzieży aut przy granicy. Niemcy są bezsilni. Elec-
tronic source: https://gs24.pl/plaga-kradziezy-aut-przy-granicy-niemcy-
sa-bezsilni/ar/5450946, accessed: 30 August 2019. 

25  Potakowski D, Zwalczanie legalizacji pojazdów pochodzących z prze-
stępstwa. Raport z badań. Szczytno, 2008, p. 35.
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One of the most effective methods of vehicle legalisation is to precede the 
process of misleading future buyers as to the origin of the car by carefully 
selecting vehicles that are suitable for theft so that they can be easily legal-
ised. This method applies to so-called identical cars, i.e. car thieves create 
identical registration documents for a stolen vehicle as those of a car that 
is similar to it 26. A criminal group searches outside of Poland for a vehi-
cle that is legally registered and then obtains its identifi cation markings, 
e.g. by making a note of the markings that may be visible on the wind-
shield of the vehicle on their own or by their contacts with corrupt offi cials 
if these markings are not easy to obtain. The criminals then choose to steal 
a vehicle similar in terms of make, colour and equipment to the car about 
which they have collected the information. Thieves steal the vehicle of their 
choice and forge its identifi cation markings or modify the data contained 
in documents relating to the stolen vehicle by entering information iden-
tical to the identifi cation data of the car which has been previously ana-
lysed by criminals. Criminals use stolen or counterfeited documents, im-
port the stolen vehicle into Poland and offer it to buyers. In addition, there 
is an alternative technique for the legalisation of stolen vehicles using the 
‘cloned cars’ method, which consists in stealing the registration certifi cate 
of a given car and then fabricating the identifi cation marks of the stolen 
vehicle. These markings are falsifi ed following the pattern of information 
on the car whose registration certifi cate is held by the offenders. Howev-
er, the fi rst technique is more effective. Criminals do not even risk that 
the loss of the registration certifi cate will be reported to law enforcement 
authorities. Due to the theft of a vehicle, the theft of another car’s regis-
tration certifi cate increases the risk of the failure of the criminal act. The 
services usually analyse such situations, especially if the owner of the lost 
registration certifi cate reports its theft rather than, for example, its loss. 

A popular method of legalising stolen vehicles is the use of forged docu-
ments confi rming the purchase of a car by criminals. This method allows 
offenders to use company data, e.g. second-hand car dealers. Criminals 
may use the data of imaginary companies which do not operate either 
in Poland or abroad, as long as the criminal group maintains that the 
company is involved in car trading.

Criminal groups change a vehicle’s identifi cation markings using the 
method of counterfeiting documents confi rming the acquisition of the ve-
hicle. Stolen cars can be registered to so-called fronts, i.e. persons spe-
cially assigned for this purpose 27, who get benefi ts from a crime group, 
e.g. a percentage of the profi t. Many times, stolen vehicles are registered 
to people who do not even exist or to incidental people, but then criminals 

26   jsy/mz, Ponad 300 zarzutów dla 7 osób. Oskarżeni o ‘legalizację’ kradzionych 
aut. Electronic source: https://www.tvn24.pl/katowice,51/ponad-300-zarzutow-
dla-7-osob-oskarzeni-o-legalizacje-kradzionych-aut,360109.html, accessed: 30 Au-
gust 2019. 

27   PAP/dad, Kradli luksusowe samochody na terenie Europy. 51 osób w rękach 
CBŚP. Electronic source: https://warszawa.tvp.pl/42498524/kradli-luksusowe-sa-
mochody-na-terenie-europy-51-osob-w-rekach-cbsp, accessed: 30 August 2019. 
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need to falsify the identity card or illegally make a copy of the identity 
card belonging to the person they refer to. However, groups dealing with 
car theft avoid giving true information. They often use this option with the 
person they have provided as a front. This person, however, if he or she 
cooperates with a criminal group and is questioned by law enforcement 
authorities, may be inclined to disclose their principals. However, the lack 
of existence of the company which the criminals have referred to will prob-
ably be established by law enforcement authorities more quickly than the 
cooperation between the car thieves and the straw man.

Car criminals are improving their methods of legalising stolen vehicles. 
Legalisation provides signifi cant profi ts, which is why car thieves try to le-
galise vehicles in order to maximise the profi ts from each theft. The meth-
od related to the circulation of papers documenting the condition of vehi-
cles has been improved. In the past, a popular technique for car thieves 
was to register vehicles made up of parts. Criminals allegedly sold the 
vehicle for parts to purchasing companies and then re-purchased parts 
of that vehicle to supposedly create a new car for which new registration 
documents could be issued. In fact, the vehicle was not disassembled and 
the whole operation involved dealing with false documents. This procedure 
allowed criminals to obtain a stolen vehicle registration. This criminal 
method has now been improved. Car theft gangs buy only vehicle com-
ponents with identifi cation marks from abroad. Once these parts reach 
Poland, they are treated as ‘vehicles’ and the procedure is carried out with 
the use of forged, unauthorised, and even original registration documents 
which, after a vehicle has been scrapped, have not been returned by the 
owner to a public entity in charge of car registration. The owner of the 
vehicle obtains a percentage of their profi ts from the offenders for his/her 
behaviour. This person should be held criminally responsible if the law 
enforcement authorities identify offences committed by a criminal group 
dealing with car thefts. This procedure is also becoming more widespread 
in Poland. Criminals can even purchase the body itself or other parts 
of the vehicle together with registration documents on the Polish market. 
This market is monitored by national law enforcement authorities, which 
makes criminals who deal with car theft even more vulnerable. 

The legalisation of stolen vehicles is increasingly being carried out 
with the circulation of car registration documents in three countries 28, 
e.g. in one of the countries outside of Poland, criminals agree with the 
owner of the vehicle that he/she will sign a contract with them to sell the 
car and issue documents to them, then the car is registered in another 
country outside of Poland and then sold to a person living in Poland — 
as a result, the vehicle is registered in the country. After the car has been 
registered in Poland, the rightful owner from the other country, who has 
made an arrangement with the criminals, reports that he/she has lost 
the car as a result of a criminal act committed by a third party. These are 
only selected methods of car legalisation. Criminals, striving to maximise 

28  Potakowski D, Przestępczość…, op. cit., p. 189.
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profi t, tend to sell stolen vehicles in connection with their legalisation. 
In turn, in an attempt to avoid criminal liability, they continue to develop 
new techniques in this area.

It’s not just car criminals who are improving their skills. The existing 
state of law undergoing constant revision proves that action is being taken 
to curb the theft and legalisation of vehicles. Extending the scope of data 
contained in the central register of vehicles serves this purpose 29. The 
records already contain information on signifi cant damage to cars and 
vehicle inspections. The data are also updated on an ongoing basis. The 
principle of central records has been introduced to speed up the circula-
tion of information between public authorities. This makes it increasingly 
diffi cult for criminals to legalise vehicles. However, statistics show that the 
problem of car crime is still ongoing and the main problem is the low level 
of detection of such offenders. 

Conclusions 

Organised crime groups involved in car theft continue to pose a sig-
nifi cant threat to public security. Although they cause particularly se-
vere damage to property, they also use violence. Property losses suffered 
by victims are usually considerable because they concern goods of rela-
tively high value, and even if they do not include expensive vehicles in in-
dividual cases, they disorganise the lives of the victims signifi cantly. In or-
der to increase the protection of vehicle owners and users, it is important 
to promote the knowledge of elementary methods of theft, as well as of the 
legalisation of cars used by criminal groups. It is possible that the knowl-
edge of such methods will protect potential victims at least from property 
damage, and reduce the effectiveness of criminal activities.
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Summary: The article discusses motor vehicle theft and legalisation. Despite 
modern methods of securing this kind of property, such offences are still 
committed by criminals. This type of crime is determined by the large and 
fast fi nancial profi ts, which criminals make not only from selling such cars, 
but also from ransoms obtained from the owners for returning the stolen 
vehicles. Criminal groups are also interested in vehicles carrying cargoes 
that are sold by the group or become objects of ransom obtained from own-
ers. In the article, the author presents methods and techniques of stealing 
vehicles used by thieves in recent times. Moreover, the structure of criminal 
groups and the individual roles of their members are discussed. Further-
more, methods of legalising vehicles through previously stolen or counterfeit-
ed documents are presented, thanks to which buyers and public authorities 
are not able to get an idea of the practice. In most cases, the sale of properly 
prepared vehicles and documents is carried out under the pressure of time 
and attractive prices. In the last part of the article, the author presents the 
issue of obtaining compensation for stolen vehicles. This type of criminal 
activity is also a source of income for groups dealing with car theft.
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RATOWNICTWO MEDYCZNE W POLICJI — 
PRZESZŁOŚĆ — TERAŹNIEJSZOŚĆ — PRZYSZŁOŚĆ

Ratownictwo w Policji — przeszłość

Polska Policja od początku swojego powstania pełni służebną rolę wo-
bec obywateli. Działania policjantów, charakteryzujące się pomocą innym, 
najczęściej są zauważalne w sytuacjach, w których zagrożone jest życie 
bądź zdrowie ludzi. Policjanci, w wielu przypadkach nawet z narażeniem 
własnego życia, niosą pomoc innym ludziom, nie bacząc na zagrożenia, 
które pojawiają się codziennie w ich służbie, wypełniają w ten sposób 
rotę ślubowania policyjnego. Każda sytuacja, w której jest zagrożone ży-
cie lub zdrowie ludzkie jest inna. Ryszard Kałużny zauważa, że niesienie 
pomocy osobom będącym w zagrożeniu jest przykładem dzielności czło-
wieka. Zapewne dzielność dotyczy nie tylko policjantów, ale także innych 
osób, jednak to wśród funkcjonariuszy Policji jest ona łatwo zauważalna 
w codziennej służbie. Policjanci w wielu sytuacjach niesienia pomocy in-
nym ludziom poza wiedzą i umiejętnościami udzielania pierwszej pomocy 
niejednokrotnie muszą wykazywać gotowość do prowadzenia działań ra-
towniczych w sytuacjach zagrożenia, a swoją odważną postawą narażają 
często własne życie 2.

Dzięki rzetelnie pełnionej służbie polska Policja jest postrzegana jako 
profesjonalna formacja ciesząca się od wielu lat szacunkiem i zaufa-
niem w społeczeństwie. Najnowsze badania przeprowadzone przez  Cen-
trum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w marcu 2020 r. wskazują, 

1  Kom. dr Adam Płaczek — kierownik Zakładu Wychowania Fizycznego Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie. Wykładowca z zakresu ratownictwa medycznego, 
mistrz świata w ratownictwie medycznym (Izrael 2008 r.). Autor publikacji z za-
kresu bezpieczeństwa wewnętrznego, ratownictwa medycznego oraz grup dyspo-
zycyjnych społeczeństwa. 

   Adres do korespondencji: <a.placzek@wspol.edu.pl>.
2  R. Kałużny, Edukowanie człowieka do funkcjonowania w sytuacjach trud-

nych, „Zeszyty Naukowe WSOWL” 2003, nr 1, s. 150.
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że 80% obywateli Rzeczypospolitej Polskiej oceniło służbę policjantów 
na bardzo wysokim poziomie — formacja znalazła się na pierwszym miej-
scu wśród instytucji publicznych 3. 

W rozważaniach przyjęto hipotezę, że ratownictwo w polskiej Policji 
po wielu latach przemian doczekało się statusu elementu niezbędnego 
do pełnienia codziennej służby przez polskich policjantów. Celem potwier-
dzenia przyjętej konstatacji przeprowadzono zabiegi zmierzające do jej 
uprawdopodobnienia, do których zaliczyć należy m.in. badanie dokumen-
tów. Wiesława Ciechaniewicz zauważa, że badania dokumentów i wytwo-
rów działalności ludzkiej jest techniką badawczą służącą do gromadzenia 
informacji np. o badanej instytucji, zaś dokumentem jest każda rzecz, 
która stanowić może źródło informacji służące wydawaniu opinii o przed-
miotach, ludziach i procesach 4. Analizie poddano dokumentację dotyczą-
cą szkolnictwa policyjnego, doniesienia medialne oraz wybrane publikacje 
z zakresu ratownictwa medycznego w Policji. 

Słownik języka polskiego instruuje, że ratownictwo to „1. «ogół środ-
ków i metod ratowania życia ludzkiego i niesienia pomocy w warunkach 
zagrożenia». 2. «służby ratunkowe»” 5. Przez ratowanie należy rozumieć 
udzielanie pomocy osobie, która znalazła się w jakimś niebezpieczeństwie 
albo w sytuacji trudnej. Sytuację trudną znawcy zagadnienia defi niują, 
odnosząc się do konkretnego zdarzenia. Jarosław Rudniański uważa, 
że sytuację trudną mogą tworzyć różne czynniki, wymuszając na człowie-
ku konkretne zachowania. Zaś sama sytuacja jest trudna dlatego, że wy-
maga z zasady ekstremalnego wysiłku po to, aby stała się łatwa lub przy-
najmniej łatwiejsza. Chodzi tu przy tym zarówno o wysiłek fi zyczny, jak 
i umysłowy lub psychiczny — a często w jednym czasie występują wszyst-
kie trzy łącznię. Dla jednego człowieka dana sytuacja może być trudna, 
dla innego — taką być nie musi 6. Niesienie pomocy innym osobom, które 
znalazły się w sytuacji trudnej — najczęściej w sytuacji nagłego zagroże-
nia zdrowia lub życia — wymaga bardzo często ekstremalnego wysiłku 
zarówno fi zycznego, jak i umysłowego. Stan nagłego zagrożenia zdrowot-
nego defi niowany jest jako „stan polegający na nagłym lub przewidywa-
nym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, któ-
rego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji 
organizmu lub uszkodzenie ciała lub utrata życia, wymagający podjęcia 
natychmiastowych medycznych czynności ratunkowych i leczenia” 7. Me-
dyczne czynności ratunkowe, upraszczając, są to działania wykonywane 

3 Zob. CBOS, Policja najlepiej ocenianą instytucją w Polsce, 5–15 marca 
2020 r., <http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186709,Policja-najlepiej-ocenia-
na-instytucja-w-Polsce.html>, 25 marca 2020 r.

4  W. Ciechaniewicz (red.), Pedagogika, Warszawa 2008, s. 68. 
5  Słownik języka polskiego PWN, hasło: ratownictwo, online, <https://sjp.

pwn.pl/slowniki/ratownictwo.html>, 8 grudnia 2019 r.
6  J. Rudniański, Sytuacje trudne i rozwój duchowy człowieka [w:] B. Hołyst (red.), 

Człowiek w sytuacji trudnej, Warszawa 1991, s. 7–9.
7  Ustawa z 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medyczny (DzU 

nr 191, poz. 1410 ze zm.; dalej jako: ustawa o PRM), art. 3 pkt 8. 
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przez personel zespołu ratownictwa medycznego działający w ramach 
opieki przedszpitalnej. Działania policjantów wobec osoby znajdujące się 
w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego określane są mianem pierwszej 
pomocy lub w przypadku posiadania przez policjanta tytułu ratownika 
— mianem kwalifi kowanej pierwszej pomocy. Zgodnie z zapisami usta-
wy o państwowym ratownictwie medycznym pierwsza pomoc to — „zespół 
czynności podejmowanych w celu ratowania osoby w stanie nagłego za-
grożenia zdrowotnego wykonywanych przez osobę znajdującą się w miej-
scu zdarzenia, w tym również z wykorzystaniem wyrobów medycznych 
i wyposażenia” 8.

W przeszłości działania takie nazywane były pomocą przedlekarską. 
Obecnie w słownikach języka polskiego takie określenie niesienia pomocy 
innym ludziom jak pomoc przedlekarska nie fi guruje — z pewnością zo-
stało one zastąpione określeniem pierwsza pomoc.

Do niesienia przez policjantów pomocy osobom poszkodowanym lub 
tym, które nagle zachorowały od początku powstania polskiej Policji przy-
gotowywały zajęcia pierwszopomocowe. Stworzony w roku 1994 w Cen-
tralnym Ośrodku Metodyki Szkolenia Policji w Legionowie program szko-
lenia podstawowego nowo przyjętych policjantów miał na celu nie tylko 
wykształcenie u słuchaczy umiejętności uniwersalnych, ale przygotowa-
nie funkcjonariuszy do wykonywania działań stricte policyjnych oraz wy-
kształcenie aż 33 umiejętności specyfi cznych, niezbędnych do wykonywa-
nia obowiązków służbowych. Do takich umiejętności zaliczano m.in. 9:

 — działanie w sytuacjach ekstremalnych,
 — zachowanie poufności działań,
 — korzystanie ze zbiorów informatycznych,
 — wykorzystanie zasad taktyki do wykonywania czynności służbowych,
 — postępowanie z nosicielami wirusa HIV oraz osobami chorymi psy-
chicznie,
 — kontrolowanie stanu trzeźwości,
 — udzielanie pomocy przedlekarskiej,
 — zachowanie się zgodnie z zasadami etyki.
Celem głównym realizowanego wówczas kursu było przygotowanie poli-

cjantów do realizacji nałożonych na Policję zadań. Zagadnienia dotyczące 
ratownictwa miały na celu przygotowanie słuchacza do udzielania pomocy 
przedlekarskiej osobie znajdującej się w komisariacie Policji. Cele pedago-
giczne takiego kursu zmierzały do tego, aby słuchacz znał skutki prawne 
niewywiązywania się z obowiązków ciążących na funkcjonariuszach Po-
licji, potrafi ł podjąć właściwą decyzję co do sposobu udzielania pomocy 
przedlekarskiej, potrafi ł zbadać tętno oraz prowadzić podstawowe czynno-
ści reanimacyjne (obecnie resuscytacyjne). Słuchacz powinien także po-
siąść umiejętności tamowania krwotoków zewnętrznych oraz znać zasady 
postępowania w przypadku podejrzenia zainfekowania wirusem HIV. Za-
jęcia z pomocy przedlekarskiej trwały wówczas 14 godzin dydaktycznych 

8  Tamże, art. 3 pkt 7.
9  CSP, Program szkolenia podstawowego nowo przyjętych policjantów, Legio-

nowo 1994, s. 5–7. 
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i realizowane były — zgodnie z założeniem programu kursu — przez leka-
rza. Do realizacji zajęć dydaktycznych wykorzystywano podstawowe ma-
nekiny do resuscytacji oraz opatrunki osobiste policjantów typu W. Tego 
typu opatrunek miał z założenia służyć do tamowania masywnych krwo-
toków, niestety jego konstrukcja pozostawiała wówczas wiele do życzenia, 
ponieważ m.in. nieelastyczny bandaż łatwo się rozrywał w trakcie opatry-
wania ran i tamowania krwotoków. 

Dla ratownictwa w polskiej Policji przełomowy okazał się rok 2000, 
kiedy to po raz pierwszy zostały wprowadzone w programach szkoleń 
międzynarodowe zalecenia dotyczące udzielania pierwszej pomocy oraz 
edukacji w tym zakresie nazwane wytycznymi Europejskiej Rady Resu-
scytacji 2000 (ang. European Resuscitation Council 10; dalej jako: ERC). 
Wytyczne 2000 wprowadzały zupełnie inne niż wcześniej spojrzenie 
na niesienie pomocy osobom znajdującym się w stanie nagłego zagroże-
nia zdrowotnego. Pojawiły się w szkołach policyjnych manekiny dające 
słuchaczom informację zwrotną, czy wykonywane przez nich czynności 
są prawidłowe, czy wymagają dokonania korekty. Atutem było również, 
to, że zrezygnowano ze szkoleń prowadzonych wyłącznie przez lekarzy 
lub pod ich nadzorem i wprowadzono możliwość prowadzenia kursów 
i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przez ratowników medycznych oraz 
pielęgniarki. Zmiany te zaowocowały fachowym podejściem do edukacji 
z tej dziedziny oraz wykorzystaniem specjalistów, którzy nie tylko znali 
się na ratowaniu życia ludzkiego, ale przede wszystkim legitymowali się 
doświadczeniem w służbie. W większości przypadków zajęcia w szkołach 
policyjnych i ośrodkach prowadzili doświadczeni policjanci podsiadający 
zawód medyczny (pielęgniarki, ratownicy medyczni). Po 2000 r., w pro-
gramach szkoleń policyjnych, wśród zagadnień dotyczących ratowania 
życia ludzkiego pojawiły się także standardy amerykańskiej organizacji 
zajmującej się ratownictwem przedszpitalnym — BTLS (ang. Basic Trau-
ma Life Support; dalej jako: BTLS). Zagadnienia te dotyczyły głównie spo-
sobu badania osoby, która uległa wypadkowi, wypełniając w ten sposób 
lukę, która wówczas znajdowała się w wytycznych ERC. Procedury te nie 
były niczym innym jak prostym badaniem mającym na celu rozpozna-
nie stanów bezpośredniego zagrożenia życia w trakcie krótkich oględzin 
osoby poszkodowanej. Badanie zaczynało się od głowy poszkodowanego, 
przez szyję, klatkę piersiową, brzuch, miednicę, kończyny dolne i gór-
ne, a kończyło na badaniu pleców i pośladków. Taki sposób postępo-
wania dawał gwarancję rozpoznania u osoby poszkodowanej poważnych 
obrażeń ciała (np. wlotowych i wylotowych ran postrzałowych) w trak-
cie niesienia pomocy przez funkcjonariusza Policji. Ówczesny sposób 
postępowania, z drobnymi zmianami technicznymi, funkcjonuje obec-
nie w ramach niesienia pomocy osobom w stanie zagrożenia zdrowot-
nego. Warto zwrócić uwagę na fakt, że dla większości funkcjonariuszy 

10  Europejska Rada Resuscytacji (ang. European Resuscitation Council ) 
od 1988 r. zajmuje się opracowywaniem najlepszych i najnowszych zasad udzie-
lania pierwszej pomocy. Od 2001 r. posiada polskiego przedstawiciela — Polską 
Radę Resuscytacji mającą swoją siedzibę w Krakowie.
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Policji ukończenie wówczas szkolenia zawodowego podstawowego koń-
czyło edukację w dziedzinie ratownictwa, tylko nieliczni policjanci 
mogli kontynuować naukę i doskonalenie zawodowe w tym zakresie. 

Kolejne zmiany, jakie przyniosły wytyczne resuscytacji 2005 i 2010 
ugruntowały zasady udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym na tyle, 
że bazowały na nich nie tylko osoby posiadające zawody medyczne, ale 
także wszystkie formacje odpowiedzialne za niesienie pomocy poszko-
dowanym. W polskiej Policji pojawiły się szkolenia dotyczące udzielania 
pierwszej pomocy, skierowane głównie dla policjantów pełniących służbę 
w pododdziałach antyterrorystycznych. Przełomowym dla Polskiej Policji 
był także rok 2011, kiedy to rozpoczęto cykl szkoleń z zakresu kwalifi ko-
wanej pierwszej pomocy dla policjantów, dzięki którym uprawnienia ra-
townika zdobyło kilka tysięcy funkcjonariuszy. 

Ratownictwo w Policji — teraźniejszość

Zgodnie z art. 25 ustawy o Policji 11, przyjęcie kandydata do służby 
w Policji następuje po przeprowadzeniu postępowania kwalifi kacyjne-
go mającego na celu ustalenie, czy kandydat spełnia warunki przyjęcia 
do służby w Policji oraz określenie jego predyspozycji do pełnienia tej służ-
by. Po przyjęciu do służby funkcjonariusz kierowany jest obligatoryjnie 
na szkolenie zawodowe podstawowe, podczas którego w ramach przed-
miotu — udzielanie pierwszej pomocy przygotowuje się do ratowania ży-
cia i zdrowia ludzkiego. Na owe przygotowanie przewidziane są 42 godziny 
zajęć dydaktycznych. Program szkolenia oparty na wytycznych Europej-
skiej Rady Resuscytacji z 2015 r. oraz procedurze opieki przedszpitalnej 
zgodnej ze standardami ITLS (ang. International Trauma Life Support — 
do 2005 r. BTLS) 12 przewiduje przygotowanie policjanta do niesienia po-
mocy w następujących stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego:

 — utrata przytomności,
 — nagłe zatrzymanie krążenia,
 — niedrożność dróg oddechowych,
 — krwotoki,
 — wstrząs,
 — postępowanie w obrażeniach ciała,
 — zawał serca,
 — tonięcie,
 — oparzenia i odmrożenia,
 — porażenie prądem,
 — uraz wielonarządowy,
 — napad drgawkowy,
 — cukrzyca,
11  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 161, 

125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726, 2020; dalej jako: ustawa o Policji).
12  The ITLS Approach, <https://www.itrauma.org/education/itls-approach/>, 

14 grudnia 2019 r.
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 — udar mózgu.
Do realizacji zajęć wykorzystywany jest najnowszej generacji sprzęt me-

dyczny m.in. manekiny wyposażone w tablety, dzięki którym uczestnik szko-
lenia natychmiast po zakończonym ćwiczeniu otrzymuje informację zwrot-
ną, co do sposobu prowadzenia przez niego czynności ratowniczych, zestawy 
do pozoracji obrażeń ciała wyposażone w sztuczną krew, czy nawet kamizelki 
do nauki postępowania ratowniczego w przypadku zadławienia. Obecne przy-
gotowanie policjanta do realizacji zadań służbowych oparte na realistycznych 
scenariuszach z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu szkoleniowego 
wskazują, że dokonany został olbrzymi postęp w tym zakresie. Zajęcia dy-
daktyczne z ratownictwa przed 2000 r. w dużej mierze odbywały się poprzez 
wykonywanie czynności jednego policjanta na drugim. Obecnie nie ma już 
takiej potrzeby i w trakcie ćwiczeń, np. postępowanie w zadławieniu, funkcjo-
nariusze nie muszą „oklepywać” się wzajemnie po plecach, narażając na nie-
potrzebne urazy, tylko wykorzystują do tego celu specjalistyczny sprzęt. 

Analizując obecnie obowiązujące wytyczne resuscytacji krążeniowo-
-oddechowej (wytyczne 2015), można dość łatwo stwierdzić, iż przez blisko 
20 lat funkcjonowania wytycznych wiedza osób niosących pomoc została 
znacznie wzbogacona wieloma doświadczeniami specjalistów medycyny 
ratunkowej. Zmiany te zauważalne są także w ratownictwie policyjnym. 
Doświadczona i bardzo dobrze wykształcona kadra instruktorska, sprzęt 
szkoleniowy najnowszej generacji oraz wprowadzenie dla policjantów kur-
sów w zakresie kwalifi kowanej pierwszej pomocy spowodowały, że można 
z pełną odpowiedzialnością stwierdzić, iż ratownictwo na dobre zakorzeni-
ło się w polskiej Policji. Znakomita większość policjantów twierdzi, że ra-
townictwo jest niezbędnym elementem ich codziennej służby pełnionej 
na terenie całego kraju. Funkcjonariusze Policji wyposażeni są nie tylko 
w ratowniczy zestaw osobisty, ale także w zależności od potrzeb w zestawy 
ratownictwa — np. apteczka R0 z następującymi normami wyposażenia:

 — jedna apteczka na radiowóz komórki patrolowo-interwencyjnej,
 — jedna apteczka na radiowóz komórki ruchu drogowego,
 — jedna apteczka na radiowóz oddziału prewencji Policji/samodzielnego 
pododdziału prewencji Policji,
 — jedna apteczka dla komórki realizacyjnej Centralnego Biura Śledczego 
Policji,
 — jedna apteczka do pomieszczenia dla osób zatrzymanych lub doprowa-
dzonych w celu wytrzeźwienia, policyjnej izby dziecka,
 — jedna apteczka dla dyżurnych w jednostkach organizacyjnych Policji,
 — jedna apteczka dla instruktorów strzelań policyjnych w jednostkach 
organizacyjnych Policji,
 — jedna apteczka dla instruktorów taktyki i technik interwencji w jed-
nostkach organizacyjnych Policji,
 — jedna apteczka dla prowadzących testy sprawności fi zycznej w jednost-
kach organizacyjnych Policji,
 — dla instruktorów komórek szkoleniowych Komendy Głównej Policji, ko-
mend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji — według po-
trzeb szkoleniowych,
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 — dla jednostek organizacyjnych Policji i komórek organizacyjnych, właś-
ciwych do spraw prewencji na wodzie i terenach przywodnych — we-
dług potrzeb.
Zestawy ratownictwa — apteczka R1 przydzielone zostały, uwzględnia-

jąc specyfi kę pełnienia służby, z następującymi normami wyposażenia 13:
 — jedna apteczka dla kompanii oddziału prewencji Policji/samodzielnego 
pododdziału prewencji Policji,
 — jedna apteczka dla komórki realizacyjnej Centralnego Biura Śledczego 
Policji,
 — dla instruktorów komórek szkoleniowych Komendy Głównej Policji, ko-
mend wojewódzkich Policji/Komendy Stołecznej Policji — według po-
trzeb szkoleniowych.
Warto również wspomnieć, że w polskiej Policji we wszystkich oddzia-

łach i samodzielnych pododdziałach prewencji Policji w Polsce funkcjonują 
24 zespoły medyczne. W skład zespołu medycznego wchodzi trzech funk-
cjonariuszy Policji, pełniących służbę na stanowiskach: specjalisty (pie-
lęgniarka/ratownik medyczny posiadający obligatoryjnie wyższe wykształ-
cenie medyczne), referenta (pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medycz-
ny), referenta (pielęgniarka/pielęgniarz/ratownik medyczny — kierowca 
ambulansu) 14. Na wyposażenie ambulansu medycznego składają się m.in. 15:

 — nosze główne z podwoziem,
 — nosze podbierające, płachta do przenoszenia i materac próżniowy, 
 — krzesełko kardiologiczne, 
 — długa deska stabilizująca kręgosłup uzupełniona unieruchomieniem 
głowy i pasami mocującymi,
 — zestaw unieruchamiający do złamań, zestaw unieruchamiający górny 
szyjny odcinek kręgosłupa oraz zestaw kołnierzy szyjnych,
 — urządzenie do ewakuacji lub krótka deska stabilizująca kręgosłup,
 — zbiorniki tlenu;
 — worek samorozprężalny z wlotem dla tlenu, maskami i rurkami 
do udrożnienia dróg oddechowych dla wszystkich grup wiekowych 
oraz rezerwuarem tlenu,
 — mechaniczne urządzenie do odsysania o minimalnym ciśnieniu 65 kPa 
i minimalnej pojemności 1 l,
 — aparat do ręcznego pomiaru ciśnienia krwi, rozmiary mankietów 
10 cm–66 cm,

13  Zob. zarządzenie nr 55 komendanta głównego Policji z 3 czerwca 
2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jed-
nostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad 
jego przyznawania i użytkowania (Dz. Urz. KGP poz. 87). 

14  Decyzja nr 12 komendanta głównego Policji z 22 stycznia 2016 r. w sprawie 
utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz 
samodzielnych pododdziałów prewencji Policji (Dz. Urz. KGP poz. 2). 

15  Zarządzenie nr 55 komendanta głównego Policji z 3 czerwca 2019 r. zmie-
niające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek 
organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawa-
nia i użytkowania (Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 87). 
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 — oksymetr oraz stetoskop,
 — termometr (zakres minimalny od 28°C do 42°C),
 — urządzenie do oznaczania glukozy we krwi,
 — latarka diagnostyczna,
 — zestaw do iniekcji i infuzji,
 — wkłucie doszpikowe,
 — strzykawki, igły oraz zestawy do przetaczania płynów,
 — układ do infuzji przeznaczony do podawania płynu ogrzanego do 37°C 
(± 2°C),
 — defi brylator z rejestratorem rytmu i danych pacjenta,
 — monitor kardiologiczny oraz kardiostymulator zewnętrzny,
 — zestaw do udrażniania dróg oddechowych oraz zestaw do intubacji,
 — zestaw do podawania leków;
 — aparat do nebulizacji;
 — zestaw do drenażu klatki piersiowej, 
 — wolumetryczna pompa infuzyjna,
 — kaniule do wkłuć centralnych, 
 — respirator ratowniczo-transportowy,
 — kapnometr,
 — materiały do opatrywania ran,
 — materiały do leczenia oparzeń termicznych i chemicznych,
 — zestaw porodowy,
 — zestaw do segregacji TRIAGE, 
 — indywidualny zestaw ochrony bakteriologicznej,
 — materiały do czyszczenia i dezynfekcji,
 — nóż do cięcia pasów bezpieczeństwa oraz plecak ratowniczy. 
Funkcjonariusze Policji w ramach działań ratowniczych ściśle współ-

pracują z personelem systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy o PRM jednostkami współpracującymi 
z systemem są: 

 — jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej,
 — jednostki ochrony przeciwpożarowej włączone do krajowego systemu 
ratowniczo-gaśniczego,
 — jednostki organizacyjne Policji i Straży Granicznej,
 — jednostki podległe ministrowi obrony narodowej, 
 — podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górskiego na pod-
stawie przepisów ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie i ra-
townictwie w górach i na zorganizowanych terenach narciarskich,
 — podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego na pod-
stawie przepisów ustawy z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób 
przebywających na obszarach wodnych,
 — podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa górniczego 
na podstawie przepisów ustawy z 9 czerwca 2011 r. — Prawo geolo-
giczne i górnicze,
 — jednostki organizacyjne Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa, 
o której mowa w ustawie z 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie mor-
skim,
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 — podmioty niewymienione w pkt 1–8 oraz społeczne organizacje, które 
w ramach swoich zadań ustawowych lub statutowych są obowiązane 
do niesienia pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego — 
które uzyskały wpis do rejestru jednostek współpracujących z systemem.
W roku 2019 na 4372 różnego rodzaju organizacji i instytucji ratow-

niczych (o których mówi art. 15 ustawy o PRM) wpisanych do rejestru 
jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego aż 147 stanowiły jednostki organizacyjne Policji. Uwzględniając 
powyższe dane, można stwierdzić, że Policja jako formacja stanowi ważny 
element ratownictwa medycznego w Polsce.

Potwierdzeniem przyjętej w artykule hipotezy głoszącej że: ratownictwo 
w polskiej Policji po wielu latach przemian doczekało się statusu elemen-
tu niezbędnego do pełnienia codziennej służby przez polskich policjantów 
mogą być m.in. poniższe przykłady.

Jedenastego grudnia 2019 r. ofi cer dyżurny Policji otrzymał informację, 
że na jednej z ulic Hajnówki leży mężczyzna, który potrzebuje pomocy. 
Policjanci natychmiast udali się na miejsce zdarzenia. Mężczyzna miał po-
ważne problemy z oddychaniem. Policjanci natychmiast udrożnili poszko-
dowanemu drogi oddechowe, a następnie ułożyli go w pozycji bezpiecznej, 
kontrolując jego funkcje życiowe do czasu przybycia zespołu ratownictwa 
medycznego (osoby, które nie reagują, ale oddychają prawidłowo zgod-
nie z wytycznymi resuscytacji 2015 należy ułożyć w pozycji bezpiecznej 
na boku) 16. Można z całą pewnością stwierdzić, że dzięki profesjonalnym 
działaniom policjantów nie doszło do tragedii. Mężczyzna został przewie-
ziony przez zespól ratownictwa medycznego do szpitala 17. W tym przy-
padku policjanci wykazali się nie tylko profesjonalizmem w udzielaniu 
pierwszej pomocy w stanach nagłych, ale również znajomością aktualnych 
wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji. 

Dwunastego grudnia 2019 r. około godziny 9:00 policjanci w Kędzierzy-
nie-Koźlu zauważyli leżącego na chodniku mężczyznę. Z relacji świadków 
wynikało, że mężczyzna nagle zszedł z roweru, po czym upadł na ziemię 
i stracił przytomność. Gdy mężczyzna przestał oddychać rozpoczęli resu-
scytację. Mundurowi prowadzili masaż serca na zmianę, aż do przyjazdu 
zespołu ratownictwa medycznego, który udzielił mu dalszej pomocy me-
dycznej, a następnie przewiózł go do szpitala 18. W opisanej sytuacji funk-
cjonariusze Policji okazali się niezbędnym elementem w łańcuchu przeży-
cia osoby z zatrzymaniem krążenia 19. 

16  D.A. Zideman i in., Pierwsza pomoc, <http://www.prc.krakow.pl/
wyt2015/9_PP.pdf>, 13 grudnia 2019 r. 

17  KWP w Białymstoku, Hajnowscy policjanci zapobiegli tragedii, <http://po-
licja.pl/pol/aktualnosci/182744,Hajnowscy-policjanci-zapobiegli-tragedii.html>, 
13 grudnia 2019 r. 

18  Wspólnie pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie, <http://policja.pl/pol/
aktualnosci/182775,Wspolnie-pomogli-nieprzytomnemu-mezczyznie.html>, 
13 grudnia 2019 r. 

19  Łańcuch przeżycia podsumowuje najważniejsze czynności potrzebne do sku-
tecznej resuscytacji. Większość z jego ogniw odnosi się do poszkodowanych, u których 
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Czternastego grudnia 2019 r. w Gołuchowie rozgrywany był mecz piłki 
nożnej, podczas którego zasłabł jeden z piłkarzy. Młody mężczyzna źle się 
poczuł i nagle stracił przytomność. Policjant z pleszewskiej komendy, który 
grał z nim w jednej drużynie zorientował się, że kolega znajduje się w sta-
nie nagłego zatrzymania krążenia. W związku z tym wspólnie z trzema 
kolegami na zmianę uciskali klatkę piersiową przez około 30 minut. Dzia-
łania prowadzili do czasu przyjazdu służb medycznych. Do walki o życie 
chłopaka włączyli się również strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej Go-
łuchów, którzy, m.in. dostarczyli na miejsce AED (automatyczny defi bry-
lator zewnętrzny). Przybyły na miejsce zdarzenia zespół ratownictwa me-
dycznego przewiózł mężczyznę do szpitala, gdzie odzyskał przytomność 20. 

Ratownictwo w Policji — przyszłość

Polscy policjanci są coraz lepiej przygotowani do niesienia pomo-
cy osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia. 
Dysponują coraz lepszym sprzętem i coraz szerszymi uprawnienia-
mi. Co zatem czeka funkcjonariuszy Policji w obszarze ratownictwa? 
W pierwszej kolejności optymalnym rozwiązaniem byłoby doposażenie 
każdego funkcjonariusza Policji w indywidualny zestaw ratownictwa 
medycznego składający się m.in. z opatrunków indywidualnych, opa-
trunków hemostatycznych oraz stazy (opaski uciskowej) służącej do ta-
mowania masywnych krwotoków z kończyn. Uwzględniając specyfi-
kę pełnienia służby oraz pojawiające się nowe zagrożenia, watro byłoby 
także doposażyć policjantów w opatrunki służące do zaopatrywania ran 
(kłutych, postrzałowych) klatki piersiowej. Do niezbędnych elemen-
tów indywidualnego zestawu ratownictwa należeć powinny także rę-
kawiczki jednorazowego użytku, maska do prowadzenia resuscyta-
cji oraz urządzenie do cięcia odzieży (np. nóż ratowniczy lub nożyczki). 

Dość istotnym elementem, który może wpływać na bezpieczeństwo nie 
tylko policjantów, ale także każdego obywatela, jest propozycja doposaże-
nia każdego pojazdu służbowego i każdej jednostki Policji w automatyczny 
defi brylator zewnętrzny (ang. Automated External Defi brillator; dalej jako: 
AED). Dane Europejskiej Rady Resuscytacji wskazują, że wykonanie defi -
brylacji w ciągu 3–5 minut od momentu zatrzymania krążenia może skut-
kować przeżywalnością na poziomie 50–70% 21. Mając na względzie fakt, 

doszło do zatrzymania krążenia. Łańcuch przeżycia składa się z czterech elementów: 
wczesne rozpoznanie i wezwanie pomocy, wczesne rozpoczęcie resuscytacji, wczesna 
defi brylacja oraz opieka resuscytacyjna. Zob. G.D. Perkins, Podstawowe zabiegi re-
suscytacyjne u osób dorosłych oraz automatyczna defi brylacja zewnętrzna, <http://
www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf>, 14 grudnia 2019 r.

20  KWP w Poznaniu, Uratował życie koledze z boiska, <http://policja.pl/pol/
aktualnosci/182926,Uratowal-zycie-koledze-z-boiska.html?search=72235039490694>, 
20 grudnia 2019 r. 

21  Gavin D. Perkins, Podstawowe…, wyd. cyt.
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iż policjanci są w wielu sytuacjach pierwszą służbą na miejscu zdarzenia, 
doposażenie funkcjonariuszy w urządzenia AED wydaje się w pełni zasadne. 

Nie należy jednak zapominać o najistotniejszym elemencie wpływa-
jącym na przyszłość ratownictwa medycznego w Policji, jakim jest stałe 
doskonalenie zawodowe policjantów w zakresie ratownictwa. Komendy 
wojewódzkie Policji posiadają już pewne zasoby w tym zakresie. Do nich 
należą funkcjonariusze będący: lekarzami, ratownikami medycznymi 
i pielęgniarkami pełniącymi służbę w oddziałach i pododdziałach pre-
wencji Policji, którzy mogą być niezbędnym elementem w realizacji pro-
cesu dydaktycznego, ponieważ w wielu przypadkach samokształcenie po-
licjanta, choć może być pomocne, jest jednak niewystarczające do utrzy-
mania wysokiego poziomu umiejętności ratowania życia i zdrowia innych 
ludzi. 

Inną koncepcją może być wprowadzenie obowiązkowych szkoleń z za-
kresu kwalifi kowanej pierwszej pomocy dla wszystkich osób rozpoczy-
nających służbę w Policji w trakcie realizacji szkolenia zawodowego pod-
stawowego. W chwili obecnej, zgodnie z programem nauczania szkolenia 
zawodowego podstawowego, zajęcia z zakresu udzielania pierwszej po-
mocy realizowane są w trakcie 42 godzin zajęć, zaś szkolenie w zakresie 
kwalifi kowanej pierwszej pomocy trwa 66 godzin zajęć, zatem są to tylko 
3 dni dodatkowego szkolenia, zaś korzyści z tego rozwiązania są bardzo 
duże 22. Dzięki takiemu programowi policjanci uzyskują nie tylko upraw-
nienia ratownika, ale również nabywają wyższe umiejętności niezbędne 
do ratowania osób w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Z założeń 
programowych wynika, że szkolenia z zakresu kwalifi kowanej pierwszej 
pomocy mają na celu przygotowanie ratowników jednostek współpracu-
jących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego do realizacji 
zadań z ratownictwa w czasie akcji ratowniczych, w tym w szczególności 
udzielania pomocy osobom w stanie  nagłego  zagrożenia  zdrowotnego 23. 
Można więc powiedzieć, że skoro szkolenie zawodowe przygotowuje poli-
cjanta do realizacji podstawowych zadań Policji, to proponowane rozwią-
zanie jest jak najbardziej zasadne.

Podsumowanie

Ratowanie osób, które znalazły się w sytuacji zagrożenia życia bądź 
zdrowia dla wielu ratowników, policjantów, czy strażaków jest czymś bar-
dzo ważnym, określanym nawet misją. Misją, w której jeden człowiek może 
dać drugiemu to, co bezsprzecznie stanowi najwyższą wartość — życie. Po-
licjanci w wielu zdarzeniach, narażając własne życie, ratują innych ludzi, 
wypełniając w ten sposób rotę policyjnego ślubowania: „Ja, obywatel Rze-
czypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, 

22  Decyzja nr 168 komendanta głównego Policji z 22 maja 2019 r. w sprawie 
programu szkolenia zawodowego podstawowego (Dz. Urz. KGP z 2019 r., poz. 83). 

23  Rozporządzenie ministra zdrowia z 19 marca 2007 r. w sprawie kursu 
w zakresie kwalifi kowanej pierwszej pomocy (DzU z 2007 r., poz. 408).
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ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rze-
czypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa 
i jego obywateli, nawet z narażeniem życia” 24.
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Streszczenie: W artykule, na podstawie analizy policyjnej dokumentacji, 
własnych doświadczeń autora oraz dostępnej literatury, przedstawiono roz-
wój ratownictwa w polskiej Policji w okresie lat 1990–2019. Przytoczono 
także przykłady działań ratowniczych podejmowanych przez policjantów, 
wskazujące na ich profesjonalne przygotowanie do niesienia pomocy innym 
osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Na pod-
stawie analizy zgromadzonej literatury przedmiotu w rozważaniach przy-
jęto hipotezę, że ratownictwo w polskiej Policji po wielu latach przemian 
doczekało się statusu elementu niezbędnego do pełnienia codziennej służby 
przez polskich policjantów. 
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Medical Rescue in the Police – the Past

Since being established, the Polish Police have been providing a valuable 
service to their citizens. Oriented at helping other people, the actions of police 
offi cers, are most often noticeable in situations where people’s lives or health 
are at risk. Police offi cers, often at the risk of their own lives, help those 
in need, regardless of the threats which appear every day in their service, 
thus fulfi lling the police oath. Every situation in which human life or health 
is at risk is different. Ryszard Kałużny notes that helping people in danger 
is an example of human bravery. Bravery is probably shown not only by po-
lice offi cers, but also by other people, however, it is in the police work where 
it is easily noticeable on every-day basis. In many situations of providing help 
to other people, apart from their knowledge and fi rst-aid skills, law enforcers 
have to show readiness to carry out rescue operations in emergency situa-
tions, and with their courageous attitude, they often risk their own lives 2.

Thanks to their reliable service, the Polish Police are perceived as a pro-
fessional organisation which has enjoyed respect and trust in the soci-
ety for many years. The most recent survey conducted by the Centre for 
Public Opinion Research (CBOS) in March 2020 indicates that 80% of the 
citizens of the Republic of Poland evaluated police performance at a very 
high level — the service was ranked fi rst among public institutions 3. 

1  Lieutenant Adam Płaczek, Ph.D. — Head of the Department of Physical 
Education of the Police Academy in Szczytno; lecturer in medical rescue, world 
champion in medical rescue - EMS (Israel 2008);  author of publications in the 
fi eld of internal security, medical services and uniformed public services.

   E-mail address: <a.placzek@wspol.edu.pl>.
2  Kałużny R, Edukowanie człowieka do funkcjonowania w sytuacjach trud-

nych. Zeszyty Naukowe WSOWL, 2003, No. 1, p. 150.
3 See: CBOS, Policja najlepiej ocenianą instytucją w Polsce, 5–15 marca 

2020 r. Electronic source: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/186709,Policja-
-najlepiej-oceniana-instytucja-w-Polsce.html, accessed: 25.03.2020.
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In the deliberations, a hypothesis has been adopted that the medical rescue 
service of the Polish Police, after many years of transformations, has become 
an indispensable element of the daily police service. In order to validate this 
hypothesis, research has been conducted, which included, among other activi-
ties, an examination of relevant police records. Wiesława Ciechaniewicz points 
out that examining documents and other products of human activity is a re-
search technique used to collect information, e.g. about the institution being 
examined, and a document can be defi ned as any item that may be a source 
of information for issuing opinions about objects, people and processes 4. 
The analysis herein included documentation on police education, media re-
ports and selected publications on emergency medical rescue in the Police. 

According to the dictionary of the Polish language rescue is ‘1. «a set 
of measures and methods for saving human life and providing help in con-
ditions of danger»’. 2. ‘«emergency services»’ 5. Rescue is understood here 
as helping a person who is in some kind of danger or in a diffi cult situation. 
Diffi cult situations are defi ned by experts by making a reference to a spe-
cifi c incident. Jarosław Rudniański believes that a diffi cult situation can 
be created by various factors, forcing specifi c behaviours on people, while 
the situation itself is diffi cult because, as a rule, it requires extreme effort 
to be made easy or at least easier. This involves physical as well as men-
tal or psychological effort — and often all three are combined. For one per-
son, a given situation can be diffi cult, while for another, it does not have 
to be such 6. Providing help to other people who fi nd themselves in a diffi -
cult situation — most often in a situation of sudden threat to health or life 
— very often requires extreme physical as well as mental effort. A situation 
of sudden health emergency is defi ned as ‘a state involving a sudden or im-
mediately foreseeable appearance of symptoms of deterioration of health, 
an immediate consequence of which may be serious damage to bodily func-
tions or injury or loss of life, requiring immediate medical rescue and treat-
ment’ 7. Medical rescue, in simple terms, is activities performed by emergency 
medical staff operating in pre-hospital care. Police actions towards a person 
in a state of health emergency are referred to as fi rst aid, or, if a police offi cer 
is a medical rescuer, as advanced fi rst aid. According to the provisions of the 
Act on State Medical Rescue, fi rst aid is defi ned as a ‘set of actions taken 
to rescue a person in a state of emergency, performed by a person at the 
scene of the incident, including the use of medical devices and equipment’ 8.

In the past, such activities were called pre-medical assistance. Nowa-
days, such a term is no longer to be found in Polish dictionaries and it has 
been replaced by the term of fi rst aid.

4  Ciechaniewicz W (Ed.), Pedagogika. Warsaw, 2008, p. 68. 
5 Słownik języka polskiego PWN, dictionary entry: rescue. Electronic source: 

https://sjp.pwn.pl/slowniki/ratownictwo.html, accessed: 8.12.2019.
6  Rudniański J, Sytuacje trudne i rozwój duchowy człowieka, [in:] Hołyst 

B (Ed.), Człowiek w sytuacji trudnej. Warsaw, 1991, pp. 7–9.
7  Ustawa z 8 września 2006 o Państwowym Ratownictwie Medycznym (DzU 

No. 191, item 1410 as amended.; hereinafter: ustawa o PRM), Article 3(8). 
8  Ibid., Article 3(7).
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Ever since the Polish Police was established, police offi cers have been pre-
paring to help those injured or taken suddenly ill at fi rst-aid classes. Created 
in the Police Training Methodology Centre in Legionowo in 1994, the pro-
gram of basic training for newly recruited police offi cers was designed not only 
to provide students with universal skills, but also to prepare offi cers to perform 
strictly understood police activities, and to develop as many as 33 specifi c 
skills necessary to perform offi cial duties. Such skills included, among others:

 — acting in extreme situations,
 — maintaining confi dentiality of activities,
 — using IT resources,
 — using principles of tactics to perform offi cial duties,
 — dealing with the HIV-positive and mentally ill,
 — sobriety testing,
 — providing pre-medical assistance,
 — behaving in accordance with ethical principles 9.
The main objective of the then implemented course was to prepare police 

offi cers to carry out tasks assigned to the Police. Rescue issues were aimed 
at preparing students to provide pre-medical assistance to a person at the 
police station. The educational objectives of such a course were to make sure 
that the student knew the legal consequences of failure to meet the obligations 
required of police offi cers, was able to make the right decision on how to pro-
vide pre-doctoral assistance, and was able to examine the heart rate and carry 
out basic reanimation activities (currently resuscitation), could stop external 
bleeding and knew how to deal with a suspected HIV infection. Pre-medical 
classes lasted 14 teaching hours at the time and were carried out — according 
to the course programme — by a doctor, using basic CPR manikins and police 
offi cers’ fi rst aid fi eld dressings. Although this type of dressing was supposed 
to stop massive hemorrhages, its construction left a lot to be desired, because, 
among others, the infl exible bandage easily ripped while wounds were being 
dressed and hemorrhages were being stopped. 

The year 2000 turned out to be a breakthrough for Medical Rescue 
in the Polish Police, when, for the fi rst time, international recommenda-
tions on fi rst aid and education in this fi eld, called the guidelines of the 
European Resuscitation Council 2000 10 (hereinafter: ERC), were intro-
duced in training programmes. Those guidelines introduced a completely 
different approach to assisting people in a health emergency than before. 
There appeared manikins in police schools which gave students feedback 
as to whether their actions were correct or needed to be corrected. It was 
also an asset that training provided exclusively by or under the supervi-
sion of doctors was abandoned and the possibility was introduced for fi rst 
aid courses and training to be provided by medical rescuers and nurses. 
These changes resulted in a professional approach to education in this 

 9  CSP, Program szkolenia podstawowego nowo przyjętych policjantów. Le-
gionowo, 1994, pp. 5–7. 

10  European Resuscitation Council has been developing the best and latest 
fi rst aid regulations since 1988. Since 2001, it has had a Polish representative — 
the Polish Resuscitation Council based in Krakow.
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fi eld and the use of specialists who not only knew how to save human 
lives, but above all had experience in the service. In most cases, classes 
in police schools and centres were conducted by police offi cers experi-
enced in the medical profession (nurses, medical rescuers). After 2000, 
the standards of the American organisation dealing with pre-hospital 
emergency care — the BTLS (Basic Trauma Life Support) — also appeared 
in police training programmes. These issues mainly concerned the way 
in which the victim of an accident was examined, thus fi lling a gap that 
existed then in the ERC guidelines. These procedures were nothing more 
than a simple examination aimed at recognising the state of immediate 
threat to life during a brief visual examination of the injured person. The 
examination started from the victim’s head, through the neck, chest, ab-
domen, pelvis, lower and upper limbs, and ended with an examination 
of the back and buttocks. Such a procedure guaranteed the recognition 
of serious injuries (e.g. entry and exit gunshot wounds) during assistance 
provided by a police offi cer. With some technical changes, this approach 
currently operates as part of providing assistance to people in a health 
emergency. It is worth noting that for the majority of police offi cers, the 
completion of basic training at that time ended their education in the fi eld 
of medical rescue — only a few police offi cers could continue their educa-
tion and professional training in this area. 

Subsequent changes brought about by the 2005 and 2010 resuscita-
tion guidelines  consolidated the principles of providing fi rst aid to victims 
to such an extent that they were based not only on people with medical 
professions, but also on all services responsible for providing assistance 
to victims. In the Polish Police, there were training courses in fi rst aid, ad-
dressed mainly to police offi cers serving in counter-terrorist subunits. The 
year 2011 was also a breakthrough for the Polish Police, when a series 
of training courses in advanced fi rst aid for police offi cers was launched, 
thanks to which several thousand offi cers gained their rescuers’ qualifi ca-
tions. 

Medical Rescue in the Police – the Present

In accordance with Article 25 of the Act on the Police 11, admission 
of a candidate for service in the Police shall take place after conduct-
ing a recruitment procedure aimed at determining whether the candidate 
meets the requirements for admission to service in the Police and deter-
mining his/her predisposition to perform this service. After having been 
recruited to service, an offi cer is obligatorily sent for basic police training, 
during which, within the scope of the fi rst aid training, he or she learns 
how to save human life and health. There are 42 hours of teaching class-
es scheduled for this preparation. The training programme based on the 

11  Act on the Police of 6 April 1990. (consolidated text, DzU, 2019, items 161, 
125, 1091, 1556, 1608, 1635, 1726, 2020; hereinafter: Act on the Police).
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guidelines of the European Resuscitation Council of 2015 and the proce-
dure of pre-hospital care in accordance with ITLS standards (Internation-
al Trauma Life Support — BTLS until 2005) 12 envisages the preparation 
of a police offi cer to provide assistance in the following health emergencies:

 — loss of consciousness,
 — sudden cardiac arrest,
 — airway obstruction,
 — hemorrhages,
 — shock,
 — bodily injuries,
 — heart attack,
 — drowning,
 — burns and frostbite,
 — electrocution,
 — multi-organ trauma,
 — seizure,
 — diabetes,
 — stroke.
First-aid classes are conducted using the latest generation of medical 

equipment, including manikins equipped with tablets, thanks to which, 
immediately after an exercise has been performed, the participant of the 
training receives feedback on how he or she has carried out rescue op-
erations, kits for simulation of bodily injuries equipped with artifi cial 
blood, and even vests to learn how to perform rescue activities in the case 
of choking. The current preparation of a police offi cer to perform their du-
ties based on realistic scenarios with the use of specialist training equip-
ment indicates that huge progress has been made in this respect. Medi-
cal rescue classes before 2000 were largely carried out by one police of-
fi cer performing the activities on one another. Nowadays, there is no such 
need, and during the exercises, e.g. handling a choking event, offi cers 
do not have to ‘backslap’ each other, exposing themselves to unnecessary 
injuries, but they use specialist equipment for this purpose.

When analysing the current guidelines for cardiopulmonary resus-
citation (guidelines of 2015), it can be quite easily seen that for nearly 
20 years since the guidelines were established, the relevant knowledge 
of the people providing fi rst-aid has been signifi cantly enriched by the 
many experiences of medical rescue specialists. These changes are also 
noticeable in police medical rescue. Experienced and very well educated 
instructors, the latest generation of training equipment, and the introduc-
tion of advanced fi rst aid courses for police offi cers have made it possible 
to say with full responsibility that medical rescue has now become well es-
tablished in the Polish Police. The vast majority of police offi cers claim that 
medical rescue is an essential part of their daily service throughout the 
country. Police offi cers are equipped not only with a personal rescue kit, 

12  The ITLS Approach. Electronic source: https://www.itrauma.org/educa-
tion/itls-approach/, accessed: 14.12.2019.
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but also, depending on their needs, with rescue sets — e.g. an R0 medical 
rescue kit with the following standard equipment:

 — one fi rst-aid kit for a car in a patrol and intervention unit,
 — one fi rst-aid kit for a traffi c department vehicle,
 — one fi rst-aid kit for a vehicle of a police riot squad or subunit,
 — one fi rst aid kit for the intervention unit of the Central Bureau of Inves-
tigation of the Police,
 — one fi rst aid kit for each detention or sobering-up room, emergency 
youth centre;
 — one fi rst-aid kit for duty offi cers in police units;
 — one fi rst aid kit for shooting instructors in police organisational units,
 — one fi rst aid kit for instructors of tactics and techniques of intervention 
in police organisational units;
 — one fi rst aid kit for those conducting physical fi tness tests in police 
organisational units,
 — for instructors of training units of the National Police Headquarters, 
regional police headquarters, and Metropolitan Police Headquarters – 
rescue equipment according to their training needs;
 — for the organisational units of the Police and the organisational units 
responsible for protection on waters and the waterside areas – rescue 
equipment according to their needs.
R1 medical rescue kits have been allocated, taking into account the 

specifi city of service, in line with the following equipment standards 13:
 — one kit for the company of the riot police squad/subunit,
 — one kit for the intervention unit of the Central Bureau of Investigation 
of the Police,
 — for instructors of training units of the National Police Headquarters, 
regional police headquarters, and Metropolitan Police Headquarters — 
rescue equipment according to their training needs.
It is also worth mentioning that there are 24 medical teams operating 

in all units and independent subunits of the riot police in Poland. These 
medical teams consist of three police offi cers: one specialist (nurse/medi-
cal rescuer with obligatory higher medical education), and two assistants 
– a nurse/medical rescuer and a nurse/medical rescuer — ambulance 
driver) 14. The equipment of an ambulance consists of, among others 15:

13  See: Zarządzenie nr 55 komendanta głównego Policji z 3 czerwca 
2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jed-
nostek, komórek organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad 
jego przyznawania i użytkowania (DzU, item 87). 

14  Decyzja nr 12 komendanta głównego Policji z 22 stycznia 2016 r. w sprawie 
utworzenia, struktury organizacyjnej i etatowej oddziałów prewencji Policji oraz 
samodzielnych pododdziałów prewencji Policji [DzU KGP (Offi cial Journal of the 
National Police HQ], item 2). 

15  Zarządzenie nr 55 komendanta głównego Policji z 3 czerwca 2019 r. zmie-
niające zarządzenie w sprawie określenia norm wyposażenia jednostek, komórek 
organizacyjnych Policji i policjantów oraz szczegółowych zasad jego przyznawa-
nia i użytkowania (DzU KGP, 2019, item 87). 
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 — an emergency ambulance stretcher,
 — a plain stretcher, a carrying sheet and a vacuum mattress, 
 — a stair chair,
 — a long spine-stabilisation board equipped with a head restraint and 
fastening straps,
 — a fracture immobilisation kit, upper cervical spine immobilisation kit 
and cervical collar kit,
 — an evacuation device or a short spine board,
 — oxygen cylinders,
 — a bag valve mask with oxygen inlet, masks and tubes to clear the air-
ways for all ages and an oxygen cylinder,
 — a mechanical suction device with a minimum pressure of 65 kPa and 
a minimum capacity of 1 l,
 — a manual blood pressure measurement device, cuff sizes 10–66 cm,
 — an oximeter and a stethoscope,
 — a thermometer (28 °C to 42 °C),
 — a device for measuring blood glucose,
 — a diagnostic torch,
 — an injection and infusion kit,
 — intraosseous catheter,
 — syringes, needles and blood transfusion kits,
 — an infusion system designed to deliver fl uid heated to 37 ± 2 °C,
 — a defi brillator equipped with a rhythm and patient data recorder,
 — a cardiac monitor, and an external cardiostimulator,
 — a kit for clearing airway irritation, and an intubation kit,
 — a medication administration kit,
 — a nebuliser,
 — a chest drainage kit, 
 — an infusion pump,
 — cannulas for central venous access,
 — a portable ventilator,
 — a capnometer,
 — materials for dressing wounds,
 — materials for thermal and chemical burns,
 — a birth kit,
 — Triage system kits, 
 — personal bacteriological protection kit,
 — cleaning and disinfecting materials,
 — seatbelt cutter and rescue rucksack. 
Police offi cers, within the framework of rescue operations, closely co-

operate with the staff of the State Medical Rescue System. In accordance 
with art. 15(1) of the Act on State Medical Rescue, the units cooperating 
with the system are: 

 — organisational units of the State Fire Service,
 — fi re protection units incorporated in the national rescue and fi refi ghting 
system,
 — organisational units of the Police and Border Guard;
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 — units subordinate to the Minister of National Defence,
 — authorities responsible for mountain rescue under the provisions of the 
Act of 18 August 2011 on Safety and Rescue in Mountains and Organ-
ised Ski Areas,
 — authorities responsible for water rescue under the provisions of the Act 
of 18 August 2011 on the Safety of Persons Staying in Water Areas,
 — authorities responsible for mining rescue under the provisions of the 
Act of 9 June 2011 — Geological and mining law,
 — organisational units of the Maritime Search and Rescue Service re-
ferred to in the Act of 18 August 2011 on Maritime Safety,
 — authorities not listed in points 1–8 and social organisations which, 
as part of their statutory tasks, are obliged to provide assistance to per-
sons in a state of sudden health threat, which are listed in the register 
of authorities cooperating with the State Medical Rescue System.
In 2019, out of 4372 different types of rescue organisations and institu-

tions (referred to in Article 15 of the Act on State Medical Rescue) listed 
in the register of units cooperating with the State Medical Rescue Sys-
tem, as many as 147 were organisational units of the Police. Taking into 
account the abovementioned data, it can be concluded that the Police, 
as a service, is an important element of medical rescue in Poland.

Confi rmation of the hypothesis adopted in the article that the medical 
rescue service of the Polish Police, after many years of transformations, has 
become an essential element of the daily service of Polish Police offi cers can 
be found, among others, in the following examples.

On December 11th, 2019, a police offi cer on duty received informa-
tion that there was a man lying on one of the streets of Hajnówka, who 
obviously needed help. The police offi cers attended the scene immediately 
to fi nd that the man had serious breathing problems. The police offi cers 
immediately cleared the airway of the injured person and then placed 
him in a recovery position, controlling his vital functions until the ar-
rival of the emergency medical rescue team (people who are nonresponsive 
but breathing properly should be placed in a recovery position according 
to the CPR guidelines of 2015) 16. It can be concluded with certainty that 
thanks to the professional actions of the police offi cers, tragedy was pre-
vented. The man was taken to hospital by the emergency medical team 17. 
In this case, the police offi cers demonstrated not only professionalism 
in providing fi rst aid in an emergency, but also knowledge of the current 
guidelines of the European Resuscitation Council. 

On December 12th, 2019, at around 9:00 a.m., police officers 
in Kędzierzyn-Koźle noticed a man lying on the pavement. The witnesses 
reported that the man had suddenly got off his bike and then fell to the 
ground and lost consciousness. When the man stopped breathing, they 

16  Zideman D.A et al., Pierwsza pomoc. Electronic source: http://www.prc.
krakow.pl/wyt2015/9_PP.pdf, accessed: 13.12.2019. 

17  KWP w Białymstoku, Hajnowscy policjanci zapobiegli tragedii. Electronic 
source:  http://policja.pl/pol/aktualnosci/182744,Hajnowscy-policjanci-zapo-
biegli-tragedii.html, accessed: 13.12.2019.
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began resuscitation. The offi cers took turns at performing cardiac mas-
sage until the medical rescue team arrived, who provided him with fur-
ther medical assistance and then took him to hospital 18. In this situation, 
the police offi cers proved to be an essential element in the survival chain 
of a person in cardiac arrest 19. 

On the 14th of December 2019, a football match was played 
in Gołuchów, during which one of the players fainted. The young man felt 
unwell and suddenly lost consciousness. A police offi cer from the Police 
Headquarters in Pleszew,who was playing with the man on the same team, 
realised that his teammate was in a state of sudden cardiac arrest. There-
fore, together with three other players, they took turns compressing his 
chest for about 30 minutes. They continued until the arrival of the medi-
cal services. Firefi ghters from the Voluntary Fire Brigade of Gołuchów also 
joined the fi ght for the man’s life, who, among others, delivered an au-
tomatic external defi brillator (hereinafter: AED). The emergency medical 
team took the man to hospital, where he regained consciousness 20.

Medical Rescue in the Police – the Future

Polish police offi cers are increasingly better prepared to help people 
who fi nd themselves in a life or health threatening situation. Their equip-
ment is consistently improving, along with their powers. So what awaits 
police offi cers in the rescue area? First of all, an optimal solution would 
be to equip each police offi cer with an individual medical rescue kit con-
sisting of, among other things, individual dressings, haemostatic dress-
ings, and a stasis (compression bandage) used to stop massive bleeding 
from the limbs. Taking into account the specifi c nature of the service and 
the new threats, it would also be advisable to equip police offi cers with 
dressings to treat wounds (stab wounds, gunshots) to the chest. The nec-
essary elements of an individual rescue kit should also include dispos-
able gloves, a mask for conducting resuscitation, and a device for cutting 
clothes (e.g. a rescue knife or scissors). 

18  Wspólnie pomogli nieprzytomnemu mężczyźnie. Electronic source: http://
policja.pl/pol/aktualnosci/182775,Wspolnie-pomogli-nieprzytomnemu-mezczy-
znie.html, accessed: 13.12.2019. 

19  The survival chain summarises the most important activities needed for 
effective resuscitation. The majority of its links refer to victims who have suffered 
cardiac arrest. The survival chain consists of four elements: early diagnosis and 
call for assistance, early initiation of resuscitation, early defi brillation, and re-
suscitation care. See: Perkins G.D, Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób 
dorosłych oraz automatyczna defi brylacja zewnętrzna. Electronic source: http://
www.prc.krakow.pl/wyt2015/2_BLS.pdf, accessed: 14.12.2019.

20  KWP w Poznaniu, Uratował życie koledze z boiska. Electronic source: 
http://policja.pl/pol/aktualnosci/182926,Uratowal-zycie-koledze-z-boiska.htm-
l?search=72235039490694, accessed: 20.12.2019. 
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A rather important element that may affect the safety not only of police 
offi cers but also of every citizen is the proposal to upgrade every police 
vehicle and every police unit with an AED. The European Resuscitation 
Council data indicate that defi brillation within 3–5 minutes of cardiac ar-
rest may result in a survival rate of 50–70% 21. Given that police offi cers 
are in many situations the fi rst responders at the scene, it seems fully 
justifi ed to equip offi cers with AEDs. 

However, we should not forget about the most important element in-
fl uencing the future of emergency medical rescue in the Police, i.e. the 
continuous in-service training of police offi cers in emergency rescue. Re-
gional police headquarters already have some resources in this respect. 
These include offi cers who are: doctors, medical rescuers and nurses serv-
ing in the police units and subunits, who may be an essential element 
in the implementation of the teaching process, because in many cases, 
police offi cers’ self-education, although helpful, is nevertheless insuffi cient 
to maintain the high level of skills required to save the lives and health 
of other people.

Another suggestion may be the introduction of obligatory training in ad-
vanced fi rst aid for all persons joining the Police during basic training. 
At present, according to the basic training curriculum, fi rst aid is provided 
over 42 teaching hours, while training in advanced fi rst aid is provided 
over an additional 24 teaching hours, which is only 3 days of additional 
training, and the benefi ts are huge 22. Thanks to such a program, police 
offi cers not only obtain rescuers’ qualifi cations, but also acquire higher 
skills necessary to rescue people in a health emergency. The programme 
objectives indicate that training in advanced fi rst aid is aimed at prepar-
ing rescuers for units cooperating with the State Medical Rescue system 
to carry out rescue tasks during rescue operations, including in particular 
providing assistance to persons in a state of sudden health emergency 23. 
It may therefore be said that since professional training prepares a police 
offi cer to carry out the basic tasks of the Police, the proposed solution 
is most justifi ed.

Conclusions

Rescuing people who are in a life or health threatening situation is, for 
many rescuers, police offi cers, and fi refi ghters, of great importance, and 
by some of them is perceived even as their mission. A mission in which 
one person can give to another what is undoubtedly the highest value — 
life. Very often, risking their own lives, police offi cers save other people, 
thereby fulfi lling the police oath: ‘I, a citizen of the Republic of Poland, 

21  Perkins G.D, Podstawowe…, op. cit.
22  Decyzja nr 168 komendanta głównego Policji z 22 maja 2019 w sprawie 

programu szkolenia zawodowego podstawowego, (DzU KGP, 2019, item 83). 
23  Rozporządzenie ministra zdrowia z 19 marca 2007 w sprawie kursu w za-

kresie kwalifi kowanej pierwszej pomocy (DzU, 2007, item 408).
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being aware of the  duties of a police offi cer I am about to undertake, sol-
emnly swear to serve the Nation faithfully, protect the legal order estab-
lished under the Constitution of the Republic of Poland, protect the security 
of the State and its citizens, even at risk to my life’ 24.
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Summary: The article, based on an analysis of police records, the au-
thor’s own experience and available literature, presents the development 
of medical rescue in the Polish Police in the years 1990–2019. The article 
also gives examples of police rescue operations, which indicate police offi c-
ers’ professional preparation to help other people in a state of sudden health 
emergency. On the basis of the analysis of the collected relevant literature, 
the author has adopted a hypothesis that the medical rescue service of the 
Polish Police, after many years of transformations, has become an essential 
element of the daily service of Polish Police offi cers.
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EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY JAKO 
MECHANIZM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ 
W SPRAWACH KARNYCH NA RZECZ ZWALCZANIA 

CYBERPRZESTĘPCZOŚCI

Walka z dynamicznie rozwijającą się przestępczością międzynarodową po-
woduje konieczność tworzenia ujednoliconych instrumentów współpracy 
w sprawach karnych. Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości powinny 
dysponować skutecznymi narzędziami umożliwiającymi szybką reakcję 
na popełnione przestępstwo — niezależnie od miejsca jego zaistnienia. Do-
tychczasowe formy współpracy państw europejskich opierały się na kilku 
regulacjach prawnych, co znacznie utrudniało współpracę na terenie Unii 
Europejskiej (dalej jako: UE). Dlatego też tworzenie prostych i skutecznych 
metod współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w sprawach kar-
nych stanowi jeden z priorytetów UE 2. 

Efektem prac nad ujednoliceniem europejskich przepisów dotyczących 
współpracy w sprawach karnych jest europejski nakaz dochodzenio-
wy (dalej jako: END). Inicjatywa stworzenia END została przedstawiona 
21 maja 2010 r. przez wybrane państwa członkowskie Unii Europejskiej 
i następnie przyjęta przez Komisję Europejską 25 sierpnia 2011 r. Osta-
tecznie 3 kwietnia 2014 r. Parlament Europejski i Rada wspólnie przyjęły 
dyrektywę nr 2014/41/UE w sprawie europejskiego nakazu dochodzenio-
wego w sprawach karnych 3.

Zakres stosowania europejskiego nakazu dochodzeniowego

Europejski nakaz dochodzeniowy wprowadza kompleksowy system 
pozyskiwania dowodów w sprawach o charakterze transgranicznym, 

1  Dr Paweł Olber — starszy wykładowca Instytutu Nauk Prawnych Wydziału 
Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie.

   Adres do korespondencji: <p.olber@wspol.edu.pl>.
2  M. Kusak, Europejski nakaz dochodzeniowy — przełom w dziedzinie europej-

skiego ścigania karnego?, „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” 2012, nr 4, 
s. 93–94, <http://hdl.handle.net/10593/6276>, 1 sierpnia 2018 r.

3  Dz. Urz. UE L 130 z 2014 r., s. 1; dalej jako: dyrektywa nr 2014/41/UE.
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który oparty jest na zasadzie wzajemnego uznawania. Nowy instrument 
prawny zastępuje istniejące programy wzajemnej pomocy prawnej w UE, 
w szczególności konwencję o wzajemnej pomocy prawnej pomiędzy pań-
stwami członkowskimi Unii Europejskiej, sporządzoną w Brukseli 29 maja 
2000 r. 4, oraz decyzję ramową Rady 2008/978/WSiSW z 18 grudnia 
2008 r. w sprawie europejskiego nakazu dowodowego dotyczącego przed-
miotów, dokumentów i danych, które mają zostać wykorzystane w postę-
powaniach w sprawach karnych 5.

Uregulowania zawarte w dyrektywie nr 2014/41/UE obejmują kom-
pletny proces gromadzenia materiału dowodowego, począwszy od zabez-
pieczenia środków dowodowych oraz określenia terminów gromadzenia 
dowodów na podstawie wniosków państw członkowskich. Dyrektywa za-
wiera także przepisy umożliwiające odmowę przyjęcia wniosków. Ponad-
to wprowadza jednolity standard formularzy stosowanych w celu groma-
dzenia materiału dowodowego oraz chroni podstawowe prawo do obrony. 
O wydanie END może zwrócić się podejrzany lub oskarżony. Możliwość 
taką posiada również prawnik działający w imieniu takiej osoby w ra-
mach mającego zastosowanie prawa do obrony wynikającego z prze-
pisów krajowych oraz zgodnie z krajową procedurą karną. Państwa 
członkowskie muszą zapewnić środki odwoławcze równoważne środkom 
krajowym. Należy także właściwie poinformować osoby objęte nakazem 
o przysługujących im możliwościach. Europejski nakaz dochodzeniowy 
ma zastosowanie do wszystkich państw członkowskich UE z wyjątkiem 
Danii i Irlandii. W przyjęciu dyrektywy uczestniczyła również Wielka 
Brytania, która 1 lutego 2020 r. stała się państwem trzecim (państwem 
spoza UE). 22 maja 2017 r. minął termin wdrożenia END do prawa kra-
jowego 6.

Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy nr 2014/41/UE END to orzeczenie 
sądowe wydane lub zatwierdzone przez organ wymiaru sprawiedliwości 
jednego państwa członkowskiego (dalej jako: państwo wydające) w celu 
wezwania innego państwa (dalej jako: państwo wykonujące) do przepro-
wadzenia jednej lub kilku określonych czynności dowodowych w celu uzy-
skania materiału dowodowego. Europejski nakaz dochodzeniowy może być 
również wykorzystany w celu pozyskania materiału dowodowego znajdu-
jącego się w dyspozycji państwa członkowskiego.

Zaletą END jest jego uniwersalność oraz niewielkie ograniczenia wy-
nikające z art. 3 dyrektywy nr 2014/41/UE. Z przepisu wynika, że END 
obejmuje każdą czynność dochodzeniową, z wyjątkiem:

 — czynności związanych z tworzeniem zespołu dochodzeniowo-śledczego,
 — gromadzenia materiału dowodowego w ramach zespołu dochodze-
niowo-śledczego. 

4  DzU z 2007 r., nr 135, poz. 950.
5  Dz. Urz. UE L 350 z 2008 r., s. 72; akt uchylony 21 lutego 2016 r.
6  V. Jourova, Europejski nakaz dochodzeniowy, <https://ec.europa.eu/po-

land/news/170522_inv_order_pl>, 3 sierpnia 2019 r.
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Warunki wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego

Rodzaj postępowań, w toku których istnieje możliwość wydania END, 
określa art. 4 dyrektywy nr 2014/41/UE. Europejski nakaz dochodzenio-
wy może być wydawany przede wszystkim w sprawach karnych, ponieważ 
można go wydać w odniesieniu do postępowania karnego, które wszczął 
organ wymiaru sprawiedliwości lub które może zostać wszczęte przed or-
ganem wymiaru sprawiedliwości w sprawie o przestępstwo na mocy pra-
wa państwa wydającego. Wydanie END nie musi być ściśle powiązane ani 
też ograniczać się do toczącego się lub mogącego się toczyć postępowa-
nia karnego. Europejski nakaz dochodzeniowy może być wydany również 
w postępowaniu wszczętym przez organy administracji w związku z czy-
nami zagrożonymi karą na mocy prawa krajowego państwa wydającego 7. 

Dyrektywa nr 2014/41/UE nie określa ściśle organów uprawnionych 
do wydania END. Zgodnie z art. 2 lit. c dyrektywy organ wydający oznacza 
sędziego, sąd, sędziego śledczego, prokuratora właściwego w danej sprawie 
lub każdy inny właściwy organ określony przez państwo wydające i w da-
nym przypadku wypełniający swoją funkcję w postępowaniu karnym. Tego 
rodzaju nakaz musi być jednak zatwierdzony np. przez sędziego 8. 

Organ wydający END wypełnia formularz stanowiący załącznik A do dy-
rektywy nr 2014/41/UE, podpisuje go i poświadcza zawarte w nim dane. 
Formularz zawiera następujące informacje 9:

 — dane organu wydającego oraz w niektórych przypadkach dane organu 
zatwierdzającego,
 — przedmiot i podstawy wydania nakazu, 
 — dane osób, których dotyczy czynność,
 — opis przestępstwa, które jest przedmiotem postępowania,
 — przepisy prawa karnego państwa wydającego, mające zastosowanie 
do wskazanego przestępstwa, 
 — opis żądanej czynności procesowej,
 — opis materiału dowodowego, który należy uzyskać.
Nakaz sporządza się w języku urzędowym państwa wydającego bądź 

w jednym z języków urzędowych UE 10. Organ wydający może wydać nakaz 
jedynie w przypadku, jeżeli jest to konieczne i proporcjonalne do celów 
postępowania, oraz w sytuacji, kiedy jest to dopuszczalne na tych samych 
warunkach w podobnej sprawie krajowej 11. Potrzeba respektowania kry-
teriów proporcjonalności podkreślona została już w preambule dyrektywy 
nr 2014/41/UE. Brak proporcjonalności END i konieczności stosowania 

 7  A. Bojańczyk, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie usta-
wy — Kodeks postępowania karnego (projekt z dnia 1 marca 2017 r.), Warszawa 
2017, s. 2, <http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/fi le-20170410-opinia-
-dla-ms-ws-zm-kpk-mec-bojanczyk-u-6-17-19208.pdf>, 4 sierpnia 2018 r.

 8  Tamże, s. 6.
 9  Dyrektywa nr 2014/41/UE, art. 5 ust. 1.
10  Tamże, art. 5 ust. 2.
11  Tamże, art. 6.
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tego instrumentu stanowi ujemną przesłankę procesową w postępowaniu 
o wydanie nakazu, która powinna skutkować odmową wydania 12. 

Realizacja europejskiego nakazu dochodzeniowego

Organ wydający END przekazuje go wykonującemu w dowolny sposób, 
pozwalający uzyskać pisemne potwierdzenie oraz stwierdzenie jego au-
tentyczności. W celu przekazania END organ wydający może skorzystać 
z systemu telekomunikacyjnego Europejskiej Sieci Sądowej. Wszelkie dal-
sze kontakty pomiędzy organem wydającym a organem wykonującym od-
bywają się bezpośrednio. Każde państwo członkowskie może wyznaczyć 
organ centralny, służący do przekazywania i odbioru nakazów oraz pro-
wadzenia dalszej korespondencji urzędowej w danej sprawie. W przypadku 
doręczenia nakazu niewłaściwemu odbiorcy, organ ten jest zobowiązany 
do niezwłocznego przekazania dokumentu właściwemu organowi wykonu-
jącemu. Wszelkie wątpliwości i trudności związane z przekazywaniem lub 
ustalaniem autentyczności powinny być rozwiązywane w drodze bezpo-
średnich kontaktów lub przy udziale centralnych organów państw człon-
kowskich 13. Organ wykonujący odbiera dokument, nie wymagając przy 
tym żadnych dodatkowych formalności. Ponadto dokonuje on uznania na-
kazu oraz przystępuje do jego realizacji w trybie właściwym dla czynności 
zlecanych przez organy krajowe. Organ wykonujący realizuje wszystkie 
czynności wskazane w nakazie, pod warunkiem, że nie są one sprzeczne 
z przepisami prawa krajowego. Organ wydający może zażądać udzielenia 
pomocy podczas realizacji zadań zleconych nakazem. Żądanie to zosta-
nie spełnione, jeśli nie będzie sprzeczne z podstawowymi zasadami pra-
wa obowiązującego w państwie wykonującym ani nie będzie naruszało 
interesów tego państwa w zakresie bezpieczeństwa narodowego. Organy 
państwa, udzielając pomocy na terenie innego kraju, nie mają żadnych 
uprawnień, chyba że jej świadczenie jest zgodne z przepisami prawa stro-
ny wykonującej i zostało uprzednio uzgodnione 14.

W przypadku kiedy czynność wskazana w nakazie nie istnieje lub nie 
jest dopuszczalna, w prawie państwa wykonującego istnieje możliwość 
przeprowadzenia innej czynności. Organ wykonujący może również wy-
konać inną czynność niż wskazana w END, jeżeli przyniesie taki sam re-
zultat przy zastosowaniu mniej inwazyjnych rozwiązań 15. Ponadto istnieje 
szereg podstaw odmowy uznania lub wykonania END, m.in.:

 — jeżeli prawo państwa wykonującego przewiduje immunitet lub przy-
wilej, który uniemożliwia wykonanie nakazu,
 — jeżeli wykonanie nakazu narusza interesy w zakresie bezpieczeństwa 
narodowego,

12  A. Bojańczyk, Opinia…, wyd. cyt., s. 2.
13  Dyrektywa nr 2014/41/UE, art. 7.
14  Tamże, art. 9.
15  Tamże, art. 10.
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 — jeżeli zlecona czynność nie jest dopuszczalna na mocy prawa państwa 
wykonującego,
 — jeżeli wykonanie nakazu jest sprzeczne z zasadą powagi rzeczy osą-
dzonej, wedle której nie można orzekać dwa razy w tej samej sprawie,
 — jeżeli nakaz dotyczy zarzutu popełnienia przestępstwa na terytorium 
państwa wykonującego, a czyn, w związku z którym wydano nakaz, 
nie stanowi w tym państwie przestępstwa,
 — jeżeli zaistnieją przesłanki do uznania, że zlecona czynność jest nie-
zgodna z obowiązkami wynikającymi z art. 6 traktatu o Unii Europej-
skiej z 7 lutego 1992 r. 16 i z karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
z 7 grudnia 2000 r. 17,
 — jeżeli czyn, w związku z którym wydano nakaz, nie stanowi przestęp-
stwa na mocy prawa państwa wykonującego,
 — jeżeli na mocy prawa państwa wykonującego realizacja czynności 
wskazanej w nakazie jest ograniczona do określonego wykazu lub 
określonej kategorii przestępstw, które nie obejmują przestępstwa 
wskazanego w END.   

Terminy uznania lub wykonania 

Po podjęciu decyzji o uznaniu lub wykonaniu END organ wykonują-
cy realizuje zlecone czynności priorytetowo, podobnie jak w przypadku 
sprawy krajowej. Dyrektywa nr 2014/41/UE przewiduje jednak określone 
terminy. Decyzja o uznaniu lub wykonaniu END powinna być podjęta 
w ciągu 30 dni od dnia otrzymania nakazu. Jeżeli właściwy organ wyko-
nujący nie ma możliwości dotrzymania terminu 30 dniu, zobowiązany jest 
wówczas do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie właściwego orga-
nu państwa wydającego wniosek. Dodatkowo organ wydający musi podać 
przyczyny opóźnienia i szacunkowy czas niezbędny do podjęcia decyzji, 
co do uznania lub wykonania END. W takich przypadkach powyższy ter-
min może być przedłużony maksymalnie o 30 dni. Kolejny termin doty-
czy czasu przeprowadzenia czynności wnioskowanej. W przypadku kie-
dy państwo wykonujące nie dysponuje materiałem dowodowym, którego 
dotyczy zlecona czynność, organ wykonujący przeprowadza tę czynność 
niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 90 dni od podjęcia decyzji 
o uznaniu lub wykonaniu nakazu 18. Maksymalny czas realizacji czynno-
ści na podstawie END wynosi więc 120 dni (rysunek 1) 19. 

16  Dz. Urz. UE C 191 z 1992 r., s. 1.
17  Dz. Urz. UE C 326 z 2012 r., s. 391.
18  Tamże, art. 12 ust. 1–5.
19  European Commission, Frequently Asked Questions: New EU rules to ob-

tain electronic evidence, <http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3345_
en.htm>, 10 sierpnia 2019 r.
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Rysunek 1
Europejski nakaz dochodzeniowy

Źródło: opracowanie własne na podst.: European Commission, Frequently 
Asked Questions: New EU rules to obtain electronic evidence, <http://europa.eu/
rapid/press-release_MEMO-18-3345_en.html>, 10 sierpnia 2019 r.

Jeżeli organ wykonujący nie ma praktycznej możliwości dotrzymania 
wymaganego terminu, musi niezwłocznie poinformować o tym fakcie organ 
państwa wydającego, podając jednocześnie przyczyny opóźnienia. W takim 
przypadku organ wykonujący kontaktuje się z organem wydającym w celu 
określenia stosownego terminu realizacji czynności 20. Po wykonaniu zle-
conej czynności organ wykonujący przekazuje państwu wydającemu (bez 
zbędnej zwłoki) pozyskany lub posiadany materiał dowodowy. Przekazując 
materiał dowodowy, organ wykonujący może określić, czy wymaga jego 
zwrotu, w przypadku gdy materiał przestanie być już potrzebny państwu 
wydającemu nakaz. Materiał dowodowy można przekazać również orga-
nom państwa wydającego, które pomaga w wykonaniu nakazu. Informacja 
taka musi być jednak zawarta w przesłanym dokumencie 21. 

Przewidywane środki odwoławcze

W odniesieniu do czynności wskazanych w END przysługują środki od-
woławcze, równoważne środkom przysługującym w podobnej sprawie kra-
jowej. Podstawy wydania END można kwestionować wyłącznie w drodze 
zarzutu w państwie wydającym. Organ wydający i organ wykonujący zobo-
wiązane są do przekazywania informacji o możliwości korzystania ze środ-
ków odwoławczych przewidzianych w prawie krajowym. Wniesienie środka 

20  Dyrektywa nr 2014/41/UE, art. 12 ust. 6.
21  Tamże, art. 13.
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odwoławczego nie wstrzymuje wykonania czynności zleconej w END, chy-
ba że taki skutek został przewidziany w odniesieniu do podobnych spraw 
krajowych 22.

Istnieje możliwość odroczenia uznania lub odroczenia wykonania END 
przez państwo wykonujące. Uznanie lub wykonanie nakazu można odro-
czyć na okres wskazany przez państwo, jeżeli wykonanie nakazu mogłoby 
zaszkodzić toczącemu się postępowaniu w kraju. W przypadku kiedy ma-
teriał dowodowy jest wykorzystywany w innym postępowaniu, organ wyko-
nujący może odroczyć uznanie nakazu lub wykonanie czynności, do chwili 
kiedy materiał nie będzie już potrzebny. Po ustaniu przyczyn odroczenia 
organ wykonujący podejmuje czynności konieczne do wykonania END 
oraz informuje o tym organ wydający 23.

Obowiązek przekazania informacji zwrotnej

Organ państwa wykonującego lub organ centralny (o ile został wyzna-
czony) po otrzymaniu END niezwłocznie potwierdza otrzymanie nakazu. 
Organ wykonujący zobowiązany jest również do niezwłocznego poinformo-
wania państwa wydającego, jeżeli:

 — organ wykonujący nie jest w stanie podjąć decyzji o uznaniu lub wy-
konaniu END,
 — organ ten uzna, że celowe może być przeprowadzenie dodatkowych 
czynności,
 — organ ustali, że nie jest w stanie dopełnić formalności i procedur.                                     
Oprócz ogólnego mechanizmu współpracy w dyrektywie nr 2014/41/UE 

zawarte zostały przepisy szczegółowe dotyczące konkretnych czynności 
dochodzeniowych, czyli:

 — tymczasowe przekazanie osób pozbawionych wolności do państwa wy-
dającego do celów przeprowadzenia czynności dochodzeniowej,
 — tymczasowe przekazanie osób pozbawionych wolności do państwa wy-
konującego do celów przeprowadzenia czynności dochodzeniowej,
 — przesłuchanie w formie wideokonferencji lub z wykorzystaniem innej 
formy przekazu audiowizualnego,
 — przesłuchanie w formie konferencji telefonicznej,
 — uzyskanie informacji o rachunkach bankowych i innych rachunkach 
fi nansowych,
 — uzyskanie informacji o transakcjach bankowych i innych transakcjach 
fi nansowych,
 — czynności dochodzeniowe wymagające gromadzenia materiału dowo-
dowego na bieżąco, w sposób ciągły i przez konkretny okres, tj. monito-
rowanie operacji bankowych lub innych operacji fi nansowych oraz nie-
jawne nadzorowanie przesyłek na terytorium państwa wykonującego.

22  Tamże, art. 14.
23  Tamże, art. 15.
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Uwzględnienie przepisów szczegółowych wynika z przekonania, że ogól-
ne zasady postępowania mogą okazać się niewystarczające ze względu 
na charakter tych czynności. Ponadto przepisy te przewidują dodatkowe 
podstawy odmowy wykonania nakazu 24. 

Implementacja przepisów dyrektywy w Polsce

Zgodnie z przepisami ustawy z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy — 
Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 25 nastąpiła 
kolejna nowelizacja procedury karnej wdrażająca nowy instrument mię-
dzynarodowej współpracy prawnej, jakim jest END. Zmiany polskiej pro-
cedury karnej miały na celu implementację do polskiego sytemu prawnego 
dyrektywy nr 2014/41/UE.

Z opinii prawnej projektu sporządzonego 1 marca 2017 r., dotyczące-
go ustawy o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karnego, wynika, 
że pierwotnie dyrektywa nr 2014/41/UE miała zostać wdrożona do kra-
jowych porządków prawnych do 22 maja 2017 r. 26 Implementacja po-
stanowień dyrektywy do przepisów krajowych nastąpiła poprzez dodanie 
do struktury normatywnej ustawy z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępo-
wania karnego 27 dwóch nowych rozdziałów, tj.: 

 — Rozdział 62c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie eu-
ropejskiego nakazu dochodzeniowego,
 — Rozdział 62d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
o przeprowadzenie czynności dochodzeniowych na podstawie europej-
skiego nakazu dochodzeniowego.
 Istotą END jest czynność dochodzeniowa. Jest to istotny element de-

fi nicji END, podkreślający istotę tej czynności, która skoncentrowana 
jest na sposobie uzyskania materiału dowodowego 28. Jednakże zgodnie 
ze wspomnianą powyżej opinią prawną, czynności objęte END powinny 
zostać nazwane czynnościami dowodowymi, a nie czynnościami docho-
dzeniowymi, co ma swoje uzasadnienie w dualizmie form procesowych 
postępowania przygotowawczego, przewidzianych w polskim kodeksie po-
stępowania karnego. Przedmiotowe formy postępowania przygotowawcze-
go przemawiają za zrezygnowaniem z nomenklatury zastosowanej w dy-
rektywie nr 2014/41/UE, która błędnie może sugerować, że czynności 
prowadzone w ramach tej dyrektywy dotyczą tylko dochodzeń i mogą być 
prowadzone wyłącznie w ramach czynności procesowych przewidzianych 
dla dochodzeń 29.

24  M. Kusak, Europejski…, wyd. cyt., s. 99.
25  DzU z 2018 r., poz. 201; dalej jako: ustawa o zmianie ustawy — Kodeks 

postępowania karnego.
26  A. Bojańczyk, Opinia…, wyd. cyt., s. 1.
27  DzU z 1997 r., nr 89, poz. 555 ze zm.; dalej jako: k.p.k.
28  M. Kusak, Europejski…, wyd. cyt., s. 95.
29  A. Bojańczyk, Opinia…, wyd. cyt., s. 18. 
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Nowe przepisy kodeksu postępowania karnego nie zawierają uregulo-
wań ściśle dotyczących dowodów elektronicznych i odnoszą się do wszyst-
kich dowodów. Wydaje się jednak, że instrument prawny, jakim jest END, 
usprawni europejski proces karny i będzie wykorzystywany w zakresie 
pozyskiwania dowodów cyfrowych w celu skutecznego zwalczania cyber-
przestępczości. 

 Zgodnie z art. 589w § 1 k.p.k. w przypadku konieczności przeprowa-
dzenia lub uzyskania dowodu, który znajduje się lub może zostać prze-
prowadzony na terytorium innego państwa członkowskiego UE, sąd, przed 
którym toczy się sprawa, lub prokurator prowadzący postępowanie przy-
gotowawcze może wydać z urzędu lub na wniosek strony, obrońcy czy 
pełnomocnika END. Europejski nakaz dochodzeniowy może wydać także 
funkcjonariusz Policji prowadzący dochodzenie lub postępowanie spraw-
dzające. W takim przypadku wydanie END wymaga zatwierdzenia przez 
prokuratora 30. Europejski nakaz dochodzeniowy można wydać również 
w celu zabezpieczenia śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą, 
zniekształceniem lub zniszczeniem 31. 

Zgodnie z art. 589x k.p.k. wydanie END jest niedopuszczalne, jeżeli nie 
wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości lub prawo polskie nie do-
puszcza przeprowadzenia lub uzyskania danego dowodu. 

Wskazanie „interesu wymiaru sprawiedliwości” jako jednej z przesłanek 
ujemnych wydania END rozmija się z brzmieniem dyrektywy nr 2014/41/UE, 
w której zaakcentowano konieczność respektowania kryteriów propor-
cjonalności i konieczności w postępowaniu dotyczącym END. Brak pro-
porcjonalności END w odniesieniu do sprawy, w której jest wydawany, 
i konieczność zastosowania tego instrumentu do celów postępowania sta-
nowią ujemną przesłankę procesową, która powinna skutkować odmową 
wydania END 32. 

Rozwiązanie przyjęte przez polskiego ustawodawcę wiąże się z ryzy-
kiem, że polskie organy będą wydawały END w innych układach praw-
nych niż organy państw członkowskich UE. Wydanie END może być w in-
teresie polskiego wymiaru sprawiedliwości, ale jednocześnie nie będzie 
proporcjonalne ani konieczne względem celów postępowania. Sytuacja 
taka może doprowadzić do uruchomienia procedury konsultacji z orga-
nem wydającym w sprawie celowości wydania i zakończyć się wycofaniem 
END 33. Druga możliwość to rozpoczęcie procedury konsultacyjnej doty-
czącej szczególnie wysokich kosztów wykonania END, co może doprowa-
dzić do obciążenia częścią kosztów postępowania, uznaną za szczególnie 
wysoką 34. Brzmienie przepisu art. 589x k.p.k. nasuwa pewne wątpliwo-
ści z punktu widzenia idei harmonizacji ujednolicenia obrotu prawnego 
w UE przy wykonywaniu czynności dowodowych 35.

30  K.p.k., art. 589w § 2.
31  Tamże, art. 589w § 3.
32  A. Bojańczyk, Opinia…, wyd. cyt., s. 4–5.
33  Dyrektywa nr 2014/41/UE, art. 6 ust. 3.
34  Tamże, art. 21.
35  A. Bojańczyk, Opinia…, wyd. cyt., s. 5.
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W przypadku wystąpienia państwa członkowskiego UE (państwo wyda-
jące orzeczenie) o wykonanie END, postanowienie w przedmiocie jego wy-
konania wydaje prokurator lub sąd rejonowy, w okręgu którego znajduje 
się lub może być przeprowadzony dowodów. Jeżeli dopuszczenie, uzyska-
nie lub przeprowadzenie dowodu zostało zastrzeżone do właściwości sądu 
albo uzależnione od tego sądu, wówczas postanowienie w przedmiocie wy-
konania wydaje sąd 36.  

Postanowienie w przedmiocie wykonania END wydaje się niezwłocznie, 
jednak nie później niż w terminie 30 dni, licząc od dnia jego otrzymania. 
Jeżeli termin 30 dni nie może być dotrzymany, orzeczenie w przedmiocie 
wykonania END powinno być wydane w terminie kolejnych 30 dni, licząc 
od dnia upływu tego terminu. O przesunięciu terminu należy powiadomić 
organ wydający END, podając przyczynę opóźnienia oraz przewidywany 
termin wydania orzeczenia w przedmiocie wykonania END 37.

Jeżeli dowód, którego dotyczy END, nie został jeszcze przeprowadzo-
ny, sąd lub prokurator przeprowadza ten dowód niezwłocznie po wydaniu 
postanowienia. Dowód powinien zostać przeprowadzony nie później niż 
w terminie 90 dni, licząc od dnia wydania postanowienia. Jeżeli organ 
wydający END określił termin do przeprowadzenia dowodu, sąd lub pro-
kurator w miarę możliwości powinien uwzględnić ten termin. W przypadku 
braku możliwości dotrzymania terminu należy powiadomić organ wydają-
cy nakaz. Jednocześnie należy podać przyczynę opóźnienia oraz przewidy-
wany termin przeprowadzenia dowodu 38.

Dowody, które zostały uzyskane w wyniku realizacji END, należy nie-
zwłocznie przekazać państwu wydającemu nakaz. Po konsultacji z orga-
nem wydającym END możliwy jest zwrot przekazanych dowodów 39.

Jeżeli END został wydany w celu zabezpieczenia śladów i dowodów 
przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem lub zniszczeniem, właś-
ciwy sąd lub prokurator orzeka w przedmiocie wykonania END w cza-
sie 24 godz. od jego otrzymania. Jeżeli natomiast nie ma możliwości 
wykonania END w tym czasie, wówczas nakaz ten należy zrealizować 
niezwłocznie. Sąd lub prokurator przekazuje dowód państwu wydania 
END lub pozostawia dowód do swojej dyspozycji na czas określony, zgod-
nie z wnioskiem państwa wydającego orzeczenie. Okres zabezpieczenia 
może ulec skróceniu po uprzednich konsultacjach z organem wydającym 
END 40. 

Przy wykonywaniu END należy stosować przepisy prawa polskiego. 
Należy jednak uwzględniać zawarte w nich wnioski dotyczące zastosowa-
nia szczególnego trybu postępowania lub szczególnej formy, jeżeli nie jest 
to sprzeczne z przepisami krajowymi 41.

36  K.p.k., art. 589ze § 1.
37  Tamże, art. 589zg § 1–2.
38  Tamże, art. 589zh § 1.
39  Tamże, art. 589zp § 1–2.
40  Tamże, art. 589zq § 1–2.
41  Tamże, art. 589zi § 1.
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Praktyczne zastosowanie europejskiego nakazu dochodzeniowego

Omawiając instytucję END, należy wspomnieć o możliwości wykorzy-
stania wspomnianego instrumentu prawnego w kontekście zwalczania 
cyberprzestępczości. Doskonałym tego przykładem jest postępowanie 
przygotowawcze (sygn. PO II Ds 129.2017) prowadzone w Prokuraturze 
Okręgowej w Warszawie, które dotyczyło ataków na komputery polskich 
internautów, dokonywanych przez osobę korzystającą z pseudonimów 
Thomas lub Armaged0n. Wspomniany przestępca przez wiele lat ukrywał 
się przed polskimi organami ścigania w Belgii. Ostatecznie jednak został 
zatrzymany na terenie kraju 14 marca 2018 r. Działalność przestępcza 
wspomnianej osoby polegała na wykorzystaniu szkodliwego oprogramowa-
nia, tzw. ransomware, którego działanie opiera się na blokowaniu dostępu 
do systemu komputerowego poprzez zaszyfrowanie danych użytkownika 
i żądaniu od ofi ary okupu za przywrócenie stanu pierwotnego. Postępu-
jąc w ten sposób, przestępca żądał za odszyfrowanie zapłaty w wysokości 
od 200 do 400 dolarów 42.  

Przedmiotowa sprawa zasługuje na uwagę, ponieważ w trakcie jej pro-
wadzenia zastosowano nowy instrument prawny, jakim jest END. Wyko-
rzystanie przedmiotowego instrumentu prawnego pozwoliło na sprawne 
przeprowadzenie czynności przez wyspecjalizowaną w zabezpieczaniu do-
wodów cyfrowych jednostkę belgijskiej policji i zatrzymanie sprawcy prze-
stępstwa na terenie Polski. Zatrzymanie przestępcy nastąpiło po 6 latach 
od popełnienia pierwszego przestępstwa i zidentyfi kowania sprawcy 43. 
Przypuszczać można, że było to pierwsze wykorzystanie END przez polskie 
organy ścigania.  

Podsumowanie

Stworzenie jednego ogólnego instrumentu współpracy międzynarodowej 
daje ogromne szanse na ulepszenie europejskiego ścigania karnego. Ist-
nieje prawdopodobieństwo, że END rozwiąże problem gromadzenia dowo-
dów poza granicami kraju. Bez wątpienia jest to instrument przełomowy, 
który znosi wiele ograniczeń proceduralnych i stwarza możliwość uspraw-
nienia europejskiego procesu karnego 44. 

Według informacji prasowej, opublikowanej 17 kwietnia 2018 r. na stro-
nie internetowej Komisji Europejskiej (dalej jako: KE), instrument praw-
ny, jakim jest END, ma na celu ułatwić i przyśpieszyć uzyskiwanie przez 

42  Najbardziej uciążliwy polski cyberprzestępca w rękach Policji, <http://www.
opolska.policja.gov.pl/op/aktualnosci/10555,Najbardziej-uciazliwy-polski-cyber-
przestepca -w-rekach-Policji.html>, 5 sierpnia 2019 r.

43  A. Haertle, Wywiad z prok. dr inż. Agnieszką Gryszczyńską, <https://za-
ufanatrzeciastrona.pl/post/wywiad-z-prok-dr-inz-agnieszka-gryszczynska-pro-
wadzaca-sprawe-tomasza-thomasa-t/>, 10 sierpnia 2019 r. 

44  M. Kusak, Europejski…, wyd. cyt., s. 105.
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organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości dowodów cyfrowych, w tym 
m.in. wiadomości e-mail lub dokumentów znajdujących się w chmurze 
obliczeniowej. Komisja Europejska podkreśla, że w ponad połowie wszyst-
kich prowadzonych obecnie spraw karnych wydawane są wnioski o trans-
graniczne uzyskanie dowodów cyfrowych będących w posiadaniu usłu-
godawców mających siedzibę w innym państwie członkowskim lub poza 
UE. W celu uzyskania dowodów cyfrowych konieczne jest korzystanie 
z instytucji wzajemnej pomocy prawnej, jednakże proces ten jest bardzo 
powolny i uciążliwy. Obecnie prawie 2/3 przestępstw, w przypadku których 
dowody cyfrowe zlokalizowane są w innym kraju, nie może być właści-
wie ściganych, głównie ze względu na czas potrzebny na zebranie takich 
dowodów lub ogromną liczbę różnych przepisów prawnych. Europejski 
nakaz dochodzeniowy powinien wypełnić istniejącą lukę poprzez zapew-
nienie szybkiej i skutecznej procedury uzyskiwania dowodów cyfrowych 45, 
co powinno przełożyć się na zwiększenie skuteczności organów ścigania 
w walce z cyberprzestępczością.  

Należy jednak podkreślić, że dyrektywa nr 2014/41/UE nie zawiera 
uregulowań ściśle ukierunkowanych na pozyskiwanie dowodów cyfro-
wych, a odnosi się do wszystkich dowodów. Z dodatkowych informacji, 
również publikowanych na stronie internetowej KE 46, wynika, że obecnie 
trwają prace nad rozwiązaniami, które wyposażą organy wymiaru spra-
wiedliwości w nowoczesne narzędzia upraszczające dostęp do dowodów 
cyfrowych. Konieczność posiadania nowych rozwiązań wynika z tego, 
że tradycyjne narzędzia dochodzeniowe nie zawsze odpowiadają wymo-
gom zmieniającego się świata 47.

Formułując wnioski de lege ferenda, należy postulować o zmianę re-
gulaminu prokuratorskiego w zakresie dotyczącym END. Zgodnie z za-
mysłem wprowadzenia END, uprawnionym do przygotowania i złożenia 
wniosku powinien być każdy prokurator prowadzący postępowanie przy-
gotowawcze. W rzeczywistości jednak, zgodnie z notyfi kacją Ministerstwa 
Sprawiedliwości z 7 lutego 2018 r., organami wykonującymi END w Pol-
sce na etapie postępowania przygotowawczego są prokuratury okręgowe 48. 
Podkreślić należy, że END może wydać funkcjonariusz Policji prowadzący 
postępowanie przygotowawcze, który w takiej sytuacji powinien być za-
twierdzony przez prokuratora, co wynika bezpośrednio z treści art. 589w 
§ 2 k.p.k. Upoważnionym do zatwierdzenia END powinien być prokurator 
nadzorujący postępowanie przygotowawcze, który zobowiązany jest znać 
sprawę i czuwać nad prawidłowym i sprawnym przebiegiem nadzorowa-
nego postępowania. 

45   European Commission, Security Union: Commission facilitates access 
to electronic evidence, <http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3343_en.ht-
ml>, 11 sierpnia 2019 r.

46  Ostatnia aktualizacja z 14 czerwca 2018 r.
47  V. Jourova, Europejski…, wyd. cyt.
48  P. Opitek, Wybrane aspekty pozyskiwania dowodów cyfrowych w spra-

wach karnych, „Prokuratura i Prawo” 2018, nr 7–8, s. 73–77.
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Streszczenie: Zwalczanie cyberprzestępczości wymaga stosowania roz-
wiązań umożliwiających skuteczne i szybkie gromadzenie dowodów cy-
frowych na poziomie międzynarodowym. Jednym z takich narzędzi jest 
europejski nakaz dochodzeniowy, który wprowadza kompleksowy system 
pozyskiwania dowodów w sprawach o charakterze transgranicznym. Prze-
pisy dotyczące wspomnianej instytucji zostały zawarte w dyrektywie Parla-
mentu Europejskiego i Rady nr 2014/41/UE z 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 
europejskiego nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych. Powyższe 
uregulowania zostały zaimplementowane do przepisów krajowych ustawą 
z 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy — Kodeks postępowania karne-
go oraz niektórych innych ustaw. Przypuszczać można, że pierwsze wy-
korzystanie europejskiego nakazu dochodzeniowego przez polskie organy 
ścigania nastąpiło w przypadku sprawy dotyczącej cyberprzestępstw po-
pełnianych przez osobę posługującą się pseudonimem Thomas lub Arma-
ged0n. Wykorzystanie europejskiego nakazu dochodzeniowego pozwoliło 
na zatrzymanie przestępcy po wielu latach od popełnienia pierwszego prze-
stępstwa i zidentyfi kowania sprawcy. Mimo wspomnianego sukcesu w kra-
jowych przepisach prawnych konieczne są dalsze zmiany dotyczące euro-
pejskiego nakazu dochodzeniowego, które mogą przyczynić się do poprawy 
skuteczności w zakresie zwalczania cyberprzestępczości. Należy postulo-
wać o zmianę regulaminu prokuratorskiego w zakresie dotyczącym pod-
miotu uprawnionego do wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego. 
Obecnie organami wykonującymi europejski nakaz dochodzeniowy w Pol-
sce na etapie postępowania przygotowawczego są prokuratury okręgowe, 
natomiast uprawnienia takie powinien posiadać każdy prokurator prowa-
dzący postępowanie przygotowawcze.
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THE EUROPEAN INVESTIGATION ORDER 
AS A MECHANISM FOR INTERNATIONAL COOPERATION 

IN CRIMINAL CASES TO COMBAT CYBERCRIME

The fi ght against rapidly growing international crime makes it necessary 
to create unifi ed instruments for cooperation in criminal matters. Law 
enforcement and judicial authorities should have effective tools at their 
disposal to respond promptly to a committed crime, wherever it occurs. 
Previous forms of cooperation between European countries were based 
on several legal regulations, which signifi cantly hindered cooperation 
within the European Union (hereinafter: EU). Therefore, creating simple 
and effective methods of cooperation between Member States in criminal 
matters has been one of the EU’s priorities 2. 

A result of the work on standardising European rules on cooperation 
in criminal matters is the European Investigation Order (hereinafter: 
EIO). The initiative to create the European Investigation Order was pre-
sented on 21 May 2010 by selected member states of the European Union 
and subsequently adopted by the European Commission on 25 August 
2011. Finally, on 3 April 2014, the European Parliament and the Coun-
cil adopted Directive 2014/41/EU on the European Investigation Order 
in criminal matters 3.

Scope of the European Investigation Order

The European Investigation Order introduces a comprehensive sys-
tem for obtaining evidence in cross-border cases. It is based on the 

1  Paweł Olber, PhD — senior lecturer at the Institute for Legal Sciences of the 
Faculty of Security and Legal Sciences at the Police Academy in Szczytno

   E-mail: p.olber@wspol.edu.pl.
2  Kusak M, Europejski nakaz dochodzeniowy — przełom w dziedzinie euro-

pejskiego ścigania karnego? Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 2012, 
No. 4, pp. 93–94. Electronic source: http://hdl.handle.net/10593/6276, accessed: 
01.08 2018.

3  OJ EU L 130, 31 July 2014, p. 1; hereinafter: Directive 2014/41/EU.
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principle of mutual recognition. This new legal instrument replaces exist-
ing EU mutual legal assistance programmes, in particular the Conven-
tion on Mutual Legal Assistance between Member States of the European 
Union adopted in Brussels on 29 May 2000 4, and Council Framework 
Decision 2008/978/JHA of 18 December 2008 on the European evidence 
warrant for the purpose of obtaining objects, documents and data for use 
in proceedings in criminal matters 5.

The rules contained in Directive 2014/41/EU cover the complete pro-
cess of gathering evidence, starting with securing the means of evidence 
and setting deadlines for gathering evidence on the basis of requests from 
member states. The Directive also contains provisions allowing requests 
to be refused. In addition, it introduces a uniform standard of forms 
to be used for evidence collection, and also protects the fundamental right 
of defence. A suspected or accused person may request an EIO. This pos-
sibility is also available to a lawyer acting on their behalf in the frame-
work of the applicable rights of defence under national law and in con-
formity with national criminal procedure. Member states must provide 
for means of recourse equivalent to national measures. The persons con-
cerned must also be properly informed of the options available to them. 
The European Investigation Order applies to all EU member states except 
for Denmark and Ireland. The UK, which became a third country (non-
EU country) on 1 February 2020, also participated in the adoption of the 
Directive. The deadline for implementing the EIO was May 22, 2017 6.

According to Article 1(1) of Directive 2014/41/EU, the EIO is a judicial 
decision issued or approved by a judicial authority of one member state 
(hereinafter: issuing state) for the purpose of requesting another state 
(hereinafter: executing state) to carry out one or more specifi c investi-
gative measures in order to obtain evidence. The EIO may also be used 
to obtain evidence that is already in the possession of a member state.

The advantage of the EIO is its versatility and the minor limitations 
resulting from Article 3 of Directive 2014/41/EU. The regulation stipulates 
that the EIO covers every investigative measure, with the exception of the 
following:

 — activities related to the setting up of a joint investigative team,
 — gathering evidence within such an investigative team.

Conditions for issuing an EIO

The type of proceedings for which an EIO may be issued is defi ned 
in Article 4 of Directive 2014/41/EU. A European Investigation Order can 

4  OJ EUL, 135/ 950, hereinafter: Directive 2007/135/EU
5  OJ EU L 350 of 2008, p. 72; end. of validity: 21 February 2016.
6 Jourova V, European Investigation Order. Electronic source: https://ec.euro-

pa.eu/poland/news/170522_inv_order_pl, accessed: 03.08.2019.
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be issued primarily in criminal matters because they can be issued in re-
lation to criminal proceedings which have been initiated by a judicial au-
thority or which can be brought before a judicial authority for a criminal 
offence under the law of the issuing state. The issuing of an EIO does not 
need to be closely linked or limited to ongoing or potential criminal pro-
ceedings. An EIO may also be issued in proceedings brought by admin-
istrative authorities in respect of acts punishable under the national law 
of the issuing state 7. 

Directive 2014/41/EU does not strictly defi ne the authorities empow-
ered to issue an EIO. According to Article 2(c) of the Directive, the issuing 
authority shall mean a judge, a court, an investigating judge, a public 
prosecutor competent in a particular case or any other competent au-
thority specifi ed by the issuing state and, where appropriate, exercising 
its function in criminal proceedings. However, such an order must be ap-
proved, for example, by a judge 8. 

The issuing authority shall complete, sign and certify the form set out 
in Annex A to Directive 2014/41/EU. The form shall contain the following 
information 9:

 — the data of the issuing authority and in some cases the data of the 
validating authority,
 — the object and reasons for issuing the order, 
 — the identity of the persons concerned ,
 — the nature of the offence under investigation,
 — the criminal law provisions of the issuing State applicable to the of-
fence concerned, 
 — description of the required investigative measures,
 — description of the evidence to be obtained.
The Order shall be drawn up in the offi cial language of the issuing 

State or in one of the offi cial languages of the EU 10. The issuing authority 
may issue an EIO only if it is necessary and proportionate for the purpose 
of the proceedings and where it is allowed under the same conditions 
in a similar domestic case 11. The need to respect the proportionality cri-
teria has already been emphasised in the preamble of Directive 2014/41/
EU. The lack of proportionality of the EIO and the necessity to apply this 
instrument constitute negative premises in the EIO issuing procedure, 
either of which should result in a refusal 12. 

 7  Bojańczyk A, Opinia prawna na temat projektu ustawy o zmianie ustawy 
— Kodeks postępowania karnego (draft of 1 March 2017). Warsaw, 2017, 
p. 2. Electronic source: http://www.adwokatura.pl/admin/wgrane_pliki/fi le-
20170410-opinia-dla-ms-ws-zm-kpk-mec-bojanczyk-u-6-17-19208.pdf, accessed: 
04.08.2018.

 8  Ibid., p. 6.
 9  Directive 2014/41/EU, Article 5(1).
10  Ibid., Article 5(2).
11  Ibid., Article 6.
12  Bojańczyk A, Opinia…, op. cit., p. 2.
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Implementation of the EIO

The issuing authority shall transmit the EIO to the executing author-
ity by any means capable of producing a written record and establishing 
its authenticity. In order to transmit the EIO, the issuing authority may 
use the European Judicial Network telecommunications system. All fur-
ther contacts between the issuing authority and the executing author-
ity shall be made directly. Each Member State may designate a central 
authority for the transmission and receipt of EIOs and for the continu-
ation of offi cial correspondence relating to the EIOs. If an EIOs is deliv-
ered to the wrong recipient, that authority shall be obliged to forward the 
document to the competent executing authority without delay. All doubts 
and diffi culties relating to transmission or authenticity should be dealt 
with through direct contact or with the central authorities of the member 
states 13. The executing authority shall receive the document without any 
further formality being required. The authority shall recognise the order 
and proceed with its execution in accordance with the procedure appli-
cable to the acts commissioned by the national authorities. The execut-
ing authority shall carry out all of the acts specifi ed in the EIO, provided 
that they are not contrary to national law. The issuing authority may 
request assistance in conducting the tasks defi ned in the EIO. Such a re-
quest shall be met if it does not confl ict with fundamental law principles 
of the executing state and does not prejudice its national security inter-
ests. When providing assistance in another state, the authorities shall 
not have any law enforcement powers in the territory of the executing 
state, unless the execution of such powers in the territory of the execut-
ing State is in accordance with the law of the executing state and to the 
extent agreed between the issuing authority and the executing authority 14.

Where the investigative measure referred to in the order does not ex-
ist or is not admissible, another activity may be conducted under the law 
of the executing state. The executing authority may also perform an activ-
ity other than that indicated in the EIO if it produces the same result via 
less intrusive methods 15. In addition, there are a number of grounds for 
refusing to recognise or execute an EIO, among others:

 — if the law of the executing state provides for immunity or privilege, 
which prevents the execution of the order,
 — if the execution of the order infringes national security interests,
 — if the investigative measure is not permitted under the law of the ex-
ecuting state,
 — if the execution of the order is contrary to the principle of non bis in idem 
according to which no legal action can be taken twice in the same case,

13  Directive no. 2014/41/EU, Article 7.
14  Ibid., Article 9.
15  Ibid., Article 10.
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 — if the order relates to an alleged offence in the territory of the executing 
state and the act for which the order was issued does not constitute 
an offence in that state,
 — if there are indications that the investigative measure is incompatible 
with the obligations arising from Article 6 of the Treaty on European 
Union of 7 February 1992 16 or the Charter of Fundamental Rights 
of European Union of 7 December 2000 17,

 — if the act for which the order was issued does not constitute an offence 
under the law of the executing state,
 — if, under the law of the executing state, the execution of the inves-
tigative measure referred to in the EIO is limited to a specifi c list 
or to a specifi c category of offences which do not include an offence 
referred to in the EIO. 

Time limits for recognition or execution 

Once the decision on recognition or execution of the EIO has been 
taken, the executing authority shall carry out the investigative measures 
as a matter of priority, as in a domestic case. However, Directive 2014/41/
EU provides for specifi c deadlines. The decision to recognise or execute 
the EIO should be taken within 30 days of receipt of the order. If it is not 
possible for the competent executing authority to meet the 30-day dead-
line, it is then obliged to inform the competent authority of the issuing 
state without delay. In addition, the issuing authority must give the rea-
sons for the delay and the estimated time needed to take a decision on the 
recognition or execution of the EIO. In such cases, this time limit may 
be extended by a maximum of 30 days. A further time limit shall relate 
to the time taken to carry out the measure requested. Where the execut-
ing state does not have the evidence to which the requested measure re-
lates, the executing authority shall do so without delay, but no later than 
90 days after the decision on the recognition or execution of the EIO has 
been taken 18. The maximum duration of the execution of the measure 
under the EIO is therefore 120 days 19.

16  OJ EU C 191 of 1992, p. 1.
17  OJ EU C 326 of 2012, p. 391.
18  Ibid., Article 12(1–5).
19  European Commission, Frequently Asked Questions: New EU rules to ob-

tain electronic evidence. Electronic source: http://europa.eu/rapid/press-release_
MEMO-18-3345_en.htm, accessed: 10.08.2019.
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Fig 1
European Investigation Order

Source: Author’s own material based on: European Commission, Frequently 
Asked Questions: New EU rules to obtain electronic evidence, electronic source: 
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-3345_en.html, accessed: 10 Au-
gust 2019.

If the executing authority is not able to meet the required deadline, 
it must immediately inform the authority of the issuing state, giving rea-
sons for the delay. In such a case, it shall contact the issuing authority 
in order to set an appropriate time limit for the execution of the measure 20. 
After carrying out the requested activity, the executing authority shall, 
without undue delay, transfer the evidence obtained or already in the pos-
session of the competent authorities of the executing state to the issuing 
state. When transferring the evidence obtained, the executing authority 
shall indicate whether it requires the evidence to be returned to the ex-
ecuting state as soon as it is no longer required in the issuing state. The 
evidence may also be forwarded to the authorities of the issuing state, 
which shall assist in the execution of the order. However, such informa-
tion must be contained in the document sent 21. 

Legal remedies envisaged

There are remedies for the measures identifi ed in the EIO, equiva-
lent to those available in a similar domestic case. The grounds for issu-
ing an EIO may be challenged only in an action brought in the issuing 

20  Directive 2014/41/EU, Article 12(6).
21  Ibid., Article 13.
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state. The issuing authority and the executing authority shall be required 
to provide information on the possibilities for legal remedies under na-
tional law. A legal challenge shall not suspend the execution of the inves-
tigative measure in the EIO, unless such an effect is provided in a similar 
domestic case 22.

The recognition or execution of an EIO may be postponed by the exe-
cuting state. The recognition or execution of an EIO may be postponed for 
a period specifi ed by the state if the execution of the order could prejudice 
ongoing proceedings in the country. Where the evidence is used in other 
proceedings, the executing authority may postpone the recognition or ex-
ecution of the order until the evidence is no longer needed. Once the rea-
sons for postponement have ceased to exist, the executing authority shall 
take the necessary measures for the execution of the EIO and inform the 
issuing authority thereof 23.

Obligation to provide feedback

The authority of the executing state or the central authority (if any), 
upon receipt of an EIO, shall immediately acknowledge the receipt of the 
EIO. The executing authority shall also immediately inform the issuing 
state, if:

 — the executing authority is unable to take a decision on the recognition 
or execution of the EIO,
 — that authority considers that it may be appropriate to carry out addi-
tional investigative measures,
 — the authority establishes that it is unable to comply with the formali-
ties and procedures.
In addition to the general cooperation mechanism, Directive 2014/41/

EU contains specifi c provisions for specifi c investigative measures, namely:
 — temporary transfer of persons in custody to the issuing state for the 
purpose of conducting an investigative measure,
 — temporary transfer of persons in custody to the executing state for the 
purpose of conducting an investigative measure,
 — hearing by videoconference or any other form of audio-visual transmis-
sion,
 — hearing by telephone conference,
 — obtaining information on bank accounts and other fi nancial accounts,
 — obtaining information on banking and other fi nancial transactions,
 — investigative activities implying the gathering of evidence in real time, 
continuously and over a certain period of time, i.e. the monitoring 
of banking or other fi nancial operations and the covert surveillance 
of deliveries in the territory of the executing state.

22  Ibid., Article 14.
23  Ibid., Article 15.
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The inclusion of specifi c provisions stems from the conviction that gen-
eral rules of conduct may not be suffi cient due to the nature of these 
activities. Moreover, those rules provide for additional grounds for non-
execution of the order 24. 

Implementation of the Directive provisions in Poland

The Act of 10 January 2018 on the amendment of the Act — Code 
of Criminal Procedure and some other acts 25 is a revision of the criminal 
procedure to implement the new instrument for international legal co-
operation, the EIO. The changes in the Polish criminal procedure were 
performed to implement Directive No 2014/41/EU into the Polish legal 
system.

From the legal opinion of the draft drawn up on 1 March 2017, con-
cerning the Act amending the Act — Code of Criminal Procedure, it fol-
lows that originally Directive  2014/41/EU was to be implemented in the 
national legal order by 22 May 2017 26. The provisions of the Directive 
have been implemented in national legislation by adding two new chapters 
to the Act of 6 June 1997 — Code of Criminal Procedure 27, i.e.: 

 — Chapter 62c. Request to a Member State of the European Union to carry 
out investigative measures on the basis of EIO,
 — Chapter 62d. Request by a Member State of the European Union 
to carry out investigative measures on the basis of EIO.
The essence of the EIO is an investigative measure. It is an important 

element in the defi nition of the EIO, emphasising the signifi cance of this 
measure which focuses on how to obtain evidence 28. However, according 
to the legal opinion mentioned above, the activities covered by the EIO 
should be called evidentiary measures and not investigative measures, 
which is justifi ed by the dualism of procedural forms of pre-trial proceed-
ings provided for in the Polish Code of Criminal Procedure. The forms 
of pre-trial procedure in question argue in favour of abandoning the no-
menclature used in Directive 2014/41/EU, which may erroneously imply 
that the activities carried out under that Directive involve only investiga-
tions and may be carried out only within the framework of procedural 
activities planned for investigations 29.

The new provisions of the Code of Criminal Procedure do not contain 
regulations strictly concerning electronic evidence but apply to all evi-
dence. However, it is believed that a legal instrument such as the EIO will 

24  Kusak M, Europejski…, op. cit., p. 99.
25  DzU, 2018, item 201; hereinafter: ustawa o zmianie ustawy — Kodeks 

postępowania karnego.
26  Bojańczyk A, Opinia…, op. cit., p. 1.
27  DzU, 1997, No, 89, item 555 as amended; hereinafter: k.p.k.
28  Kusak M, Europejski…, op. cit., p. 95.
29  Bojańczyk A, Opinia…, op. cit., p. 18. 
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improve the European criminal process and will be used to obtain digital 
evidence in order to combat cybercrime effectively. 

According to Article 589w(1) of the Code of Criminal Procedure, when 
it is necessary to examine or to obtain evidence which is held or may 
be examined on the territory of another EU member state, the court be-
fore which the case is pending, or the prosecutor conducting the prepara-
tory proceedings may issue an EIO ex offi cio or at the request of a party, 
a defence counsel or an EIO representative. The EIO may also be issued 
by a police offi cer conducting an investigation or verifying proceedings. 
In such a case, issuing the EIO requires the public prosecutor’s approv-
al 30. An EIO may also be issued in order to secure traces and evidence 
of a crime against their loss, disturbance or damage 31. 

Pursuant to Article 589x of the Code of Criminal Procedure, the issue 
of an EIO is inadmissible if the interests of the justice system or Polish 
law does not allow the evidence in question to be examined or obtained. 

The indication of the ‘interests of justice’ as one of the negative grounds 
for issuing an EIO is inconsistent with the wording of Directive 2014/41/
EU, which emphasises the need to respect the criteria of proportionality 
and necessity in proceedings concerning the EIO. The lack of proportion-
ality of the EIO in relation to the case in which it is issued and the need 
to use that instrument for the purposes of the procedure constitute nega-
tive conditions which must result in the refusal to issue the EIO 32. 

The solution adopted by the Polish legislator involves a risk that Pol-
ish authorities will issue an EIO in legal systems which will differ from 
those of EU member states. Issuing the EIO may be in the interests of the 
Polish criminal justice, but at the same time it will not be proportionate 
or necessary to the objectives of the proceedings. This situation may lead 
to a consultation procedure being launched with the issuing authority 
on the purposefulness of the EIO being issued, and may result in the 
EIO being withdrawn 33. The second possibility is that where the execut-
ing authority considers that the costs for the execution of the EIO may 
be deemed exceptionally high, it may consult with the issuing authority 
on whether and how the costs could be shared or the EIO modifi ed 34. 
Article 589x of the Code of Criminal Procedure raises some doubts from 
the point of view of the idea of harmonisation of legal proceedings in the 
EU when implementing evidence measures 35.

If an EU member state (the issuing state) applies for the execution 
of an EIO, the decision of its execution is issued by the public prosecutor 
or the district court in whose jurisdiction the evidence measure is or can 
be conducted. If the admittance, obtaining or examination of evidence 

30  Code of Criminal procedure, Article 589w(2).
31  Ibid., Article 589w(3).
32  Bojańczyk A, Opinia…, op. cit., pp. 4–5.
33  Directive 2014/41/EU, Article 6(3).
34  Ibid., Article 21.
35  Bojańczyk A, Opinia…, op. cit., p. 5.
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is reserved for the jurisdiction of a court or is dependent on that court, 
then the decision for its execution is issued by that court 36. 

An execution decision shall be issued without delay, but no later 
than 30 days after the receipt of the EIO. If the 30-day time limit can-
not be complied with, the decision on the execution of the EIO should 
be made within a further 30 days from the day on which that time limit 
expires. The authority issuing the EIO should be informed of the post-
ponement, with the reason for the delay stated along with the expected 
date of the decision on the EIO execution 37.

If the evidence measure to which the EIO relates has not been con-
ducted yet, the court or prosecutor shall carry it out immediately after the 
decision has been made. The evidence measure should be conducted not 
later than 90 days after the date of the decision. If the authority issuing 
the EIO has set a deadline for conducting the measure, the court or pros-
ecutor should take this deadline into account if possible. If the time limit 
cannot be met, the issuing authority should be informed. The reason for 
the delay and the expected time limit for executing the evidence measure 
should be specifi ed at the same time 38.

Evidence that has been obtained as a result of the execution of an EIO 
shall be transferred to the issuing State without delay. After consultation 
with the issuing authority, the evidence transferred may be returned 39.

If an EIO has been issued to protect the traces and evidence of an of-
fence from loss, disturbance or damage, the competent court or prosecu-
tor shall rule on the enforcement of the EIO within 24 hours of its receipt. 
If it is not possible to execute the EIO within that time, the order must be ex-
ecuted as soon as possible. The court or prosecutor shall either transfer the 
evidence to the issuing state or leave the evidence at their own disposal for 
a specifi ed period, as requested by the issuing state. The period of freezing 
may be reduced after prior consultation with the authority issuing the EIO 40. 

When executing an EIO, the provisions of Polish law should be applied. 
However, the conclusions contained therein concerning the use of a par-
ticular procedure or form should be taken into account if it does not con-
fl ict with national provisions 41.

Practical application of the EIO

When discussing the EIO, the possibility of using this legal instru-
ment in the context of the fi ght against cybercrime should be mentioned. 
An excellent example of this is the investigation, (ref. PO II Ds 129.2017) 
conducted in the District Prosecutor’s Offi ce in Warsaw, into attacks 

36  Code of Ciminal Procedure, Article 589ze(1).
37  Ibid., Article 589zg(1–2).
38  Ibid., Article 589zh(1).
39  Ibid., Article 589zp(1–2).
40  Ibid., Article 589zq(1–2).
41  Ibid., Article 589zi(1).
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on computers of Polish Internet users by a person using the pseudonyms 
Thomas and Armaged0n. The said criminal had been hiding from Pol-
ish law enforcement authorities in Belgium for many years. Eventually, 
he was apprehended in Poland on 14 March 2018. The criminal activity 
of the aforementioned person consisted in the use of harmful software, 
so-called ransomware, whose operation is based on blocking access to vic-
tims’ computer systems by encrypting the users’ data and demanding 
a ransom from the victims for their restoration. In doing so, the criminal 
claimed a payment of between USD 200 and USD 400 for decryption 42. 

The presented case deserves attention because this new legal instru-
ment, the EIO, was used in the course of the investigation. The application 
of this legal instrument enabled Belgian police specialising in securing 
digital evidence to conduct investigative measures effectively and to arrest 
the perpetrator in Poland. The offender was apprehended 6 years after the 
fi rst crime was committed and the offender identifi ed 43. One may conclude 
that it was the fi rst use of an EIO by Polish law enforcement authorities. 

Conclusions

Providing a single general instrument for international cooperation 
offers great opportunities to improve European criminal justice. There 
is a chance that the EIO will solve the problem of gathering evidence be-
yond national borders. No doubt, it is a major instrument that removes 
many procedural constraints and provides an opportunity to improve the 
European criminal process 44.

According to a press release, published on 17 April 2018 on the web-
site of the European Commission (hereinafter: EC), the legal instrument, 
i.e. the EIO, aims to facilitate and speed up the acquisition of digital evi-
dence, including inter alia e-mails and documents in the cloud comput-
ing, by law enforcement and judicial authorities. The European Com-
mission underlines that in more than half of all current criminal cases, 
requests are issued for cross-border acquisition of digital evidence pos-
sessed by service providers based in another member state or outside 
of the EU. Mutual legal assistance is necessary to obtain digital evidence, 
but the process is very slow and cumbersome. Currently, almost two-
thirds of the offences for which digital evidence is located in another coun-
try cannot be properly prosecuted, mainly because of the time it takes 

42  Najbardziej uciążliwy polski cyberprzestępca w rękach Policji (The most 
pestering cybercriminal in police hands). Electronic source: http://www.opols-
ka.policja.gov.pl/op/aktualnosci/10555,Najbardziej-uciazliwy-polski-cyberprze-
stepca-w-rekach-Policji.html, accessed: 05.08.2019.

43  Haertle A, Wywiad z prok. dr inż. Agnieszką Gryszczyńską (Interview with 
the prosecutor Agnieszka Gryszczyńska, D.E.). Electronic source: https://zaufa-
natrzeciastrona.pl/post/wywiad-z-prok-dr-inz-agnieszka-gryszczynska-prow-
adzaca-sprawe-tomasza-thomasa-t/, accessed: 10.08.2019. 

44  Kusak M, Europejski…, op. cit., p. 105.
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to collect such evidence or because of a large number of different legal 
regulations. The EIO should fi ll the existing gap by providing a fast and ef-
fi cient procedure to obtain digital evidence 45, which should result in high-
er effi ciency of law enforcement in the fi ght against cybercrime. 

However, it should be emphasised that Directive 2014/41/EU does not 
contain regulations strictly focused on the acquisition of digital evidence, 
but refers to all evidence. According to additional information, also pub-
lished on the EC website 46, new solutions are being developed to equip judi-
cial authorities with modern tools in order to simplify access to digital evi-
dence. The need for new solutions stems from the fact that traditional inves-
tigative tools do not always meet the requirements of the developing world 47.

When formulating the de lege ferenda conclusions, one should propose 
to amend the Prosecution Service’s Rules of Procedure with regard to the 
EIO. According to the design to introduce the EIO, every prosecutor con-
ducting preparatory proceedings should be entitled to prepare and submit 
an application. In reality, however, according to the notifi cation of the Min-
istry of Justice of 7 February 2018, the bodies executing the EIO in Poland 
at the pre-trial stage are district prosecutor’s offi ces 48. It should be em-
phasised that an EIO may be issued by a police offi cer conducting pre-
paratory proceedings. In such a situation, it should be approved by a pros-
ecutor, which results directly from Article 589w(2) of the Code of Criminal 
Procedure. The prosecutor supervising the preparatory proceedings should 
be authorised to approve the EIO. They are obliged to know the case and 
supervise the correct and effi cient course of the supervised proceedings.
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Summary: The fi ght against cybercrime requires effective and rapid solu-
tions for the collection of digital evidence at the international level. An exam-
ple of such an instrument is the European Investigation Order, which intro-
duces a comprehensive system for obtaining evidence in cross-border cases.
The legislation on this solution is contained in directive 2014/41/EU of the 
European Parliament and of the Council of 3 April 2014 on the European 
Investigation Order in criminal matters. The above regulations have been 
implemented into the Polish national law by the Act of 10 January 2018 
amending the Act — The Code of Criminal Procedure and certain other acts. 
The European Investigation Order was presumably fi rst used by Polish law 
enforcement authorities in a case involving cybercrimes committed by a per-
son using the aliases Thomas and Armaged0n. The use of this investigation 
measure made it possible to apprehend the offender many years after the fi rst 
offence was committed and the offender was identifi ed 49. Despite this suc-
cess, further changes to the European Investigation Order in national legisla-
tion are needed to improve the effectiveness of the fi ght against cybercrime. 
It should be proposed to modify the Prosecution Services’ Rules of Procedure 
as regards the authorities competent to issue  European Investigation Or-
ders. Currently, the authorities executing the European Investigation Order 
in Poland at the stage of preparatory proceedings are district prosecutor’s of-
fi ces, whereas such powers should be vested in every prosecutor conducting 
preparatory proceedings.

49  Haertle A, Wywiad…, op. cit.
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Wstęp

Funkcjonariusze policji podczas wykonywania swoich obowiązków służ-
bowych narażeni są na kontakt z niebezpiecznymi osobami, a co za tym 
idzie na zachowania niebezpieczne dla życia lub zdrowia własnego lub 
innych osób. To właśnie takie uwarunkowania pracy mogą narazić poli-
cjanta na obrażenia ciała, kalectwo, utratę życia podczas wykonywanych 
przez niego obowiązków. Trudności związane z podejmowaniem czynności 
służbowych znajdują odzwierciedlenie w wymogach dotyczących zdrowia 
psychicznego i fi zycznego, które obowiązują każdego funkcjonariusza poli-
cji. Wynika to z tego, że z jednej strony służba wykonywana jest pod niemal 
ciągłą presją obywateli, instytucji i przełożonych, a z drugiej — właściwe 
radzenie sobie z obowiązkami, w tym z groźnymi sytuacjami, wymaga 
osoby zdrowej, sprawnej fi zycznie i zrównoważonej psychicznie. W trak-
cie wykonywania swoich obowiązków funkcjonariusze policji posiadają 
uprawnienia, które stanowią o ich władzy, a które nie są w dyspozycji 
żadnej innej osoby. 

Jednym z najważniejszych obowiązków funkcjonariusza jest wykonywa-
nie czynności służbowych w celu zabezpieczenia demokratycznych praw 
jednostek i grup obywateli. Czynności służbowe podejmowane są przez 
niego podczas wykonywania obowiązków operacyjnych w celu zapewnienia 
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Czynności służbowe policji i stosowanie zasady proporcjonalności z karnego i ad-
ministracyjnego punktu widzenia.



Nr 1(137)        Zasady wykonywania czynności służbowych 189

porządku publicznego, bezpieczeństwa, pokoju i tłumienia negatywnych 
zjawisk społecznych. Czynności służbowe to w rzeczywistości sytuacje, 
które można określić jako trudne i złożone, powodujące znaczny stres fi -
zyczny, fi zjologiczny i psychiczny. Jedną z kluczowych spraw, jeśli chodzi 
o profi l zawodowy policjanta, jest wymóg fi zycznej gotowości i wytrzyma-
łości utrzymywanej na najwyższym możliwym poziomie, który w nauce 
wychowania fi zycznego i sportów jest prezentowany jako osiągnięcie opty-
malnego poziomu sprawności fi zycznej, wraz z wymogiem dobrego stanu 
zdrowia i wysokiej zdolności do pracy nawet po osiągnięciu limitu wydaj-
ności. Wymagania te są zdeterminowane przez charakter danej czynno-
ści służbowej, jest to widoczne zwłaszcza podczas stosowania środków 
przymusu, które często prowadzą do maksymalnego obciążenia fi zycz-
nego organizmu przy jednoczesnym pojawieniu się różnych czynników 
powodujących zmęczenie i stres psychiczny. 

W wielu sytuacjach czynność służbowa jest postrzegana jako uprawni-
one pożądane działanie, czynność zawodowa policjanta wykonywana bez 
żadnych widocznych oznak agresji. Działania służbowe często wiążą się 
z konfl iktami i zaostrzonymi sytuacjami kryzysowymi, które niewątpliwie 
wymagają funkcjonariusza policji potrafi ącego zastosować określone pro-
cedury i przyjąć odpowiednią postawę. Konieczne jest zwrócenie uwagi 
na znaczenia poszczególnych podstawowych praw lub wolności, których 
dotyczy wykonywanie czynności służbowych. Intensywność czynności 
służbowej nie może wykraczać poza to, co jest konieczne do osiągnięcia 
celu realizowanego w ramach interwencji. Jednocześnie policjant musi 
wypełniać swoje obowiązki w zakresie prawa, szanować honor i godność 
innej osoby oraz własną, aby nie dopuścić do nieuzasadnionej szkody, 
a także szanować kodeks etyczny policjanta. Kumulacja wszystkich tych 
warunków znajduje odzwierciedlenie w jednej czynności służbowej, która 
jest zawsze wyjątkowa i specyfi czna. Musi być zatem oceniana indywidu-
alnie. Należy również wspomnieć o art. 64 ustawy o policji 4, który stanowi, 
że policjant jest zobowiązany do niezwłocznego zgłaszania przełożonemu 
każdej czynności służbowej, w której używał środków przymusu. W przy-
padku wątpliwości co do stosowności i zasadności ich użycia, lub jeżeli 
ich użycie spowodowało śmierć, uszczerbek na zdrowiu lub uszkodzenie 
mienia, przełożony jest zobowiązany do upewnienia się, że zostały one 
użyte zgodnie z prawem.

Czynność służbowa

W ustawie o policji podejmowanie czynności służbowych jest zdefi nio-
wane pozytywnie i negatywnie. Czynność służbowa to działanie funkcjo-
nariusza policji określona i wykonywana w ramach ustawy o policji, która 
bezpośrednio ingeruje w podstawowe prawa i wolności innej osoby. Czyn-
ności służbowe podejmowane są przez funkcjonariusza policji w trakcie 

4  Ustawa o policji nr 171/1 993 Sb. ze zm.; dalej jako: ustawa o policji.
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wykonywania przez niego obowiązków operacyjnych, w celu zapewnienia 
wykonania obowiązków określonych w art. 2 ustawy o policji, a także za-
bezpieczenia porządku publicznego, zapewnienia bezpieczeństwa i zapo-
bieżenia potencjalnemu zagrożeniu życia, zdrowia lub mienia, lub innej 
negatywnej sytuacji. Wykonanie czynności służbowych jest zawsze uwa-
runkowane popełnieniem przestępstwa, wykroczenia lub co najmniej uza-
sadnionym podejrzeniem popełnienia jednego z powyższych czynów. 

Według ustawy o policji pozytywna defi nicja obowiązku wykonywania 
czynności służbowych przez funkcjonariusza jest podzielona pod wzglę-
dem czasu na dwie kategorie, a mianowicie — na obowiązek podejmowa-
nia czynności służbowych w trakcie pełnienia służby 5 oraz — na obowią-
zek podjęcia czynności poza służbą 6. Należy zauważyć, że negatywna defi -
nicja obowiązku wykonywania czynności służbowych obejmuje przypadki, 
w których funkcjonariusz policji nie jest zobowiązany do jej wykonywania 
na mocy prawa, w szczególności, gdy jego stan fi zyczny i zdolność do dzia-
łania są w znacznym stopniu zakłócone przez substancje medyczne lub 
inne środki, nie jest on przeszkolony w zakresie rodzaju czynności, jakie 
należy podjąć, a czynność ta wymaga specjalnego szkolenia i jeżeli czyn-
ność ta wymaga takiego rodzaju specjalnego szkolenia, nie może on inter-
weniować ze względu na ważny interes służby związany z wykonywaniem 
tej czynności 7 (niewykonanie czynności służbowych w danej sprawie jest 
możliwe tylko wtedy, gdy funkcjonariusz policji jest na służbie). W spra-
wach dotyczących ważnych interesów służby funkcjonariusz policji jest 
zobowiązany do oceny konkretnej sytuacji i do podjęcia czynności służbo-
wych, jeżeli istnieje zagrożenie życia, zdrowia lub zagrożenie wyrządzenia 
znacznych szkód majątkowych lub jeżeli istnieje zagrożenie dla sprawy 
o większym znaczeniu niż ta, w którą jest obecnie zaangażowany. Nie do-
tyczy to osoby uprawnionej przez policję, która działa pod stałą lub ograni-
czoną kontrolą, a przeprowadzenie czynności służbowej może ją nie tylko 
ujawnić, ale również spowodować inne negatywne konsekwencje. Funk-
cjonariusz może podjąć czynności służbowe, ale jeśli tego nie zrobi, nie 

5  Policjant pełniący służbę ma obowiązek interweniować w sytuacji popełnie-
nia przestępstwa lub wykroczenia bądź gdy istnieje uzasadnione podejrzenie jego 
popełnienia. 

6  Policjant pełniący służbę ma obowiązek interweniować w sytuacji popełnie-
nia przestępstwa lub wykroczenia, które bezpośrednio zagraża życiu, zdrowiu 
lub mieniu.

7  Przez ważny interes służby rozumie się: wykonanie lub zapewnienie wyko-
nania przez funkcjonariusza natychmiastowego ścigania sprawcy działalności 
przestępczej, czynności operacyjno-rozpoznawcze lub wykorzystanie informacji 
i środków technicznych, interwencję pod wspólnym dowództwem, bezpieczeń-
stwo osób chronionych, ochronę wyznaczonych pomieszczeń, ochronę zagrożo-
nego świadka i świadka koronnego, kodowanie lub obowiązek kurierski, który 
prawdopodobnie opóźniłby dostarczenie zakodowanej wiadomości lub przenoszo-
nych elementów stanowiących zagrożenie, działalność sił powietrznych, pracę 
z materiałami wybuchowymi lub podjęcie działań w celu usunięcia bezpośred-
niego zagrożenia, którego niezakończenie miałoby poważniejsze konsekwencje 
niż niepodjęcie nowych działań lub niezbędnych środków.
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można wyciągnąć konsekwencji wynikających z niewykonania obowiąz-
ków. Należy jednak podkreślić, że pomimo braku obowiązku podjęcia czyn-
ności służbowych, policjant jest zobowiązany do powiadomienia najbliż-
szego wydziału policji o konieczności ich wykonania w każdym przypadku.

Przed podjęciem czynności służbowych funkcjonariusz policji jest zobo-
wiązany, o ile pozwala na to charakter danego zdarzenia, do zastosowania 
odpowiedniej komendy. Komenda obejmuje ostrzeżenie dotyczące konse-
kwencji niezastosowania się do niej. Powinna być ona jasna, zrozumiała, 
zwięzła i zdecydowana, przy czym policjant zazwyczaj używa na samym 
początku słów „w imię prawa”. Jeśli okoliczności zdarzenia na to pozwala-
ją, komenda skierowana jest również do osoby, przeciwko której podejmo-
wane są czynności służbowe. Interwencje policyjne charakteryzują się bez-
pośrednim oddziaływaniem na bardzo wrażliwą sferę publiczną, ponieważ 
wiążą się z ingerencją w prawa i wolności osobiste obywateli (np. szcze-
gólnie chronione jest prawo do prywatności, które może zostać naruszone 
przez wykorzystanie informacji i środków technicznych) 8.

Powodem przeprowadzenia czynności służbowej jest w szczególności 
naruszenie prawnie chronionego interesu, zagrożenie dla niego lub naru-
szenie porządku publicznego. Wymagane jest czasowe powiązanie między 
wykonywaniem czynności służbowych a bezprawnym zachowaniem oso-
by. W przypadku braku takiego związku, przyczyny interwencji przestaną 
istnieć, ale powód ukarania osoby za wcześniejsze niezgodne z prawem 
zachowanie pozostanie, niezależnie od tego, czy osoba ta popełniła prze-
stępstwo, czy też wykroczenie. Celem czynności służbowej jest w szczegól-
ności zapobieżenie lub udaremnienie popełnienia czynu zabronionego pod 
groźbą kary lub przestępstwa, zapobieżenie naruszeniu porządku pub-
licznego, ograniczenie skutków czynu zabronionego, zatrzymanie sprawcy 
takiego czynu itp.

W związku z powyższym konieczne jest zdefi niowanie pojęcia służby 
operacyjnej, którą jest działalność policjanta związana z wykonywaniem 
obowiązków określonych w ustawie o policji lub innymi ogólnie obowią-
zującymi przepisami prawnymi. Pojęcie czynności służbowej, w porówna-
niu z pojęciem służby operacyjnej, ma zupełnie inną interpretację, cho-
ciaż jego defi nicja i analiza opiera się przede wszystkim na defi nicji służby 
operacyjnej i na samej treści, jaką zawiera to pojęcie. Służba operacyjna 
jest pojęciem wtórnym w stosunku do pojęcia czynności policyjnej i bez-
pieczeństwa. Czynność służbowa w swej naturze całkowicie spełnia wa-
runek istnienia konfl iktu — taka sytuacja wynika z pojawienia się dwóch 
antagonistycznych sił — występujących między policjantem z jednej stro-
ny, a obywatelem z drugiej. Specyfi ka, zaskoczenie i niebezpieczeństwo wy-
stąpienia skrajnie niebezpiecznych zdarzeń podczas wykonywania służby, 
które mają negatywny wpływ na psychikę może prowadzić do nieprzewi-
dywalnych, złych reakcji. W tym kontekście istnieje potrzeba uczenia się, 

8  J. Čentéš, J. Šimonová, Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku do-
pravného prostriedku [In:] T. Gřivna (ed.), Pocta Pavlu Šámalovi k 65. naroze-
ninám. Čtvrtstoletí hledání spravedlnosti na Nejvyššímsoudě, Praha 2018. 



192 Jana Šimonová, Marian Peťovský Nr 1(137)

jak rozpoznawać, analizować i rozwiązywać powstałe konfl ikty. Pytanie, 
niestety bez odpowiedzi, brzmi: „Jak rozwiązać konfl ikt i czy ludzki umysł 
jest w stanie odpowiedzieć na to pytanie?”. Podczas rozwiązywania kon-
fl iktu za pomocą środków operacyjnych, ostatecznym celem jest zminima-
lizowanie przemocy i zniszczeń, ponieważ takie efekty uważane są za nie-
właściwe. W specyfi czny sposób cel odpowiada preferowanej zasadzie, jaką 
jest zasada minimalnego użycia uprawnionej siły, co ostatecznie prowadzi 
do bezpiecznego, niemilitarnego rozwiązania konfl iktu. Z punktu widze-
nia metodologii procedur rozwiązywania konfl iktów, cała działalność orga-
nów policji i związane z tym zasady bezpieczeństwa mogą być traktowa-
na jako złożony zestaw interwencji, działań i innych czynności (środków).

Przyczyną wykonywania obowiązków operacyjnych (czynności służbo-
wej) jest naruszenie porządku prawnego lub zasad współżycia społeczne-
go. Musi istnieć czasowa ciągłość pomiędzy wykonaniem interwencji a na-
ruszeniem porządku prawnego. W przypadku jej braku przyczyny inter-
wencji przestają istnieć; w skrajnym przypadku nigdy by się nie pojawiły.

Celem działania operacyjnego jest zapobieżenie naruszenia porządku 
prawnego, a jeśli został zakłócony — jego przywrócenie, zminimalizowanie 
konsekwencji, zatrzymanie sprawcy, zapewnienie poszkodowanym świad-
czenia pomocy medycznej lub innego rodzaju itp. 

Taktyka czynności operacyjnej oznacza takie działanie, które określa 
sposób postępowania funkcjonariuszy policji i kierowania nimi w trakcie in-
terwencji przeciwko obiektowi naruszającemu stosunki społeczne chronione 
prawem. Działania te podejmowane są w celu zapobiegania nielegalnej dzia-
łalności, niedopuszczenia do niej, lub zmierzają do jej zakończenia. Taktyka 
czynności operacyjnej polega na określeniu właściwej procedury lub środ-
ków w zakresie prawa w odniesieniu do konkretnych przypadków lub sy-
tuacji, a także na wyborze środków i sił, które należy zastosować — w celu 
określenia optymalnej procedury prowadzącej do pomyślnego zakończenia 
czynności operacyjnej. Taktyka czynności operacyjnej jest zmienna i zależy 
od rodzaju nielegalnej działalności, jej intensywności, zagrożeń, konsekwen-
cji itp., dlatego może ulegać zmianom w zależności od konkretnej sytuacji. 
Na początku może występować wiele jej wariantów, które mogą ulec zmia-
nie w trakcie działania. Na wybór taktyki działania policji ma wpływ przede 
wszystkim zagrożenie społeczne wynikające z zachowania się obiektu, prze-
ciwko któremu skierowana jest działalność policji, charakterystyka środo-
wiska, lokalizacja i czas interwencji. Dość często zdarza się, że działalność 
policji kończy się użyciem środków przymusu. Częstym zjawiskiem jest 
również to, że w poszczególnych okresach interwencji policji intensywność 
(agresja) zachowania obiektu ulega wahaniom, co oznacza, że obiekt stawia-
jący bierny opór za jakiś czas może przekształcić swoje zachowanie w bezpo-
średni atak fi zyczny skierowany przeciwko interweniującemu policjantowi. 

Na podstawie możliwych projekcji konfl iktów, które mogą wystąpić pod-
czas interwencji policyjnych, możliwe jest przygotowanie metodologii ra-
cjonalności parametrycznej w ramach teorii racjonalnego wyboru 9.

9  Zob. L. Berzi, Teória policajno-bezpečnostných služieb, Bratislava 1996, s. 33.
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Podstawowe zasady wykonywania czynności służbowej

Funkcjonariusz policji, wykonując czynność służbową, zobowiązany 
jest przede wszystkim do poszanowania honoru i godności innej osoby, 
jak również własnej. W związku z tym policjant przestrzega zasady pro-
porcjonalności i działa w sposób zgodny z przepisami art. 19 ust. 1 Kon-
stytucji Republiki Słowackiej i art. 10 Karty Podstawowych Praw i Wol-
ności 10. Jednocześnie nie może on dopuścić do nieuzasadnionej szkody 
i tego, iż ewentualne naruszenie praw lub wolności tej osoby, spowodowa-
ne działalnością policjanta, przekroczy poziom niezbędny do osiągnięcia 
celu. W przypadku naruszenia praw i wolności danej osoby, policjant zo-
bowiązany jest do jak najszybszego poinformowania jej o przysługujących 
jej prawach określonych w ustawie o policji lub innych ogólnie obowią-
zujących przepisach prawnych. Sąd Rejonowy w Trenczynie jednoznacz-
nie staną na stanowisku, że np. dowodów uzyskanych bez właściwego 
pouczenia (na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy o policji) nie można uznać 
za dowody uzyskane zgodnie z prawem 11.

Podczas wykonywania czynności służbowych funkcjonariusz policji kie-
ruje się zasadami opartymi na przepisach prawa. Przy ustalaniu, które 
z tych zasad można określić jako podstawowe, jedynymi czynnikami deter-
minującymi są ich defi nicje zawarte w ustawie o policji oraz częstotliwość 
ich stosowania.

Zasada legalności oznacza, że każda ofi cjalna interwencja musi być 
określona i przeprowadzona w zakresie prawa. Funkcjonariusz policji 
nie może wyrządzać szkody, która nie byłaby spowodowana przyczyna-
mi prawnymi lub innymi istotnymi przyczynami. Jednakże każda osoba 
musi być świadoma również faktu, że choć Konstytucja Republiki Sło-
wackiej, jako prawo podstawowe, zapewnia obywatelom Republiki Sło-
wackiej szereg wolności i praw, to możliwe jest również ich ograniczenie 
na zasadach w niej jej określonych — a więc jedynie w drodze ustawy, 
przy jednoczesnym zachowaniu ich istoty i sensu (Konstytucja Republi-
ki Słowackiej, art. 13). Istnieje możliwość nałożenia obowiązków na oso-
bę fi zyczną, pod warunkiem że odbywa się to zgodnie z przepisami pra-
wa, co oznacza, że obowiązki te są nakładane w zakresie prawa. Ozna-
cza to na przykład, że korzystanie z prawa do sprzeciwu ustanowionego 
w art. 32 Konstytucji Republiki Słowackiej nie jest bezwzględne — nie bez 
poszanowania innych przepisów prawnych oraz praw i obowiązków z nich 
wynikających. Obywatele są również zobowiązani do przestrzegania prawa 
i nienarażania innych osób, np. w dziedzinie bezpieczeństwa i swobod-
nego przepływu ruchu (art. 13 Konstytucji Republiki Słowackiej i art. 3 
ust. 2 ustawy nr 8/2009 Sb.). W ten sposób, jeśli urzędnik podejmuje 

10  Zob. np. wyrok Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, nr 2 Szo 20/2008; 
wyrok Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, nr 2 SZO 5/2009.

11  Wyrok Sądu Rejonowego w Trenczynie z 24 lutego 2015 r., sygn. 
23To/186/2014.
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działania służbowe w zakresie prawa, jest on uprawniony do ingerowania 
w podstawowe prawa i wolności 12. 

W kontekście innych zapisów znajdujących się w ustawie o siłach po-
licyjnych, funkcjonariusz policji musi być świadomy tego, w jaki sposób 
stosować określone upoważnienie lub używać środków przymusu zgodnie 
z prawem. Są to sytuacje, w których ex lege jest on zobowiązany do wy-
boru tzw. bardziej rozważnej procedury. W związku z tą zasadą policjant 
musi również przestrzegać tzw. zakazu nadużywania praw.

Jeżeli chcemy ukazać naruszenie zasady legalności, możemy posłu-
gużyć się przykładem z art. 22 ustawy o siłach policyjnych, w którym 
stwierdza się, że policjant jest uprawniony do sprawdzenia, czy osoba, 
przeciwko której podejmuje działania, jest w posiadaniu broni i jeśli 
takową posiada, policjant uprawniony jest do jej odebrania. Z prawnego 
punktu widzenia skorzystanie z upoważnienia do przeprowadzenia rewi-
zji bezpieczeństwa nie może mieć innego interesu niż wykrycie i ewentu-
alne zajęcie broni, która mogłaby zagrozić życiu lub zdrowiu policjanta 
(np. w przypadku posiadania narkotyków) 13. 

Inną istotną podstawową zasadą jest zasada proporcjonalności. 
W kontekście tej zasady działania służbowe muszą być proporcjonalne 
do charakteru i stopnia naruszenia porządku publicznego, tak aby nie 
wyrządzić nieuzasadnionej szkody innej osobie 14. Funkcjonariusz policji 
może ingerować w prawa i wolności danej osoby tylko w zakresie niezbęd-
nym do osiągnięcia zamierzonego celu. Jak stwierdzono powyżej, defi nicja 
prawna wymogu poszanowania i uwzględnienia zasady proporcjonalno-
ści została zaakcentowana w przepisach regulujących wykonywanie obo-
wiązków policyjnych oraz stosowanie środków przymusu i użycie broni. 
Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy o siłach policyjnych funkcjonariusz policji 
jest zobowiązany do odpowiedniego doboru procedury interwencji, aby nie 
przekroczyć poziomu koniecznego do osiągnięcia zamierzonego celu, a jed-
nocześnie nie wyrządzić nieuzasadnionej szkody.

Przestrzeganie zasady proporcjonalności zostało wskazane w art. 50 ust. 
4 ustawy o silach policyjnych, gdzie zdefi niowano użycie środków przymu-
su, w szczególności intensywność ich użycia, która nie może być ewidentnie 
nieodpowiednia w stosunku do zagrożenia. Ponieważ użycie broni stanowi 
poważną ingerencję, należy wziąć pod uwagę art. 61 ust. 4 ustawy o siłach 
policyjnych, który podkreśla przyjęcie zasady proporcjonalności i rozwagi 
— mianowicie poprzez wymóg ostrożnego użycia broni i strzelania jedynie 
w celu zranienia osoby, tak aby życie i zdrowie innych nie było zagrożone. 

Dlatego też interwencja powinna być adekwatna do zaistniałej sytuacji, 
określonego zagrożenia lub wcześniej zaistniałego zagrożenia lub sytuacji 
niezgodnej z prawem. Intencją tej zasady jest znalezienie równowagi mię-
dzy celem a zastosowanymi środkami.

12  Orzeczenie Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej, nr 8 Szf 46/2012.
13  Wyrok Sądu Okręgowego w Trenczynie z 24 lutego 2015 r., sygn. 

23To/186/2014. 
14  Zob. np. art. 8, art. 50 ust. 4, art. 61 ust. 4 ustawy o siłach policyjnych.
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Zasada proporcjonalności przejawia się na trzech podstawowych pozio-
mach:
1. Adekwatność wyboru środków — konieczne jest stosowanie wyłącznie 

środków określonych w odpowiedniej ustawie, które w jak najmniej-
szym stopniu szkodzą osobie, ale prowadzą do osiągnięcia celu inter-
wencji.

2. Właściwe wykorzystanie wybranych środków — naruszeniem zasady 
proporcjonalności byłoby zastosowanie środków prawnych, których 
użycie byłoby nieproporcjonalne do zaistniałej sytuacji (np. użycie pał-
ki podczas ataku słownego w sposób, który spowodowałby poważne 
uszkodzenie ciała).

3. Termin przeprowadzenia interwencji — funkcjonariusz policji może 
interweniować lub użyć środków przymusu tylko wtedy, gdy istnieje 
określone niebezpieczeństwo lub zagrożenie. Z wyjątkiem tych sytuacji 
nie może on przeprowadzić interwencji, ani użyć środków przymuso-
wych 15.
W trakcie poszukiwania osoby podejrzanej funkcjonariusz policji działa 

na podstawie przepisów art. 23 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o policji i jest 
uprawniony nie tylko do wydania polecenia zatrzymania pojazdu, ale rów-
nież do jego kontroli. W tych okolicznościach, zgodnie z zasadą proporcjo-
nalności, właściwe i zgodne z prawem jest, gdy funkcjonariusz, zgodnie 
z art. 22 ust. 1 ustawy o policji, sprawdza, czy osoba poszukiwana, a tak-
że osoba obecna w pojeździe nie posiada broni. Dzieje się tak na przykład 
wtedy, gdy funkcjonariusz policji, który interweniuje, posiada informacje, 
że pasażer i osoba poszukiwana wspólnie dokonali działalności przestęp-
czej. Jednak w kontekście przywołanej zasady forma i sposób kontroli 
posiadania broni musi być zgodny z zakresem koniecznych czynności ope-
racyjnych w zakresie art. 8 ust. 1 ustawy o siłach policyjnych. Biorąc pod 
uwagę prawną defi nicję broni (art. 122 ust. 3 kodeksu karnego), należy 
wezwać osobę do pokazania wszystkiego, co posiada, w tym do wyjęcia 
rzeczy z toreb, torebek itp. Jeżeli zamiast broni lub wraz z nią znaleziono 
inną rzecz, która może mieć związek z popełnieniem przestępstwa, należy 
postępować zgodnie z art. 2 pkt 2 ustawy o siłach policyjnych oraz zgodnie 
z art. 92 kodeksu postępowania karnego 16. 

Porównując zasadę proporcjonalności z czeskim prawodawstwem, nale-
ży powiedzieć, że to ustawa nr 273/2008 Coll. o Policji Republiki Czeskiej 
podkreśla znaczenie zasady proporcjonalności poprzez wyraźne uregulo-
wanie jej w art. 11. Policjant zobowiązany jest w szczególności, aby nie do-
puścić do powstania nieuzasadnionej szkody wynikającej z jego działania, 
ponadto powinien zapewnić, by osoba, której bezpieczeństwo jest zagro-
żone, nie doznała uszczerbku w wyniku decyzji o zaniechaniu działania 
służbowego oraz postępować w sposób, który narusza prawa i wolności 

15  M. Peťovský, M. Odlerová, T. Škrinár, Zákon o Policajnom zbore. Aplikačná 
prax, Plzeň 2017, s. 51 i nast.

16  Postanowienie Sądu Najwyższego Republiki Słowackiej z 26 czerwca 
2012 r., sygn. 2 Tdo 27/2012.
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osoby, przeciwko której skierowana jest interwencja, lub osób trzecich 
niebędących uczestnikami, tylko w stopniu koniecznym do osiągnięcia 
celu, do którego dąży interwencja. Chociaż można powiedzieć, że powyż-
sze stwierdzenia zostały również zawarte w naszej ustawie o siłach poli-
cyjnych, w przypadku Republiki Czeskiej istnieje osobny przepis, który 
w odniesieniu do swojego statusu podkreśla duże znaczenie przestrzega-
nia tej zasady.  

Zasada działania z urzędu (ex offi cio) — określa obowiązek interwen-
cji funkcjonariusza policji w przypadku popełnienia czynu zabronionego 
lub przestępstwa, lub istnienia uzasadnionego podejrzenia jego popełnie-
nia (art. 9 ustawy o siłach policyjnych), co oznacza, że obowiązek ten jest 
wykonywany ex offi cio.

Zasada możliwości — opiera się na rozważeniu przez funkcjonariu-
sza policji, czy konieczne jest wykonanie czynności służbowych, czy też 
nie. Policjant ocenia obiektywne i subiektywne okoliczności wykonywanej 
czynności służbowej. Stosuje on de facto tzw. deliberację administracyjną, 
na którą często mają wpływ jego własne doświadczenia. W związku z za-
sadą możliwości uważamy, że koniecznie należy wspomnieć o tzw. zasa-
dzie uzasadnionych oczekiwań, opisanej w innych ogólnie obowiązujących 
przepisach prawnych. Jednak w kontekście utrwalonego orzecznictwa po-
licjanci są zobowiązani do przestrzegania również tej zasady, co oznacza, 
że powinni stosować tę samą lub podobną procedurę w identycznych lub 
podobnych przypadkach, w których podejmują działania służbowe.

Zasada pomocniczo-wspierająca — dotyczy obowiązku interwencji 
funkcjonariuszy policji również wtedy, gdy organ, który jest do tego zobo-
wiązany, nie wypełnia swojego zadania. W takich przypadkach policjant 
interweniuje albo na wniosek innego organu, albo z inicjatywy lub decyzji 
własnej. Stosowanie tej zasady jest typowe w przypadku tzw. sporów kom-
petencyjnych, w przypadku działań kooperacyjnych, np. policji i straży 
miejskiej lub działań policji podczas publicznych imprez sportowych. Za-
sada ta wynika z art. 2 ustawy o siłach policyjnych, a konkretnie z punk-
tów, w których stwierdza się, że siły policyjne współpracują jedynie przy 
wykonywaniu poszczególnych zadań, np. w zakresie ochrony porządku 
publicznego, zapewnienia bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego itp. Zgodnie 
z art. 74 ustawy o siłach policyjnych, jeżeli gmina nie jest w stanie chronić 
porządku publicznego za pomocą własnych zasobów i środków, zwraca się 
o pomoc do organów policji. Z drugiej strony, jeżeli istnieje bezpośrednie 
niebezpieczeństwo naruszenia porządku publicznego, siły policyjne po-
dejmują pilne działania w celu jego przywrócenia i powiadamiają o tym 
właściwy organ.

Zasady — szybkości, stanowczości i sprawności można zaklasyfi -
kować bardziej jako zasady taktyczne niż prawne. Ich zastosowanie jest 
związane z wyborem przez policjanta procedury działania służbowego, któ-
ra zostanie wykorzystana w celu jak najszybszego, skutecznego zakończe-
nia akcji, z jak najlepszym wynikiem, oraz w celu zapobieżenia rozprze-
strzeniania się niepożądanych skutków (np. naruszenia porządku pub-
licznego, takich jak manifesty, marsze protestacyjne). Omawiana zasada 
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odnosi się nie tylko samego wykonania działania, ale jest również logicz-
nie związana z dotarciem do danego miejsca, błyskawicznym powiadomie-
niem i przekazaniem informacji o wystąpieniu bezprawnego zachowania 
itp. Dlatego też bardzo ważnym elementem jest niezwłoczne przekazanie 
funkcjonariuszowi policji informacji o zbliżającym się zagrożeniu. Policjant 
po szybkim pojawieniu się w danym miejscu powinien wybrać właściwą 
procedurę i podjąć zdecydowane działania. Zastosowanie zasady szybkości 
i stanowczości ma zapobiec utrzymującemu się bezprawiu, ucieczce i in-
nym szkodliwym skutkom oraz zniszczeniu.

Policjant jest zobowiązany do zastosowania odpowiedniego środka za-
radczego, z uwzględnieniem charakteru i okoliczności zdarzenia, co ozna-
cza, że nie dotyczy to przypadków wymagających pilnego działania, a za-
stosowanie środka zaradczego mogłoby w oczywisty sposób udaremnić 
te działania lub spowodować znaczne szkody majątkowe, obrażenia lub 
inne zniszczenia. Należy podkreślić, że osoba nie może być zgodnie z pra-
wem wylegitymowana przez funkcjonariusza policji przed przystąpieniem 
przez niego do wykonywania czynności służbowych. Jeśli okoliczności 
na to pozwolą, funkcjonariusz policji może skorzystać z prawa do wielo-
krotnego legitymowania oraz karania, w tym ostrzeżenia.

Zasada czujności — zaliczana jest również do tzw. zasad taktycznych 
związanych z wykonywaniem czynności służbowych. W zasadzie tej chodzi 
gównie o to, aby policjant nie narażał się na bezpośrednie niebezpieczeń-
stwo ataku. Policjant jest zobowiązany do stałego monitorowania sytua-
cji, pilnowania osoby, przeciwko której skierowana jest akcja służbowa, 
oraz do obserwowania otoczenia w celu zapobieżenia nieoczekiwanemu 
atakowi lub pokonania czynnego oporu. W praktyce często zdarzają się 
sytuacje, w których osoba stawiająca czynny opór jest agresywna, co do-
datkowo pogarsza sytuację. Trudno jest o całkowitą eliminację takich za-
grożeń w służbie. Jednak policjant swoim profesjonalnym zachowaniem, 
przygotowaniem fi zycznym i mentalnym tego typu zagrożenia może jak 
najbardziej minimalizować.

Zasada taktowności — perswazji i edukacji jest tak ukierunkowana, 
że policjant ma mieć pozytywny wpływ na osoby objęte akcją służbową 
przed, w trakcie i po jej zakończeniu. Zasada ta jest również ściśle powią-
zana ze sposobem komunikacji, który musi być precyzyjnie dobrany w od-
niesieniu do osoby, do której jest kierowany. Zasada ta może być również 
odzwierciedlona w sformułowaniu komendy, która na przykład powinna 
być zwięzła, zrozumiała, sformułowana w sposób prosty, niewyrafi nowana, 
konkretna i empatyczna. Jeżeli sytuacja na to pozwala, a funkcjonariusz 
policji posiada solidną wiedzę zawodową oraz umiejętność oceny sytuacji, 
pożądane jest, aby komenda obejmowała zwrócenie się do osoby, przeciw-
ko której skierowana jest akcja służbowa, np. imieniem. Policjant zawsze 
powinien zachowywać się grzecznie i szanować godność osoby, nigdy nie 
powinien moralizować.

Ostatnią zasadą jest informacja, która wiąże się ze znaczeniem po-
siadania odpowiednich informacji udostępnianych bezpośrednio funkcjo-
nariuszowi policji, najlepiej przed podjęciem działań służbowych. Na ich 
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podstawie może on zdecydować, czy wykonać akcję służbową, czy też nie, 
a także wybrać jej taktykę.

Zakończenie

Istnieje wiele czynników zewnętrznych, które — pojawiając się podczas 
wykonywania przez policjanta czynności służbowych — wpływają bez-
pośrednio lub pośrednio na ich przebieg. Na rozwój sytuacji może mieć 
wpływ zachowanie samego funkcjonariusza policji, który musi podjąć 
decyzję w kontekście przestrzegania podstawowych zasad wykonywania 
czynności służbowych. Podczas wykonywania czynności służbowych nie-
zbędna jest nie tylko znajomość i przestrzeganie opisywanych zasad, ale 
także dobra znajomość taktyki, wiedza zawodowa, zdobyte doświadczenie, 
sprawność fi zyczna, umiejętność oceny sytuacji oraz wieloletnie doświad-
czenie zawodowe, które mogą pomóc funkcjonariuszowi w wykonywaniu 
czynności służbowych w sposób optymalny i efektywny.
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Streszczenie: Artykuł omawia zasady wykonywania czynności służbowych 
przez policjanta. Policjant podczas ich wykonywania nie może kierować się 
dowolnością. Każde jego działanie uregulowane jest w odpowiednich aktach 
prawnych. Ponadto funkcjonariusz, wykonując czynności służbowe, powi-
nien wykazywać się nie tylko orientacją w przepisach prawa, ale także dobrą 
znajomością taktyki i technik interwencji, wiedzą zawodową, sprawnością 
fi zyczną, umiejętnością oceny sytuacji, które mogą pomóc mu w wykonywa-
niu czynności służbowych w sposób optymalny i efektywny.
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Introduction

While performaning their duties, police offi cers are exposed to contact 
with dangerous persons on a daily basis, which creates threats and risky 
situations resulting from interpersonal relations. It is these working condi-
tions that can contribute to a potential threat to police offi cers’ health and 
life in relation to the performance of their offi cial duties. The diffi culties 
involved in undertaking police activities are refl ected in mental and physi-
cal health requirements which apply to every police offi cer. The reason for 
such requirements is that, on the one hand, police service is performed 
under almost constant pressure from citizens, institutions and superiors, 
and, on the other hand, adequate handling of duties, dangerous situations 
included, requires a healthy, physically fi t and mentally balanced per-
former. When on duty, police offi cers have powers which determine their 
authority and which are not at the disposal of any other person.

One of the most important responsibilities of police offi cers, which has 
recently been in a rapidly growing demand, is to perform offi cial duties 
in order to safeguard the democratic rights of individuals and groups of 
citizens. Such offi cial activities are undertaken in the course of police 
operational duties in order to maintain public order and safety, ensure 
peace and suppress negative social phenomena. Police duties involve, as 
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a matter of fact, diffi cult and complex situations, which cause consider-
able physical, physiological and psychological stress. As far as the po-
lice offi cer’s professional profi le is concerned, one of the key issues is 
the requirement of physical readiness and endurance maintained at the 
highest possible level, which in physical education and sports training is 
presented as the achievement of the optimal level of physical fi tness, to-
gether with the requirement of good health and high work capacity, even 
after reaching the performance limit. These requirements are determined 
by the nature of a given police activity, which is particularly noticeable in 
situations when coercive measures need to be used. The use of force often 
results in maximum physical strain on the body and in the appearance of 
various factors causing fatigue and mental stress. 

In many situations, an offi cial duty is seen as a legitimate and neces-
sary professional sports skill which is performed by a police offi cer with-
out any visible signs of aggression. Service activities are often linked with 
confl icts and escalated crisis situations, which undoubtedly require a 
performer who is able to apply certain procedures and to adopt an ap-
propriate attitude. At the same time, attention should be drawn to the 
fact that it is essential that the very nature and importance of individual 
fundamental rights and/or freedoms being affected by the performance 
of offi cial duties must be born in mind. The intensity of police response 
must not go beyond what is necessary to achieve the objective pursued 
by the intervention. At the same time, police offi cers must fulfi l their legal 
obligations, respect the honour and dignity of another person and their 
own in order to avoid unjustifi ed harm, and to comply with the police code 
of ethics. The combination of all these conditions is refl ected in a single 
service activity, which is always unique and specifi c, and therefore must 
be assessed individually. It is also important to mention Article 64 of the 
Police Act 4, which stipulates that a police offi cer is obliged to immediately 
report to his or her superior any service activity in which force has been 
used. If there is any doubt as to the appropriateness and legitimacy of its 
use, or if the force has resulted in death, injury or damage to property, the 
superior is obliged to make sure that the force has been used in accord-
ance with the law. 

Offi cial duty

The Police Act defi nes the performance of offi cial activities both in a 
positive and negative way. An offi cial duty is understood as an action by 
a police offi cer defi ned and carried out under the Police Act, which di-
rectly interferes with another person’s fundamental rights and freedoms. 
Offi cial activities are undertaken by police offi cers in the course of their 
operational duties in order to ensure the fulfi lment of the responsibili-
ties defi ned in Article 2 of the Police Act, as well as to maintain public 

4  The Act on the Police No. 171/1993 Sb. as amended; hereinafter: Police Act.
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order and safety, and prevent a potential threat to life, health or property, 
or another negative situation. The performance of offi cial activities shall 
always be conditional upon the commission of a crime, minor offence or 
at least a reasonable suspicion that one of the above mentioned acts has 
been committed. 

According to the Police Act, the positive defi nition of police offi cers’ 
obligation to perform offi cial activities is divided in terms of time into two 
categories, i.e. - the necessity to carry out offi cial activities while on duty 5 
and - the obligation to take action when off duty 6. It should be stressed 
that the negative defi nition of the obligation in question includes situa-
tions when a police offi cer is not required by law to carry out his or her 
duties, in particular when his or her physical condition and capacity to 
act are signifi cantly impaired by medical substances or other means or 
when an activity to be undertaken requires special training which he or 
she has not been provided with, the police offi cer cannot intervene be-
cause of the important interest of the service connected with carrying 
out the activity 7  (failure to perform offi cial activities in a given situation 
is only possible if the police offi cer is on duty). In matters concerning 
important interests of the service, a police offi cer is obliged to assess a 
specifi c situation and to respond appropriately if there is a threat to life or 
health or a threat of damage to property of considerable value, or if there 
is a threat to a matter of greater importance than that in which the police 
offi cer is currently involved. The above does not apply to a person author-
ised to act by the police, who acts under permanent or limited control, 
and the performance of an offi cial action may not only expose the person 
or reveal their identity but may also cause other negative consequences. 
An offi cer may take an action, but if he or she does not do so, no con-
sequences can be drawn from the failure to perform his or her duties. It 
should be emphasised, however, that despite the absence of an obligation 

5  A police offi cer on duty is obliged to respond when a crime or a minor of-
fence has been committed or when there is a reasonable suspicion of a crime or a 
minor offence having been committed.  

6  A police offi cer on duty is obliged to respond in the event of a crime or an 
offence that directly endangers life, health or property.

7  An important interest of the service shall be understood as: engaging in 
an immediate pursuit of the perpetrator of a criminal activity or making sure 
that such a pursuit is undertaken, covert investigation activities or the use of 
intelligence and technical means, intervention under common command, safety 
of protected persons, protection of designated premises, protection of an endan-
gered witness and a crown witness, encrypting or a courier service obligation 
which would probably delay the delivery of an encrypted message or transport-
ed hazardous items, police aviation activity, working with explosives or taking 
actions to remove an immediate threat, the failure of whose elimination would 
have more serious consequences than the failure to taking new actions or neces-
sary measures. 
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to undertake offi cial actions, a police offi cer is obliged in each and every 
case to notify the nearest police department of the necessity for such ac-
tions to be performed. 

Prior to undertaking offi cial activities, a police offi cer is obliged, if the 
nature of a given event makes it possible, to use an appropriate verbal 
order, which includes a warning expressing the consequences of the or-
der not being complied with. The order should be clear, understandable, 
concise and decisive, with the words ‚in the name of the law’ being usually 
used at the beginning. If the circumstances of the event permit, the verbal 
command is also directed at the person against whom the offi cial action is 
taken. The conditions for the admissibility of intervention also determine 
the values, in particular those rights and freedoms which are being af-
fected by the intervention (e.g. the right to privacy, which may be violated 
by the use of criminal intelligence and technical means, is particularly 
protected) 8.

The reason for performing a police activity is in particular a breach of 
a legally protected interest, a threat of such an interest being violated, or 
a disturbance of public order. A connection in terms of time between the 
performance of offi cial duties and an unlawful conduct of an individual is 
required. In the absence of such a link, the reasons for the intervention 
will cease to exist, but the reason for prosecuting the offender for previous 
unlawful conduct will remain, regardless of whether that person has com-
mitted a crime or a minor offense. The purpose of police response is, in 
particular, to prevent or stop a crime or an act prohibited under criminal 
liability criminal, to prevent violation of public order, to limit the conse-
quences of a criminal act, to apprehend the perpetrator of such an act, etc. 

In connection with the above, it is necessary to defi ne the concept of 
operational service, which is police activity related to the performance of 
duties specifi ed in the Police Act or other generally applicable legal provi-
sions. The concept of an offi cial activity, in comparison with the concept 
of operational service, is interpreted in a completely deifferent manner, 
although its defi nition and analysis is based primarily on the defi nition of 
operational service and on the content of the service itself. The operational 
service is secondary to the concept of a police activity, which by its very 
nature fully meets the requirment for the existence of a confl ict — two an-
tagonistic forces — which appear between a police ofi cer on the one hand 
and a member of the public on the other. Thus, there is the specifi city, 
surprise and a high probability of a dangerous situation occurring while 
tasks are being carried out in terms of operational service, and there is 
the performance of an offi cial activity as a very stressful situation, which 
has a negative impact on the mental state of the parties involved and 
which can lead to unpredictable, negative reactions. In this context, there 

8  Čentéš J, Šimonová J, Oprávnenie na zastavovanie a prehliadku do-
pravného prostriedku [in:] Gřivna T, (Ed.), Pocta Pavlu Šámalovi k 65. narozen-
inám. Čtvrtstoletíhledáníspravedlnosti na Nejvyššímsoudě, Praha, 2018. 
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is a need to learn how to recognise, analyse and resolve confl icts. The un-
answered question is: ‘How does one resolve the confl ict and is the human 
mind good enough to answer this question?’ When resolving a confl ict 
using operational means, the ultimate goal is to minimise violence and 
damage, because such effects are considered inappropriate. In a specifi c 
way, the goal corresponds to the preferred principle, which is the princi-
ple of the least possible use of legitimate force, which ultimately leads to 
a secure, non-militant solution to the confl ict. From the point of view of 
the methodology of confl ict resolution procedures, all operation of police 
authorities and related security principles can be treated as a complex set 
of interventions, actions and other activities (measures). 

The reason for performing operational duties (police activities) is a vio-
lation of the legal order or principles of social coexistence. There must be 
a time continuity between the execution of an intervention and a violation 
of the legal order. In the absence of this link, the reasons for the interven-
tion cease to exist; in an extreme case they would never appear. 

The purpose of operational activity is to prevent violation of the legal 
order, and if it has already been violated - to restore it, minimise the con-
sequences, apprehend the perpetrator, provide victims with medical or 
other assistance, etc. 

Operational tactics is defi ned as actions which defi ne the manner in 
which police offi cers act and are commanded during interventions against 
an individual violating legally protected social relations. These actions 
are taken to prevent illegal activities, or to end them. Operational tactics 
entails determining the right procedures or legal measures for handling 
specifi c cases or situations, as well as for choosing the means and forces 
which should be used to determine the optimal procedure for success-
fully completing an operational activity. Operational tactics is variable and 
relies on the type of illegal activity, its intensity, threats, consequences 
etc., therefore it may change depending on a specifi c situation. At the be-
ginning there may be a number of its variants which may change during 
an operation. The choice of police tactics is primarily infl uenced by the 
social threat resulting from the behavior of the individual against whom 
the police are taking their action, environmental characteristics, location 
and time of the intervention. Quite often, the police end up using coercive 
measures. It is also common that during individual stages of police inter-
vention, the intensity (aggression) of the offender’s behavior is changing, 
which means that the offender may at some time move from showing pas-
sive resistance to an aggressive behavior, escalating into a direct physical 
attack on the responding police offi cer. 

Based on thinkable confl ict projections that may occur during police 
interventions, it is possible to prepare parametric rationality methodolo-
gies as part of the theory of rational choice 9.

9  See: Berzi L, Theory of Police and Security Services (special part), A PF Bra-
tislava, 1996, p. 33.
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Basic principles of performing offi cial duties

While performing their official duties, police officers are primarily 
obliged to respect the honour and dignity of another person as well as 
their own. Therefore, they must respect the principle of proportionality 
and act in a manner consistent with the provision of Article 19(1) of the 
Constitution of the Slovak Republic and Article 10 of the Charter of Fun-
damental Rights and Freedoms 10. At the same time, they must not allow 
unjustifi ed harm to a person nor may they let a situation happen when 
a possible infringement of that person’s rights or freedoms as a result 
of police activity will exceed the level necessary to achieve the objective. 
However, if the rights and freedoms of a given individual are violated, a 
police offi cer is obliged to inform them as soon as possible about their 
rights specifi ed in the Police Act or in accordance with other generally ap-
plicable legal regulations. The District Court in Trenczyn clearly takes the 
position that, e.g., evidence obtained without proper cautioning (pursuant 
to Article 8(2) of the Police Act) cannot be considered as evidence obtained 
in accordance with the law 11.

Performance of police duties is governed by principles based on law. 
When determining which of them can be considered as fundamental prin-
ciples, the only factors which can be taken into account are their defi ni-
tions contained in the Police Act and the frequency of their application. 

The principle of legality means that every offi cial intervention must be 
defi ned and conducted within the limits of the law. A police offi cer must 
not do harm that would not be necessitated by legal or other compelling 
reasons. However, every person must also be aware of the fact that al-
though the Constitution of the Slovak Republic, as the fundamental right, 
provides citizens of the Slovak Republic with a number of freedoms and 
rights, it is also possible for them to be restricted based on the principles 
set out therein - i.e. only by way of an act, while preserving fundamental 
rights and freedoms (Constitution of the Slovak Republic, Article 13).  It is 
possible to impose obligations on an individual, provided that this is done 
in accordance with the law. This means, for example, that the exercise of 
the right to object laid down in Article 32 of the Constitution of the Slovak 
Republic is not absolute, i.e. it cannot be exercised without respecting oth-
er legal provisions and the rights and obligations arising therefrom. An in-
dividual is also obliged to respect the law and not to expose other persons 
to danger, e.g. as regards personal safety and free movement of traffi c (Ar-
ticle 13 of the Constitution of the Slovak Republic and Article 3(2) of Act 
No. 8/2009 Sb.). Thus, if an offi cial takes offi cial action in the fi eld of law, 
he/ she is entitled to interfere with fundamental rights and freedoms 12. 

10  See: Decision of the Supreme Court of the Slovak Republic No. 2 Szo 
20/2008; decision of the Supreme Court of the Slovak Republic No. 2 Szo 5/2009.

11  The decison of the District Court in Trenčín of 24 February 2015, records 
of proceedings in case No. 23To/186/2014.

12  Decision of the Supreme Court of the Slovak Republic No. 8 Szf 46/2012.
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In the context of other provisions set out in the Police Act, a police of-
fi cer must be aware of how to use a particular power or coercive measures 
in accordance with the law. The above are situations where he is obliged 
ex lege  to choose a so-called more prudent procedure, or to decide which 
rights cannot be restricted in a given situation at all. In connection with 
this principle, a police offi cer must also comply with the so-called abuse-
of-authority prohibition. 

In order to demonstrate a violation of the principle of legality, one can 
refer to Article 22 of the Police Act, which states that a police offi cer is en-
titled to check whether a person against whom police action is taken is in 
possession of a weapon, and if they are in possession of one, the policeman 
is entitled to take it away. From a legal point of view, the exercise of the 
authority to carry out a personal search must have no other purpose than 
the detection and possible seizure of a weapon which could endanger the 
life or health of the police offi cer (e.g. in the case of possession of drugs) 13. 

Another important fundamental principle is the principle of propor-
tionality, according to which offi cial action must be proportionate to the 
nature and seriousness of the offence so as not to cause unjustifi ed harm 
to another person 14.  A police offi cer may interfere with a person’s rights 
and freedoms only to the extent necessary to achieve the intended pur-
pose. As stated above, the legal defi nition of the requirement to respect 
and take into account the principle of proportionality has been empha-
sised in the provisions regulating the performance of police duties and 
the use of coercive measures and weapons. According to Article 8(1) of 
the Police Act, a police offi cer is required to choose the adequate interven-
tion procedure, so as not to exceed the limit of force continuum which is 
necessary to achieve the intended objective, and at the same time not to 
cause unjustifi ed harm. 

The principle of proportionality has been mentioned in Article 50(4), 
which defi nes the use of coercive measures, in particular the intensity of 
their use, which must not be manifestly disproportionate to the risk. Since 
the use of weapons constitutes a serious interference, account should be 
taken of Section 61(4) of the Police Act, which emphasises the application 
of the principle of proportionality and prudence - by requiring that weap-
ons be used carefully and fi red only to cause injury to a person, so that 
the life and health of others are not endangered.  

Therefore, police activities should be carried out in accordance with 
the circumstances of a given situation as it develops, a specifi c threat or 
a pre-existing threat or an illegal situation against which the intervention 
is taken. The intention of this principle is to strike a balance between the 
purpose and the applied mesures. 

The principle of proportionality manifests itself at three basic levels:

13   The decison of the District Court in Trenčín of 24 February 2015 in case 
No. 23To/186/2014. 

14  See: e.g. Article 8, Article 50(4), Article 61(4) of the Police Act.
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Adequacy of the chosen measures - it is necessary to apply only meas-
ures specifi ed in the relevant law which cause the least harm to a person 
and allow to achieve the aim of the intervention. 
1. Appropriate use of the chosen measures - it would be a breach of the 

principle of proportionality if the legal measures were used, but their 
use would be disproportionate (e.g. the use of a baton to respond to a 
verbal attack which would result in a serious injury). 

2. The time of an intervention - a police officer may only intervene or use 
force if there is a specific danger or threat. The intervention and use of 
force may not take place in any other situations, e.g. for preventative 
purposes or to take  revenge 15.
During a search for a suspect, a police offi cer is subject to the provi-

sions set out in Article 23(1)(2)(b) of the Police Act and is entitled not only 
to issue an order to stop a vehicle, but also to inspect one. In these cir-
cumstances, under the principle of proportionality, it is appropriate and 
lawful for a police offi cer, in accordance with Article 22(1) of the Police Act, 
to check that the wanted person, as well as the person present in the vehi-
cle, are not armed. This is the case, for example, if the responding offi cer 
is aware that the passenger and the wanted person have jointly committed 
a criminal act. However, in the context of the discussed principle, the form 
and manner of the police offi cer’s intervention must be consistent with 
the scope of necessary operational activities as defi ned in Article 8(1) of 
the Police Act. Given the legal defi nition of a weapon (Article 122(3) of the 
Penal Code), a person should be ordered to empty everything in their pos-
session, including removing items from bags, handbags, etc. If, instead of 
or together with the weapon, another item is found which may be related 
to the commission of an offence, Article 2(2) of the Police Act and Article 
92 of the Code of Criminal Procedure should be followed 16. 

Comparing the principle of proportionality with the Czech legislation, 
it must be said that it is the Act on the Police of the Czech Republic No. 
273/2008 Coll. which emphasises the importance of the said principle 
by regulating it expressly n Article 11, according to which a police offi cer 
is obliged, in particular, to prevent unjustifi ed harm resulting from his/ 
her action. In addition, a police offi cer must ensure that a person whose 
safety is threatened is not harmed by a decision to refrain from taking ac-
tion and must act in a manner which infringes the rights and freedoms 
of the person who is the target of the intervention or the right and free-
doms of third parties who are not involved in the intervention only to the 
extent necessary to achieve the objective of the intervention. Although the 
above provisions are also contained in the Act on the Police of the Slovak 

15  Petovsky M, Odlerova M, Skinar T, Ustawa o Policji. Praktyka stosowania. 
Plzen: 2017, pp. 51 - 52.

16  The decision of the Supreme Court of the Slovak Republic of  26 June 
2012, Ref. No.n. 2 Tdo 27/2012. 
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Republic, in the former act there is a separate provision which emphasises 
how essential it is that the principle of proportionality be respected.

The ex offi cio principle (the priciple of acting by right of offi ce) 
expresses an obligation for a police offi cer to undertake an intervention 
when a crime or another prohibited act has been committed, or when 
there is a reasonable suspicion that a criminal act has been committed 
(Article 9 of the Police Act), which means that a police ofi cer acts by right 
of his/ her offi ce.

The principle of possibility requires a police offi cer to consider whether 
or not it is necessary to perform offi cial activities. A police offi cer assesses 
the objective and subjective circumstances of an offi cial activity. A police 
offi cer uses as a matter of fact the so-called administrative deliberation, 
which is often infl uenced by his/ her own experience. In connection with 
the principle of possibility, the authors believe that it is necessary to men-
tion the so-called principle of legitimate expectations, described in other 
generally applicable legal regulations. However, in the context of well-estab-
lished case law, police offi cers are also obliged to comply also with this prin-
ciple, which means that they should apply the same or similar procedure 
in identical or similar cases which require from them taking offi cial action. 

Principle of assistance and support is understood as the obligation 
for police offi cers to respond even when the authority which is obliged to 
do so fails to fulfi l its responsibilities. In such cases a police offi cer makes 
an intervention either at the request of another authority or on his/ her 
own initiative or decision. The application of this principle is typical in 
the event of so-called confl icts of competence, cooperative activities by 
e.g. police and municipal guard, or police action at public sports events. 
This principle results from Article 2 of the Police Act, and more specifi -
cally from sections which state that police forces only cooperate with other 
authorities in carrying out specifi c tasks, e.g. those which involve main-
tenance of public order, assurance of civil aviation safety, etc. According 
to Article 74 of the Police Act, if a municipality is unable to protect public 
order relying on its own resources and measures, it shall request assis-
tance of the police authorities. On the other hand, if there is an imminent 
danger of a breach of public order, police forces shall take urgent action 
to restore it and inform the competent authority of this fact.

The principles of promptness, decisiveness and fi rmness can be 
classifi ed as tactical rather than legal ones. Their application involves a 
police offi cer choosing which procedure should be used to take offi cial 
action, in order to secure the fastest possible successful completion of an 
operation, with the best possible results, and preventing the spread of un-
desirable effects (such as disturbances of public order, violent demonstra-
tions or protest marches). The principle in question applies not only to the 
performance of the action itself, but is also logically linked to arriving at a 
particular scene, prompt response and providing  immediate information 
about the occurrence of unlawful behaviour, etc. Therefore, it is very im-
portant that police offi cers are informed about an imminent threat without 
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the least delay. On immediate arrival at the scene police offi cers should 
choose the right operational procedure and take decisive action. The ap-
plication of this principle is supposed to prevent persistent unlawfulness, 
offenders fl eeing the scene and other harmful effects and destruction.

A police offi cer is required to take appropriate remedial action, taking 
into account the nature and circumstances of the incident, which means 
that the above does not apply to situations requiring urgent action where 
the application of a remedial measure could logically undermine those 
actions or cause signifi cant property damage, injury or other destruc-
tion. Moreover,  a police offi cer is not obliged to take a remedial measure 
in case of sudden violations of a legally protected interest which require 
urgent response. It should be stressed that a police offi cer cannot legally 
order an individual to produce their identity document before starting to 
perform an offi cial duty. If circumstances allow, a police offi cer may ex-
ercise the right to repetedly check a person’s identity and impose penal 
sanctions, including warnings.

The principle of alertness - which is also included in the so-called 
tactical rules relevant to performing offi cial duties. The aidea behind this 
principle is that police offi cers should not expose themselves to direct 
danger of attack. They are obliged to continuously monitor the situation, 
keep an eye on the subject of the intervention, and observe the surround-
ings in order to prevent an unexpected attack or to overcome active resist-
ance. In practice, police offi cers are often involved in situations when a 
resisiting individual is aggressive, making the situation even worse and 
requiring a law enforcer to overcome resistance aimed to being stopped 
from performing their offi cial duties (e.g. using physical force to stop a 
motorist who is reasonably suspected of being under the infl uence of al-
cohol and who refuses to stop for a traffi c check voluntarily). 

The principle of tactfulness, persuasion and instruction expects 
police offi cers to have a positive infl uence on the people involved in their 
activities before, during and after they have been completed. This princi-
ple is also closely related to the way of communication, which has to be 
precisely tailored to the person being addressed. It can also be refl ected 
in the form of a verbal command, which should be concise, understand-
able, simple, unsophisticated, defi nitive and empathic. If the situation 
allows it, and a police offi cer has sound knowledge of local residents and 
environment, it is desirable that the subject of police intervention should 
be addressed e.g. by name or a title. A police offi cer should always behave 
politely and respect the dignity of other people and should never adopt a 
moralising or patronising attitude. 

And fi nally, the principle of information, which is based on the im-
portance of possessing relevant information, provided to police offi cers in 
a direct manner, preferably before they tstart o perform their offi cial du-
ties. Relying on this information, law enfrocers can decide whether or not 
to carry out an offi cial action, and if they decide to respond - they can use 
the information to choose the right operational tactic. 
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Conclusion

There are a numer of external factors which appear when police offi cers 
perform offi cial activities and directly or indirectly affect their course. As it 
develops, the situation may be also affected by the behavior of law enforc-
ers themselves, since they must constantly make decisions with a view to 
complying with the fundamental principles of performing offi cial duties, as 
well as be prepared for various cirsumstances and anticipate them. While 
performing offi cial duties, not only knowledge of and compliance with the 
discussed principles are necessary, but also good knowledge of tactics, 
local residents and environment, and many years of professional experi-
ence, all of which can help police offi cers perform their offi cial duties in 
the optimal and most effective manner. 
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K o m u n i k a t y

74. DOROCZNA KONFERENCJA AMERYKAŃSKIEGO STOWARZYSZENIA 
KRYMINOLOGII

ATLANTA, GA, 14–17 LISTOPADA 2018 R.1

Kolejna1 doroczna konferencja Ame-
rykańskiego Stowarzyszenia Krymino-
logii (dalej jako: ASC) w Atlancie zgro-
madziła aż 3681 uczestników (w tym 
388 spoza USA) z 42 krajów, z czego 
znaczny odsetek (1583) stanowili stu-
denci i doktoranci. Potwierdza to utrzy-
mujące się od lat zainteresowanie tym 
forum kryminologicznym w wymiarze 
globalnym. Przypomnijmy, że na po-
przednich trzech konferencjach ASC 
przekroczony został próg czterech ty-
sięcy uczestników2. 

1  The American Society of Criminol-
ogy, 74th Annual Meeting: Institutions, 
Cultures, and Crime & Justice, Novem-
ber 14–17, 2018, Atlanta, GA. Według da-
nych za rok 2015 organizacja ta, powołana 
do życia w 1941 r. w Berkeley, liczy 3481 
członków. Z wyliczeń statystycznych wyni-
ka, że 28% tej liczby, tj. 971 osób, stanowią 
studenci i doktoranci, zaś 13,4% (467) sta-
nowią osoby spoza USA. Aktualnie w ASC 
reprezentowane są 62 kraje oraz funkcjonu-
je 11 sekcji (divisions): Correction and Sen-
tencing, Critical Criminology, Developmen-
tal/Life Course, Experimental Criminology, 
International Criminology, Victimology, 
People of Colour and Crime, Women and 
Crime, Policing, Terrorism and Bias Crimes 
oraz Biopsychosocial Criminology.

2  Próg 4 tys. uczestników po raz pierw-
szy został przekroczony w 2015 r. na konfe-
rencji ASC w Waszyngtonie (2015 r.), która 
zgromadziła 4015 zarejestrowanych uczest-
ników, rekordowa zaś ich liczba (4612) w hi-
storii dotychczasowych konferencji ASC, jak 
i konferencji kryminologicznych w wymia-

Obrady 74. konferencji ASC toczyły 
się — podobnie jak w przypadku po-
przednich odbywających się tutaj spot-
kań (w latach 2001, 2007 i 2013) — 
w salach konferencyjnych hotelu Atlan-
ta Marriott Marquis w ramach 935 sesji3. 

Jak sygnalizowano w poprzednich 
sprawozdaniach4, tradycyjnie organiza-

rze międzynarodowym odnotowana została 
na konferencji w Nowym Orleanie w 2017 r.

3  Poprzednio w 2017 r. odnotowano 1156 
sesji — (łącznie z różnego rodzaju spotka-
niami towarzyszącymi konferencji) obejmu-
jących szerokie spektrum problemów zwią-
zanych z przestępstwem i przestępczością. 

4  E.W. Pływaczewski, Sprawozdanie z 50. 
Dorocznej Konferencji Amerykańskiego Stowa-
rzyszenia Kryminologii, „Przegląd Policyjny” 
1999, nr 3; tenże, Sprawozdanie z 53. Dorocznej 
Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Kryminologii (Atlanta, Georgia, 7–10 listopa-
da 2001 r.), „Przegląd Policyjny” 2002, nr 3–4; 
tenże, Sprawozdanie z 52. Dorocznej Konferen-
cji Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymino-
logii nt. Przestępczość a kryminologia w roku 
2000, San Francisco, 15–18 XI 2000, „Państwo 
i Prawo” 2001, nr 7; tenże, Wyzwanie prakty-
ki — korzyści z teorii (55. Doroczna Konferencja 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii, 
Denver, 19–22 XI 2003 r.), „Państwo i Prawo” 
2004, nr 4; tenże, Sprawozdanie z 57. Dorocz-
nej Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Kryminologii (Toronto, 15–19 XI 2005 r.), „Proku-
ratura i Prawo” 2006, nr 6; tenże, Sprawozda-
nie z 58. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii pt. Demokracja, 
przestępczość i sprawiedliwość, Los Angeles, 
1–4 XII 2006 r., „Państwo i Prawo” 2007, nr 7; 
K. Krajewski, E.W. Pływaczewski, Sprawozdanie 
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torzy dokonali podziału programu kon-
ferencji5 na 48 kategorii tematycznych, 
głównie merytorycznych. W tym zakre-
sie hasłowo wyróżniono m.in.: teorie 
kryminologiczne, faktory biospołecz-
ne (genetyczne), instytucje społeczne 
a przestępczość, kobiety, kryminologię 
międzynarodową i porównawczą, prze-
moc, przemoc domową (klasyfikowaną 
łącznie z przemocą w sferze intymnej), 
nadużywanie narkotyków i substancji 
psychotropowych, przestępstwa z nie-
nawiści, problemy dyskryminacji ra-
sowej i etnicznej, przestępczość zorga-

z 59. Konferencji Amerykańskiego Stowarzysze-
nia Kryminologii nt.: Przestępczość i wymiar spra-
wiedliwości w skali lokalnej i globalnej, Atlanta, 
14–17 XI 2007 r., „Państwo i Prawo” 2008, nr 6; 
E.W. Pływaczewski, 62. Doroczna Konferencja 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii 
(San Francisco, 17–20 listopada 2010), „Proku-
ratura i Prawo” 2011, nr 7–8; tenże, 63. Dorocz-
na Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Kryminologii, Washington D.C., 16–19 listopada 
2012 r., „Prokuratura i Prawo” 2012, nr 7–8; 
tenże, 68. Doroczna Konferencja Amerykań-
skiego Stowarzyszenia Kryminologii (Chicago, 
14–17 listopada 2012 r.), „Prokuratura i Prawo” 
2013, nr 6; tenże, 69. Doroczna Konferencja 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Kryminologii 
(Georgia, Atlanta, 20–23 listopada 2013 r.), „Pro-
kuratura i Prawo” 2014, nr 6; tenże, 70. Dorocz-
na Konferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Kryminologii (San Francisco, 19–22 listopada 
2015 r.), „Prokuratura i Prawo” 2015, nr 9; ten-
że, 71. Doroczna Konferencja Amerykańskie-
go Stowarzyszenia Kryminologii (Washington, 
DC 18–21 XI 2015 r.), „Prawa człowieka. Huma-
nistyczne Zeszyty Naukowe” 2015, nr 18; ten-
że, 71. Doroczna Konferencja Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii, Washington, DC, 
18–21 XI 2015 r., „Przegląd Policyjny” 2016, 
nr 4(124); E.W. Pływaczewski, E.M. Guzik-Ma-
karuk, 72. Doroczna Konferencja Amerykańskie-
go Stowarzyszenia Kryminologii, Nowy Orlean, 
LA, 16–19 XI 2016 r., „Przegląd Policyjny” 2017, 
nr 3(128) oraz E.W. Pływaczewski, 73. Dorocz-
na Konferencja Amerykańskiego Stowarzysze-
nia Kryminologii, Philadelphia, PA (November 
15–18, 2017), „Prawa człowieka. Humanistycz-
ne Zeszyty Naukowe” 2018, nr 21, s. 171–181. 

5  Na konferencję w Filadelfi i został 
on opublikowany w formacie książkowym 
o objętości 432 stron. 

nizowaną, gangi, broń, karę śmierci, 
więziennictwo, przestępczość nieletnich 
i sądownictwo w sprawach nieletnich, 
zapobieganie przestępczości, przestęp-
czość „białych kołnierzyków” (korpo-
racyjną), przestępczość związaną z za-
trudnieniem, religię, rodzinę, ekono-
mię, wiktymizację, politykę karną oraz 
kształcenie i szkolenie w sprawach kar-
nych. W Atlancie, po raz pierwszy w hi-
storii konferencji ASC, wyodrębniono 
aż 81 kategorii tematycznych6. Wśród 
nowych haseł tematycznych wyszczegól-
niono m.in. współsprawstwo, cyberprze-
stępczość, odstraszanie, prawo, zdrowie 
psychiczne, pracę seksualną (sex work) 
i handel ludźmi, strach przed przestęp-
czością oraz media.

W strukturze poprzednich konfe-
rencji ASC wiodącą pozycję zajmowała 
problematyka teorii kryminologicznych 
(w szerokim tego słowa znaczeniu), któ-
ra podejmowana była na co najmniej 
ponad jednej trzeciej wszystkich sesji. 
Na konferencji w Waszyngtonie (2015) 
po raz pierwszy nie odnotowano w tej 
dziedzinie kolejnego wzrostu zainte-
resowania. Do tej kategorii tematycz-
nej w aspekcie ogólnym zakwalifiko-
wano bowiem 180 sesji, tj. o ponad 
20 mniej niż na poprzedniej konferen-
cji w 2014 r., która odbyła się w San 
Francisco. W Nowym Orleanie (2016) 
teorie kryminologiczne wróciły nieja-
ko do poprzedniego poziomu (199 se-
sji). Na konferencji w Filadelfii zauwa-
żalny był jednak widoczny spadek, 
tj. do poziomu 175 sesji. Na omawianej 
konferencji w Atlancie spadek ten był 
szczególnie wysoki, gdyż sesji o takim 
charakterze było tylko 102. Spadek od-
notowały także klasyfikowane odrębnie 
niektóre kierunki czy teorie krymino-
logiczne. Kierunkowi „krytycznej” (ra-
dykalnej) kryminologii, na konferencji 
w Waszyngtonie, a potem Nowym Orle-
anie poświęcono po 149 sesji, w Filadel-

6  W liczącym 392 strony programie kon-
ferencji.
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fii natomiast było ich 1367, w Atlancie 
zaś ich liczba spadła do liczby 84 sesji. 
Na poprzednich konferencjach widocz-
ny spadek odnotowały sesje poświęcone 
teorii racjonalnego wyboru8. W Filadel-
fii ich liczba wzrosła jednak do poziomu 
26, z kolei w Atlancie było ich zaledwie 
14. Już w roku 2017 nie utrzymała się 
natomiast tendencja wzrostowa w od-
niesieniu do teorii feministycznych9, 
gdyż temat ten w Filadelfii był obecny 
tylko na 53 sesjach. Spadek do pozio-
mu 26 sesji w Atlancie był więc wręcz 
rekordowy. Dane dotyczące konferencji 
w Nowym Orleanie (2017) wykazywały 
z kolei zdecydowanie wyższą tendencję 
wzrostową w odniesieniu do analizują-
cych kariery przestępcze teorii drogi ży-
ciowej, do których referenci nawiązywali 
na 97 sesjach (w porównaniu z 78 se-
sjami w roku 2015 i 70 w roku 2014). 
Na konferencji w Filadelfii sesje tej ka-
tegorii spadły jednak do poziomu 82, 
w Atlancie zamknęły się zaś liczbą 59.

Od konferencji w San Francisco 
w 2014 r. zdecydowanie największą 
tendencję wzrostową odnotowywał ob-
szar polityki wymiaru sprawiedliwości 
w sprawach karnych, który był przed-
miotem wystąpień aż na 291 sesjach10. 
W Waszyngtonie (2015 r.) problematyka 
ta była prezentowana na 265 sesjach. 
Na kolejnej konferencji w Nowym Orle-
anie o wyraźnym wzroście zaintereso-

7  Na konferencji ASC w roku 2013 tych 
sesji było o 26 mniej. 

8  W roku 2014 i 2015 problematykę 
tę poruszono na 23 sesjach, w 2016 — za-
ledwie na 20 — był to spory spadek w po-
równaniu z 33 sesjami w roku 2013. Przy-
pomnijmy jednak, że w roku 2010 sesji o tej 
tematyce było zaledwie 11. 

9  W roku 2016 odbyło się 65 sesji, 
w roku 2015 — zrealizowano 64 sesje, na-
tomiast w 2014 — było tych sesji 55. W po-
przednich latach liczba sesji przedstawiała 
się następująco: 2013 r. — 44 , 2012 r. — 46, 
2011 r. — 42  oraz 2010 r. — 48.

10  W poprzednich latach liczba tych se-
sji wynosiła: 2013 r. — 198, 2012 r. — 218 
oraz 2011 r. — 195. Zob. E.W. Pływaczewski, 
70. Doroczna…, wyd. cyt., s. 187. 

wania tą problematyką świadczy fakt, 
iż była ona obecna aż na 322 sesjach, 
niewiele też mniej sesji (310) miało 
miejsce w Filadelfii. Spadek sesji tej ka-
tegorii do poziomu 187 w Atlancie jest 
więc szczególnie wysoki. 

Na konferencji w Nowym Orlea-
nie odnotowano duże zainteresowa-
nie problematyką zapobiegania prze-
stępczości (154 sesje)11, w Filadelfii 
zaś nastąpił znaczny  spadek tego za-
interesowania — do poziomu 127 se-
sji, tj. zbliżony do roku 2015. Jeszcze 
większą tendencję spadkową odnoto-
wano w Atlancie (88 sesji). Wyraźny 
trend spadkowy wykazywała uprzed-
nio tematyka przestępczości nielet-
nich, o czym świadczyła liczba 108 se-
sji na konferencji Filadelfii12. W Atlan-
cie jednak odnotować należy niewielki 
wzrost zainteresowaniem tą tematyką, 
która była obecna na 110 sesjach. Nie 
przełożyło się to jednak na wzrost za-
interesowania zagadnieniami sądowni-
ctwa w sprawach nieletnich, któremu 
poświęcono 79 sesji (96 sesji w roku 
2017, 103 w roku 2016 i 75 w 2015 r.) 

O utrzymującym się zahamowaniu 
trendu wzrostowego można również 
mówić w odniesieniu do problematyki 
nadużywania narkotyków i substancji 
psychotropowych, o której dyskutowa-
no w Atlancie na 64 sesjach13. Szerzej 
niż na poprzednich konferencjach na-

11  Podczas gdy na konferencji w Wa-
szyngtonie (2015 r.) do poziomu 130 sesji 
spadło zainteresowanie problematyką zapo-
biegania przestępczości (w roku 2014 było 
ich 148). W roku 2013 o przywołanej tema-
tyce odbyło się  113 sesji, w 2012 r. — były 
to 132 sesje i w roku 2011 — 96 sesji.

12  W porównaniu z 136 sesjami w roku 
2016 oraz 122 w roku 2015. Wcześniej, 
w roku 2014, odbyły się 144 sesje, zaś 
w roku 2013 odnotowano 125 sesji, w roku 
2012 — 121 sesji oraz 63 sesje w roku 2011.

13  W porównaniu z 75 sesjami w roku 
2017, 112 sesjami w roku 2016, 94 sesjami 
w roku 2015 i 98 sesjami w roku 2014. W po-
przednich latach liczba tych sesji przedsta-
wiała się następująco: 2013 r. — 90 sesji, 
2012 r. — 87 sesji, 2011 r. — 76 sesji.
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wiązywano tu m.in. do postępującego 
trendu legalizacji marihuany, będącego 
odejściem od typowego dla USA prohi-
bicyjnego podejścia do problemu nar-
kotyków i narkomanii, będącego kon-
sekwencją krytycznie ocenianej przez 
kryminologów strategii war on drugs14. 
Pierwsze wyniki tego eksperymentu 
zdają się wskazywać, że przestępczość 
spada, natomiast wpływy z podatków 
przekroczyły założenia.

 Na konferencji w Atlancie miała też 
miejsce wyraźna tendencja spadkowa, 
jeśli chodzi o zagadnienia związane 
z problematyką przemocy — 133 sesje 
(w porównaniu z 181 sesjami w roku 
2017, 193 sesjami w roku 2016 i 166 
sesjami w roku 2015), wiktymizacji — 
135 sesji (w porównaniu z 168 sesjami 
w roku 2017, 189 w roku 2016 i 150 se-
sji w roku 2015) oraz z aspektami mię-
dzynarodowymi i porównawczymi, któ-
re prezentowano na 101 sesjach15. 

Dalsze wyhamowanie tendencji 
wzrostowej nastąpiło również w od-
niesieniu do problematyki związanej 
z przynależnością rasową (race) i et-
niczną (ethnicity). W Atlancie stano-
wiła ona przedmiot debaty zaledwie 
na 120 sesjach, był to znaczący spadek 
w porównaniu z 179 sesjami w Filadel-
fii, 204 sesjami w roku 2016 i 150 — 
w roku 2015 r.16 Podobnie jak poprzed-
nio, szczególnie eksponowanym tema-
tem były tu kwestie migracyjne (ogólną 
liczbę nielegalnych imigrantów w USA 
szacuje się na około 12 milionów)17, 

14  Zob. E.W. Pływaczewski, 71. Dorocz-
na…, wyd. cyt., s. 165 i nast.

15  W porównaniu z 145 sesjami w roku 
2017, 169 sesjami w roku 2016 i 141 sesja-
mi w roku 2015, po widocznych spadku 
w 2013 r., w którym odbyło się 116 sesji 
w porównaniu do 133 sesji w roku 2012 
i 131 sesji w 2011 r.

16  W Atlancie w 2013 r. problematyka 
była obecna tylko na 115 sesjach.

17  Przypomnijmy, że spory w Kongre-
sie USA od kilkudziesięciu już lat blokują 
kompleksową reformę imigracyjną. Szerzej 
zob. B. Mucha, Konstytucyjność aktów wy-

którym organizatorzy konferencji po-
święcili odrębny, nowy blok tematyczny 
(immigration) z liczbą 39 sesji. 

O znaczącym zmniejszeniu zaintere-
sowania różnymi aspektami związany-
mi z funkcjonowaniem więziennictwa 
(corrections) na konferencji w Atlancie 
świadczy liczba 130 sesji w tym temacie 
(w 2017 roku było ich 190, w 2016 r. — 
202)18. Dodajmy jednak, że problematy-
ka ta była ponadto obecna w na 33 in-
nych sesjach w ramach nowego bloku 
tematycznego o nazwie mass incarcera-
tion. Dalszy spadek odnotowały także 
sesje dotyczących problemów związa-
nych z metodologią badań kryminolo-
gicznych — 105 sesji (156 sesji w roku 
2017)19 oraz poświęcone problematy-
ce przemocy domowej (klasyfikowanej 
łącznie z przemocą naruszającą sferą 
intymną) — 53 sesje20. Kolejny spadek 
zainteresowania można również odno-
tować w odniesieniu do problematy-
ki sprawiedliwości naprawczej, która 
w Atlancie była przedmiotem referatów 
i dyskusji na 19 sesjach21. 

konawczych administracji prezydenta Bara-
cka Obamy zawieszających deportację nie-
udokumentowanych imigrantów na gruncie 
zasady separacji władz, „Przegląd Policyj-
ny” 2015, nr 3(119), s. 20 i nast.

18  W porównaniu do 182 sesji w roku 
2014 oraz 169 sesji w roku 2015. Jest to i tak 
znacząco więcej niż na wcześniejszych  kon-
ferencjach: 144 sesje w roku 2013, 146  sesji 
w roku 2012 oraz 151 sesji w roku 2011.

19  W porównaniu z 174 sesjami w roku 
2016, 146 sesjami w roku 2015 i 132 sesjami 
w roku 2014. We wcześniejszych latach były 
to: w roku 2013 —  119 sesji, w roku 2012 — 
115 sesji oraz  128 sesji w roku 2011.

20  W roku 2017 — odbyło się 67 sesji 
w tym temacie, w 2016 r. — 93 sesje, w roku 
2015 — 81 sesji, w roku 2014 — 78 sesji; 
w porównaniu do poprzednich lat: 65 sesji 
w roku 2013, 64 sesji w 2012 r., 69 w roku 
2011 i 56 w roku 2010. 

21  W Filadelfi i — 28 sesji, w Nowym Or-
leanie odbyły się 33 sesje, w porównaniu 
do 35 sesji w roku 2015 i 30 sesji w roku 
2014. W 2010 r. liczba sesji poświęconej tej 
tematyce wynosiła zaledwie 19. 
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Na konferencji w 2016 r. tematyka 
terroryzmu osiągnęła jak dotąd naj-
wyższą liczbę 58 sesji22. Zainteresowa-
nie tą problematyką w Filadelfii (44 se-
sje) spadło jednak do poprzedniego 
poziomu. Zastanawiający jest spadek 
zainteresowania zjawiskiem terroryzmu 
w Atlancie, gdzie odnotowano 41 tego 
rodzaju sesji. W dalszym ciągu szeroko 
dyskutowano o kierunkach i możliwoś-
ciach skuteczniejszego przeciwdziała-
nia finansowaniu terroryzmu w związ-
ku z procederem prania brudnych pie-
niędzy. W kontekście mankamentów 
i zauważalnych patologii koncepcji 
integracji (asymilacji), szczególnie wy-
raźnych w krajach Europu Zachodniej, 
wskazywano na główny światowy prob-
lem w postaci coraz bardziej widoczne-
go podziału świata na „bogaty” i „bied-
ny”. Kluczowe znaczenie w tym wzglę-
dzie ma wśród Celów Zrównoważonego 
Rozwoju (2016–2030)23 cel 16 (z jego 
10 podcelami), mówiący o tym, iż na-
leży „Promować pokojowe i inkluzyw-
ne społeczeństwa, zapewnić wszystkim 
ludziom dostęp do wymiaru sprawied-
liwości oraz budować na wszystkich 
szczeblach skuteczne i odpowiedzialne 
instytucje, sprzyjające włączeniu spo-
łecznemu”.

Kierunek spadkowy odnotowała na-
tomiast korespondująca z terroryzmem 
problematyka przestępstw z niena-

22  Niewątpliwie wpływ na to miała inau-
guracja 18 listopada 2015 r., kolejnej, dzie-
siątej wówczas sekcji ASC — Division on Ter-
rorism and Bias Crimes. W 2015 r. odbyło się 
55 sesji poświęconych tej tematyce; w 2012 
i 2014 r. odnotowano 44 sesje, w porów-
naniu do 36 w roku 2013, 35 w roku 2011 
i 32 w 2010 r. był to widoczny wzrost.

23  Sustainable Development Golas — 
SDGs. Zob. Organizacja Narodów Zjedno-
czonych, Zgromadzenie Ogólne, Rezolu-
cja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne 
w 25 września 2015 r. Przekształcamy 
nasz świat: Agenda na rzecz zrównowa-
żonego rozwoju, A/RES/70/1. Szerzej zob. 
E.W. Pływaczewski, Bezpieczeństwo obywa-
teli — prawa człowieka — zrównoważony 
rozwój, Białystok 2017.

wiści z liczbą 21 sesji, w porównaniu 
z 27 sesjami w roku poprzednim. Przy-
pomnijmy jednak, że w roku 2016 te-
matyka ta podejmowana była zaledwie 
na 19 sesjach24. Na jeszcze niższym 
poziomie zainteresowania (14 sesji) 
prezentowane były wystąpienia mające 
związek z kontekstem religii i m.in. jej 
ewentualnym wpływem na przemiany 
duchowe osób dotkniętych różnego ro-
dzaju patologiami, np. nałogiem narko-
tykowym25. 

Również wyraźny — w porównaniu 
z poprzednimi latami — spadek poziomu 
zainteresowania dotyczył problematyki 
kary śmierci, dyskutowanej na 12 se-
sjach (19 sesji w roku 2017 i 18 w roku 
2016)26. Zauważalny wzrost nastąpił na-
tomiast w odniesieniu do problematyki 
związanej z posiadaniem i użyciem broni 
(guns), której poświęcono 37 sesji (28 se-
sji w roku 2017, 33 sesje w roku 2016 
i 30 sesji w roku 2015). Warto jednak 
przypomnieć, że w 2014 r. wyniki badań 
związanych z tą problematyką prezento-
wano aż na 43 sesjach27. Wskazywano 

24  W porównaniu z 24 sesjami w roku 
2015, 21 sesjami w roku 2014 i 17 sesjami 
w roku 2013. W roku 2012 odbyło się zaledwie 
10 tego rodzaju sesji. W roku 2010 i w 2011 
odnotowywano zaś po 13 sesji tej kategorii.

25  W roku 2017 sesji tych było 24, w  roku 
2016 — 25 sesji (w porównaniu do 23 sesji 
w roku 2015, 21 sesji w roku 2013 i 29 sesji 
w roku 2012). 

26  Problematykę tę prezentowano w roku 
2015 na 19 sesjach, 17 sesji odbyło się 
w roku 2014, 20 sesji w roku 2013, 16 se-
sji w roku 2012 r. i 18 sesji w roku 2011. 
Na marginesie warto odnotować dane 
Amnesty International, z których wynika 
iż liczba wykonanych wyroków skazują-
cych na karę śmierci wzrosła na świecie 
w 2015 r. o 54%, osiągając tym samym 
najwyższy poziom od ponad 25 lat. Zob. 
Amnesty International, W 2015 r. liczba 
wykonanych wyroków śmierci najwyższa 
od 1989 r., <https://www.gazetaprawna.pl/
artykuly/933860,amnesty-international-
-kara-smierci.html>, 24 stycznia 2020 r.

27  W Atlancie (2013 r.) i w Chicago 
(2012 r.), problematyka ta była prezentowa-
na tylko na 14 sesjach
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wówczas m.in. na relacje pomiędzy do-
stępnością do broni palnej a poziomem 
przestępczości, zwłaszcza że wzrost licz-
by posiadaczy broni przekłada się zarów-
no na dynamikę przestępczości związa-
nej z użyciem przemocy, jak i zwiększa 
jej ciężar gatunkowy28. Warto przy tym 
odnotować, iż od 2005 r. liczba ofiar uży-
cia broni palnej w USA wynosiła około 
120 tys., tj. około 500 razy więcej niż 
ofiar zamachów terrorystycznych. Jak 
wiadomo, zgłaszane od dawna, nie tylko 
przez kryminologów, postulaty ograni-
czenia dostępu do broni palne są trudne 
do realizacji zarówno w kontekście dru-
giej poprawki do konstytucji (uchwalonej 
w 1791 r.), która gwarantuje obywate-
lom amerykańskim prawo do noszenia 
broni, jak i silnej opozycji ze strony Na-
rodowego Stowarzyszenia Strzeleckiego 
(NRA) — organizacji broniącej interesów 
sprzedawców i posiadaczy broni. Odno-
towane na konferencji ASC w roku 2017 
zahamowanie tendencji spadkowej w od-
niesieniu do działalności sądów w kon-
tekście związanych z tym aspektów 
prawnych, które zamknęło się liczbą 125 
sesji29, nie utrzymało się na omawianej 
konferencji. Problematyka ta bowiem 
była dyskutowana tylko na 83 sesjach.

Zastanawiający jest także dalszy 
spadek zainteresowania problematyką 
przestępczości zorganizowanej (tylko 
15 sesji) — w porównaniu z 36 sesja-
mi w roku 2017 i 47 sesjami w roku 
201630. Odrębnie klasyfikowany prob-

28  Przygotowany, jeszcze z inicjatywy 
prezydenta Obamy, projekt ustawy zawie-
rający zapis o powszechnej kontroli wszyst-
kich kupujących broń w dalszym ciągu 
czeka na realizację. Kontroli FBI podlegają 
bowiem jedynie klienci sklepów. To ozna-
cza, że kontrola nie obejmuje kupujących 
broń od osób prywatnych oraz tych, którzy 
takich zakupów dokonują na targach broni. 

29  W roku 2015 odbyło się 111 sesji, 
natomiast w roku 2014 było to 125 sesji, 
w roku 2013 odbyły się 103 sesje,  w roku 
2012 —  91 sesji i w roku 2011 — 96 sesji.

30  W roku 2015 odbyło się 55 sesji, zaś 
w roku 2014 — 34 sesje; we wcześniejszych 
latach było to 30 sesji w 2013 r., 39 sesji 

lem gangów był zaś przedmiotem dys-
kusji na 33 sesjach i w porównaniu 
z 39 sesjami z roku 2017 również za-
uważyć można spadek zainteresowania 
tym tematem31. 

W sprawozdaniu z konferencji ASC 
w San Francisco (2014 r.) sygnalizo-
wano rekordowe wręcz zaintereso-
wanie problematyką określaną jako 
policing, obejmującą w szczególności 
nowe możliwości rozwiązywania prob-
lemów w relacji policja — społeczeń-
stwo i inne instytucje32. Tematyce tej 
poświęcono wówczas 181 sesji i w po-
równaniu z liczbą 136 sesji odbytych 
w roku 2013 był to istotny wzrost33. Tak 
znaczący wynik znalazł swoje „formal-
ne” przełożenie w postaci utworzenia 
w roku 2014 nowej sekcji ASC o nazwie 
Policing, która na konferencji zainau-
gurowała swoją działalność z udzia-
łem 116 członków. Na konferencji ASC 
w Waszyngtonie (2015) problematy-
ka policingu odnotowała lekki spadek 
do poziomu 174 sesji34. O rekordowym 

w roku 2012, i  30 w roku 2011.
31  2016 r. — 47 sesji, 45 sesji w roku 2015 

i 44 sesje w roku 2014; we wcześniejszych 
latach było to 37 sesji w 2013 r. i 36 w roku 
2012. Zob. E.W. Pływaczewski, XVI Świato-
wy Kongres Kryminologii (Monterrey, Mexico, 
10–14 August 2014), „Prokuratura i Prawo” 
2015, nr 7–8. Na kongresie tym problematy-
ka gangów wyeksponowana została w głów-
nym jego temacie pt.: Gangs, Traffi cking 
and Insecurity: Empowering the Community. 
W polskojęzycznej literaturze zob. W. Pływa-
czewski, Gangi motocyklowe. Od wydarzeń 
w Hollister po współczesne przejawy prze-
stępczości zorganizowanej, Warszawa 2018.

32  Szerzej w wymiarze międzynarodo-
wym — zob. B. Bradford i in. (ed.), The SAGE 
Handbook of Global Policing, Los Angeles–
London–New Delhi–Singapore–Washington 
DC–Melbourne 2016.

33  131 sesje w roku 2012 i 134 sesje 
w roku 2011.

34  Niemniej jednak o jej znaczeniu może 
świadczyć fakt, iż organizatorzy konferencji 
jedną z tzw. sesji prezydenckich poświęci-
li zagadnieniu zapobiegania przestępczości 
w obszarach miejskich, asumptem zaś tej 
decyzji było szereg dramatycznych protestów 
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wręcz wzroście zainteresowania prob-
lematyką policingu świadczy liczba 236 
sesji na konferencji w Nowym Orleanie. 
W Filadelfii zorganizowano tylko 193 
sesje tej kategorii, natomiast na oma-
wianej konferencji w Atlancie odnoto-
wać trzeba kolejny spadek do poziomu 
173 sesji.

Zdecydowanie większą tenden-
cję spadkową odnotowa ła związa-
na z community policing problematy-
ka społeczności (communities), któ-
rej poświęcono 109 sesji — w roku 
2017 odbyło się 166 sesji, natomiast 
w roku 2016 — 196 sesji z tej tematy-
ki35. Warto nadmienić, iż wątpliwości 
budzi pojęcie „lokalnej społeczności” 
z uwagi na fakt, że administracyj-
ne granice rejonów działań poszcze-
gólnych jednostek policji kontrastują 
z granicami kulturowymi społeczno-
ści zamieszkujących dany rejon.

Tradycyjnie już szczególny charak-
ter miała uroczysta „środowa” sesja 
(ASC Award Plenary), na której jak za-
wsze wręczane były doroczne nagrody 
ASC w dziesięciu kategoriach. Głów-
ną z nich — „Edwin H. Sutherland 
Award” otrzymała — z rąk prezydent 
ASC profesor Karen Heimer — profesor 
Sally S. Simpson (University of Mary-
land). Zwyczajowo towarzyszący tej 
ceremonii uroczysty wykład laureat-
ka zatytułowała Re-imagining Suther-
land 80 years After White-Collar Crime. 
Laureatką kolejnej prestiżowej nagro-
dy, przyznawanej kryminologom spo-
za obszaru północnoamerykańskiego, 
tj. Thorsten Sellin and Sheldon and Ele-
onor Glueck Award, została profesor 
Lorraine Mazerolle z Australii (Univer-
sity of Queensland).

i demonstracji przeciwko policyjnej przemocy 
i brutalności, które przetoczyły się przez wiele 
metropolii amerykańskich. Zob. E.W. Pływa-
czewski, 71. Doroczna…, s. 169.

35  Spadek widać również w porównaniu 
z liczbą 155 sesji w roku 2015 i 139 sesji 
w roku 2014. W 2013 r. odbyło się natomiast 
119 sesji, w 2012 r — 116 sesji. i w roku 
2011 — 136. 

W poprzednim sprawozdaniu z Kon-
ferencji ASC w Filadelfii (2017) zostało 
zaakcentowane, iż była ona dla polskiej 
kryminologii zdarzeniem wyjątkowym. 
Po raz pierwszy bowiem w kilkudziesię-
cioletniej historii tego najliczniejszego 
i najbardziej renomowanego forum kry-
minologicznego tej kategorii na świecie 
— polskiemu ośrodkowi kryminologicz-
nemu — Białostockiej Szkole Krymino-
logii (dalej jako: BSK)36 — poświęcona 
została w całości odrębna sesja tema-
tyczna37. Z kolei na będącej przedmio-
tem niniejszego sprawozdania kon-
ferencji w Atlancie działalności BSK 
zostały poświęcone dwie sesje tematycz-
ne, w których wzięło udział liczne gro-
no znanych kryminologów. W pierwszej  
z nich38 wzięli udział  młodzi naukowcy 

36  Zob. E.W. Pływaczewski, E.M. Guzik-
-Makaruk, W. Filipkowski, Teoria i praktyka 
— inicjatywy i prace badawcze Białostockiej 
Szkoły Kryminologii, „Państwo i Prawo” 
2019, nr 3, s. 116.

37  Odbyła się ona w 17 listopada 2017 r. 
pod hasłem: Criminology School in Bialystok 
(Poland) Achievements and New Direction 
in Criminological Research. Podczas tej se-
sji zostały zaprezentowane dotychczasowe 
osiągnięcia BSK oraz  zamierzenia badaw-
cze. Zob. E.W. Pływaczewski, 73. Doroczna…, 
wyd. cyt,. Ze strony polskiej w konferencji 
uczestniczyła delegacja z Wydziału Prawa 
UwB w składzie: dr Emilia Jurgielewicz-
-Delegacz, mgr Magda Olesiuk-Okomska, 
mgr Emilia M. Truskolaska, prof. Emil 
W. Pływaczewski — z Katedry Prawa Kar-
nego i Kryminologii, oraz dwoje studentów 
z Wydziału Prawa UwB przebywających 
aktualnie na wymianie studenckiej w Bo-
stonie (Northeastern University): Aleksan-
da J. Lewandowska i mgr Józef Doellinger. 
Ów sześcioosobowy skład stanowił wówczas 
jedyną i najliczniejszą w historii konferencji 
ASC grupę uczestników z Polski, którzy kie-
dykolwiek wzięli udział w tym wydarzeniu. 

38  Sesja nr 1047 pt. Białystok School 
of Criminology from the Point of View of the 
Young Researches, kierowana przez dr Mag-
dalenę Perkowską. Zostały w niej przedsta-
wione cztery referaty przygotowane przez 
9 młodych badaczy z BSK: Dianę Dajnowicz-
-Piesiecką, Magdalenę Perkowska, Emilię 



220 Komunikaty Nr 1(137)

z BSK. W czasie drugiej sesji39 — kiero-
wanej przez Emila W. Pływaczewskiego 
— z udziałem starszej generacji BSK40, 
referaty na temat międzynarodowych 
aktywności i dorobku BSK prezentowali 
także czołowi kryminolodzy z USA (Obi 
N. Ebbe i Maria (Maki) Haberfeld) i Japo-
nii (Minoru Yokoyama). W sesji uczest-
niczyło także liczne grono kryminologów 
współpracujących z BSK — z Chin, Ka-
nady, Ameryki Południowej i Australii. 
Po raz pierwszy również w prawie 80-let-
niej historii ASC polskie środowisko 
kryminologiczne było na tej konferencji 
reprezentowane przez rekordową do-
tychczas — 9-osobową delegację z Pol-
ski. Wszyscy reprezentanci Polski wy-
wodzili się, podobnie jak na poprzedniej 
konferencji ASC w Filadelfii, z BSK41.

Dwie sesje plakatowe (tzw. poster 
sessions), nr 708 i 711, odbyły się 15 li-
stopada 2018 r. — zapoznać się można 
było na nich  z szerokim spektrum ba-
dań kryminologicznych prowadzonych 
w różnych ośrodkach naukowo-ba-
dawczych przez kryminologów, głównie 
młodszej generacji. Każdy z 309 tema-
tów (na poprzedniej konferencji było ich 
379, zaś w roku 2017 — 401) był zi-
lustrowany na wymiarowej przestrzeni 
plakatowej wykresami, zdjęciami bądź 
inną formą ilustracji graficznej, łącz-
nie z syntetycznym opisem metodologii 
przeprowadzonych badań i uzyskanych 
wyników. „Dysponenci” poszczególnych 
tematów w czasie godzinnych sesji po-

M. Truskolaską, Magdę Olesiuk-Okomską, 
Martę Dzieniszewską, Ewelinę Wojewodę, 
Paulinę Pawluczuk-Bućko, Martę Dąbrowską 
i Piotra Mroczko.

39  Nr 817, zatytułowanej: Criminology 
School in Białystok (Poland), Achievements 
and New Direction in Criminological Research.

40  Prezentowane „polskie” referaty były 
udziałem Ewy M. Guzik-Makaruk, Emilii 
Jurgielewicz-Delegacz i Emila W. Pływa-
czewskiego.

41  E.M. Guzik Makaruk, E.W. Pływaczew-
ski, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, 
E. Truskolaska, P. Pawluczuk-Bućko, E. Wo-
jewoda, M. Dąbrowska i A. Lewandowska. 

zostawali do dyspozycji osób zaintereso-
wanych prezentowaną tematyką. 

Dla kryminologów spoza USA tra-
dycyjnie istotnym wydarzeniem było 
doroczne zebranie Sekcji Krymino-
logii Międzynarodowej42, na którym 
wręczone zostały statutowe nagro-
dy DIC. Główną nagrodę — Distin-
gushed International Scholar Award 
otrzymał zasłużony szwajcarski kry-
minolog profesor Martin Killias. War-
to odnotować, iż w części dyskusyjnej 
tego spotkania dr Emilia Truskolas-
ka przedstawiła komunikat na temat 
drugiej edycji Ogólnopolskiego Forum 
Młodych Kryminologów (Białystok, 
15–16 maja 2018 r.)43, oraz zaprosiła 
do udziału w tym wydarzeniu młodych 
kryminologów z zagranicy (trzecia edy-
cja odbędzie się  13–15 maja 2020 r.).

Miejscem kolejnej 75. dorocznej Kon-
ferencji ASC w listopadzie 2019 r. będzie 
San Francisco, a jej główny temat brzmi 
Criminology in the New Area: Confronting 
Injustice and Inequalities. 

Ewa M. GUZIK-MAKARUK44

ORCID: 0000-0003-1248-4113
Emil W. PŁYWACZEWSKI45

ORCID: 0000-0002-4191-981X

42  Division of International Criminology 
(DIC). Zob. <www.internationalcriminology.
com>, 22 stycznia 2020 r.

43  Pierwsza edycja odbyła się w 15–16 maja 
2016 r. Zob. E.W. Pływaczewski, E. Jurgiele-
wicz-Delegacz, D. Dajnowicz-Piesiecka, Współ-
czesna przestępczość i patologie społeczne 
z perspektywy interdyscyplinarnych badań 
kryminologicznych, Warszawa 2017.

44  Prof. dr hab. Ewa M. Guzik-Makaruk 
— kierownik Zakładu Prawa Karnego, Wy-
dział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.

     Kontakt z autorką za pośrednictwem 
redakcji.

45  Prof. zw. dr hab. Emil W. Pływaczewski 
— kierownik Katedry Prawa Karnego i 
Kryminologii, Wydział Prawa, Uniwersytet 
w Białymstoku.

     Kontakt z autorem za pośrednictwem 
redakcji.
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Streszczenie: 74. Doroczna Konferen-
cja Amerykańskiego Stowarzyszenia Kry-
minologii (ASC) w Atlancie zgromadziła 
aż 3681 uczestników (w tym 388 spoza 
USA) z 42 krajów, z czego znaczny odsetek 
(1583) stanowili studenci i doktoranci. Po-
twierdza to utrzymujące się od lat zainte-
resowanie tym forum kryminologicznym 
w wymiarze globalnym. Na poprzednich 
trzech konferencjach ASC przekraczany 
był próg czterech tysięcy uczestników. Ob-
rady 74. konferencji ASC toczyły się w ra-
mach 935 sesji i 81 kategorii tematycz-
nych. Wśród nowych haseł tematycznych 
wyszczególniono m.in.: współsprawstwo, 
cyberprzestępczość, odstraszanie, prawo, 
zdrowie psychiczne, pracę seksualną (sex 
work) i handel ludźmi, strach przed prze-
stępczością oraz media. Po raz pierwszy 
również w prawie 80-letniej historii ASC 
polskie środowisko kryminologiczne było 
na tej konferencji reprezentowane przez re-
kordową dotychczas — 9-osobową delega-
cję z Polski. Wszyscy reprezentanci Polski 
wywodzili się, podobnie jak na poprzedniej 
konferencji ASC w Filadelfi i — z Białosto-
ckiej Szkoły Kryminologii. Miejscem kolej-
nej 75. Dorocznej Konferencji ASC w listo-
padzie 2019 r. będzie San Francisco, a jej 
główny temat to Criminology in the New 
Area: Confronting Injustice and Inequalities. 
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B u l l e t i n s

74TH ANNUAL MEETING OF THE AMERICAN SOCIETY OF CRIMINOLOGY 
ATLANTA, GA 14–17. XI. 20181

The1 next annual conference of the 
American Society of Criminology (here-
inafter: ASC) in Atlanta brought togeth-
er as many as 3681 participants (in-
cluding 388 from outside of the USA) 
from 42 countries, of which a signifi-
cant proportion (1583) were students 
and doctoral candidates. It confirms 
the continuing interest in this criminol-
ogy forum on a global level for years. Let 
us recall that the previous three ASC 
conferences exceeded the threshold 
of four thousand participants2.

1  The American Society of Criminology, 
74th Annual Meeting: Institutions, Cul-
tures, and Crime & Justice, November 14–17, 
2018, Atlanta, GA. According to the data for 
2015, this organisation, established in 1941 
in Berkeley, has 3481 members. Statistical 
calculations show that 28% of this number, 
i.e. 971 people, are students and doctoral 
candidates, while 13.4% (467) are from out-
side of the USA. Currently, 62 countries are 
represented in the ASC and there are 11 di-
visions: Correction and Sentencing, Critical 
Criminology, Developmental/Life Course, 
Experimental Criminology, International 
Criminology, Victimology, People of Colour 
and Crime, Women and Crime, Policing, 
Terrorism and Bias Crimes, and Biopsycho-
social Criminology.

2  The threshold of 4,000 participants 
was fi rst exceeded in 2015 at the ASC con-
ference in Washington, D.C. (2015), which 
gathered 4015 registered participants, while 
a record number (4612) in the history of pre-
vious ASC conferences as well as criminol-
ogy conferences in the international dimen-
sion was recorded at the conference in New 
Orleans in 2017.

The 74th ASC conference was held 
— as was the case with previous meet-
ings in 2001, 2007 and 2013 — in the 
conference rooms of the Atlanta Marri-
ott Marquis Hotel in 935 sessions3.

As indicated in previous reports4, 
the organisers traditionally divided the 

3  Previously, there were 1156 sessions 
in 2017 — (including various types of con-
ference accompanying meetings) covering 
a wide range of problems related to crime 
and criminality. 

4  Pływaczewski E.W, Sprawozdanie 
z 50. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii, Przegląd 
Policyjny, 1999, No. 3; id., Sprawozdanie 
z 53. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii (Atlanta, Geor-
gia, 7–10 November 2001), Przegląd Policyjny, 
2002, No. 3–4; id., Sprawozdanie z 52. Dor-
ocznej Konferencji Amerykańskiego Sto-
warzyszenia Kryminologii nt. Przestępczość 
a kryminologia w roku 2000, San Fran-
cisco, 15–18 XI 2000, Państwo i Prawo, 
2001, No. 7; id., Wyzwanie praktyki — 
korzyści z teorii (55. Doroczna Konferencja 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymi-
nologii (Denver, 19–22 XI 2003), Państwo 
i Prawo, 2004, No. 4; id., Sprawozdanie 
z 57. Dorocznej Konferencji Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii (Toronto, 15–
19 XI 2005), Prokuratura i Prawo, 2006, 
No. 6; id., Sprawozdanie z 58. Dorocznej 
Konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Kryminologii pt. Demokracja, przestępczość 
i sprawiedliwość, Los Angeles, 1–4 XII 2006, 
Państwo i Prawo, 2007, No. 7; Krajewski K, 
Pływaczewski E.W, Sprawozdanie z 59. Kon-
ferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Kryminologii nt.: Przestępczość i wymiar 
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conference programme5 into 48 themat-
ic categories, mainly substantive. The 
main areas of interest included: crim-
inological theories, biosocial (genetic) 
factors, social institutions and crime, 
women, international and comparative 
criminology, violence, domestic violence 
(classified together with violence in the 
intimate sphere), abuse of drugs and 
psychotropic substances, hate crimes, 
problems of racial and ethnic discrim-
ination, organised crime, gangs, guns, 
death penalty, prisons, juvenile delin-

sprawiedliwości w skali lokalnej i globalnej, 
Atlanta, 14–17 XI 2007, Państwo i Prawo, 
2008, No. 6; Pływaczewski E.W, 62. Doroc-
zna Konferencja Amerykańskiego Stowar-
zyszenia Kryminologii (San Francisco, 17–
20 November 2010), Prokuratura i Prawo, 
2011, No. 7–8; id., 63. Doroczna Konferenc-
ja Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymi-
nologii, Washington D.C., 16–19 November 
2012, Prokuratura i Prawo, 2012, No. 7–8; id., 
68. Doroczna Konferencja Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii (Chicago, 14–
17 November 2012), Prokuratura i Prawo, 
2013, No. 6; id., 69. Doroczna Konferencja 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymi-
nologii (Georgia, Atlanta, 20–23 November 
2013), Prokuratura i Prawo, 2014, No. 6; id., 
70. Doroczna Konferencja Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Kryminologii (San Francisco, 
19–22 November 2015), Prokuratura i Prawo, 
2015, No. 9; id., 71. Doroczna Konferencja 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymi-
nologii (Washington, DC 18–21 XI 2015), 
Prawa człowieka. Humanistyczne Zeszyty 
Naukowe, 2015, No. 18; id., 71. Doroc-
zna Konferencja Amerykańskiego Stowar-
zyszenia Kryminologii, Washington, DC, 
18–21 XI 2015, Przegląd Policyjny, 2016, 
No. 4(124), Pływaczewski E.W, Guzik-
Makaruk E.M, 72. Doroczna Konferencja 
Amerykańskiego Stowarzyszenia Krymi-
nologii, Nowy Orlean, LA, 16–19 XI 2016, 
Przegląd Policyjny, 2017, No. 3(128) as well 
as Pływaczewski E.W, 73. Doroczna Kon-
ferencja Amerykańskiego Stowarzyszenia 
Kryminologii, Philadelphia, PA (November 15–
18, 2017), Prawa człowieka. Humanistyczne 
Zeszyty Naukowe, 2018, No.21, pp. 171–181. 

5  For the conference in Philadelphia, 
it was published in book format, with 432 
pages. 

quency and juvenile justice, crime pre-
vention, white collar (corporate) crime, 
employment crime, religion, family, 
economics, victimisation, criminal pol-
icy, and criminal education and train-
ing. In Atlanta, for the first time in the 
history of the ASC conference, as many 
as 81 thematic categories6 were dis-
tinguished. Among the new topic ar-
eas, the new themes include complici-
ty, cybercrime, deterrence, law, mental 
health, sex work and human traffick-
ing, fear of crime, and the media.

In the structure of previous ASC con-
ferences, the leading position was oc-
cupied by criminological theories (in the 
broadest sense), which was addressed 
during at least one third of all sessions. 
At the conference in Washington (2015), 
for the first time, there was no further 
increase in interest in this area. In fact, 
180 sessions were generally qualified 
to this thematic category, more than 
20 less than at the previous conference 
in 2014 held in San Francisco. In New 
Orleans (2016), criminological theo-
ries returned to the previous level (199 
sessions). However, at the conference 
in Philadelphia, there was a noticeable 
decrease, i.e. to 175 sessions. At the 
conference in Atlanta, the decrease was 
particularly high, as there were only 
102 sessions of this nature. Some ar-
eas or criminological theories, classi-
fied separately, also recorded a decline. 
At the conferences in Washington and 
then New Orleans, 149 sessions were 
devoted to the subject of ‘critical’ (radi-
cal) criminology, while in Philadelphia, 
there were 1367 sessions, and in Atlan-
ta, the number dropped to 84 sessions. 
Previous conferences also saw a visible 
decline in sessions on rational choice 
theory8. In Philadelphia, however, their 

6  In the 392-page conference pro-
gramme.

7  At the ASC conference in 2013, there 
were 26 sessions less.

8  In 2014 and 2015, 23 sessions were 
devoted to this topic, in 2016, only 20 ses-
sions. This was a signifi cant decrease com-



Nr 1(137) Bulletins 225

number rose to 26, while in Atlanta 
there were only 14. By 2017, however, 
there was no upward trend in feminist 
theories9, since the topic in Philadel-
phia was only present in 53 sessions. 
The drop to 26 sessions in Atlanta was 
therefore actually a record. The data 
concerning the conference in New Or-
leans (2017) showed a much higher 
upward trend in relation to theories 
analysing criminal careers, to which 
references were made in 97 sessions 
(compared to 78 sessions in 2015 and 
70 in 2014). At the conference in Phil-
adelphia, however, the sessions of this 
category fell to 82, while in Atlanta they 
amounted to 59.

Since the San Francisco conference 
in 2014, the area of criminal justice pol-
icy has had by far the highest upward 
trend and was the subject of speech-
es in 291 sessions10. In Washington, 
D.C. (2015), this issue was presented 
in 265 sessions. At the next conference 
in New Orleans, a clear increase in in-
terest in this issue is evidenced by the 
fact that it was present in as many 
as 322 sessions, and a few fewer ses-
sions (310) took place in Philadelphia. 
The fall in the number of the ses-
sions of this category to 187 in Atlanta 
is therefore particularly high.

The conference in New Orleans re-
corded great interest in crime preven-
tion (154 sessions)11, while in Phila-

pared to 33 sessions in 2013. However, 
let us recall that in 2010, there were only 
11 sessions on this topic.

9  In 2016, there were 65 sessions, 
in 2015, 64 sessions, and in 2014, 55. In pre-
vious years, the number of sessions was 
as follows: 2013 — 44 , 2012 — 46, 2011 — 
42, and 2010 — 48.

10  In previous years, the number of these 
sessions was: 2013 — 198, 2012 — 218, 
and 2011 — 195. See: Pływaczewski E.W, 
70. Doroczna…, op. cit., p. 187. 

11  While at the conference in Wash-
ington (2015) interest in crime prevention 
decreased to 130 sessions (148 in 2014), 
in 2013, 113 sessions were held on this sub-

delphia, there was a significant de-
crease in this interest — to the level 
of 127 sessions, i.e. similar to the year 
2015. An even greater downward trend 
was recorded in Atlanta (88 sessions). 
A clear downward trend had previous-
ly been shown by the topic of juvenile 
delinquency, as evidenced by the num-
ber of 108 sessions at the Philadel-
phia conference12. In Atlanta, however, 
there was a slight increase in interest 
in this topic, which was present in 110 
sessions. However, this did not trans-
late into an increased interest in ju-
venile justice, which was addressed 
in 79 sessions (96 sessions in 2017, 
103 in 2016, and 75 in 2015).

The continuing slowdown in the ris-
ing trend can also be seen in relation 
to drug and psychotropic substance 
abuse, which was discussed in Atlan-
ta in 64 sessions13. More widely than 
at previous conferences, reference was 
made here to, inter alia, the progressive 
trend towards the legalisation of canna-
bis, which is a move away from the typ-
ical U.S. prohibition approach to drugs 
and drug addiction, as a consequence 
of the ‘war on drugs’ strategy14 critical-
ly evaluated by criminologists. The first 
results of this experiment seem to indi-
cate that crime is falling, while tax reve-
nues have exceeded expectations.

The Atlanta conference also had 
a clear downward trend in violence 
issues with 133 sessions (compared 

ject, in 2012, there were 132 sessions, and 
in 2011, 96 sessions.

12  In comparison to 136 sessions 
in 2016, and 122 sessions in 2015, 144 ses-
sions were held earlier in 2014, 125 sessions 
in 2013, 121 sessions in 2012, and 63 ses-
sions in 2011.

13  Compared to 75 sessions in 2017, 112 
sessions were held in 2016, 94 sessions 
in 2015, and 98 sessions in 2014. In pre-
vious years, the number of these sessions 
was as follows: 2013 — 90 sessions, 2012 — 
87 sessions, and 2011 — 76 sessions.

14  See: Pływaczewski E.W, 71. Do-
roczna…, op. cit., p. 165 and following.
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to 181 sessions in 2017, 193 sessions 
in 2016, and 166 sessions in 2015), 
victimisation, with 135 sessions (com-
pared to 168 sessions in 2017, 189 
in 2016, and 150 in 2015) as well as in-
ternational and comparative aspects, 
which were presented in 101 sessions15.

The upward trend also slowed down 
further with regard to race and eth-
nicity issues. In Atlanta it was debat-
ed in only 120 sessions, a significant 
decrease compared to 179 sessions 
in Philadelphia, 204 sessions in 2016, 
and 150 sessions in 201516. As before, 
migration issues were particularly high-
lighted here (the total number of ille-
gal immigrants in the US is estimated 
at around 12 million)17, to which the 
conference organisers devoted a sepa-
rate, new thematic block (immigration) 
with 39 sessions. 

A significant reduction in interest 
in various aspects of the functioning 
of the prison system (corrections) at the 
conference in Atlanta is evidenced 
by the number of 130 sessions on this 
subject (190 in 2017, 202 in 2016)18. 
Let us add, however, that this issue 
was also present in 33 other sessions 
in a new thematic block called mass 

15  Compared to 145 sessions in 2017, 
169 sessions were held in 2016, and 141 
sessions in 2015, after an apparent de-
crease in 2013, which saw 116 sessions, 
compared to 133 sessions in 2012, and 131 
sessions in 2011.

16  In Atlanta in 2013, the issue was pres-
ent in only 115 sessions.

17  Let us recall that disputes in the US Con-
gress have been blocking comprehensive immi-
gration reform for several decades. See more: 
Mucha B, Konstytucyjność aktów wykonawc-
zych administracji prezydenta Baracka Obamy 
zawieszających deportację nieudokumentow-
anych imigrantów na gruncie zasady separacji 
władz. Przegląd Policyjny, 2015, No. 3(119), 
p. 20 ff.

18  Compared to 182 sessions in 2014, 
and 169 sessions in 2015, this is still signif-
icantly more than at previous conferences: 
144 sessions in 2013, 146 sessions in 2012, 
and 151 sessions in 2011.

incarceration. A further decrease was 
also noted in the sessions on problems 
related to criminological research meth-
odology — 105 sessions (156 sessions 
in 2017)19 and devoted to the issue 
of domestic violence (classified togeth-
er with violence in the intimate sphere) 
— 53 sessions20. Another drop in inter-
est can also be seen in the issue of re-
storative justice, which was the subject 
of papers and discussions in 19 ses-
sions in Atlanta21. 

At the 2016 conference, the subject 
area of terrorism reached its highest 
number of 58 sessions22 so far. How-
ever, interest in this issue in Philadel-
phia (44 sessions) dropped to the pre-
vious level. It is puzzling that interest 
in terrorism declined in Atlanta, where 
41 such sessions were conducted. There 
was still a broad discussion on the di-
rections and possibilities for more effec-
tive counter-terrorist financing in rela-
tion to money laundering. In the con-
text of the shortcomings and noticeable 
pathologies of the concept of integra-
tion (assimilation), particularly evident 

19  Compared to 174 sessions in 2016, 
146 sessions in 2015, and 132 sessions 
in 2014. In previous years, there were 119 
sessions in 2013, 115 sessions in 2012, and 
128 sessions in 2011.

20  In 2017, 67 sessions were held on the 
subject, in 2016, 93 sessions, in 2015, 
81 sessions, in 2014, 78 sessions; compared 
to previous years: 65 sessions in 2013, 
64 sessions in 2012, 69 in 2011, and 
56 in 2010. 

21  In Philadelphia, 28 sessions, in New 
Orleans there were 33 sessions, compared 
to 35 sessions in 2015, and 30 sessions 
in 2014. In 2010, there were only 19 ses-
sions devoted to this subject.

22  This was undoubtedly infl uenced 
by the inauguration, on 18 November 2015, 
of the next, tenth ASC section at that time 
— Division on Terrorism and Bias Crimes. 
In 2015, there were 55 sessions devoted 
to this subject, while in 2012 and 2014, there 
were 44 sessions. Compared to 36 in 2013, 
35 in 2011, and 32 in 2010, it was a visible 
increase.
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in Western European countries, the 
main global problem was pointed out 
in the form of an increasingly visible di-
vision of the world into ‘rich’ and ‘poor’. 
Among the Sustainable Development 
Objectives (2016—2030)23, Objective 
16 (with its 10 sub-objectives) is of key 
importance in this respect, which 
states, that it is necessary to ‘Promote 
peaceful and inclusive societies, en-
sure access to justice for all and build 
effective and responsible institutions 
at all levels to foster social inclusion’.

The problem of hate crimes, which 
corresponds to terrorism, has de-
clined in importance with 21 sessions, 
compared to 27 sessions in the previ-
ous year. However, let us recall that 
in 2016, the subject matter was dis-
cussed in only 19 sessions24. At an even 
lower level of interest (14 sessions), 
speeches related to the context of ‘re-
ligion’ and its possible impact on the 
spiritual transformation of people af-
fected by various pathologies, such 
as drug addiction25, were presented.

Also, a clear — compared to previous 
years — decrease in the level of interest 
concerned the issue of the death penal-
ty, which was discussed in 12 sessions 
(19 sessions in 2017, and 18 in 2016)26. 

23  Sustainable Development Goals — 
SDGs. See: United Nations Organisation, 
General Assembly, Resolution adopted 
by the Genaral Assembly on 25 September 
2015. Transforming our world: the 2030 
Agenda for Sustainable Development, A/
RES/70/1. See more: Pływaczewski E.W, 
Bezpieczeństwo obywateli — Prawa człowieka 
— Zrównoważony rozwój. Bialystok, 2017.

24  Compared to 24 sessions in 2015, 
21 sessions in 2014, and 17 sessions 
in 2013, there were only 10 sessions of this 
kind in 2012. In 2010 and 2011, 13 sessions 
of this category were recorded.

25  In 2017, there were 24 sessions, 
in 2016, 25 sessions (compared to 23 ses-
sions in 2015, 21 sessions in 2013, and 
29 sessions in 2012). 

26  The issues were presented in 19 ses-
sions in 2015, 17 sessions were held in 2014, 
20 sessions in 2013, 16 sessions in 2012, 

There was also a noticeable increase 
regarding the issue of the possession 
and use of guns, which was discussed 
in 37 sessions (28 sessions in 2017, 
33 sessions in 2016, and 30 sessions 
in 2015). However, it is worth recalling 
that in 2014, the results of research 
related to this issue were presented 
in 43 sessions27. At that time, the re-
sults indicated, among other things, 
the relationship between the availabili-
ty of firearms and the level of crime, es-
pecially since the increase in the num-
ber of weapons holders translates into 
both the dynamics of violent crime and 
the increase in its gravity28. It is worth 
noting, that since 2005, the number 
of victims of the use of firearms in the 
USA has amounted to around 120,000, 
i.e. around 500 times as many as vic-
tims of terrorist attacks. As we know, 
the long-standing demands, not only 
from criminologists, to restrict ac-
cess to firearms are difficult to imple-
ment both in the context of the Second 
Amendment to the Constitution (adopt-
ed in 1791), which guarantees the right 
of American citizens to bear arms, and 
the strong opposition from the National 
Rifle Association (NRA), an organisation 

and 18 sessions in 2011. Additionally, 
it is worth bearing in mind data from Am-
nesty International, which shows that the 
number of executed death sentences world-
wide in 2015 increased by 54%, reaching the 
highest level for over 25 years. See: Amnesty 
International, W 2015 r. liczba wykonanych 
wyroków śmierci najwyższa od 1989 r. Elec-
tronic source: https://www.gazetaprawna.pl/
artykuly/933860,amnesty-international-
kara-smierci.html, accessed: 24.01.2020.

27  In Atlanta (2013) and in Chicago 
(2012), the issues were presented in only 
14 sessions.

28  A draft law prepared at the initiative 
of President Obama, containing a provi-
sion on universal control of all arms buy-
ers, is still pending. The FBI controls only 
customers of stores. This means that the 
control activity does not cover arms buyers 
from private individuals or those who make 
such purchases at arms fairs.
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defending the interests of arms dealers 
and owners. The slowdown in the de-
clining trend in the courts’ activities 
in the context of related legal aspects, 
which amounted to 125 sessions29 
at the ASC conference in 2017, was not 
sustained at this conference. This issue 
was only discussed in 83 sessions.

It is also puzzling that interest in the 
issue of organised crime (only 15 ses-
sions) continued to decrease, compared 
to 36 sessions in 2017, and 47 sessions 
in 201630. A separately classified prob-
lem of gangs was discussed in 33 ses-
sions, and compared to 39 sessions 
in 2017, there was also a decrease 
in interest in this topic31.

The report of the ASC conference 
in San Francisco (2014) signalled a record 
interest in the issue of policing, which in-
cludes, in particular, new possibilities 
of solving problems in the relationship 
of the police with society and other insti-
tutions32. At that time, 181 sessions were 
devoted to this subject, and compared 
to the 136 sessions held in 2013, this was 

29  In 2015, there were 111 sessions, 
while in 2014, there were 125 sessions, 
in 2013, there were 103 sessions, in 2012, 
91 sessions, and in 2011, 96 sessions.

30  There were 55 sessions in 2015, 
and 34 in 2014; in earlier years, there 
were 30 sessions in 2013, 39 in 2012, and 
30 in 2011.

31  47 sessions in 2016, 45 sessions 
in 2015, and 44 sessions in 2014; in ear-
lier years there were 37 sessions in 2013, 
and 36 in 2012. See: Pływaczewski E.W, XVI 
Światowy Kongres Kryminologii (Monterrey, 
Mexico, 10–14 August 2014). Prokuratura 
i Prawo, 2015, No. 7–8. At this congress, gang 
issues were highlighted in the main theme 
of the congress, entitled: Gangs, Traffi cking 
and Insecurity: Empowering the Community. 
In the Polish literature see: Pływaczewski W, 
Gangi motocyklowe, Od wydarzeń w Hollis-
ter po współczesne przejawy przestępczości 
zorganizowanej. Warsaw, 2018.

32  For more on the international aspect 
— see: B. Bradford and others (Eds.), The 
SAGE Handbook of Global Policing, Los An-
geles–London–New Delhi–Singapore–Wash-
ington DC–Melbourne 2016..

a significant increase33. Such a consider-
able result was translated into the cre-
ation in 2014 of a new ASC section called 
Policing, which inaugurated its activities 
with 116 members. At the ASC confer-
ence in Washington, D.C. (2015), polic-
ing issues were slightly reduced to 174 
sessions34. The record-breaking increase 
in the interest in policing issues is evi-
denced by the number of 236 sessions 
at the conference in New Orleans. Only 
193 sessions of this category were organ-
ised in Philadelphia, while at the confer-
ence in Atlanta, another drop to the level 
of 173 sessions should be noted.

A much greater downward trend was 
observed in relation to community polic-
ing, which covered 109 sessions — 166 
sessions were held in 2017, and 196 
in 201635. It is worth mentioning that 
the notion of ‘local community’ is ques-
tionable due to the fact that the admin-
istrative boundaries of the areas of ac-
tivity of individual police units contrast 
with the cultural boundaries of commu-
nities living in a given area.

Traditionally, the Wednesday session 
had a special character (ASC Award Ple-
nary), at which, as always, the annu-
al ASC awards in ten categories were 
presented. The main one — the ‘Ed-
win H. Sutherland Award’ — was given 
by ASC President Professor Karen Heimer 
to Professor Sally S. Simpson (Universi-

33  131 sessions in 2012, and 134 ses-
sions in 2011.

34  Nevertheless, its importance can 
be proven by the fact that the organisers 
of the conference devoted one of the so-
called presidential sessions to the issue 
of crime prevention in urban areas, and this 
decision was the result of a series of dra-
matic protests and demonstrations against 
the police violence and brutality that swept 
through many American metropolises earli-
er that year. See: Pływaczewski E.W, 71. Do-
roczna…, op.cit., p. 169.

35  A decrease can also be seen in com-
parison with 155 sessions in 2015, and 139 
sessions in 2014, while 119 sessions were 
held in 2013, 116 in 2012, and 136 sessions 
in 2011. 
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ty of Maryland). The ceremonial lecture 
accompanying the ceremony was enti-
tled Re-imagining Sutherland 80 years 
After White-Collar Crime. Professor Lor-
raine Mazerolle from Australia (University 
of Queensland) was the winner of another 
prestigious award, granted to criminolo-
gists from outside of the North Amer-
ican area — the ‘Thorsten Sellin and 
Sheldon and Eleonor Glueck Award’.

The previous report from the ASC con-
ference in Philadelphia (2017) stressed 
that it was an exceptional event for the 
Polish criminology. For the first time 
in the several decades of the history 
of this largest and most renowned crim-
inological forum of this category in the 
world, the Polish criminological center — 
Bialystok School of Criminology (herein-
after: BSC)36 — had a separate thematic 
session devoted entirely to it37. In turn, 
at the conference in Atlanta, which is the 
subject of this report, two thematic ses-
sions were devoted to BSC’s activities, 
which were attended by a large number 
of well-known criminologists. Young re-

36  See: Pływaczewski E.W, Guzik-Maka-
ruk E.M, Filipkowski W, Teoria i praktyka 
— inicjatywy i prace badawcze Białosto-
ckiej Szkoły Kryminologii. Państwo i Prawo, 
2019, No. 3, p. 116.

37  It was held on 17 November 2017 un-
der the motto: Criminology School in Bial-
ystok (Poland) Achievements and New Di-
rection in Criminological Research. During 
this session, BSC’s achievements to date 
and research intentions were presented. 
See: Pływaczewski E.W, 73. Doroczna…, 
op. cit. On the Polish side, the conference 
was attended by a delegation from the Fac-
ulty of Law of the University of Bialystok, 
composed of: Emilia Jurgielewicz-Delegacz, 
PhD, Magda Olesiuk-Okomska, MA, Emilia 
M. Truskolaska, MA, and Prof. Emil W. Pły-
waczewski from the Department of Criminal 
Law and Criminology, and two students from 
the Faculty of Law of the University of Bialys-
tok, currently on student exchange in Boston 
(Northeastern University): Aleksanda J. Le-
wandowska and Józef Doellinger. At that 
time, this six-person team was the only and 
most numerous group of participants from 
Poland ever to attend the ASC conference.

searchers from BSC participated in the 
first of these sessions38. During the sec-
ond session39, moderated by Emil W. Pły-
waczewski, with the participation of the 
older generation of BSC40, papers on the 
international activities and achievements 
of BSC were also presented by leading 
criminologists from the USA: Obi N. Ebbe 
and Maria (Maki) Haberfeld, and Japan: 
Minoru Yokoyama. The session was also 
attended by a number of criminologists 
cooperating with BSC from China, Can-
ada, South America and Australia. For 
the first time in the almost 80 years 
of ASC’s history, the Polish criminolog-
ical community was represented at this 
conference by a record-breaking delega-
tion of 9 people from Poland. All repre-
sentatives of Poland came from BSC41, 
similarly to the previous ASC conference 
in Philadelphia.

Two poster sessions — 708 and 711 
— were held on 15 November 2018, and 
gave the attendees the opportunity to get 
acquainted with a wide spectrum of crim-
inological research conducted in various 
research centres by criminologists, main-
ly the younger generation. Each of the 
309 topics (there were 379 at the previ-
ous conference, and 401 in 2017) was il-
lustrated on a dimensional poster space 
with graphs, photographs or other forms 

38  Session No. 1047 entitled: Białystok 
School of Criminology from the Point of View 
of the Young Researches, headed by Magda-
lena Perkowska, Ph.D. It presented four pa-
pers prepared by 9 young researchers from 
BSC: Diana Dajnowicz-Piesiecka, Magdalena 
Perkowska, Emilia M. Truskolaska, Magda 
Olesiuk-Okomska, Marta Dzieniszewska, 
Ewelina Wojewoda, Paulina Pawluczuk-
Bućko, Marta Dąbrowska and Piotr Mroczko.

39  No. 817, entitled: Criminology School 
in Białystok (Poland), Achievements and 
New Direction in Criminological Research.

40  The presented “Polish” papers were de-
livered by Ewa M. Guzik-Makaruk, Emilia Jur-
gielewicz-Delegacz and Emil W. Pływaczewski.

41  E.M. Guzik Makaruk, E.W. Pływaczew-
ski, E. Jurgielewicz-Delegacz, M. Perkowska, 
E. Truskolaska, P. Pawluczuk-Bućko, E. Wo-
jewoda, M. Dąbrowska and A. Lewandowska. 
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of graphic illustration, including a syn-
thetic description of the research method-
ology and results obtained. The ‘holders’ 
of particular topics during the hour-long 
sessions were at the disposal of those in-
terested in the presented topic.

Traditionally, an important event for 
criminologists from outside of the USA 
is the annual meeting of the International 
Criminology Section42, at which statuto-
ry DIC awards are presented. The main 
award — the Distinguished International 
Scholar Award — was given to the out-
standing Swiss criminologist, Professor 
Martin Killias. It is worth noting that 
during the discussion part of the meet-
ing, Emilia Truskolaska, Ph.D. present-
ed a statement about the second edition 
of the National Forum for Young Criminol-
ogists (Białystok, 15–16 May 2018)43, and 
invited young criminologists from abroad 
to participate in this event (the third edi-
tion will take place on 13–15 May 2020).

The location of the next 75th Annu-
al ASC Conference in November 2019 
will be San Francisco, and its main top-
ic will be: Criminology in the New Area: 
Confronting Injustice and Inequalities.

Ewa M. GUZIK-MAKARUK44

ORCID: 0000-0003-1248-4113
Emil W. PŁYWACZEWSKI45

ORCID: 0000-0002-4191-981X

42  Division of International Criminology 
(DIC). See: Electronic source: www.internation-
alcriminology.com, accessed: 22.01.2020.

43  The fi rst edition took place on 15–
16 May 2016. See: Pływaczewski E.W, Jurgie-
lewicz-Delegacz E, Dajnowicz-Piesiecka D, 
Współczesna przestępczość i patologie spo-
łeczne z perspektywy interdyscyplinarnych 
badań kryminologicznych. Warsaw, 2017.

44  Prof. Ewa M. Guzik-Makaruk, Ph.D. 
— Head of the Department of Criminal Law, 
Faculty of Law, University of Bialystok.

    Contact with the author through the 
editorial offi ce.

45  Prof. Emil W. Pływaczewski, Ph.D. — Head 
of the Department of Criminal Law and Crimi-
nology, Faculty of Law, University of Bialystok.

    Contact with the author through the 
editorial offi ce.
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Summary: The 74th Annual Meeting of the 
American Society of Criminology (ASC) in At-
lanta gathered as many as 3681 participants 
(including 388 from outside of the USA) from 
42 countries, of which a signifi cant propor-
tion (1583) were students and PhD students. 
This confirms the global interest in this 
criminological forum for years. At the pre-
vious three ASC conferences, the threshold 
of four thousand participants was exceeded. 
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The proceedings of the 74th ASC Conference 
were held in 935 sessions and 81 thematic 
categories. Among the new topic areas, the 
new themes included complicity, cybercrime, 
deterrence, law, mental health, sex work and 
human traffi cking, fear of crime, and the me-
dia. For the fi rst time in the almost 80-year 
history of ASC, the Polish criminological com-
munity was represented at this Conference 

by a record-breaking delegation from Poland 
of 9 persons. All Polish representatives came 
from the Białystok School of Criminology, 
as at the previous ASC conference in Phila-
delphia. The venue for the next 75th annual 
ASC Conference in November 2019 is San 
Francisco, and its main theme will be ‘Crimi-
nology in the New Area: Confronting Injustice 
and Inequalities’.
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K R O N I K A
P O L I C J I

STYCZEŃ 2020

3.01. Komendant główny Policji wydał 
zarządzenie nr 1 zmieniające zarządze-
nie w sprawie organizacji, rzeczowego 
i miejscowego zakresu działania oraz 
zasad współdziałania Biura Spraw We-
wnętrznych Policji z innymi jednost-
kami organizacyjnymi Policji, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 1.

7.01. Policjanci ruchu drogowego w ca-
łym kraju przeprowadzili działania 
kontrolno-prewencyjne pn. „Kaskado-
wy pomiar prędkości”.

8–9.01. W Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie odbyła się narada służbowa 
kadry kierowniczej Policji. Pracę i dzia-
łalność Policji w 2019 r. podsumowa-
li komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk i jego zastępcy: 
pierwszy zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. Dariusz Augusty-
niak, nadzorujący służbę kryminalną 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Kamil Bracha i nadzorujący 
służbę prewencyjną zastępca komen-
danta głównego Policji insp. Tomasz 
Szymański. W naradzie uczestniczyli 
komendanci wojewódzcy Policji, komen-
dant Centralnego Biura Śledczego Poli-
cji, komendant Biura Spraw Wewnętrz-
nych Policji, dowódca Centralnego Pod-
oddziału Kontrterrorystycznego Policji 
BOA, komendanci szkół policyjnych, 
dyrektorzy biur Komendy Głównej Poli-
cji, komendanci miejscy, powiatowi, re-
jonowi Policji, naczelnicy zarządów Cen-
tralnego Biura Śledczego Policji, a także 
przedstawiciele związków zawodowych. 

10.01–23.02. Prowadzono ogólnopol-
skie działania pn. „Bezpieczne ferie”. 
Policjanci ruchu drogowego czuwa-
li nad zapewnieniem bezpieczeństwa 
w ruchu drogowym uczestnikom wy-
jazdów zbiorowych i indywidualnych 
na wypoczynek zimowy.

11.01. Biuro Prewencji Komendy Głównej 
Policji po raz 4. zainaugurowało ogólno-
polską akcję informacyjno-edukacyjną 
„Kręci mnie bezpieczeństwo na stoku”.

12.01. W całym kraju policjanci byli 
zaangażowani w zapewnienie porządku 
i czuwali nad bezpieczeństwem wolon-
tariuszy i kwestujących podczas 28. fi-
nału Wielkiej Orkiestry Świątecznej 
Pomocy. Odnotowano 21 zdarzeń.

13–15.01. W Białowieży zorganizowa-
no odprawę służbową zastępców ko-
mendantów wojewódzkich Policji i ko-
mendanta stołecznego Policji ds. kry-
minalnych z naczelnikami zarządów 
Centralnego Biura Śledczego Policji. 
W odprawie uczestniczył zastępca ko-
mendanta głównego Policji nadinsp. 
Kamil Bracha.

14.01. W Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji w Białymstoku w trakcie odprawy 
podsumowano wyniki pracy podlaskich 
policjantów w roku 2019.

15.01. W auli Krakowskiej Akademii 
im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego 
odbyła się narada roczna kadry kie-
rowniczej małopolskiej policji, podczas 
której podsumowano pracę policjantów 
garnizonu małopolskiego w 2019 r.
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16.01. W Warmińsko-Mazurskim Urzę-
dzie Wojewódzkim w Olsztynie zorgani-
zowano odprawę służbową kierownic-
twa garnizonu warmińsko-mazurskiej 
policji i podsumowano pracę warmiń-
sko-mazurskich policjantów w 2019 r.

17.01. Podczas odprawy w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy pod-
sumowano wyniki pracy kujawsko-po-
morskich policjantów w 2019 r.

W Centrum Szkolenia Policji w Legiono-
wie w trakcie odprawy podsumowano 
działalność jednostki w 2019 r.

20.01. Odprawa służbowa, podsu-
mowująca pracę śląskich policjantów 
w 2019 r., odbyła się w Komendzie Wo-
jewódzkiej Policji w Katowicach.

W auli wykładowej Wydziału Doskona-
lenia Zawodowego Komendy Stołecznej 
Policji w Piasecznie odbyła się odprawa 
kadry kierowniczej Komendy Stołecznej 
Policji, podsumowująca wyniki pracy 
stołecznych policjantów w roku 2019.

21.01. Stan bezpieczeństwa na tere-
nie województwa dolnośląskiego i pracę 
policjantów garnizonu dolnośląskiego 
w 2019 r. omówiono podczas odprawy 
rocznej zorganizowanej w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W trakcie narady w Komendzie Woje-
wódzkiej Policji w Kielcach podsumowa-
no pracę świętokrzyskich policjantów 
w 2019 r. 

22.01. Komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk i przewodni-
czący Komisji Nadzoru Finansowego Jacek 
Jastrzębski podpisali porozumienie, okre-
ślające zasady wzajemnego przekazywa-
nia dokumentów i informacji oraz współ-
pracy pomiędzy Komendą Główną Policji 
i Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji 
w Gorzowie Wielkopolskim podczas 

narady kadry kierowniczej podsumo-
wano działania podjęte w 2019 r. w gar-
nizonie lubuskim.

Podczas odprawy służbowej w Komen-
dzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie 
podsumowano pracę policjantów garni-
zonu zachodniopomorskiego w 2019 r.

Otwarto wyremontowany Komisariat 
Policji w Tarnowie Podgórnym (woj. 
wielkopolskie).

23.01. W Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji w Łodzi odbyła się narada roczna, 
podczas której kadra kierownicza gar-
nizonu łódzkiego omówiła działalność 
w 2019 r.

Otwarto nowo wybudowany Komisariat 
Policji w Wojkowicach (woj. śląskie).

Otwarto Posterunek Policji w Wadowi-
cach Górnych (woj. podkarpackie).

Policjanci ruchu drogowego prowadzili 
ogólnopolskie działania pn. „Niechro-
nieni uczestnicy ruchu drogowego”.

24.01. VIII Wojewódzki Turniej Piłki 
Siatkowej Policjantów o Puchar Komen-
danta Wojewódzkiego Policji w Rzeszo-
wie rozegrano w Jaśle.

26–27.01. Trwały obchody 75. rocz-
nicy wyzwolenia niemieckiego nazi-
stowskiego obozu koncentracyjnego 
i zagłady Auschwitz. W operacji policyj-
nej „Oświęcim” nad bezpieczeństwem 
czuwało ponad 1700 policjantów z Ma-
łopolski i garnizonów dolnośląskiego, 
łódzkiego, mazowieckiego, opolskiego, 
podkarpackiego i śląskiego.

28.01. W Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji w Lublinie odbyła się odprawa rocz-
na, podsumowująca pracę policjantów 
garnizonu lubelskiego w 2019 r.

W Komisariacie II Policji w Gdańsku 
podczas zorganizowanej odprawy rocznej 
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kadry kierowniczej garnizonu pomor-
skiego podsumowano wyniki pracy po-
morskich policjantów w 2019 r.

Policjanci ruchu drogowego w całym 
kraju prowadzili działania kontrolno-
-prewencyjne pn. „Smog”.

Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej wydał obwieszczenie w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy 
o Policji, DzU z 2020 r., poz. 360.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie w sprawie 
wzorów dokumentów obowiązujących 
przy przetwarzaniu danych przez Poli-
cję, DzU z 2020 r., poz. 169.

29.01. W Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji w Opolu odbyła się odprawa służ-
bowa, podsumowująca pracę opolskich 
policjantów w roku 2019.

Działalność Szkoły Policji w Słupsku 
w 2019 r. podsumowano podczas od-
prawy rocznej.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 2 zmieniające zarządzenie 
w sprawie dostępu Policji do danych 
dotyczących przelotu pasażera (PNR), 
Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 2.

29–31.01. Naradę służby prewencyjnej 
Policji zorganizowano w Paprotni k. So-
chaczewa. Uczestniczyli w niej zastępcy 
komendantów wojewódzkich i stołeczne-
go Policji ds. prewencji, dyrektorzy biur 
Komendy Głównej Policji: ruchu drogo-
wego, prewencji, Głównego Sztabu Poli-
cji i dowódca Centralnego Pododdziału 
Kontrterrorystycznego BOA. Przewodni-
czył jej zastępca komendanta głównego 
Policji insp. Tomasz Szymański. Pod-
sumowano działania prewencyjne zre-
alizowane przez Policję w 2019 r. i wy-
znaczono kierunki działań na rok 2020.

30.01. W Komendzie Wojewódzkiej Po-
licji w Rzeszowie odbyła się odprawa 

służbowa, podsumowująca stan bez-
pieczeństwa w województwie podkar-
packim w 2019 r.

Otwarto nową siedzibę Posterunku Po-
licji w Sławatyczach (woj. lubelskie).

31.01. Komendant główny Policji wydał 
decyzję nr 33 w sprawie wyznaczania 
użytkowników końcowych do dostępu 
do Krajowego Systemu Informatycz-
nego (KSI) oraz przetwarzania danych 
i wyznaczania osób upoważnionych 
do przetwarzania danych, a także pro-
wadzenia ewidencji tych osób, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 3.

LUTY 

1.02. Siódmy Charytatywny Bal Oficer-
ski Policji pod patronatem honorowym 
małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Agaty Kornhauser-Dudy odbył 
się w Auli Kryształowej Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. 
Celem balu była zbiórka środków na rzecz 
Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom 
po Poległych Policjantach. Otwarcia balu 
dokonał komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk z małżonką. 

4.02. Rada Ministrów wydała rozpo-
rządzenie w sprawie postępowania przy 
wykonywaniu niektórych uprawnień 
policjantów, DzU z 2020 r., poz. 192.

5.02. W Dowództwie Wojsk Obrony Te-
rytorialnej w Zegrzu komendant główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, 
komendant główny Państwowej Straży 
Pożarnej st. bryg. Andrzej Bartkowiak 
i dowódca Wojsk Obrony Terytorialnej 
gen. dyw. Wiesław Kukuła podpisali po-
rozumienia o współpracy. Porozumienie 
WOT z Policją reguluje m.in. współpra-
cę w działaniach ratowniczych, poszu-
kiwawczych i szkoleniowych.

Komendant główny Policji wydał decy-
zję nr 37 zmieniającą decyzję w sprawie 
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ustalenia wzorów i typów uzbrojenia 
Policji, Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 5.

6.02. W Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie odbyła się narada roczna, 
podczas której podsumowano działal-
ność uczelni w 2019 r. 

Odprawa roczna, podsumowująca pra-
cę policjantów garnizonu mazowieckie-
go w 2019 r., odbyła się w Komendzie 
Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Ra-
domiu.

Działania pn. „Niechronieni uczestni-
cy ruchu drogowego” na terenie całego 
kraju przeprowadzili policjanci ruchu 
drogowego.

Otwarto Komisariat Policji w Międzyz-
drojach (woj. zachodniopomorskie).

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 3 w sprawie funkcjonowania 
w Komendzie Głównej Policji „Policyjne-
go Telefonu Zaufania dla Osób Dotknię-
tych Przemocą w Rodzinie”, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 6.

6–7.02. Odbyła się narada służbo-
wa kadry kierowniczej Biura Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji 
z naczelnikami wydziałów ruchu dro-
gowego komend wojewódzkich Policji, 
Komendy Stołecznej Policji i przedsta-
wicielami szkół policyjnych. Omówiono 
stan bezpieczeństwa ruchu drogowego 
w 2019 r. i kierunki działań na rzecz bez-
pieczeństwa ruchu drogowego w 2020 r.

7.02. Porozumienie w sprawie zwalcza-
nia nielegalnego wywozu za granicę lub 
przywozu z zagranicy zabytków podpi-
sali minister kultury i dziedzictwa na-
rodowego Piotr Gliński, szef Krajowej 
Administracji Skarbowej nadinsp. Piotr 
Walczak, pierwszy zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp. Da-
riusz Augustyniak i komendant główny 
Straży Granicznej gen. dyw. SG Tomasz 
Praga. 

Otwarto zmodernizowaną i rozbudowa-
ną Komendę Powiatową Policji w Brze-
gu (woj. opolskie). W uroczystości wziął 
udział komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk.

Otwarto nowo wybudowany Posterunek 
Policji w Raczkach (woj. podlaskie).

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał obwieszczenie w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia ministra spraw wewnętrznych 
w sprawie warunków otrzymywania 
przez policjanta dodatkowego wyna-
grodzenia za wykonywanie zleconych 
zadań wykraczających poza obowiązki 
służbowe, DzU z 2020 r., poz. 401.

10.02. W 10. rocznicę tragicznej śmier-
ci policjanta Komendy Stołecznej Policji 
podkom. Andrzeja Struja przy skwerze 
imienia zmarłego funkcjonariusza przy 
skrzyżowaniu ul. Wolskiej i ul. Fort Wola 
w Warszawie uroczyście odsłonięto pa-
miątkową tablicę. W uroczystości uczest-
niczyli przedstawiciele rodziny podkom. 
Andrzeja Struja, komendant główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk i komendant stołeczny Policji nad-
insp. Paweł Dobrodziej. (Policjant zginął 
10 lutego 2010 r. od ciosów nożem, gdy 
podczas urlopu interweniował, kiedy 
dwóch mężczyzn zniszczyło tramwaj). 

Otwarto Posterunek Policji w Rozprzy 
(woj. łódzkie). W uroczystości wziął 
udział pierwszy zastępca komendanta 
głównego Policji nadinsp. Dariusz Au-
gustyniak.

Otwarto Posterunek Policji w Świerkla-
nach (woj. śląskie).

Komendant główny Policji wydał za-
rządzenie nr 4 zmieniające zarządze-
nie w sprawie ceremoniału policyjnego, 
Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 7.

11.02. W Międzynarodowym Dniu Nu-
meru Alarmowego 112 z operatorami 
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numerów alarmowych w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
spotkali się premier Mateusz Mora-
wiecki oraz minister spraw wewnętrz-
nych i administracji Mariusz Kamiński. 
W spotkaniu uczestniczyli też m.in. se-
kretarz stanu w MSWiA Paweł Szefer-
naker i komendant główny Policji gen. 
insp. dr Jarosław Szymczyk.

11–13.02. Rozegrano w Warszawie 
XI Międzynarodowy Turniej Służb 
Mundurowych w Piłce Nożnej Halowej 
im. podkom. Andrzeja Struja. W gali 
otwarcia uczestniczył pierwszy zastęp-
ca komendanta głównego Policji nad-
insp. Dariusz Augustyniak. W uroczy-
stym zakończeniu turnieju wziął udział 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Kamil Bracha.

W Lubniewicach (woj. lubuskie) odbyła 
się odprawa kierownictwa Centralnego 
Laboratorium Kryminalistycznego Po-
licji z naczelnikami laboratoriów kry-
minalistycznych komend wojewódzkich 
Policji i Komendy Stołecznej Policji.

12.02. Z udziałem pierwszego zastępcy 
komendanta głównego Policji nadinsp. 
Dariusza Augustyniaka uroczyście 
otwarto nowo wybudowany Komisariat 
Policji w Gdyni-Chwarznie. 

W odprawie podsumowującej pracę 
w 2019 r. Centralnego Biura Śledczego 
Policji uczestniczył zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp. Kamil 
Bracha.

Policjanci ruchu drogowego prowadzili 
ogólnopolskie działania kontrolno-pre-
wencyjne pn. „Truck & bus”.

19.02. W całym kraju policjanci ruchu 
drogowego przeprowadzili działania 
kontrolno-prewencyjne pn. „Smog”.

Prezes Rady Ministrów wydał obwiesz-
czenie w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Rady Ministrów 

w sprawie uprawnień i obowiązków po-
licjantów delegowanych do pełnienia 
służby poza granicami państwa, DzU 
z 2020 r., poz. 364.

20.02. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji powołał na stanowi-
sko komendanta wojewódzkiego Policji 
z siedzibą w Radomiu insp. Michała Le-
dziona — pierwszego zastępcę komen-
danta wojewódzkiego Policji z siedzibą 
w Radomiu, pełniącego obowiązki ko-
mendanta wojewódzkiego Policji z sie-
dzibą w Radomiu.

21.02. Odbyły się uroczystości złoże-
nia prochów nadinsp. Marka Papały 
na Cmentarzu Wojskowym na Powąz-
kach w Warszawie. Szczątki zastrzelo-
nego 25 czerwca 1998 r. byłego komen-
danta głównego Policji (od 3 stycznia 
1997 r. do 29 stycznia 1998 r.) zostały 
przeniesione z cmentarza w Pruchniku. 
W uroczystym powtórnym pochówku 
wziął udział komendant główny Policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji z sie-
dzibą w Radomiu odbyło się uroczyste 
wprowadzenie insp. Michała Ledziona 
na stanowisko komendanta wojewódz-
kiego Policji z siedzibą w Radomiu, 
w którym uczestniczył zastępca komen-
danta głównego Policji nadinsp. Kamil 
Bracha.

W hali sportowej Oddziału Prewencji 
Policji w Katowicach rozegrano Woje-
wódzkie Mistrzostwa Policji w Tenisie 
Stołowym.

21–28.02. Trwał Tydzień Pomocy Oso-
bom Pokrzywdzonym Przestępstwem.

24.02. W całym kraju zostały zmie-
nione numery telefonów do wszystkich 
jednostek organizacyjnych Policji. Aby 
dodzwonić się do jednostki Policji, za-
miast numeru kierunkowego należy 
wybrać wyróżnik MSWiA — jednolity 
numer kierunkowy do sieci resortowej 
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— 47. Do wyróżnika trzeba będzie do-
dać wskaźnik właściwy dla danego 
obszaru. Wprowadzono 6-miesięczny 
okres, podczas którego będą również 
funkcjonowały dotychczas używane 
numery lokalne. Wprowadzenie wyróż-
nika jest związane ze zmianą sposobu 
wybierania i kierowania połączeń dla 
stacjonarnych telefonów resortowych, 
w tym Policji.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał decyzję nr 3 w sprawie za-
twierdzenia zmian w statucie Centralne-
go Laboratorium Kryminalistycznego Po-
licji, Dz. Urz. Min. SWiA z 2020 r., poz. 4.

25.02. Pierwszy zastępca komendanta 
głównego Policji nadinsp. Dariusz Au-
gustyniak i dyrektor Archiwum Akt No-
wych w Warszawie dr Tadeusz Krawczak 
podpisali porozumienie o współpracy 
pomiędzy Komendą Główną Policji a Ar-
chiwum Akt Nowych w Warszawie w ob-
szarze upowszechniania wiedzy o histo-
rii, tradycji i etosie formacji policyjnych 
na ziemiach polskich od roku 1914.

26.02. Komendant główny Policji wydał 
zarządzenie nr 5 zmieniające zarządze-
nie w sprawie prowadzenia Policyjnego 
Rejestru Imprez Masowych, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 10.

27.02. Pierwszy zastępca komendanta 
głównego Policji nadinsp. Dariusz Augu-
styniak i dyrektor Biblioteki Narodowej 
w Warszawie dr Tomasz Makowski pod-
pisali porozumienie o współpracy pomię-
dzy Komendą Główną Policji i Bibliote-
ką Narodową w Warszawie. Porozumie-
nie jest dopełnieniem dotychczasowej 
współpracy instytucjonalnej pomiędzy 
Policją a Biblioteką Narodową. Obejmu-
je obszar upowszechniania wiedzy o hi-
storii, tradycji i etosie formacji policyj-
nych na ziemiach polskich począwszy 
od 1914 r. Będą prowadzone wymiana 
publikacji, współpraca w katalogowaniu 
i digitalizacji oraz wspólne projekty ba-
dawcze, edukacyjne i wystawiennicze.

Otwarto Posterunek Policji w Sułkowi-
cach (woj. małopolskie).

Prowadzono ogólnopolskie działania 
kontrolno-prewencyjne pn. „Prędkość”.

Prezes Rady Ministrów wydał ob-
wieszczenie w sprawie ogłoszenia jed-
nolitego tekstu rozporządzenia Rady 
Ministrów w sprawie zatrudniania 
pracowników w kontyngentach poli-
cyjnych oraz ich wynagradzania, DzU 
z 2020 r., poz. 416.

28.02. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji odwołał ze stanowiska 
komendanta-rektora Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie insp. dr. hab. Marka 
Fałdowskiego.

Komendant główny Policji, po uwzględ-
nieniu prośby o rozwiązanie stosunku 
służbowego, zwolnił ze służby w Policji 
komendanta-rektora Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie insp. dr. hab. Marka 
Fałdowskiego.

Z udziałem pierwszego zastępcy komen-
danta głównego Policji nadinsp. Dariu-
sza Augustyniaka dokonano wmurowa-
nia aktu erekcyjnego w fundamenty bę-
dących w przebudowie osi strzeleckich 
w Szkole Policji w Katowicach. 

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał zarządzenie nr 7 w spra-
wie Zespołu do spraw bezpieczeństwa 
ruchu drogowego, Dz. Urz. Min. SWiA 
z 2020 r., poz. 9.

28.02–1.03. Na Polanie Jakuszyckiej 
odbył się 44. Bieg Piastów, podczas 
którego rozegrano 21. Policyjny Bieg 
Piastów pod patronatem honorowym 
komendanta głównego Policji.

MARZEC

1.03. Obchodzono Narodowy Dzień Pa-
mięci Żołnierzy Wyklętych. W Warszawie 
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centralne uroczystości odbyły się na placu 
Marszałka Józefa Piłsudskiego z udziałem 
m.in. Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

2.03. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji Mariusz Kamiński 
na stanowisko inspektora nadzoru we-
wnętrznego powołał Dariusza Górskiego. 

Otwarto nową krytą strzelnicę ćwiczeb-
ną Komendy Wojewódzkiej Policji w Ka-
towicach.

3.03. Rada Ministrów wydała rozpo-
rządzenie w sprawie wielokrotności 
kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne 
uposażenie policjantów, DzU z 2020 r., 
poz. 370. Wielokrotność kwoty bazo-
wej, stanowiąca przeciętne uposażenie 
policjantów, została ustalona na 3,810. 
Przepisy rozporządzenia mają za-
stosowanie do uposażeń policjantów 
od 1 stycznia br.

4.03. Z udziałem komendanta głów-
nego Policji gen. insp. dr. Jarosława 
Szymczyka, pierwszego zastępcy ko-
mendanta głównego Policji nadinsp. 
Dariusza Augustyniaka i zastępcy 
komendanta głównego Policji insp. 
Tomasza Szymańskiego w Domu Kul-
tury Kadr w Warszawie została zorga-
nizowana gala, inaugurująca obchody 
95. rocznicy powołania policji kobiecej.

4–5.03. Zorganizowana przez Biuro 
Prewencji Komendy Głównej Policji na-
rada naczelników komend wojewódz-
kich Policji i Komendy Stołecznej Policji 
odpowiedzialnych za służbę prewencyj-
ną oraz przedstawicieli szkół policyj-
nych odbyła się w Hotelu Łazienkow-
skim w Warszawie. 

5.03. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji na stanowisko komen-
danta-rektora Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie wyznaczył insp. dr hab. 
Iwonę Klonowską — dyrektora Biu-
ra Komunikacji Społecznej Komendy 
Głównej Policji.

Komendant główny Policji mianował 
na stanowisko dyrektora Biura Logi-
styki Policji Komendy Głównej Policji 
mł. insp. Andrzeja Kropiwca, pozostają-
cego w dyspozycji komendanta główne-
go Policji, pełniącego obowiązki służbo-
we na stanowisku dyrektora Biura Lo-
gistyki Policji Komendy Głównej Policji.

W bazylice pw. Świętego Krzyża w War-
szawie została odprawiona msza święta 
w intencji ofiar zbrodni katyńskiej.

W Laboratorium Kryminalistycznym 
Komendy Stołecznej Policji odsłonięto 
tablicę, upamiętniającą policyjne psy, 
które zginęły 21 lutego br. (W wyni-
ku awarii ciepłowniczej w Warszawie 
tragicznie zginęło 6 psów służbowych 
Laboratorium Kryminalistycznego Ko-
mendy Stołecznej Policji specjalnie wy-
szkolonych do badań osmologicznych). 

5–6.03. Pod patronatem honorowym 
komendanta głównego Policji na terenie 
Ośrodka Narciarskiego Czorsztyn-Ski 
w Kluszkowcach rozgrano VI Ogólno-
polskie Zawody Narciarskie dla Funk-
cjonariuszy Policji.

W hali sportowej Oddziału Prewencji 
Policji w Katowicach rozegrano XIII Me-
moriał im. podkom. Tadeusza Bartosi-
ka w Piłce Siatkowej.

6.03. W Wyższej Szkole Policji w Szczyt-
nie podczas uroczystej zbiórki kadry 
kierowniczej uczelni komendant główny 
Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk 
dokonał wprowadzenia na stanowisko 
komendanta-rektora Wyższej Szkoły 
Policji w Szczytnie insp. dr hab. Iwo-
ny Klonowskiej — pierwszej w historii 
szczycieńskiej uczelni kobiety na tym 
stanowisku. 

W Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 
wizytę złożył Prezydent RP Andrzej 
Duda. W spotkaniu z kierownictwem, 
kadrą i słuchaczami WSPol uczestni-
czyli również komendant główny Policji 
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gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, ko-
mendant wojewódzki Policji w Olszty-
nie nadinsp. Tomasz Klimek i wojewoda 
warmińsko-mazurski Artur Chojecki.

Oddano hołd policjantom poległym 
w 2003 r. w Magdalence. Minister spraw 
wewnętrznych i Administracji Mariusz 
Kamiński, komendant główny Policji 
gen. insp. dr Jarosław Szymczyk i do-
wódca Centralnego Pododdziału Kontr-
terrorystycznego Policji BOA mł. insp. 
Dariusz Zięba w nocy w Magdalence zło-
żyli wieniec pod pomnikiem upamiętnia-
jącym poległych policjantów. Sekretarz 
stanu w MSWiA Maciej Wąsik, zastępca 
komendanta głównego Policji insp. To-
masz Szymański i dowódca Centralnego 
Pododdziału Kontrterrorystycznego Poli-
cji BOA mł. insp. Dariusz Zięba podczas 
uroczystej zbiórki w siedzibie Centralne-
go Pododdziału Kontrterrorystycznego 
Policji BOA złożyli wieniec pod tablicą 
pamięci. Przed Tablicą Pamięci w Ko-
mendzie Głównej Policji wieniec złożyli 
pierwszy zastępca komendanta głów-
nego Policji nadinsp. Dariusz Augusty-
niak, zastępca komendanta głównego 
Policji insp. Tomasz Szymański i dowód-
ca Centralnego Pododdziału Kontrter-
rorystycznego Policji BOA mł. insp. Da-
riusz Zięba. (W Magdalence pod Warsza-
wą w nocy z 5 na 6 marca 2003 r. pod-
czas akcji zatrzymania przez antyter-
rorystów groźnych przestępców zginęło 
2 policjantów, a 17 zostało rannych).

Z okazji Dnia Kobiet w Komendzie 
Głównej Policji odbył się koncert Or-
kiestry Reprezentacyjnej Policji. W spo-
tkaniu z policjantkami i pracownicami 
Komendy Głównej Policji uczestniczyła 
Pierwsza Dama RP Agata Kornhau-
ser-Duda. Życzenia w imieniu komen-
danta głównego Policji złożył pierwszy 
zastępca komendanta głównego Policji 
nadinsp. Dariusz Augustyniak.

Przeprowadzono ogólnopolskie działa-
nia kontrolno-prewencyjne pn. „Kaska-
dowy pomiar prędkości”.

9.03. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał rozporządzenie 
w sprawie badań policjanta i pracow-
nika Policji powracającego do kra-
ju po zakończeniu służby lub pracy 
w kontyngencie policyjnym oraz kiero-
wania go na turnus leczniczo-profilak-
tyczny, DzU z 2020 r., poz. 392.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie w sprawie 
turnusów readaptacyjno-kondycyjnych 
dla weteranów poszkodowanych-funk-
cjonariuszy, DzU z 2020 r., poz. 393.

17.03. Ruszyła 13. edycja ogólno-
polskiego konkursu „Policjant, który 
mi pomógł”, którego inicjatorem jest 
Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar 
Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” 
Instytutu Psychologii Zdrowia Polskie-
go Towarzystwa Psychologicznego przy 
współpracy z Biurem Prewencji Komen-
dy Głównej Policji. Celem konkursu jest 
wyróżnienie policjantów, którzy w oce-
nie społecznej wykazują się profesjo-
nalizmem zawodowym, w tym przede 
wszystkim zaangażowaną postawą 
wobec osób dotkniętych przemocą, 
wsparcie policjantów zaangażowanych 
w pomoc osobom krzywdzonym, pod-
kreślenie roli policjantów w systemie 
przeciwdziałania przemocy w rodzi-
nie, promowanie postaw i umiejętno-
ści służących ochronie ofiar przemo-
cy w rodzinie, zwiększenie motywacji 
policjantów do podejmowania działań 
w wymienionym obszarze. Zgodnie 
z regulaminem konkursu zgłoszenia 
policjanta do konkursu może dokonać 
osoba indywidualna, instytucja lub or-
ganizacja. Termin nadsyłania zgłoszeń 
upływa 31 maja br.

24.03. Z badania CBOS dotyczącego 
oceny działalności instytucji publicz-
nych, przeprowadzonego w dniach 
5–15 bm., wynika, że działania Poli-
cji dobrze ocenia aż 80% ankietowa-
nych (o 5% więcej niż w dwóch ostat-
nich edycjach badania). Jest to wynik 
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najlepszy w całej historii badań reali-
zowanych od września 1990 r. Poli-
cja nadal znajduje się na pierwszym 
miejscu wśród wszystkich ocenianych 
instytucji. 

30.03. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych zasad otrzymywania 
i wysokości uposażenia zasadniczego 
policjantów, dodatków do uposażenia 
oraz ustalania wysługi lat, od której 
jest uzależniony wzrost uposażenia za-
sadniczego, DzU z 2020 r., poz. 599.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 6 zmieniające zarządzenie 
w sprawie określenia norm wyposażenia 
jednostek, komórek organizacyjnych 
Policji i policjantów oraz szczegółowych 
zasad jego przyznawania i użytkowa-
nia, Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 14.

Komendant główny Policji wydał decyzję 
nr 96 w sprawie określenia wysokości 
ryczałtu pieniężnego wypłacanego poli-
cjantom na czyszczenie i naprawę niektó-
rych przedmiotów wyposażenia niezbęd-
nego do wykonywania czynności służbo-
wych, Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 15.

Dariusz KAMASSA
Wyższa Szkoła Policji

w Szczytnie

Źródło informacji: http://www.policja.pl, 
https://mswia.gov.pl, https://www.wspol.
edu.pl
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P O L I C E
C H R O N I C L E

 JANUARY 2020

3.01. The Chief of the Police issued or-
dinance No. 1 amending the ordinance 
on organisation, scope of operation and 
rules of cooperation of the Police Bu-
reau of Internal Affairs with other or-
ganisational units of the Police, OJ of 
the National Police HQ of 2020, item 1.

7.01. Traffic police officers carried out 
control and prevention activities called 
‘Cascade speed measurement’ through-
out the country.

8–9.01. A meeting of senior execu-
tives of the Police was held at the Po-
lice Academy in Szczytno. The Chief of 
the Police gen. Jarosław Szymczyk and 
his deputies: gen. Dariusz Augustyni-
ak - the first Deputy Chief; gen. Kamil 
Bracha - the Deputy Chief supervis-
ing criminal police and col. Tomasz 
Szymański - the Deputy Chief super-
vising uniformed police summarized 
the work of police force in 2019. The 
meeting was attended by Regional Po-
lice Chiefs, the chief of Police Central 
Bureau of Investigation, the chief of 
Police Bureau of Internal Affairs, the 
commander of the Police Central Coun-
ter-Terrorist Squad BOA, commandants 
of police schools, directors of depart-
ments at the National Police HQ, chiefs 
of city, county and district police HQ, 
the management of Police Central Bu-
reau of Investigation as well as repre-
sentatives of trade unions.

10.01–23.02. Nationwide action called 
‘Safe winter break’ was conducted. 

Traffic police officers were responsible 
for providing safety on roads for both 
group and individual road traffic users. 

11.01. Bureau of Policing at the Na-
tional Police HQ inaugurated the 4th 
edition of nationwide information and 
education action called ‘I am into safety 
on the ski slope’.

12.01. Police officers in the whole coun-
try were engaged in providing security 
and safety for volunteers and people 
collecting money at the 28th Final of the 
Great Orchestra of Christmas Charity. 
There were 21 incidents reported. 

13–15.01. A briefing of regional deputy 
chiefs and metropolitan police chief for 
criminal issues with the management 
of Police Central Bureau of Investiga-
tion was held in Białowieża. The brief-
ing was attended by the National Police 
Deputy Chief gen. Kamil Bracha. 

14.01. The work performance in 2019 
of police officers from Podlasie region 
was summarised during the briefing 
at the Regional Police HQ in Białystok. 

15.01. An annual meeting of senior ex-
ecutives of police from Małopolska re-
gion was held at Andrzej Frycz Modrze-
wski Krakow University. The work of 
police officers from Małopolska region 
in 2019 was summarised.

16.01. A briefing of senior executives 
of police from Warmia nad Mazury was 
held at the Province Governor’s Office 
of Warmia and Mazury in Olsztyn. The 
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work of police officers from the region 
was summarised at the meeting. 

17.01. Job performance in 2019 of po-
lice officers  from Kujawsko-Pomorski 
region was summed up during a briefing 
at the Regional Police HQ in Bydgoszcz. 

The activity of the Centre of Police 
Training in Legionowo in 2019 was 
summarised at a briefing held there. 

20.01. Job performance in 2019 of po-
lice officers from Śląsk was evaluated 
at a briefing that was held at the Re-
gional Police HQ in Katowice.

A briefing of senior executives of Met-
ropolitan Police HQ was held in the lec-
ture hall of the Department of Profes-
sional Development of the Metropolitan 
Police HQ in Piaseczno. The work per-
formance of metropolitan police officers 
in 2019 was summed up there. 

21.01. Security in Dolnośląskie region 
and the work of police officers from this 
region in 2019 were discussed at the 
annual briefing held at the Regional 
Police HQ in Wrocław.

The work of police officers from 
Świętokrzyskie region in 2019 was sum-
marised at the meeting in Regional Po-
lice HQ in Kielce. 

22.01. The National Police Chief gen. 
Jarosław Szymczyk and the chair of 
the board of the Polish Financial Su-
pervision Authority Jacek Jastrzębski 
signed an agreement defining rules for 
transfer of documents and information 
and cooperation between National Po-
lice HQ and Polish Financial Supervi-
sion Authority. 

The activity of Lubuskie Police Depart-
ment in 2019 was summed up dur-
ing a senior executives meeting held 
at the Regional Police HQ in Gorzów 
Wielkopolski. 

The work of police officers from Zach-
odniopomorskie region in 2019 was 
summarised at the briefing in Regional 
Police HQ in Szczecin. 

A redecorated police station in Tarnów 
Podgórny (Wielkopolskie region) was 
opened. 

23.01. An annual meeting of senior ex-
ecutives of Łódź Police Department was 
held at the Regional Police HQ in Łódź 
during which the activity of the depart-
ment in 2019 was discussed. 

A newly built police station in Wojko-
wice (Śląskie region) was opened. 

A police station in Wadowice Górne 
(Podkarpackie region) was opened.

Traffic police officers conducted nation-
wide activities „Unprotected road traffic 
participants”

24.01. The 8th Regional Volleyball Po-
lice Tournament for the Regional Police 
Chief in Rzeszów Cup was held in Jasło. 

26–27.01. The 75th anniversary of 
liberation of German Nazi concentra-
tion and extermination camp Aus-
chwitz was celebrated. 1,700 police 
officers from Małopolska region and 
Dolnośląski, Łódzki, Mazowiecki, 
Opolski, Podkarpacki and Śląski Police 
Departments were providing security 
and safety during a police operation 
called ‘Oświęcim’. 

28.01. An annual briefing summa-
rizing the work of police officers from 
Lubelskie region  in 2019 was held at 
the Regional Police HQ in Lublin. 

Job performance in 2019 of the police 
officers from Pomorskie region was 
summed up at the annual briefing of 
senior executives of Pomorskie Police 
Department held at the 2nd police sta-
tion in Gdańsk. 
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Traffic police officers conducted nation-
wide control and prevention activities 
called ‘Smog’. 

The Speaker of Sejm of the Republic of 
Poland issued notice on publication of 
a consolidated text of the Act on Police, 
OJ of 2020, item 360. 

The Minister of Internal Affairs and Admin-
istration issued an Ordinance on the spec-
imen documents applicable when process-
ing data by the police, OJ of 2020, item 169. 

29.01. A briefing summarizing the 
work of police officers from Opolskie 
region in 2019 was held at the Regional 
Police HQ in Opole. 

The activity of Police School in Słupsk 
in 2019 was summed up at the annual 
briefing. 

The National Police Chief issued an Or-
dinance No. 2 amending the Ordinance 
on Police access to data of a passenger’s 
flight (PNR), OJ of the National Police 
HQ of 2020, item 2. 

29–31.01. A briefing of uniformed po-
lice was organised in Paprotnia near 
Sochaczew. It was attended by Regional 
Police Deputy Chiefs and Metropolitan 
Police Deputy Chief for policing, direc-
tors of departments of the National Po-
lice HQ i.e. traffic, policing, command 
and control departments as well as the 
commander of Central Counter-Terror-
ist Squad BOA. It was chaired by the 
National Police Deputy Chief col. To-
masz Szymański. Policing operations 
conducted in 2019 were summarised 
and the lines of action for 2020 were set. 

30.01. A briefing was held at the Re-
gional Police HQ in Rzeszów, during 
which the security and safety in Podkar-
packie region in 2019 was summarised. 

A new police station in Sławatycze 
(lubelskie region) was opened. 

31.01. The National Police Chief issued 
a Decision No. 33 on appointing final 
users that have access to National IT 
System (pol. Krajowy System Infor-
matyczny KSI) and processing data 
and appointing persons authorized to 
process data as well as on keeping a 
register of these persons, OJ of National 
Police HQ of 2020, item 3

FEBRUARY 

1.02. The Seventh Charity Ball for Senior 
Police Officers under the honorary patron-
age of the First Lady of the Republic of 
Poland Agata Kornhauser-Duda was held 
at the Crystal Hall of the Warsaw Uni-
versity of Life Sciences. The aim was to 
collect money for the Foundation of As-
sistance to Widows and Orphans of Fall-
en Police Officers. The opening ceremony 
was held by the National Police Chief 
gen. Jarosław Szymczyk and his wife.

4.02. Council of Ministers issued an 
ordinance on way of conduct while 
exercising some police powers, OJ of 
2020, item 192. 

5.02. The National Police Chief, gen. 
Jarosław Szymczyk, the Chief Com-
mandant of the State Fire Service, BG. 
Andrzej Bartkowiak and the Command-
er of Territorial Defence Force, gen. 
Wiesław Kukuła signed agreements on 
cooperation at the Commanding HQ 
of Territorial Defence Force in Zegrze. 
The agreement between Territorial 
Defence Force and the Police defines, 
among other things, cooperation in 
rescue, search and training activities.  

The National Police Chief issued a Deci-
sion No. 37 amending the decision on 
establishing models and types of Police 
arms and weaponry, OJ of the National 
Police HQ of 2020, item 5. 

6.02. An annual briefing was held at 
the Police Academy in Szczytno, during 
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which the School’s activity in 2019 was 
summarised. 

An annual briefing summarizing the 
work of police officers from Mazowieck-
ie region in 2019 was held at the Re-
gional Police HQ in Radom. 

Traffic police officers conducted nation-
wide activities called „Unprotected us-
ers of road traffic”. 

A police station in Międzyzdroje (Za-
chodniopomorskie region) was opened.

The National Police Chief issued an Or-
dinance No. 3 on „Police Helpline for 
Persons Experiencing Domestic Vio-
lence” functioning at the National Po-
lice HQ, OJ of National Police HQ of 
2020, item 6. 

6–7.02. A briefing of senior executives of 
the Traffic Bureau at the National Police 
HQ with traffic police commanders of Re-
gional Police HQ, Metropolitan Police HQ 
and police schools’ representatives was 
held. Traffic safety in 2019 and objectives 
for traffic safety in 2020 were discussed. 

7.02. An agreement on combating ille-
gal export and import of cultural arte-
facts was signed between the Minister 
of Culture and National Heritage Piotr 
Gliński, the Head of the National Rev-
enue Administration gen. Piotr Walc-
zak, the First National Police Deputy 
Chief gen. Dariusz Augustyniak and 
the Chief Commandant of the State Fire 
Service gen. Tomasz Praga.  

A modernized and extended County police 
HQ in Brzeg (Opolskie region) was opened. 
The ceremony was attended by National 
Police Chief gen. Jarosław Szymczyk. 

A newly built police post in Raczki (Pod-
laskie region) was opened. 

The Minister for Internal Affairs 
and Administration issued notice on 

publishing a consolidated text of an or-
dinance of the minister of internal af-
fairs on conditions to receive additional 
payment by a police officer for perform-
ing tasks beyond official duties, OJ of 
2020, item 401.

10.02. A memorial plaque was ceremo-
niously unveiled on the 10th anniver-
sary of a tragic death of 2nd Lt. Andrzej 
Struj, a police officer working at the 
Metropolitan Police HQ. The ceremony 
took place in the square named after 
the late police officer and located at the 
intersection of Wolska and Fort Wola 
streets. It was attended by the police of-
ficer’s family members, the National Po-
lice Chief gen. Jarosław Szymczyk and 
Metropolitan Police Chief gen. Paweł 
Dobrodziej. (The police officer died on 
10 February, 2010. He was stabbed 
with a knife while responding to a van-
dalism incident of two men damaging 
the tram, when on leave).

A police post in Rozprza (Łódzkie re-
gion) was opened. The ceremony was 
attended by the First Deputy Chief of 
the National Police gen. Dariusz Au-
gustyniak. 

A police post in Świerklany (Śląskie re-
gion) was opened. 

The National Police Chief issued an or-
dinance No. 4 amending the ordinance 
on Police Ceremony Protocol, OJ of the 
National Police HQ, item 7. 

11.02. The Prime Minister Mateusz 
Morawiecki and the Minister for Inter-
nal Affairs and Administration Mariusz 
Kamiński met with dispatch controllers 
on the International Day of Emergency 
Number 112 at the Ministry of Internal 
Affairs and Administration. The meet-
ing was also attended by the Secretary 
of State at the Ministry of Internal Af-
fairs and Administration Paweł Sze-
fernaker and the National Police Chief 
gen. Jarosław Szymczyk. 
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11–13.02. The Lt. Andrzej Struj 11th 
International Tournament of Uniformed 
Services in Indoor Football was held in 
Warsaw. Opening ceremony was attend-
ed by the National Police Deputy Chief 
gen. Dariusz Augustyniak. Closing cer-
emony was attended by the National 
Police Deputy Chief gen. Kamil Bracha. 

A briefing of senior management of Police 
Central Forensic Lab with commanders 
of forensic labs at the Regional Police 
HQs and the Metropolitan Police HQ was 
held in Lubniewice (Lubuskie region). 

12.02. A newly built police station in 
Gdynia-Chwarzno was ceremonially 
opened. The event was attended by the 
national police first deputy chief gen. 
Dariusz Augustyniak. 

A briefing summarizing the work of the 
Police Central Bureau of Investigation 
in 2019 was attended by the national 
Police deputy chief gen. Kamil Bracha. 

Traffic police officers conducted nation-
wide control and prevention activities 
called ‘Truck & bus’.

19.02. Traffic police officers conducted 
control and prevention activities called 
‘Smog’ all over the country.

The Prime Minister issued a notice on  
the publishing of a consolidated text 
of an ordinance of the Council of Min-
isters on powers and responsibilities 
of police officers transferred to serve 
abroad, OJ of 2020, item 364. 

20.02. The Minister of Internal Affairs 
and Administration appointed col. 
Michał Ledzion, the first deputy chief 
of regional police in Radom acting as 
the regional police chief, as the regional 
police chief in Radom. 

21.02. A ceremony of placing gen. 
Marek Papała’s ashes on the Powązki 
Military Cemetery in Warsaw was held. 

The ashes of the former National Police 
Chief (from 03.01.1997 to 29.01 1998), 
shot on 25 June 1998, were transferred 
from cemetery in Pruchnik. The repeat 
burial was attended by the National Po-
lice Chief gen. Jarosław Szymczyk.

A ceremonial inauguration of col. 
Michał Ledzion to the position of the 
Chief of Regional Police in Radom was 
held at the Regional Police HQ in Ra-
dom. The ceremony was attended by 
the national police deputy chief Kamil 
Bracha.

Regional Championships of the Police 
in Table Tennis were held in the sports 
hall of the riot police in Katowice. 

21–28.02. A Week of Assistance to 
Crime Victims was in progress.  

24.02. Phone numbers to all police 
units were changed. In order to reach 
a particular police unit one has to dial 
a preceding number characteristic for 
the Ministry of Internal Affairs and 
Administration i.e. a uniform dialing 
code to the department phone network 
- 47. The code should be followed by a 
number characteristic for a particular 
area. A 6-month period of transition 
was introduced - the numbers used so 
far were still active. The introduction of 
this dialing code is related to a change 
of the way to dial and direct phone calls 
for landline department phones, includ-
ing the police.

The minister of internal affairs and ad-
ministration issued a decision No. 3 on 
accepting the changes in the statute 
of the Central Forensic Laboratory, OJ 
of the Ministry of Internal Affairs and 
Administration of 2020, item 4.

25.02. The first deputy chief of the 
police gen. Dariusz Augustyniak and 
the director of the Central Archives of 
Modern Records in Warsaw dr Tade-
usz Krawczak signed an agreement on 
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cooperation between National Police HQ 
and the Central Archives of Modern Re-
cords in Warsaw regarding promotion 
of knowledge about history, tradition 
and ethos of police formations in Po-
land since 1914.

26.02. The National Police Chief issued 
an ordinance No. 5 amending the ordi-
nance on keeping a Police Register of 
Mass Events, OJ of the National Police 
HQ of 2020, item 10.

27.02. The first deputy chief gen Dari-
usz Augustyniak and the director of 
National Library in Warsaw dr Tomasz 
Makowski signed an agreement on co-
operation between National police HQ 
and National Library in Warsaw. The 
agreement supplements the so far coop-
eration between these two institutions. 
It concerns promotion of knowledge 
about history, tradition and ethos of 
police formations in Poland since 1914. 
It includes exchange of publications, 
cooperation in catalogue and digitalisa-
tion as well as joint research, education 
and exhibition projects. 

A police station in Sułkowice (Małopolskie 
region) was opened. 

Control and prevention activities called 
‘Speed’ were conducted throughout the 
country. 

The Prime  Minister issued a notice on  
the publishing of consolidated text of 
the ordinance of Council of Ministers 
on employing people in police contin-
gents and their payment, OJ of 2020, 
item 416.

28.02. The Minister for Internal Affairs 
and Administration recalled col Marek 
Fałdowski from the post of Comman-
dant-Rector of the Police Academy in 
Szczytno.

The National Police Chief, after con-
sidering the request to terminate the 

employment agreement, discharged 
from service col. Marek Fałdowski, the 
commandant-rector of the Police Acad-
emy in Szczytno. 

A ceremony of setting a founding act 
in the foundations of a rebuilt shooting 
range at the police school in Katowice 
was attended by the national police first 
deputy chief gen. Dariusz Augustyniak. 

The minister of internal affairs and ad-
ministration issued an ordinance No. 7 
on the Team for traffic safety, OJ of the 
Ministry of Internal Affairs and Admin-
istration of 2020, item 9. 

28.02–1.03. The 44th Piast Run Cross 
Country Festival was held on the 
Jakuszycka Glade. 21st Police Piast Run 
under the honorary patronage of the 
National Police Chief was part of the 
event.

MARCH

1.03. A National Remembrance Day of 
the Cursed Soldiers was celebrated. The 
main ceremony held in Warsaw on the 
Marshal Józef Piłsudski Square was at-
tended by, among others, the President 
of the Republic of Poland Andrzej Duda. 

2.03. The Minister for Internal Affairs 
and Administration appointed Dariusz 
Górski to the position of inspector of 
internal supervision. 

A new indoor shooting range was 
opened at the Regional Police HQ in 
Katowice. 

3.03. The Council of Ministers issued 
an ordinance on the rate of basic emol-
uments constituting an average salary 
for police officers, OJ of 2020, item 370. 
The rate of basic emoluments constitut-
ing an average salary for police officers 
was set for 3,810. The regulation has 
been in force since 1st January 2020. 
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4.03. A gala inaugurating celebration 
of 95th anniversary of female police es-
tablishment was held at the Culture 
Centre „Kadr” in Warsaw. The gala was 
attended by the chief of the police, gen. 
Jarosław Szymczyk, the first deputy 
chief of the police, gen. Dariusz Au-
gustyniak, and the deputy chief of the 
police col. Tomasz Szymański.

4–5.03. A meeting of middle manage-
ment responsible for uniformed police of 
the regional police departments and the 
Metropolitan Police HQ with representa-
tives of police schools was organised at 
Łazienkowski Hotel in Warsaw by the Po-
licing Bureau of the National Police HQ.

5.03. The minister of internal affairs 
and administration appointed col. 
Iwona Klonowska, the director of the 
Corporate Communications Bureau of 
the National Police HQ, to a position of 
commandant-rector of the Police Acad-
emy in Szczytno.

The Chief of the Police appointed Lt.-col. 
Andrzej Kropiwiec, staying at the Police 
Chief’s disposal and acting as a direc-
tor of the Logistics Bureau of the Police 
at the National Police HQ, to a position 
of the director of the Logistics Bureau 
of the Police at the National Police HQ.

A mass for victims of Katyń massacre 
was held in the Church of Holy Cross in 
Warsaw.

A memorial plaque for police dogs that 
died on 21st February 2020 was unveiled 
at the Forensic Laboratory of the Metro-
politan Police HQ. (6 police dogs of the Fo-
rensic Lab of the Metropolitan Police HQ 
trained for human scent identification 
died as a result of heating system failure). 

5–6.03. The 6th Polish Ski Competition 
for Police Officers under the honorary 
patronage of the National Police Chief 
was held in the ski-centre Czorsztyn-
Ski in Kluszkowce.

The 13th Tadeusz Bartosik Volleyball 
Memorial was held at the sports hall of 
Riot Police in Katowice.

6.03. The National Police Chief gen. 
Jarosław Szymczyk introduced col. 
Iwona Klonowska as the commandant-
rector of the Police Academy in Szc-
zytno during an official meeting of the 
executive staff of the Police Academy 
held there. Col. Iwona Klonowska is the 
first female holding this position in the 
school history.

The president of Poland, Andrzej Duda, 
paid a visit to the Police Academy in 
Szczytno. The meeting with senior 
management, teaching staff and stu-
dents of the Police Academy was also 
attended by the National Police Chief, 
gen Jarosław Szymczyk, the chief of the 
regional police in Olsztyn, gen. Tomasz 
Klimek, and the governor of Warmia ad 
Mazury region, Artur Chojecki.

Homage was paid to police officers who 
died in Magdalenka in 2003. The Min-
ister of Internal Affairs and Administra-
tion, Mariusz Kamiński, the National Po-
lice Chief, gen. Jarosław Szymczyk, and 
the commander of the Central Counter-
Terrorist Squad of the Police BOA, Lt-
col. Dariusz Zięba, laid a wreath at the 
memorial of the deceased police officers 
at night in Magdalenka. The Secretary of 
State at the Ministry of Internal Affairs 
and Administration, Maciej Wąsik, the 
National Police Deputy Chief, col. Tomasz 
Szymański and the commander of the 
Central Counter-Terrorist Squad of the 
Police BOA, Lt-col. Dariusz Zięba laid a 
wreath under the memorial plaque at the 
seat of Central Counter-Terrorist Squad 
during an official assembly.  A wreath was 
laid under the memorial plaque at the Na-
tional Police HQ by the first deputy chief 
of the police, gen. Dariusz Augustyniak, 
the deputy chief of the police, col. To-
masz Szymański and the commander of 
the Central Counter-Terrorist Squad of 
the Police BOA, Lt-col. Dariusz Zięba.  (2 
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police officers died and 17 were injured 
when counter-terrorists tried to appre-
hend violent criminals on the night of 5/6 
March 2003 in Magdalenka).

A concert of the Representative Band of 
the Polish Police was held on the occa-
sion of Women’s Day. The meeting with 
police women and female employees of 
the National Police HQ was attended by 
the First Lady Agata Kornhauser-Duda. 
Wishes on behalf of the chief of the po-
lice were given by the first deputy chief 
of the police gen. Dariusz Augustyniak. 

Control and prevention activities called 
„Cascade speed measurement” were 
conducted throughout the country. 

9.03. The minister of internal affairs 
and administration issued an ordi-
nance on medical examination of police 
officers and employees returning from 
abroad after their service or employ-
ment in police contingent and directing 
them to a therapeutic and prophylactic 
treatment, OJ of 2020, item 392.  

The minister of internal affairs and ad-
ministration issued an ordinance on 
re-adaptation and fitness programmes 
for harmed veterans - police officers, OJ 
of 2020, item 393. 

17.03. The 13th edition of all-Poland com-
petition „Police officer who helped me” 
was launched. It was initiated by the Pol-
ish Emergency for Victims of Domestic 
Abuse „Blue Line” at the Institute of Men-
tal Health of the Polish Psychological As-
sociation in cooperation with Policing Bu-
reau of the National Police HQ. The aim 
of the competition is to award police offic-
ers who, in public opinion, demonstrate 
professionalism particularly including 
involvement in problems of domestic 
abuse victims, to support police officers 
assisting victims of domestic violence, to 
emphasize the role of police officers in 
the domestic abuse prevention system, 
to promote attitudes and skills useful in 

protection of domestic violence victims, 
to increase motivation of police officers 
to take action in the area in question. 
According to the competition rules, a can-
didate may be proposed by an individual, 
institution or organization. The deadline 
to submit applications is 31st May 2020. 

24.03. The work of Polish police is 
positively evaluated by 80 % of Polish 
respondents, according to the survey 
on public institutions conducted by the 
Public Opinion Research Center (pol. 
CBOS) on 5-15 March this year. The 
number is higher by 5% in comparison 
with the last two editions of the research. 
This is the best result since September 
1990. The Police is still holding the first 
place among all evaluated institutions. 

30.03. The minister of internal affairs 
and administration issued an ordinance 
amending the ordinance on detailed 
rules of receiving and the amount of po-
lice emolument, allowance and estab-
lishing the number of years in service 
which has an influence on the emolu-
ment increase, OJ of 2020, item 599. 

The National Police Chief issued an or-
dinance No. 6 amending the ordinance 
on defining standards for equipping 
units, organisational units of the Police 
and policemen and detailed rules for 
the equipment allocation and use, OJ of 
the National Police HQ of 2020, item 14. 

The Chief of the Police issued a decision 
No. 96 on the amount of lump sum for 
police officers for cleaning and repairing 
certain items of the police equipment 
necessary for duties performance, OJ of 
the National Police HQ of 2020, item 15. 

Dariusz KAMASSA
Police Academy 

in Szczytno

Source of information: http://www.policja.pl, 
https://mswia.gov.pl, https://www.wspol.edu.pl



ZASADY
RECENZOWANIA PUBLIKACJI 

W „PRZEGLĄDZIE POLICYJNYM”

1. Wstępnej oceny złożonych do publikacji tekstów dokonuje Kolegium Redakcyjne „Prze-
glądu Policyjnego”.

2. Publikacje spełniające podstawowe wymogi redakcyjne — formalne i językowe — zgod-
nie z przyjętymi zasadami przygotowania publikacji naukowych poddawane są opinio-
waniu przez jednego recenzenta.

3. Recenzent składa deklarację o niewystępowaniu konfl iktu interesów z autorami tekstów 
zgłoszonych do publikacji. Za konfl ikt interesów uważa się zachodzące między recen-
zentem a autorami:
a) bezpośrednie relacje osobiste (pokrewieństwo, związki prawne, konfl ikt);
b) relacje podległości zawodowej.

4. Recenzja musi mieć formę pisemną i kończyć się jednoznacznym wnioskiem co do 
dopuszczenia artykułu do publikacji lub jego odrzucenia.

5. W sytuacji, gdy ocena jest pozytywna, ale recenzent wskazuje na konieczność zmian 
i poprawek, autor jest zobowiązany do ustosunkowania się do uwag i ewentualnego 
uwzględnienia sugerowanych poprawek.

6. Recenzja przede wszystkim ma na celu określenie naukowej i merytorycznej wartości 
tekstu, jego oryginalności i wkładu w rozwój dyscypliny naukowej. Ostateczną decyzję 
dotyczącą przyjęcia do druku bądź odrzucenia tekstu podejmuje Kolegium Redakcyjne 
w oparciu o opinię recenzentów.

7. Nazwiska recenzentów poszczególnych publikacji nie są ujawniane.

8. W ostatnim numerze „Przeglądu Policyjnego” danego roku (również na stronie interne-
towej) redakcja podaje do publicznej wiadomości listę recenzentów współpracujących 
w danym roku.

Ghostwriting

1. Rzetelność w nauce stanowi jeden z jej jakościowych fundamentów. Czytelnicy powinni 
mieć pewność, iż autorzy publikacji w sposób przejrzysty, rzetelny i uczciwy prezentują 
rezultat swojej pracy, niezależnie od tego, czy są jej bezpośrednimi autorami, czy też 
korzystali z pomocy wyspecjalizowanego podmiotu (osoby fi zycznej lub prawnej).

2. Z „ghostwriting” mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powsta-
nie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienie-
nia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji. 

3. Z „guest authorship” („honorary authorship”) mamy do czynienia wówczas, gdy udział 
autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współauto-
rem publikacji.

4. Redakcja będzie dokumentować wszelkie przejawy nierzetelności naukowej, zwłaszcza 
łamania i naruszania zasad etyki obowiązujących w nauce.



ZASADY 
PUBLIKACJI PRAC

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);
b) professional subordination relationship.

4. The review must be in a written form and must end with an unequivocal conclusion 
as to whether the article is accepted for publication or rejected.

5. If the assessment is positive, but the reviewer indicates the need for changes and 
amendments, the author shall respond to the comments and include the suggested 
amendments.

6. The review is primarily aimed at determining the scientifi c and substantive value of the 
text, its originality and contribution to the development of scientifi c discipline. The fi nal 
decision whether to accept or reject the text is taken by the Editorial Board based on the 
opinion of the reviewers.

7. The names of the reviewers shall not be disclosed.

8. In the last issue of The Police Review of a given year (also on the website), the Editorial 
Board shall publish the list of reviewers cooperating in a given year.

Ghostwriting

1. Reliability in science is one of its qualitative fundamental principles. Readers should 
be ensured that the authors of the publication present the result of their research 
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).

2. ‘Ghostwriting’ is when someone has made a signifi cant contribution to the publication, 
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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