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 MARIAN MROZIEWSKI 1

ORCID: 0000-0001-6871-4390

WIĘŹ MORALNA FUNKCJONARIUSZY JAKO 
CZYNNIK ROZWOJU MORALNEGO JEDNOSTEK 
ORGANIZACYJNYCH POLICJI W WARUNKACH 

JEJ SYSTEMOWEJ STEREOTYPIZACJI W SFERZE 
BEZPIECZEŃSTWA LUDZI

Wstęp

Policja, jako umundurowana i uzbrojona formacja służąca społeczeństwu, 
powołana z misją ochrony bezpieczeństwa ludzi 2, utrzymania bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego, z mocy ustawy staje się organizacją wyraź-
nie wyodrębnioną w grupie wszystkich organizacji publicznych w kraju. 
Ten fakt sprawia, że funkcjonują w niej społeczne czynniki decydujące 
o stopniu jej wewnętrznej spójności oraz stopniu jej służebności wobec 
społeczeństwa. Dualna interpretacja tej formacji, która podlega obiektyw-
nym procesom stereotypizacji w wymiarze wewnętrznym i zewnętrznym, 
wzbudza poznawcze zainteresowanie z jednej strony zidentyfi kowaniem 
stopnia jej wewnętrznej integracji w wymiarze organizacyjnym, kulturo-
wym, moralnym i mentalnym, a z drugiej strony określeniem stopnia go-
towości jej jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy do wypełniania 
ustawowej misji.

Z powyższych względów za główny cel podjętych badań o charakterze 
teoretyczno-empirycznym przyjęto określenie siły i kierunku zależno-
ści zachodzącej między poziomem rozwoju więzi moralnej funkcjonariu-
szy, jako zmiennej charakteryzującej proces ich stereotypizacji i poziom 

1  Dr hab. Marian Mroziewski — profesor pracujący w Wyższej Szkole Policji 
w Szczytnie, Instytut Nauk Prawnych, nr orcid: 0000-0001-6871-4390. Jego głów-
nymi zainteresowaniami ze sfery nauk o bezpieczeństwie są: determinanty bezpie-
czeństwa społecznego; reguły zarządzania, w tym patologie działań kierowniczych; 
czynniki konkurencyjności systemu gospodarczego i podmiotów; zarządzanie 
zagrożeniami w kontekście kontroli zarządczej w jednostkach sfery budżetowej.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji, (DzU z 2019 r., poz. 161) art. 1.
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wewnętrznej spójności jednostek organizacyjnych Policji, a drugą zmien-
ną, za którą uznano poziom rozwoju moralnego ocenianych jednostek. 
Drugą zmienną w podjętych badaniach uznano za czynnik łączący Policję 
z interesami społeczności na rzecz której jej jednostki organizacyjne wyko-
nują zadania w sferze bezpieczeństwa ludzi. Za pochodne cele przeprowa-
dzonych badań przyjęto określenie przesłanek mających wpływ na poziom 
rozwoju analizowanych zmiennych, które wywierają istotny wpływ na spo-
łeczny wizerunek Policji oraz sprawność działania jej jednostek w zakresie 
ochrony bezpieczeństwa ludzi.

Czynniki i skutki systemowej stereotypizacji Policji 
i jej funkcjonariuszy

W 1990 r. ustawą z 6 kwietnia dokonano reformy instytucjonalnej 
w wymiarze ochrony bezpieczeństwa ludzi i porządku publicznego. Zli-
kwidowano zhierarchizowany i jednolity układ Ministerstwa Spraw We-
wnętrznych. W jego miejsce utworzono dualną strukturę. Na poziomie 
tylko ministerstwa i jego naczelnego kierownictwa (minister i wicemini-
strowie) utworzono rozwiązanie cywilno-polityczne z zadaniem nadzorowa-
nia i wspomagania działalności jednostek wykonawczych i apolitycznych. 
Do tych ostatnich należą komendant główny Policji oraz podległe mu jed-
nostki. Komendant główny Policji działa w formie centralnego urzędu ad-
ministracji państwowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa 
obywateli oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku publicznego 3. 
Składniki struktury wykonawczej tworzą Policję jako uzbrojoną i umun-
durowaną formację. Początkowo składała się ona z takich rodzajów służb 
jak: służba kryminalna, służba prewencyjna i służba wspomagająca. Dzia-
łalność służby wspomagającej obejmowała głównie sferę organizacyjną, 
logistyczną i techniczną jednostek organizacyjnych takich jak: Komenda 
Główna Policji, komendy wojewódzkie Policji, komendy rejonowe Policji, 
komisariaty Policji, specjalistyczne (kolejowe, wodne, lotnicze) komisariaty 
Policji, wyodrębnione oddziały prewencji, wydziały policji sądowej, Wyższa 
Szkoła Policji, ośrodki szkolenia i szkoły policyjne oraz instytuty badaw-
cze 4. Do kluczowych i ustawowych zadań jednostek organizacyjnych Poli-
cji zaliczono: służenie społeczeństwu, ochronę bezpieczeństwa ludzi oraz 
utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicznego 5. Do szczegółowych 
zadań Policji należą 6: 
1) ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawnymi zama-

chami naruszającymi te dobra; 
2) ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego; 

3  J. Sawicki, J. Ziółkowski, Bezpieczny Obywatel. Samorząd — policja, War-
szawa 1999, s. 7–8.

4  Tamże, s. 9.
5  Ustawa z 6 kwietnia ..., wyd. cyt., art. 1.
6  Tamże, art. 2.
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3) inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie po-
pełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym, 
a także współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, sa-
morządowymi i organizacjami społecznymi;

4) prowadzenie działań kontrterrorystycznych; 
5) wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców. 

W ocenie Agaty Tyburskiej, ustawa o Policji z 1990 r. wprowadziła 
nową fi lozofi ę funkcjonowania Policji, głównie poprzez uzupełnienie dzia-
łań reaktywnych na przestępstwa i wykroczenia ludzi działaniami profi -
laktycznymi, które budują koalicje na rzecz bezpieczeństwa i edukowania 
społeczności lokalnych oraz skłaniają policjantów do wsłuchiwania się 
w jej potrzeby i oczekiwania, co stanowi przesłankę do rozwoju fi lozofi i 
community policing, tzn. fi lozofi i uspołeczniania działań Policji 7. Natomiast 
zdaniem Anny Rolki, treść ustawy sugeruje, że ustawodawca w kompe-
tencjach Policji ujął wszystkie sprawy, które służą społeczeństwu 8. Można 
stwierdzić w odwołaniu do dorobku Abrahama Maslowa, że Policja umoż-
liwia ludziom funkcjonującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zaspo-
kajanie potrzeby bezpieczeństwa w dwojaki sposób 9: pierwszy — poprzez 
dbałość o stabilizację i porządek publiczny, respektowanie prawa, otacza-
nie opieką osób poszkodowanych w wyniku przestępstwa, uwalnianie lu-
dzi od strachu, lęku i chaosu; drugi — poprzez partycypację w działalność 
wychowawczą i profi laktyczną mającą na celu neutralizowanie jawnych 
niebezpieczeństw w wyniku krzewienia wiedzy o nich wśród społeczeń-
stwa. Za główne czynniki kształtujące obraz Policji — zdaniem A. Rolki —  
można uznać 10: sprawne jej reagowanie na zagrożenia, efektywne działanie 
na miejscu zdarzenia, poszanowanie tradycji, kultywowanie historii for-
macji oraz prezentowanie prawidłowych postaw. Wskazane determinanty 
wizerunku jednostek organizacyjnych Policji są łączone i spinane w szer-
szej kategorii nauk o zarządzaniu i jakości oraz nauk o bezpieczeństwie, 
za jaką uznaje się kulturę organizacyjną jednostek zmilitaryzowanych. 
W odniesieniu do kultury jednostek organizacyjnych Policji, ich całościo-
wą specyfi kę oraz wyodrębnionych pionów służbowych określają przede 
wszystkim 11: 
1) artefakty językowe: charakterystyczne zbiory pojęć ze sfery prawa, 

kryminologii i bezpieczeństwa ludzi; przekazy słowne dotyczące opi-

 7  A. Tyburska, Udział Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość [w:] M. Fałdowski, P. Kordela 
(red.), Dawniej niż wczoraj – 100 lat Polskiej Policji, Szczytno 2019, s. 205–206.

 8  A. Rolka, Ceremoniał policyjny [w:] M. Fałdowski, D. Mocarska (red.), Syste-
mowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 1. Problematyka prawno-społecz-
na, Szczytno 2018, s. 41.

 9  A. H. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 1990, s. 76–77.
10  A. Rolka, Ceremoniał policyjny…, wyd. cyt., s. 41.
11  Opracowano na podstawie: wyniki obserwacji własnej autora oraz: M. Czer-

ska, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego menedżera, 
Warszawa 2003, s. 14-16; Ustawa z 6 kwietnia..., wyd. cyt., art. 4; Zasady etyki 
zawodowej policjanta, (Dz. Urz. KGP z 2004 r., nr 1) § 1–24.



8 Marian Mroziewski Nr 2(138)

su zdarzeń kryminalnych, patologicznych i związanych z naruszeniem 
porządku publicznego przez członków społeczności i funkcjonariuszy; 
opisy słowne stylów kierowania stosowanych przez komendantów i in-
nych przełożonych; opisy stanów psychicznych w sytuacjach styku 
ze śmiercią ludzi i innymi ich nieszczęściami oraz w związku z ko-
niecznością używania broni palnej lub środków przymusu bezpośred-
niego itp.; 

2) artefakty behawioralne: zasady i rytuały wynikające z ceremoniału po-
licyjnego 12, regulaminu wewnętrznego oraz zasad musztry i działania 
zespołowego; odprawy i narady służbowe; określone zasady postępo-
wania dyscyplinarnego i wynagradzania; pragmatyka służby w Poli-
cji i tryb przygotowywania kandydatów do służby w jej jednostkach; 
ograniczone wzajemne zaufanie między funkcjonariuszami; wyraźna 
skłonność funkcjonariuszy do słuchania interlokutora niż do wyraża-
nia swojego sądu; 

3) artefakty fizyczne: umundurowanie ze stopniami policyjnymi w kor-
pusach: generałów, oficerów starszych, oficerów młodszych, aspiran-
tów, podoficerów, szeregowych; odznaki; identyfikatory imienne i afi-
liacyjne; korpusówki służb Policji (od 2019 r. typy służb: kryminalna, 
śledcza, prewencji, wspomagająca, kontrterrorystyczna); oznakowanie 
budynków i pojazdów; uzbrojenie: kajdanki, paralizatory, pałki na co-
dziennym wyposażeniu; specyficzne pojazdy bojowe; 

4) przyjęty zespół wartości: uczciwość, rzetelność, odpowiedzialność, od-
waga, ofiarność, życzliwość, bezstronność, schludność, spolegliwość, 
sprawiedliwość, praworządność; 

5) wprowadzone normy postępowania: a) nakazy: przestrzeganie prawa 
i zasad etyki policjantów; wykonywanie czynności służbowych według 
najlepszej woli i wiedzy; kierowanie się zasadami współżycia społecz-
nego; szanowanie godności ludzkiej; przestrzeganie i chronienie praw 
człowieka; respektowanie prawa każdego człowieka do życia; przestrze-
ganie zasad poprawnego zachowania i kultury osobistej; dostosowy-
wanie swojego zachowania do sytuacji i cech osób uczestniczących 
w zdarzeniu; zachowanie szczególnej wrażliwości i taktu w stosun-
ku do ofiar przestępstwa lub innego zdarzenia; udzielanie poszkodo-
wanym możliwie wszechstronnej pomocy; wystrzeganie się korupcji 

12  Ceremoniał Policyjny został wprowadzony do użytku służbowego zarzą-
dzeniem nr 15 komendanta głównego Policji z 30 lipca 1998 r. w sprawie me-
tod i form organizacji oraz przebiegu uroczystości policyjnych (Dz. Urz. KGP 
z 2012 r., poz. 27) Określa on z jednej strony przebieg uroczystości policyjnych, 
z drugiej strony stanowi historycznie ukształtowany zbiór reguł porządkujących 
indywidualne i grupowe zachowanie osób będących uczestnikami uroczystości 
policyjnych. Wyniki badań sondażowych z 2004 r. wykazały, że „ładunek emo-
cjonalny” wynikający z Ceremoniału silnie oddziałuje na wzrost świadomości 
patriotycznej policjantów i poczucia ich przynależności do środowiska policyjne-
go; na podstawie: M. Zgajewski, M. Wojciechowski, Znaczenie Ceremoniału Policji 
w kształtowaniu postaw zawodowych funkcjonariuszy. Raport z badań, Szczytno 
2004, s. 5, 31.
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w każdej postaci oraz zwalczanie wszelkich jej przejawów; zachowanie 
dyskrecji w odniesieniu do informacji mogących zaszkodzić społecznie 
pojętemu dobru służby lub dobremu imieniu osób; udzielanie pomocy 
innym policjantom w realizacji zadań służbowych i w rozwiazywaniu 
osobistych problemów; rzetelne wykonywanie poleceń przełożonych; 
wzmacnianie wizerunku Policji jako instytucji społecznego zaufania; 
wykazywanie dbałości o rozwój swoich zawodowych kompetencji oraz 
sprawności fizycznej; b) zakazy: inicjowania, stosowania lub tolerowa-
nia tortur bądź nieludzkiego bądź poniżającego traktowania albo ka-
rania; wykorzystywania informacji służbowych do celów prywatnych; 
nadużywania stanowiska, funkcji, stopnia policyjnego w celu poniże-
nia innego policjanta; bierności wobec zachowania policjantów naru-
szających prawo lub zasady etyki zawodowej;

6) założenia światopoglądowe i filozoficzne: a) kształtowane podczas zda-
rzeń zawodowych, szkolenia oraz kształcenia w szkołach policyjnych, 
które głównie są ukierunkowane na dostrzeganie: nieprawidłowości, 
naruszeń reguł porządku publicznego, przesłanek patologii społecz-
nych, zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi, możliwościach pomagania 
poszkodowanym; b) założenia wynikające z dostrzeganej przez poli-
cjantów skłonności członków społeczności do unikania kontaktów 
z nimi i ograniczania ich wiedzy z zakresu funkcjonowania ludzi w ży-
ciu zawodowym i rodzinnym. 
W ocenie Marka Fałdowskiego, Policja jest instytucją hierarchiczną, 

z własnym etosem zawodowym, z własną chlubną tradycją, ale także tra-
giczną i trudną historią. Podlega ona nieustannej ocenie przez pryzmat 
moralności ogólnej, przyjętej w społeczeństwie, w którym funkcjonuje 13. 
Zgodnie z ustawowymi normami policjant jest obowiązany wypełniać obo-
wiązki nie tylko wynikające z przepisów ustawy o Policji oraz z zasad etyki 
policjanta, ale także dochować obowiązków wyprowadzonych z treści zło-
żonego przez niego ślubowania. Dodatkowo obejmują one takie obowiąz-
ki jak: służyć wiernie Narodowi; chronić ustanowiony Konstytucją Rze-
czypospolitej Polskiej porządek prawny; strzec bezpieczeństwa państwa 
i jego obywateli, nawet z narażeniem życia; dochowywać wierności konsty-
tucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej; strzec tajemnic związanych 
ze służbą; strzec honoru i dobrego imienia służby 14. 

Ustawowe regulacje dotyczące działalności całej Policji jako wystanda-
ryzowanej formacji oraz postaw policjantów sprawiają, że zawód policjan-
ta jest zawodem o znacznej roli społecznej, określanej mianem służby, 
a funkcjonariusz Policji mieści się w pojęciu funkcjonariusza publiczne-
go 15. Jak podkreśla Agnieszka Sadło-Nowak, charakter służby policjanta 
nacechowany dużym stopniem dyspozycyjności zawodowej, zmianowym 

13  M. Faldowski, Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby 
państwa demokratycznego, Szczytno 2018, s. 123.

14  Ustawa z dnia 6 kwietnia..., wyd. cyt., art. 27, art. 58.
15  A. Sadło-Nowak, Funkcjonariusz Policji jako podmiot narażony na przestęp-

stwo sprzedajności – rys historyczny przestępstwa [w:] M. Fałdowski, P. Kordela 
(red.), Dawniej niż wczoraj..., wyd. cyt., s. 300.
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systemem pracy, czynnikami stresogennymi, zagrożeniami dla zdrowia 
i życia oraz różnorodnymi pokusami, które sprawiają, że rekrutacja do tej 
formacji odbywa się według określonych reguł, a mianowanym funkcjo-
nariuszem Policji może zostać tylko ten obywatel, który ma określone pre-
dyspozycje zawodowe, szczególną wiedzę i umiejętności oraz pozytywnie 
przeszedł postepowanie kwalifi kacyjne do służby w Policji 16.

Treści ślubowania składanego przez funkcjonariuszy Policji oraz ich ce-
chy kulturowe ukazują m.in. podstawowe kwestie, które ujmuje, tzw. Model 
Treści Stereotypu (dalej: MTS). Można do nich zaliczyć: kwestie stereotypu 
Policji i jej służb, jednostek organizacyjnych oraz pododdziałów; problem 
społecznego statusu Policji i policjantów; kwestię relacji Policji jako organi-
zacji i jej funkcjonariuszy do członków innych grup społecznych i funkcjo-
nariuszy innych służb oraz przynależnych organizacyjnie do innych jedno-
stek; relacji interpersonalnych w jednostkach organizacyjnych Policji. Mo-
del Treści Stereotypu zakłada, że grupy zawodowe cechuje stereotyp, tzn. 
zbiór sądów na temat członków tej grupy, który określa cechę ich społecz-
nej tożsamości i jest społecznie podzielany, co sprawia, że stanowi on ele-
ment kultury jakiejś społeczności 17. Stereotyp grupowy w modelu MTS jest 
postrzegany jako wyraz stosunków międzygrupowych, zawierających 18: 
1) hierarchię statusu i związaną z nią sprawczość (kompetencje) wyni-

kającą ze stopnia dostępu do różnych zasobów, głównie materialnych; 
2) rywalizację i konflikty międzygrupowe opierające się na poczuciu 

wspólnotowości w kontekście odczuwanej przyjazności lub wrogości 
innych wobec analizowanej grupy, co podtrzymuje zróżnicowanie grup.
W omawianym modelu stereotypy są powiązane z uprzedzeniami, czyli 

reakcjami emocjonalnymi na innego człowieka przynależnego do jakiejś 
stereotypizowanej grupy 19 oraz z jego dyskryminowaniem lub preferowa-
niem, co także jest efektem emocji 20. W sumie stereotypizowanie grup wy-
wołuje cztery główne rodzaje emocji 21:
1) litość to emocja wzbudzana przez grupy pozbawione zarówno spraw-

czości, jak i wspólnotowości; 
2) zawiść to emocja, jaką wywołują osoby z grup kompetentnych, ale wy-

zutych ze wspólnotowości; 
3) pogarda to emocja wzbudzana przez osoby pozbawione zarówno spraw-

czości, jak i wspólnotowości; 
4) podziw to emocja, jaką budzą osoby obdarzone cnotami zarówno 

sprawczymi, jak i wspólnotowymi, czyli przyjazne grupy o wysokiej 

16  Tamże.
17  B. Wojciszke, Psychologia społeczna, Warszawa 2014, s. 475.
18  Tamże, s. 479–482.
19  W ocenie A. Maslowa stereotypizacja jest pojęciem, które można stosować 

nie tylko do społecznej psychologii uprzedzenia, lecz także do podstawowego pro-
cesu postrzegania, którego efekty są wyrażane w mowie poprzez frazesy i po-
wszechne sformułowania; na podstawie: A. H. Maslow, Motywacja…, wyd. cyt., 
s. 284.

20  B. Wojciszke, Psychologia…, wyd. cyt., s. 482.
21  Tamże, s. 483.
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pozycji społecznej, do czego aspirują Policja jako cała formacja i jej 
funkcjonariusze.
Wskazane typy emocji generują cztery niżej opisane kombinacje zacho-

wań skierowanych na członków różnych stereotypizowanych grup spo-
łecznych 22:
1) aktywne ułatwianie to działania otwarcie skierowane na spowodowa-

nie zysku jakieś grupy poprzez: pomaganie, wspieranie, chronienie, 
zatrudnianie, awansowanie czy zaprzyjaźnianie się; 

2) aktywne szkodzenie to działania jawnie skierowane na spowodowanie 
strat członków stereotypizowanej grupy: atakowanie, znieważanie, tyra-
nizowanie, działanie przeciw i odrzucanie w bezpośrednich kontaktach; 

3) bierne ułatwianie to wymuszone współdziałanie z członkami danej 
grupy, przy czym głównym celem takiej współpracy są zyski własne, 
co uwidacznia się m.in. w zatrudnianiu członków grupy odrzuconej, 
lecz uważanej za kompetentną, której umiejętności przyniosą korzyści; 

4) bierne szkodzenie to wyrządzanie krzywdy przez zaniechanie, pomija-
nie (np. w awansie), ignorowanie, wykluczanie czy unikanie kontaktu. 
W przypadku Policji jej działania zawierają się w biernym i czynnym 
szkodzeniu grupom i jednostkom, które naruszają reguły porządku 
publicznego, ochronę bezpieczeństwa ludzi, ładu konstytucyjnego 
i szkodzą dobremu wizerunkowi całej formacji.
W koncepcji MTS grupowe ułatwianie i szkodzenie pokrywa się z wy-

miarem wspólnotowości (ciepła), ponieważ osoby i grupy wspólnotowe 
są uważane za obdarzone pozytywnymi intencjami w stosunku do nas 
samych bądź we własnym interesie wspomagane są takie grupy, których 
zyski przełożą się na nasze, a także szkodzi się grupom podejrzanym o złe 
intencje w realizowaniu swoich zamiarów, co ostatecznie sprzyja naszym 
interesom. Na ten ostatni fakt wskazuje A. Maslow stwierdzając, że pod 
wpływem dostrzeganego jakiegokolwiek wspólnego wroga kształtują się 
wspólnota i więzi przyjacielskie 23. Natomiast aktywność i pasywność 
w ocenie Bogdana Wojciszke pokrywa się z wymiarem kompetencji. Ak-
tywnie reagujemy na grupy zdolne do osiągniecia swoich zamiarów. Bierną 
postawę przyjmujemy w stosunku do grup pozbawionych sprawczości.

W podejściu zachowań interpersonalnych sprawczość (obejmująca: do-
minację, kontrolę, motywy osiągnięć oraz podwyższania statusu i władzy) 
i wspólnotowość (obejmująca: afi liacje, przynależność społeczną, motywy 
przyjaźni, opieki i miłości) są wzajemnie niezależne 24. Wyniki badań wyka-
zały, że 25: 
1) zachowania wrogie i nienawistne są niezwykle rzadkie w odniesieniu 

do „swoich”;
2) pozytywne zachowania wspólnotowe takie jak współpraca, okazywanie 

sympatii zwykle wywołują podobne reakcje osób, na które są ukierun-

22  Tamże, s. 484.
23  A. H. Maslow, Motywacja…, wyd. cyt., s. 83.
24  B. Wojciszke, Psychologia…, wyd. cyt., s. 59.
25  Tamże, s. 59–60.
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kowane, co jest związane z działaniem reguły wzajemności, czy kształ-
towania się sympatii; 

3) rywalizacja w konflikcie bądź atak na innego członka zwykle nasila 
identyczną reakcję partnera, innego członka organizacji; 

4) podobieństwo reakcji jest znacznie bardziej konsekwentne w pozytyw-
nym niż w negatywnym obszarze wspólnotowości, tzn. sympatia wzbu-
dza sympatię natomiast antypatia tylko zaprasza do antypatii.
Teoretyczne założenia Modelu Treści Stereotypu w odniesieniu do jed-

nostek organizacyjnych Policji i w porównaniu do innych grup społecz-
nych są przez zapisy ustawowe i zasady etyki policjantów z jednej strony 
relatywnie silnie redukowane, a z drugiej strony wzmacniane. Status poli-
cjantów, ich wspólnotowość oraz stereotypizację całej formacji wzmacniają 
przede wszystkim takie normy kompetencyjne jak 26: 
1) określenie dla Policji jej głównych kompetencji w sferze aktywnego uła-

twiania spokojnego i bezpiecznego życia ludzi i ochrony porządku pub-
licznego oraz w sferze aktywnego ingerowania w życie potencjalnych 
przestępców i sprawców wykroczeń lub ludzi, których już sądownie 
uznano za przestępców i uznanych przez funkcjonariuszy za sprawców 
wykroczeń i przestępstw; 

2) zobowiązanie policjantów do noszenia w czasie służby przepisowego 
umundurowania i wyposażenia; 

3) wskazanie komendanta głównego Policji jako przełożonego wszystkich 
policjantów oraz jako centralnego organu administracji rządowej; 

4) relatywnie sztywne kryteria doboru kandydatów do służby w Policji: 
służbę może pełnić obywatel polski o nieposzlakowanej opinii, który nie 
był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub prze-
stępstwo skarbowe, korzystający z pełni praw publicznych, posiadający 
co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe oraz zdolność 
fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych 
szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządko-
wać, a także dający rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wy-
mogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych; 

5) pokrywanie kosztów funkcjonowania Policji z budżetu państwa i in-
nych źródeł środków publicznych; 

6) możliwość używania przez policjantów środków przymusu bezpośrednie-
go oraz broni palnej w stosunku do członków innych grup społecznych; 

7) ustawowe możliwości prowadzenia banku informacji kryminalnych 
oraz możliwości korzystania z banku danych osobowych innych in-
stytucji w celu realizacji ustawowych zadań, bez wiedzy i zgody osoby, 
której dane te dotyczą; 

8) przyznane możliwości na rzecz rozpoznawania, zapobiegania przestęp-
stwom i wykroczeniom takie jak: legitymowanie; zatrzymywanie; prze-
szukiwanie osób, pomieszczeń i przesyłek; obserwowanie i rejestrowa-
nie obrazów osób i pomieszczeń; dokonywanie kontroli osobistej; 

26  Ustawa z 6 kwietnia..., wyd. cyt., art. 1; art. 5 ust. 1 i 2; art. 14–16; art. 18; 
art. 47; art. 60–62; art. 66.
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9) możliwość zastosowania urządzeń uniemożliwiających telekomunika-
cję na określonym obszarze; 

10) możliwości korzystania z pomocy innych instytucji publicznych, 
w tym formacji uzbrojonych takich jak: Żandarmeria Wojskowa, Straż 
Graniczna, oddziały Sił Zbrojnych; 

11) przyznanie policjantom statusu funkcjonariusza publicznego określo-
nego w kodeksie karnym; 

12) ograniczenie policjantom możliwości swobodnego podejmowania do-
datkowych zajęć zarobkowych.

Do czynników redukujących pozycję społeczną Policji i policjantów 
w stosunku do innych grup społecznych oraz ich wspólnotowość można 
zaliczyć takie normy, jak 27: 
1) policjant nie może wykonywać czynności lub zajęć podważających 

zaufanie do Policji i instytucji władzy publicznej, co oznacza, że jest 
on zobowiązany do kształtowania wysokiej pozycji społecznej Policji 
oraz jej możliwości sprawczych i cech wspólnotowych; 

2) policjant jest zobowiązany do składania oświadczeń o swoim stanie mająt-
kowym, w tym o majątku objętym małżeńską współwłasnością majątkową; 

3) policjanci nie mogą być członkami partii politycznych oraz są zobo-
wiązani do składania informacji swoim przełożonym: o przynależności 
do stowarzyszeń; o planowanym wyjeździe poza obszar Unii Europej-
skiej na okres dłuższy niż 3 dni; o podjęciu zatrudnienia lub objęciu 
akcji bądź udziałów w podmiotach świadczących usługi detektywi-
styczne lub ochrony mienia i osób przez małżonka lub osobę pozosta-
jącą z nim we wspólnym gospodarstwie domowym; 

4) wyprowadzenie zasad etyki zawodowej policjantów z ogólnie obowiązują-
cych wartości i norm moralnych oraz osadzenie ich na obowiązkach posza-
nowania godności ludzkiej, praworządności, dbałości o dobre stosunki mię-
dzyludzkie, służebności i życzliwości współpracownikom i innym ludziom.
Uzupełnieniem stereotypizacji Policji jako zhierarchizowanej formacji 

współczesnego społeczeństwa są cechy przypisywane tzw. Bursztynowym 
Organizacjom, do których zaliczane są także organizacje wojskowe i poli-
cyjne. Główne cechy tych organizacji to 28: 
1) dążenie do porządku, stabilności i przewidywalności m.in. dzięki kon-

troli przez instytucję i zasady biurokracji, formalne tytuły, ustaloną 
hierarchię i schematy organizacyjne; 

2) funkcjonowanie ściśle określonych, sformalizowanych ról i tożsamo-
ści, stabilnych i skalowanych hierarchii oraz z tego względu wyraźnego 
rozwarstwienia; 

3) osadzanie ogólnej struktury na sztywnej piramidzie, gdzie planowanie 
i wykonanie są wyraźnie rozdzielone; myślenie dokonuje się na górze, 
27  Tamże, art. 62–63; Zasady etyki zawodowej policjanta, wyd. cyt, §: 14–15; 

19–20; 24.
28  G. Hofstede, G. J. Hofstede, M. Minkov, Kultury i organizacje, Warszawa 

2011, s. 121, 137; R. Eisler, A. Montuori, The Partnership Organization. A Sys-
tem Approach, “Journal of the Organization Development Network” 2001, vol. 33, 
nr 2, s. 13; F. Laloux, Pracować inaczej, Warszawa 2015, s. 29–33, 51.
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a działanie na dole; decyzje podjęte na górze przekazywane są na dół 
przez kolejne warstwy kierownicze, formalne raportowanie przebiega 
od podwładnych do zwierzchników; 

 4) określanie sposobów zachowania, myślenia, ubioru, jedzenia w związ-
ku z przynależnością organizacyjną; 

 5) uznawanie przez członków organizacji swojego miejsca i ról w struk-
turze hierarchii, która wypiera osobistą lojalność podwładnego w sto-
sunku do przełożonego; obowiązują nakazy unikania konfliktów i dą-
żenia do zachowania harmonii; 

 6) funkcjonowanie prostej moralności opartej na akceptowanym spo-
sobie działania w wypełnianiu swojej roli organizacyjnej określanej 
przez dwie skrajności: dobro lub zło; 

 7) ustanawianie całego katalogu zasad oraz nakładanie na niektórych 
członków organizacji odpowiedzialności za ich przestrzeganie, a także 
za stosowanie środków dyscyplinujących i wymierzanie kar tym, któ-
rzy nie stosują się do przyjętych reguł; 

 8) uwewnętrznianie przez członków organizacji zasad moralnych, co ob-
jawia się tym, że odczuwają oni winę i wstyd, kiedy łamią zasady 
i sprzeniewierzają się regułom moralnym; 

 9) preferowanie hierarchii dominacji, która jest oparta na militarnym 
modelu „przywódcy” wymagającym bezwzględnego posłuszeństwa 
oraz jest napędzana pragnieniami kontrolowania i uciskania; infor-
macja udzielana jest wtedy, gdy jest potrzebna; 

10) replikowanie doświadczeń z przeszłości w przyszłość przy wykorzysty-
waniu procesów organizacyjnego uczenia się, co pociąga za sobą reduk-
cję hierarchii aktualizacji, która wspiera większy rozwój potencjału i jest 
oparta na transformacyjnym i wzmacniającym (mentorskim) przywódz-
twie zakładającym, że ludzie są kreatywni, inteligentni, uczą się i chcą 
się uczyć m.in. poprzez tworzenie pętli wzajemnego uczenia się; 

11) kolektywny konserwatyzm sprawiający, że innowacje, krytyczne my-
ślenie i wyrażanie siebie nie są oczekiwane i raczej są niepożądane; 
indywidualne talenty nie są dostrzegane, nagradzane ani rozwijane; 
dominują przekonania, że istnieje tylko jeden dobry sposób pracy 
i rozwiazywania zadań; 

12) uznawanie wiedzy osadzonej w organizacji za rozstrzygającą i możliwą 
do przekazywania z pokolenia na pokolenie; 

13) traktowanie ludzi jako zasób wymienialny i stosowanie zastępstwa 
osób; każda osoba może być zastąpiona przez inną, która w tym pro-
cesie przyjmuje tę samą rolę; 

14) społeczna stabilność, a także tożsamość społecznie akceptowana, 
które przychodzą za cenę noszenia maski, za cenę nauki dystansowa-
nia się wobec naszej unikalnej osobowości, naszych osobistych prag-
nień, potrzeb i uczuć; największą satysfakcję członkowie organizacji 
czerpią nie z samorealizacji, lecz z obrony interesów i honoru grupy, 
do której należą; 

15) istnienie różnych form „silosów organizacyjnych”; członkowie organiza-
cji są lub nie częścią danej grupy, co skutkuje formą „my” kontra „oni”; 
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16) dążenie organizacji do autonomiczności i samowystarczalności w sto-
sunku do innych grup społecznych, co sprawia, że pomiędzy organi-
zacją a światem zewnętrznym powstają różnorodne bariery. 

Wymienione cechy Bursztynowych Organizacji, które są adekwatne 
do postulowanego obrazu Policji, ukazują z jednej strony, że ten typ or-
ganizacji ma na celu kształtowanie wysokiego poziomu swojej gotowości 
do wykonywania kluczowych i szczegółowych zadań w sferze bezpieczeń-
stwa — przy założeniu podtrzymywania społecznej służebności i legity-
mizacji oraz określonych form więzi ze społeczeństwem, z drugiej strony 
ukazują czynniki i formy ich relatywnej alienacji ze społeczeństwa i kształ-
towania wspólnotowości zdolnej do zastosowania kombinacji wyżej wymie-
nionych form oddziaływania na stereotypizowane grupy w układzie we-
wnętrznym i zewnętrznym, co osłabia lub wzmacnia bezpieczeństwo ludzi 
oraz pozycję społeczną Policji i jej funkcjonariuszy. Z tego punktu widze-
nia koniecznością instytucjonalną Policji są zachowania policjantów op-
arte na zasadach etyki zawodowej policjantów 29 oraz klasycznej zasadzie, 
że „policja to społeczeństwo, a społeczeństwo to policja” 30. W działalności 
policjantów występują także przypadki aktywnego lub biernego szkodze-
nia innym ludziom, łamania zasad etyki zawodowej policjantów, co jest 
przyczynkiem deprecjacji wizerunku całej formacji w opinii publicznej 31 
oraz wśród jej funkcjonariuszy. Jak zauważa A. Sadło-Nowak, Policja, 
a tym samym jej funkcjonariusze, posiada szerokie uprawnienia, które 
pozwalają zgodnie z prawem ingerować w prawa i wolności człowieka, co, 
mimo że jest konieczne, stwarza jednak zagrożenie dla tych praw 32. W jed-
nostkach organizacyjnych Policji, zdaniem Edwarda Wiszowatego, jak 
w każdych innych organizacjach formalnych, ich funkcjonariusze w zróż-
nicowanym stopniu identyfi kują się z przyjętymi w Policji wartościami, 
symbolami, celami oraz założeniami 33, co również można uznać za kolejną 
przesłankę oddziałującą na poziom bezpieczeństwa ludzi 34.

Więź moralna i rozwój moralny organizacji jako efekt stereotypizacji 
ocenianej społeczności

Członkostwo w Bursztynowej Organizacji osiągnięte poprzez spełnienie 
wymaganych kryteriów oraz poprzez okazywanie konformizmu sprawia, 
że członkowie danej organizacji, w tym Policji, kształtują w normatywny 

29  M. Fałdowski, Etyka zawodowa policjanta…, wyd. cyt., s. 152.
30  A. Tyburska, Udział Policji w zapewnieniu…, wyd. cyt., s. 206.
31  M. Fałdowski, Etyka zawodowa policjanta..., wyd. cyt., s. 152.
32  A. Sadło-Nowak, Funkcjonariusz Policji jako podmiot…, wyd. cyt., s. 300.
33  E. Wiszowaty, Etos służby [w:] M. Fałdowski, D. Mocarska (red.), Systemo-

we ujęcie…, wyd. cyt., s. 40.
34  Badani funkcjonariusze Policji w ok. 45 % podzielali opinię, że zasady 

etyki zawodowej policjantów wywierają realny wpływ na poprawę bezpieczeń-
stwa ludzi; na podstawie: M. Fałdowski, Etyka zawodowa policjanta..., wyd. cyt., 
s. 388.
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sposób stosunki międzyludzkie w układzie wewnętrznym i zewnętrznym. 
Stopień internalizacji reguł przez członków takiego typu organizacji staje 
się czynnikiem wizerunku analizowanej organizacji. Zdaniem B. Wojcisz-
ke, siła konformizmu bierze się z dwóch źródeł 35: 
1) wpływu normatywnego, który polega na dążeniu do tego, by być lu-

bianym i akceptowanym przez innych oraz uleganiu jednostki temu, 
co uważa ona za normę społeczną, a w szczególności za normę wyzna-
waną przez grupę odniesienia, to jest tę, na której człowiekowi zależy, 
z którą się utożsamia, o której mówi „my”; 

2) wpływu informacyjnego, który wynika z przekonania, że inni członko-
wie mają rację, co powoduje kształtowanie się konformizmu wewnętrz-
nego i dążenie do tego by mieć słuszność. 
Ze wskazywaną przestrzenią społeczną „my”, Piotr Sztompka utożsamia 

swoiste pole strukturalno-indywidualne, w którym funkcjonuje członek 
danej społeczności z określonymi mu relacjami jednych ludzi do drugich 
w wymiarze normatywnym i powinnościowym 36. Ten obszar normatywno-
-powinnościowy cytowany autor uznaje za więź moralną, wyższą formę 
rozwoju więzi społecznej, ponieważ dotyczy ona kręgu ludzi objętych ka-
tegorią „my”. Na podstawie badań literaturowych można zidentyfi kować 
w odniesieniu do organizacji formalnych silne jej determinanty o charak-
terze społecznym, kulturowym i osobowościowym 37:
1. Wyraźnie wyeksponowane powinności moralne takie jak:

a) zaufanie, czyli oczekiwanie godnego postępowania innych wobec nas 
oraz stałe stosowanie zasady domniemania dobrych intencji partne-
rów w stosunku do tego co mówią i robią; 

b) lojalność, czyli powinność nienaruszania zaufania, jakim jesteśmy 
obdarzeni przez innych i wywiązywania się z podjętych zobowiązań; 

c) solidarność, czyli troska o interesy innych i gotowość podjęcia dzia-
łań na ich rzecz, nawet gdy narusza to nasze własne interesy, w tym 
wybaczanie rozumiane jako wyzbywanie się negatywnych emocji 
w stosunku do innych po jakimś niepożądanym ich postępku oraz 
zastępowanie ich emocjami pozytywnymi.

2. Aksjonormatywne oczekiwania społeczne wobec członków organizacji: 
a) oczekiwania efektywnościowe dotyczą instrumentalnych właściwo-

ści działań podjętych przez partnerów — oczekujemy, że działania 
innych będą racjonalne, kompetentne, sprawne i skuteczne; 

b) oczekiwania aksjologiczne odnoszące się do właściwości działań — 
oczekujemy, że działania innych będą regularne, prawidłowe, prze-
widywalne, odpowiedzialne, sprawiedliwe, fair, pryncypialne, praw-
domówne, zgodne z prawem, szlachetne itp.; 

35  B. Wojciszke, Psychologia…, wyd. cyt., s. 277.
36  P. Sztompka, Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2004, s. 187.
37  M. Juchnowicz, Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządza-

nia [w:] M. Juchnowicz (red.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapitałem 
ludzkim, Kraków 2009, s. 175; M. Mroziewski, Więź moralna pracowników jako 
czynnik sprawności instytucji administracji publicznej, „Zeszyty Naukowe Wyż-
szej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce” 2016, nr 1, s. 59–61.
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c) oczekiwania opiekuńcze — oczekujemy od innych, że będą dbać bez-
interesownie o nasze sprawy, że będą szlachetni, pomocni, altrui-
styczni, że będą nam pomagać, że będą sumiennie wykonywać swoje 
obowiązki wynikające z przypisanej im roli społecznej.

3. Funkcjonowanie kultury zaufania, którą cechuje to, że członkowie da-
nej organizacji są przekonani co do tego, że mogą na sobie wzajemnie 
polegać, że mogą liczyć na wsparcie przełożonych i współpracowników, 
że zarządzanie jest transparentne, oparte na bezpośredniej komuni-
kacji i harmonizacji celów oraz partycypacji decyzyjnej i finansowej, 
że posiadają oni kompetencje, które sprostają dynamicznym wyzwa-
niom rzeczywistości.

4. Istnienie rozwiniętych form bliskości członków instytucji, takich jak: 
a) bliskość społeczna, która wynika z relacji interpersonalnych, opar-

tych na zaufaniu, przyjaźni, wspólnych doświadczeniach; 
b) bliskość instytucjonalna, odzwierciedla ona zbliżone warunki in-

stytucjonalne, wynikające z tych samych bodźców i ograniczeń, 
np. prawnych, ekonomicznych, politycznych, kulturowych — jej wy-
soki poziom odnosi się do podporządkowania takim samym instytu-
cjom formalnym bądź nieformalnym; 

c) bliskość poznawcza, która wynika ze stopnia podobieństwa spo-
sobu, w jaki pracownicy postrzegają, interpretują, rozumieją i oce-
niają świat; 

d) bliskość organizacyjna, dotycząca stopnia podobieństwa ludzi 
ukształtowanych przez specyficzny układ relacji hierarchicznych, 
informacyjnych, funkcjonalnych; 

5. Wyraźnie sformułowane reguły kulturowe, w tym moralne, zawierające 
ładunek powinności w przedziale od kategorycznego żądania pewnego 
sposobu postępowania lub pewnego celu w stylizacji pozytywnej jako 
nakazu („musi”) oraz w stylizacji negatywnej jako zakazu („nie można”, 
„nie wolno”) poprzez przyzwolenia, określone wyrazami: „może” albo 
„wolno” do zaleceń lub preferencji (wskazane jest postępowanie szcze-
gólnie godne uznania poprzez zwrot: „dobrze by było, żeby…”).

6. Wysoki stopień internalizacji wartości istotnych dla etycznej kultury 
organizacyjnej w wymiarze uniwersalnym, branżowym i zawodowym 
oraz funkcjonowanie reguł moralnych i standardów postępowania uję-
tych w formie kodeksu.

7. Wysoko rozwinięte społeczne kompetencje menedżerów związane z ich 
dojrzałością osobowościową, oparte na: zdolności do zawierania bli-
skich kontaktów osadzonych na ciepłych relacjach; wrażliwości na in-
nych; akceptacji, rozumieniu, tolerowaniu cudzych słabości i braków; 
umiejętności przekraczania własnych ograniczeń interpersonalnych; 
rezygnacji z egoistycznego nastawienia, podporządkowywania i wy-
korzystywania innych; na interesowaniu się ludźmi; na umiejętności 
traktowania każdego, jako kogoś wartościowego i wyjątkowego; na wy-
kazywaniu troski o dobro drugiego człowieka, jego rozwój zgodny z wy-
znawanym systemem wartości przy jednoczesnym akceptowaniu od-
miennego sposobu ludzkiego myślenia czy postępowania.
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8. Dominacja spolegliwości menedżerów; człowiek spolegliwy to porządny 
i życzliwy człowiek, czyli taki, na którym można polegać, na którego 
można liczyć, któremu można ufać, że nie zawiedzie w potrzebie tych, 
których wziął w opiekę, ani sprawy, którą słusznie przyjął za swoją; 
to taki człowiek, że ci, z którymi musi walczyć, mogą być pewni, że do-
łoży starań, by nie wyrządzić im żadnego cierpienia ponad to, któ-
rego będzie się domagała obrona przyjaciela, podopiecznego, sprawy 
wyróżnionej. Spolegliwy to także człowiek prawy, pewny, opanowany, 
szlachetny; ktoś, kto nie zawiedzie w trudnych sytuacjach; wesprze, 
ochroni, pomoże. Ma silny charakter, ale zarazem czułe serce; opiekun 
spolegliwy jest wrażliwy na cudze potrzeby.

9. Ukształtowane przywództwo służebne menedżerów, tzn. sprawowa-
ne przez ludzi pokornych, działających z powołania, charakteryzu-
jących się szlachetną autentycznością, chęcią służenia innym i dą-
żeniem do rozwoju silnych i pozytywnych cech osobowości swoich 
podwładnych, w tym w wymiarze moralnym, uznających podwładnych 
za współpracowników.
Więź moralna członków danej organizacji wzmacnia jej spójność. Wy-

raża się ona zdaniem Krystyny Kmiotek i Teresy Piecuch w specyfi cznym 
odczuciu członków grupy, w ich poczuciu wspólnoty 38. Objawia się w sy-
tuacji, kiedy częściej dani członkowie używają określenia „my”, a nie „ja”; 
grupa jest zatem spójna, gdy jej członkowie bardzo pragną do niej należeć, 
wykazują zaangażowanie, kiedy odczuwają motywację i potrzebę pozosta-
wania w grupie 39. Na poziom spójności grupy w ocenie Jerzego Szczupa-
czyńskiego oddziałują m.in. 40 
a) surowość kryteriów doboru — wyniki badań wykazują, że im trudniej 

stać się członkiem grupy, tym silniejsza jest jej spójność; 
b) bardzo silna konkurencja — spójność wzrasta, gdy grupa pracuje 

w warunkach silnej konkurencji lub zewnętrznego zagrożenia, dzieje 
się tak dlatego, że rośnie wówczas poczucie solidarności i moralności 
w obrębie zespołu; 

c) czas, wielkość grupy, sukcesy odnoszone przez grupę w przeszłości, 
jasność stawianych jej celów. 
Za pozytywne aspekty spójności grupy uznaje się 41: zadowolenie 

z członkostwa w grupie; wyższą akceptowalność celów grupy; niską ab-
sencję i płynność członków grupy; lojalność i ofi arność jednostek na rzecz 
grupy; wzrost poczucia wzajemnej atrakcyjności; uznanie przez jednostki 
norm i wzorów zachowań grupowych. Z silną spójnością grupy łączone 
są takie aspekty negatywne jak 42: możliwość sprawnego działania przeciw-
ko interesom organizacji; myślenie grupowe — dążenie do jednomyślności 

38  K. Kmiotek, T. Piecuch, Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady, 
Warszawa 2012, s. 88.

39  Tamże, s. 88–89.
40  Tamże, s. 89.
41  Tamże, s. 90.
42  Tamże.
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przeważające nad realistyczną oceną sytuacji; błędy w podejmowaniu de-
cyzji związane z przecenianiem siły grupy; deindywidualizacja jednostek. 

Więź moralną pracowników, a zarazem spójność organizacyjną osłabia-
ją głównie takie destruktory jak 43: 
1) typy kultury nieufności: kultura cynizmu — jako antyteza zaufania; 

kultura manipulacji, którą określa antyteza lojalności; kultura obojęt-
ności — jako antyteza solidarności; 

2) dominacja przywództwa egocentrycznego, sprawowanego z motywacji, 
gdzie na pierwszym miejscu stawiane są: swój plan zajęć, swoje bezpie-
czeństwo, swój status lub wynagrodzenie; 

3) silne wpływy menedżerów o cechach niedojrzałej osobowości: osoby, 
które nie mają rozwiniętej świadomości, że życie polega na tym, żeby 
dawać, a nie brać; osoby, które boją się popełnienia błędów i z tego po-
wodu unikają podejmowania decyzji; osoby, które mają ogromne prag-
nienie podobania się innym i utrzymują powierzchowne relacje; osoby, 
które nieadekwatnie, nadmiernie krytykują siebie, mają niskie po-
czucie własnej wartości; osoby charakteryzujące się perfekcjonizmem 
i nadmiernym poczuciem winy oraz osoby o skłonnościach depresyj-
nych i traktujących innych jako narzędzia do osiągania swoich celów; 

4) funkcjonowanie obronnego hamowania systemu przywiązania, które 
polega na dystansowaniu się do innych pracowników, unikaniu współ-
zależności, dążeniu do samodzielnego rozwiazywania problemów oraz 
traktowania innych z nieufnością jako osób na których nie można liczyć. 
Za pożądany efekt więzi moralnej można uznać kształtowanie się etycz-

nej kultury organizacyjnej. Za jej pozytywne aspekty można przyjąć 44:
1. Zaufanie organizacyjne, uznawane za klucz do kultury etycznej. Gdy 

jednostka jest postrzegana jako godna zaufania, oznacza to, że ludzie 
mają zaufanie do jej zdolności, życzliwości i uczciwości. Jeśli w orga-
nizacji dominuje zaufanie, ludzie są bardziej skłonni do utrzymywania 
pozytywnych oczekiwań co do rzetelności, motywacji i zachowania. 
Ten pozytywny klimat może pomóc pracownikom podejmować ryzy-
ko podczas współpracy, pozwalając zaufaniu wypełnić luki. I dlatego 
zaufanie jest parametrem kultury etycznej: ułatwia członkom organi-
zacji dbanie o siebie nawzajem; domaga się wspólnego zaangażowania 
w te same zasady; zachęca do poczucia moralnego obowiązku wobec 
prawa. Konkludując, gdy zaufanie organizacji jest wysokie, pracow-
nicy są bardziej zainteresowani robieniem właściwych rzeczy, ponie-
waż wiedzą, że inni podejmują z nimi ryzyko działania i to ich skłania 
do współpracy z innymi członkami organizacji.

2. Przywództwo etyczne; pracownicy szukają wskazówek etycznych 
w związku z podejmowaniem decyzji, dlatego też liderzy, którzy kon-
sekwentnie angażują się w etyczne postępowanie nacechowane uczci-

43  M. Mroziewski, Więź moralna pracowników..., wyd. cyt., s. 62–63.
44  A. Filabi, C. Bulgarella, Organizational culture drives ethical behaviour: ev-

idence from pilot studies, OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum 2018, 
s. 8, 13–15.
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wością, szacunkiem i troską o innych, mogą odgrywać wpływową rolę 
w kulturze organizacji jako aksjonormatywny wzór do naśladowania, 
mający osobiste aktywa, aby przekonująco kierować uwagę organiza-
cji na etykę. Etyczne przywództwo wymaga także narzucenia zasad 
etycznych i bycia widocznym, angażowania się w konstruktywną dwu-
kierunkową komunikację w kwestiach etycznych (np. rozmawianie 
z pracownikami i słuchanie ich), branie odpowiedzialności za dobre 
i złe wyniki oraz trzymanie ludzi w odpowiedzialności za standardy 
etyczne.

3. Dobrotliwa orientacja na troskę o dobro wspólne: ludzie oprócz zain-
teresowania sobą koncentrują się także na tym, jak organizacja i jej 
działania mogą wpływać na innych, a nawet na całe społeczeństwo, 
co ma wpływ na definiowanie dobra również z perspektywy całego spo-
łeczeństwa, a nie tylko w aspekcie interesów grupowych lub organiza-
cyjnych. 

4. Empatia rozumiana jako zdolność do „patrzenia i bycia w butach in-
nych ludzi”, działa jako stan zubożający ego, w który ludzie angażują 
się z wyboru. Jeśli empatia jest zdolnością do postawienia się w sy-
tuacji innych, poznawczo i/lub emocjonalnie oraz jeśli jest to świa-
dome zachowanie, które rodzi koszty osobiste, to pociąga za sobą 
głębszy stan świadomości związany z refleksją i reakcją na otoczenie, 
na udzielanie pomocy innym ludziom.

5. Pozytywna skuteczność etyczna członków organizacji. W kulturze 
etycznej nie tylko postępuje się właściwie, zgodnie ze standardem 
normatywnym, ale ludzie powinni mieć pewność, że mogą wywierać 
wpływ na osiąganie etycznych wyników poprzez swobodę wypowia-
dania się, zgłaszanie problemów etycznych lub naruszeń oraz po-
przez możliwości korzystania z zasobów wewnętrznych i zewnętrznych 
w celu kontroli etyki organizacji. Pomimo społecznych kosztów „na-
rażania się innym”, ludzie, którzy dbają o etykę organizacji i wierzą, 
że ich działanie może pomóc w jej rozwoju moralnym, podejmą kroki 
w celu przeciwdziałania nieetycznym wynikom.
Elementy kultury etycznej dotyczą wewnętrznych i zewnętrznych rela-

cji organizacji i jej członków z jednostkami innych społeczności i całymi 
organizacjami. Na podstawie pomiaru poziomu rozwoju wyżej wskaza-
nych cech kultury etycznej organizacji można wyodrębnić także poziomy 
i etapy rozwoju moralnego ocenianych organizacji, w tym jednostek orga-
nizacyjnych Policji (Tab. 1). Podstawy naukowe do wyodrębniania pozio-
mów i etapów rozwoju moralnego wynikają z założeń teorii doskonalenia 
organizacji 45 oraz pięciu modeli etycznego zachowania organizacji bizne-
sowych 46. 

45  R. W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Warszawa 2002, 
s. 406, 410.

46  J.-J. Lambin, Strategiczne zarządzanie marketingowe, Warszawa 2001, 
s. 77–78.
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Tabela 1
Poziomy i etapy rozwoju moralnego jednostek organizacyjnych Policji

Etapy i poziomy 
moralnej ewolucji

Charakterystyka etapu i poziomu rozwoju moralnego 
organizacji

1. Amoralny Najniższy poziom. Przeważa moralność obowiązku; 
funkcjonariusze w sposób rozmyślny nie uwzględniają 
aspektów moralnych w swoim postępowaniu; kierują 
się głównie interesami instytucji i własnymi, również 
ze skłonnością do naruszania prawa. Dominuje model 
niemoralnego dowodzenia.

2. Legalistyczny Bycie etycznym, to znaczy być po prostu posłusznym wobec 
prawa. Instytucje tego typu uznają jedynie zobowiązania prawne, 
które wykorzystuje się na rzecz zrealizowania swoich korzyści. 
Dominuje moralność instrumentalnego egoizmu i wspólnego 
ustalania wymiany korzyści oraz amoralny model dowodzenia.

3. Reagujący moralnie Instytucje, które osiągają ten poziom zaczynają rozumować 
w kategoriach opłacalności zachowań moralnych; uznają 
one, że ważne są dobre stosunki interpersonalne z klientami 
oraz lokalną społecznością. Organizacja reagująca postępuje 
zazwyczaj etycznie i zgodnie z prawem, nawet, jeśli czyni tak 
tylko we własnym interesie. Dominuje moralność prawa, 
zgody interpersonalnej i z lokalną społecznością. Funkcjonuje 
sytuacyjny model moralnego dowodzenia.

4. Początkowy moralnie Instytucje na tym etapie przyznają otwarcie, że kosztem zachowania 
moralnego może być niekiedy kompromis w sferze interesów 
społeczeństwa i samej instytucji. W deklaracjach misji lub 
opublikowanym kodeksie etycznym wyraźnie wymienia się troskę 
o wartości moralne, poszanowanie prawa, przestrzeganie uczciwych 
praktyk. Funkcjonuje moralność konsensusu, kompromisu 
i zgody społecznej; stabilizuje się moralny model dowodzenia.

5. Rozwinięty moralnie Organizacje należące do tej kategorii jasno zadeklarowały 
uznawane wartości moralnych, poinformowały o tym swoich 
członków, którzy je zaakceptowali i wprowadzają w życie. 
Instytucje te znajdują się na szczycie etycznego rozwoju; 
umiejętnie łączą one efektywność działania z moralnym rozwojem 
funkcjonariuszy. W organizacji zatrudnieni są specjaliści 
od kreowania i respektowania zasad moralnych. W zachowaniach 
jednostek organizacyjnych i funkcjonariuszy dominują 
reguły moralne ponad prawem i w zakresie jego stosowania. 
Wizerunkiem organizacji jest moralność niearbitralnej 
współpracy społecznej oraz moralny model dowodzenia.

Źródło: opracowano na podstawie: J.-J. Lambin, Strategiczne zarządzanie mar-
ketingowe, Warszawa 2001, s. 77; M. Mroziewski, Ocena zależności typu klimatu 
moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania mo-
ralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań, „Zarządzanie Publicz-
ne” 2014, nr 4, s. 64

Wymienione poziomy rozwoju moralnego organizacji wskazują na od-
chodzenie jej zainteresowania od intraorganizacyjnych spraw i korzyści 
w kierunku jej społecznej służebności i odpowiedzialności oraz współ-
uczestniczenia w tworzenie społecznego środowiska, które będzie po-
zostawało w zgodzie z ogólnoludzkimi regułami moralnymi. Te ostatnie 
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walory w społeczeństwach demokratycznych powinny być silnie skorelo-
wane z funkcjonującym prawem, które — co do zasady — powinno być 
w dużym stopniu zbieżne z przekonaniami moralnymi większości społe-
czeństwa 47. Najwyższy poziom rozwoju moralnego organizacji powinien za-
tem generować więzi moralne między jej członkami oraz członkami innych 
społeczności, na zasadzie pomocniczości i współodpowiedzialności za jakość 
warunków życia i pracy. Organizacja funkcjonująca na najwyższym pozio-
mie rozwoju moralnego jest generatorem kapitału społecznego w wymia-
rze wewnętrznym i zewnętrznym. W ocenie Donalda Cohen’a i Laurence’a 
Prusaka kapitał społeczny to zasób aktywnych powiązań między ludźmi, 
opartych na wzajemnym zaufaniu i zrozumieniu oraz wspólnie podziela-
nych wartościach i postawach, które wiążą uczestników sieci społecznych 
i czynią ich współpracę możliwą 48. W powiązaniach zewnętrznych, zdaniem 
Elżbiety Jędrych i Justyny Berniak-Woźny, powstaje „pomostowa” forma 
kapitału społecznego, która ułatwia członkom danej organizacji i jej samej 
osiąganie korzyści oraz rozwiązywanie różnych problemów, głównie poprzez 
bezpośrednie lub pośrednie powiązania z innymi podmiotami w sieci spo-
łecznej. Wewnętrzne powiązania tworzą „spajającą” formę kapitału społecz-
nego, którego podstawę tworzą cechy wywierające wpływ na spójność zbio-
rowości, ułatwiając wykonywanie wspólnych celów 49. Zatem stopień rozwoju 
„spajającego” kapitału społecznego może być odzwierciedlany przez stopień 
rozwoju więzi moralnej członków zbiorowości oraz może być on uznawany 
za czynnik redukujący stereotypizację służb Policji i jej subkultur. Nato-
miast stopień rozwoju „pomostowego” kapitału społecznego może charak-
teryzować poziom rozwoju moralnego badanych organizacji, w tym również 
poziom jej stereotypizacji i relatywnej izolacji od innych organizacji spo-
łecznych, co jest istotne z punktu widzenia sprawności działania Policji 
w zakresie wypełniania swojej społecznej misji w sferze bezpieczeństwa lu-
dzi. Rozwijanie wewnętrznego i zewnętrznego kapitału społecznego poprzez 
rozwijanie więzi moralnej, moralnych postaw członków zbiorowości, jest 
warunkiem rozwoju koncepcji Gospodarki Dobra Wspólnego, w której „nie 
będziemy uczyli się działać przeciw sobie, lecz z sobą” 50, co redukowałoby 
negatywne społecznie efekty systemowej stereotypizacji grup i organizacji.

W podsumowaniu można zauważyć, że pojawia się problem badawczy 
dotyczący relacji zachodzących miedzy poziomem rozwoju więzi moralnej 
funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji, tzn. „spajającego” ich 
kapitału społecznego a poziom ich rozwoju moralnego ujmowanego jako 
ich „pomostowy” kapitał społeczny. Wyniki badań mogą być przydatne 
do analizy głównych kierunków koncentracji ocenianych postaw funkcjo-
nariuszy Policji w sferze bezpieczeństwa ludzi.

47  L. Morawski, Wstęp do prawoznawstwa, Toruń 1996, s. 48.
48  E. Jedrych, J. Berniak-Woźny, Kształtowanie kapitału społecznego organi-

zacji, Warszawa 2018, s. 65.
49  Tamże, s. 66–67.
50  C. Felber, Gospodarka Dobra Wspólnego. Model ekonomii przyszłości, Rze-

szów 2014, s. 16.
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Metodyka przeprowadzonych badań 

W nawiązaniu do wyżej przeprowadzonych analiz podjęto w drugim pół-
roczu 2019 r. badania w zakresie: 
1) ustalenia metodą sondażu diagnostycznego, z zastosowaniem kwestio-

nariusza ankiety, poziomu rozwoju więzi moralnej jednostek organiza-
cyjnych Policji z perspektywy bezpieczeństwa ludzi oraz określenia w tym 
aspekcie poziomu rozwoju moralnego tych jednostek poprzez analizę wy-
ników otrzymanych od dwóch grup respondentów losowo wybranych: 
jednej związanej z terenowymi strukturami dowodzenia (komendy: po-
wiatowe, miejskie, rejonowe, komisariaty i posterunki) i drugiej obejmują-
cej instytucje szczebla komend wojewódzkich i Komendy Głównej Policji; 

2) określenia siły i kierunku zależności liniowej między wymienionymi zmien-
nymi, tzn. wartością indeksową poziomu rozwoju więzi moralnej ocenianych 
jednostek organizacyjnych Policji jako pierwszej zmiennej a wartością in-
deksową poziomu rozwoju moralnego tych jednostek jako drugiej zmiennej;

3) zidentyfikowanie poziomu rozwoju analizowanych zmiennych w wy-
branych sferach funkcjonowania ocenianych jednostek w układzie 
dwóch prób badawczych oraz w ujęciu całościowym.
Na rzecz podjętych badań empirycznych przyjęto trzy niezależne hipo-

tezy badawcze o zerowym charakterze: 
1) poziom rozwoju więzi moralnej badanych jednostek organizacyjnych 

Policji nie wywiera wpływu na poziom ich moralnego rozwoju mierzo-
nego z zastosowaniem określonych wariantów badanej cechy; 

2) oceniane jednostki organizacyjne Policji, według skali ocen przyjętych 
do analizy zmiennych, cechują najniższe poziomy rozwoju więzi moral-
nej oraz rozwoju moralnego; 

3) nie występują żadne różnice w poziomach rozwoju badanych zmiennych 
miedzy jednostkami organizacyjnymi Policji z grupy komend tereno-
wych i grupy komend wojewódzkich, w tym z Komendy Głównej Policji. 
W celu rozwiązania podjętego problemu badawczego przyjęto następu-

jące założenia metodyczne: 
1) zakładane poziomy rozwoju zmiennych analizowanych jednostek organiza-

cyjnych Policji, można zdiagnozować przy użyciu kwestionariusza ankiety 
wybranych cech i ich wariantów o ilościowej skali ich nasilenia w czterech 
przedziałach procentowych/liczbowych: 1÷24; 25÷49; 50÷74; 75÷100; 

2) wyżej przyjęta skala liczbowa umożliwia wyliczenie indeksu stopnia 
nasycenia badanego wariantu dla danej zmiennej oraz rozkładu wska-
zywanych ocen w wyodrębnionych czterech przedziałach; 

3) zastosowana skala oceniania jest podstawą do określenia średniego 
stopnia nasilenia wariantów cech oraz indeksowego dystansu w relacji 
do społecznych oczekiwań, które można uznać za wzorcowe, gdy odpo-
wiadają stuprocentowemu nasyceniu wariantów cech danej zmiennej; 

4) w celu zidentyfikowania poziomu rozwoju badanych zmiennych przy-
jęto trzy poziomy analizy według skali indeksowej (punktowej) o war-
tościach: 1÷49 (najniższy poziom oceny); 50÷74 (średni poziom oceny); 
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75÷100 (najwyższy poziom oceny) stopni nasilenia wariantów cech, 
przy czym poziom rozwoju danej zmiennej będzie uznawany za nieak-
ceptowany społecznie w określonym wariancie cechy, jeżeli zostanie 
mu przypisany średni stopień nasilenia o wartości 50 punktów i mniej; 

5) ustalenie indeksowej wartości poziomu rozwoju więzi moralnej bada-
nych jednostek organizacyjnych Policji jest możliwe po zastosowaniu 
w badaniach 23 wariantów, a zidentyfikowanie poziomu rozwoju mo-
ralnego przy użyciu 15 wariantów cechy 51.
Na rzecz zidentyfi kowania poziomu rozwoju więzi moralnej badanych 

jednostek organizacyjnych Policji oraz poziomu ich rozwoju moralnego 
w ujęciu indeksowym (ilościowym) oraz jakościowym, określono trzy iloś-
ciowo-jakościowe poziomy nasycenia cech ich wariantami (Tab. 2) według 
zasady przyjętej w treści trzeciego punktu założeń badawczych.

Tabela 2
Poziomy analizy rozwoju więzi moralnej badanych jednostek organizacyjnych Policji oraz 

ich rozwoju moralnego według stopni nasilenia wariantów cech

Analizowana
zmienna

Poziomy analizy 
badanych cech

Liczebność
wariantów

Zakresy indeksowe 
(punktowe)

poziomów analizy

1. Poziom rozwoju 
więzi moralnej 

jednostek 
organizacyjnych

1. Słabo rozwiniętych więzi (poziom niski) 

23

23–1127

2. Rozwiniętych więzi (poziom średni) 1128–1702

3. Więzi spajających organizację (poziom 
wysoko rozwiniętych) 1703–2300

2. Poziom rozwoju 
moralnego 
jednostek 

organizacyjnych

1. Legalistyczny poziom (poziom niski)

15

15–735

2. Początkowy moralnie (poziom średni) 736– 1110

3. Rozwinięty moralnie (poziom wysoko 
rozwinięty) 1111–1500

Źródło: opracowanie własne

W celu określenia siły i kierunku zależności liniowej między przyjętymi 
zmiennymi, tzn. wartością indeksową poziomu więzi moralnej badanych 
jednostek organizacyjnych Policji a wartością indeksową poziomu rozwoju 
moralnego przyjęto takie mierniki jak: współczynnik korelacji rang Spe-
armana do grupowej analizy jednostek oraz współczynnik Pearsona dla 
całej badanej populacji. Weryfi kację przyjętych hipotez badawczych pod-
jęto na podstawie wyników zawartych w treści poprawnie wypełnionych 
kwestionariuszy badań sondażowych. 

Wyniki badań i ich analiza

Kwestionariusze ankiety skierowano do siedemdziesięciu responden-
tów, funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Policji. Zwrotnie otrzymano 

51  Przyjęte warianty badanych zmiennych zostaną wyszczególnione w dalszej 
części opracowania przy opisie wyników przeprowadzonych badań.
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sześćdziesiąt kwestionariuszy poprawnie wypełnionych (33 z jednostek ujętych 
jako komendy terenowe; 27 z jednostek ujętych jako komendy wojewódzkie 
i Komenda Główna Policji). Struktura respondentów losowo dobranych wska-
zuje, że podjęte badania angażowały głównie mężczyzn; w pierwszej grupie było 
ich 27 (81%); w grupie drugiej — 20 (74%). Wśród respondentów dominowała 
grupa w wieku 30–49 lat (w I grupie — 32, w drugiej — 24) z wykształceniem 
średnim: w I grupie — 24 (72%) i w drugiej 15 (55 %). Uczestnicy badań z pierw-
szej grupy rekrutowali się głównie z komend powiatowych/miejskich i rejono-
wych — 25 respondentów, z komisariatów — 5 oraz posterunków Policji — 
3. Drugą grupę badawczą tworzyli z zasady funkcjonariusze komend wojewódz-
kich — 25; dwóch respondentów pełniło służbę w Komendzie Głównej Policji. 

W celu zweryfi kowania przyjętych na rzecz badań hipotez o zerowym 
charakterze sporządzono dla badanych grup porównawczą analizę zbior-
czego rozkładu ocen przypisanych wariantom badanych cech według przy-
jętych przedziałów, liczebności wskazań respondentów oraz wartości śred-
nich, które pozwalają na obliczenie dystansu (luki) w relacji do oczekiwań 
społecznych badanej zmiennej (Tab. 3). 

Średnia ocena nasilenia wariantów poziomu rozwoju więzi moralnej ba-
danych jednostek organizacyjnych Policji wyliczona dla całej próby (N=60) 
wynosiła: 63,9 pkt. Zatem dystans do postulowanego poziomu wynosi 
36,1 pkt. W całej próbie tylko ok. 21% wartości wskazań respondentów 
dotyczyło poziomu słabo rozwiniętych więzi moralnych, poziomu rozwinię-
tych więzi (41,5%) i poziomu więzi spajających (37,5%) w obszarach obję-
tych badaniami. Średnie wartości nasilenia tej zmiennej w badanych gru-
pach relatywnie były jednakowe, tzn. o wartości ok. 64 pkt. Badane grupy 
w sferze rozwoju więzi moralnych nie różniły się istotnie na analizowanych 
poziomach wartości. Wskazywane wartości wariantów tej zmiennej kon-
centrowały się głównie na drugim i trzecim poziomie jej rozwoju. Zatem 
stwierdzono na tym etapie analizy, że w sferze oceny poziomu rozwoju 
więzi moralnych badanych jednostek zachodzą przesłanki do odrzucenia 
drugiej hipotezy zerowej oraz do przyjęcia trzeciej hipotezy zerowej. 

Analiza danych dotyczących poziomu rozwoju moralnego badanych jed-
nostek wskazuje po pierwsze, że wartość średnia tej zmiennej dla całej ba-
danej próby wynosiła ok. 49 pkt., co określa lukę o wartości 51 pkt. do po-
ziomu społecznie postulowanego. Zidentyfi kowany stan należy zatem uznać 
za społecznie nieakceptowalny. Badane grupy różniły się w tym obszarze 
analiz; średnia wartość poziomu rozwoju moralnego dla jednostek tere-
nowych wynosiła ok. 47 pkt. (luka 53 pkt.), natomiast komend wojewódz-
kich: ok. 51 pkt. (luka 49 pkt.). Wartości średnie ukazują, że poziom roz-
woju moralnego terenowych jednostek organizacyjnych Policji znajduje się 
na najniższym poziomie rozwoju, tzn. na poziomie legalistycznym. Około 
45% wskazań dotyczyło tego obszaru, z tego aż ok. 20% wskazań obejmo-
wało wartości wariantów do 24 pkt. Wartości średnie przypisane dla woje-
wódzkich jednostek Policji wskazują, że weszły one na początkowy moralnie 
etap rozwoju. W tej grupie w relacji do terenowych jednostek blisko o połowę 
więcej wskazań dotyczyło wartości wariantów cech powyżej 24 pkt. Zatem 
w obszarze tej zmiennej zachodzą przesłanki do odrzucenia trzeciej hipotezy 
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zerowej i przyjęcia hipotezy alternatywnej, że terenowe jednostki organiza-
cyjne Policji różnią się od jednostek wojewódzkich, ponieważ funkcjonują 
na najniższym poziomie rozwoju moralnego, tzn. na poziomie legalistycznych 
a wojewódzkie jednostki Policji funkcjonują na poziome relatywnie wyższym, 
tzn. początkowo moralnym. Tym samym nie ma przesłanek do odrzuce-
nia drugiej hipotezy zerowej w odniesieniu do terenowych jednostek orga-
nizacyjnych Policji w zakresie poziomu rozwoju moralnego tych jednostek.

Tabela 3
Zbiorczy rozkład indeksowych ocen stopni nasilenia wariantów poziomu rozwoju więzi 

moralnej jednostek organizacyjnych Policji oraz poziomu ich rozwoju moralnego

Analizowany 
obszar

w badaniach 
empirycznych

Wartość 
indeksu 

zmiennych/
liczba ocen/
średnia ocena

1–24

Rozkład indeksowych wartości ocen według przyjętych 
przedziałów liczbowych (liczba wskazań/wartość 

indeksu/średnia ocena (procentowy udział w całkowitej 
wartości indeksu) [procentowy udział w całkowitej 

liczbie wskazań]

25–49 50–74 75–100
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0 88240/
1380/63,9

72/1050/
14,6  (1,2)

[5,2]

217/7974/
36,7 (9,0)

[15,7]

573/34838/
60,8 (39,5)

[41,5]

518/44378/
85,7 (50,3)

[37,5]

It
  N

=3
3 48500/

759/63,9
36/486/
13,5 (1,0)

[4,7]

131/4948/
37,8 (10,2)

[17,3]

323/19829/
61,4  (40,9)

[42,5]

269/23237/
86,4 (47,9)

[35,4]
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=2
7 39740/

621/64,0
36/564/
15,7 (1,4)

[5,8]

86/3026/
35,2 (7,6)

[13,8]

250/15009/
60,0 (37,8)

[40,2]

249/21141/
84,9 (53,2)

[40,1]
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148/2015/
13,6 (4,6)

[16,4]

243/8365/
34,4 (19,0)

[27,0]

378/22755/
60,2 (51,7)

[42,0]

131/10890/
83,1 (24,7)

[14,5]

It
  N

=3
3 23345/

495/47,2 
103/1309/
12,7 (5,6)

[20,8]

119/4019/
33,8 (17,2)

[24,0]

210/12765/
60,8 (54,7)

[42,4]

63/5252/
83,4 (22,5)

[12,7]
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w

 
N

=2
7 20680/

513/51,1

45/706/
15,7 (3,4)

[11,1]

124/4346/
35,0 (21,9)

[30,6]

168/9990/
59,5 (48,3)

[41,5]

68/5638/
82,9 (27,3)

[16,8]

Legenda: It — komendy terenowe; IIw — komendy wojewódzkie i KGP;
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Wartości średnie podane w tabeli 3. informują wstępnie, że między po-
ziomem rozwoju więzi moralnych funkcjonariuszy badanych jednostek or-
ganizacyjnych Policji (wartość przeciętna: ok. 64 pkt.) a ich poziomem or-
ganizacyjnego rozwoju moralnego nie występuje prosta zależność (wartość 
przeciętna tej zmiennej: ok. 49 pkt.). Taka relacja zachodzi w badanych 
grupach, jak i w całej próbie. 

Analiza wartości indeksów przypisanych w układzie więzi moralnej uka-
zuje, że dominują w badanych grupach wskazania dotyczące wartości po-
nad 50 pkt. (Tab. 4).
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Tabela 4
Wariantowa analiza poziomu rozwoju więzi moralnej funkcjonariuszy ocenianych jednostek 

organizacyjnych Policji 

Lp. Warianty oceny poziomu rozwoju więzi 
moralnych funkcjonariuszy

Średnie wartości nasilenia

Jednostki 
terenowe

(N=33)

Jednostki
wojewódzkie

(N=27)

Badana 
próba
(N=60)

1. Funkcjonariusze spełniają Twoje oczekiwania 
godnego postępowania wobec Ciebie. 58,2 53,9 56,0

2. Funkcjonariusze spełniają oczekiwania innych 
godnego postępowania wobec nich. 56,6 54,5 55,5

3. Funkcjonariusze nie sprzeniewierzają się Twoim 
oczekiwaniom w zakresie prawdomówności. 59,4 57,4 58,4

4.
Funkcjonariusze nie sprzeniewierzają się Twoim 
oczekiwaniom w zakresie działania według 
przypisanych im ról społecznych.

59,5 60,0 59,7

5. 

Funkcjonariusze nie sprzeniewierzają się Twoim 
oczekiwaniom w zakresie wykorzystywania 
swoich kompetencji do rozstrzygania spraw 
zgodnie z procedurami i prawem.

60,3 58,5 59,4

6. Funkcjonariusze zachowują się życzliwie wobec 
siebie i petentów. 64,2 57,8 61,0

7. Funkcjonariusze zachowują się życzliwie wobec 
Ciebie. 68,4 64,9 66,6

8. Stopień Twojej życzliwości wobec przełożonych 71,4 77,4 74,4

9. Stopień Twojej życzliwości wobec innych 
funkcjonariuszy, w tym petentów. 74,0 77,8 75,9

10.

Funkcjonariusze i urzędnicy są solidarni, 
wykazują troskę o innych członków organizacji, 
są gotowi do podejmowania działań na ich rzecz 
nawet, gdy zagrożone są ich własne interesy.

54,4 63,5 58,9

11. Stopień Twojej solidarności według kryterium 
określonego w treści 10. wariantu. 61,6 71,8 66,7

12.
Stopień wyrażanej dezaprobaty w organizacji 
w zakresie rozpowszechniania podejrzliwości 
i nieufności.

56,6 55,3 55,9

13.
Stopień wyrażanej dezaprobaty w organizacji 
w zakresie doszukiwania się  spisków 
i kumoterstwa.

58,0 54,8 56,4

14.
Stopień wyrażanej dezaprobaty w organizacji 
w zakresie wykorzystywania naiwności i zaufania 
innych.

54,7 58,2 56,4

15.
Stopień wyrażanej dezaprobaty w organizacji 
w zakresie wykazywanej obojętności wobec szkód 
i cierpień innych.

55,7 53,0 54,4

16.
Stopień wyrażanej dezaprobaty w organizacji 
w zakres ie  pos ługiwania  s ię  przez 
funkcjonariuszy oszustwem i kłamstwami.

62,7 54,3 58,5

17. Stopień unikania do posługiwania się przez 
Ciebie oszustwem i kłamstwami. 66,0 71,2 68,6

18. Stopień Twojej lojalności wobec instytucji. 87,7 81,1 84,4
19. Stopień Twojej lojalności wobec zespołu. 78,0 80,6 79,3
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20. Stopień lojalności innych funkcjonariuszy wobec 
instytucji. 80,4 66,1 73,2

21. Stopień lojalności innych funkcjonariuszy wobec 
zespołu. 61,7 63,8 62,8

22.
Stopień Twojej gotowości do rezygnacji 
ze zmiany dotychczasowego zespołu w sytuacji 
korzystniejszej propozycji.

66,0 69,7 67,8

23. Stopień Twojej gotowości do rezygnacji ze zmiany 
organizacji w sytuacji korzystniejszej propozycji. 70,6 65,9 68,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych

Relatywnie bardzo wysoki poziom nasilenia w badanych jednostkach 
dotyczy stopnia lojalności funkcjonariuszy wobec instytucji i zespołu (wa-
rianty: 18–20), przy czym funkcjonariusze komend wojewódzkich wska-
zywali, w relacji do respondentów z komend terenowych (ok. 80 pkt.), re-
latywnie niższy poziom stopnia ich lojalności wobec Policji jako instytucji 
(wariant: 20; 66 pkt.) 52. Na zbliżonym poziomie respondenci wskazywali 
także, że życzliwie zachowują się wobec przełożonych (wariant: 8; średni 
stopień nasilenia: ok. 74 pkt.). Na średnim poziomie badani funkcjona-
riusze wykazywali stopień życzliwości wobec siebie i petentów (warianty: 
6, 7, 9; średni stopień nasilenia: ok. 68 pkt.). Z punktu widzenia więzi 
społecznych za niekorzystny obraz należy uznać wskazywaną przez re-
spondentów średnią lukę ok. 39 pkt. (wariant: 6) w zakresie okazywania 
stopnia życzliwości funkcjonariuszy wobec siebie i petentów jednostek. 
Na etapie początkowym moralnie zidentyfi kowano wskazywaną solidar-
ność między funkcjonariuszami badanych jednostek (wariant: 10; śred-
ni stopień nasilenia ok. 59 pkt.), przy czym wyższy stopień solidarności 
można odnosić do funkcjonariuszy komend wojewódzkich (ok. 63 pkt.) 
niż do funkcjonariuszy z komend terenowych (średni stopień ok. 55 pkt.). 
Analizując warianty od 12 do 16 można stwierdzić, że występuje w ba-
danych jednostkach ponad 45 pkt. luka w sferze poszanowania zasad 
budujących organizacyjne zaufania i solidarność międzyludzką. Ten fakt 
ukazuje zarazem stopień tolerancji w badanych jednostkach dla kultur cy-
nizmu, manipulacji i obojętności, przy czym wyższy stopień akceptowania 
tego typu aspołecznych postaw występuje w analizowanych jednostkach 
wojewódzkich ( wariant: 16; średni stopień luki nasilenia ok. 46 pkt.) niż 
w jednostkach terenowych (luka ok. 37 pkt.).

Wyniki wariantowej oceny poziomu rozwoju więzi moralnej badanych 
jednostek organizacyjnych Policji wskazują, że zachodzą przesłanki 
do odrzucenia trzeciej hipotezy zerowej i przyjęcia hipotezy alternatywnej 
w brzmieniu: występują różnice między ocenianymi terenowymi a woje-
wódzkimi jednostkami organizacyjnymi Policji z punktu widzenia stopni 

52  Szerzej ten problem badawczy analizowano w: M. Mroziewski, Skłonność 
funkcjonariuszy do długookresowego działania w jednostkach organizacyjnych 
Policji a poziom ich organizacyjnego zaangażowania, „Przegląd Policyjny” 2018, 
nr 1, s. 34–40.
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nasilenia wariantów charakteryzujących poziom rozwoju więzi moralnej 
między ich funkcjonariuszami. Wskazany fakt uznano za podstawę wa-
riantowej analizy organizacyjnego poziomu ich rozwoju moralnego (Tab. 5).

Tabela 5
Wariantowa analiza poziomu rozwoju moralnego badanych jednostekorganizacyjnych 

Policji

Lp. Warianty oceny poziomu rozwoju 
moralnego organizacji

Średnie wartości nasilenia

Jednostki 
terenowe

(N=33)

Jednostki
wojewódzkie

(N=27)

Badana 
próba
(N=60)

1.
Funkcjonariusze unikają kierowania się chciwością, 
samolubnym dążeniem do maksymalizacji swoich 
interesów.

53,5 51,7 52,6

2. Funkcjonariusze unikają kierowania się główną 
zasadą: „cel uświęca środki”. 52,5 50,7 51,6

3. Funkcjonariusze i urzędnicy w dążeniu 
do korzyści dbają o interesy innych. 48,4 53,5 50,1

4. Funkcjonariusze swoje korzyści osiągają 
z poszanowaniem prawa. 61,1 65,6 63,3

5. 
Funkcjonariusze systematycznie uwzględniają 
aspekty moralne w swoich decyzjach, działaniach 
i zachowaniach.

57,1 57,4 57,2

6.
Funkcjonariusze wychodzą z założenia, 
że takie same zasady moralne obowiązują w  
Policji i w życiu prywatnym.

55,3 51,9 53,6

7.
Funkcjonariusze uświadamiają fakt, że wszystko 
co robią w instytucji ma swój wymiar etyczny. 52,7 58,2 55,4

8.
Funkcjonariusze cele instytucji realizują 
z poszanowaniem reguł moralnych, prawa, 
reguł dobrych praktyk.

57,6 61,4 59,5

9.
Funkcjonariusze wyżej cenią zasady dobrych 
i życzliwych praktyk niż prawo i reguły moralne. 34,6 51,4 43,0

10.
W instytucji reguły moralne, dobrych praktyk 
zostały skodyfi kowane i podane do publicznej 
wiadomości.

49,6 48,2 48,9

11. W instytucji prowadzone są szkolenia związane 
z moralnością. 34,6 42,3 38,4

12.
W jednostce funkcjonują pracownicy, których 
głównym zadaniem jest kreowanie zasad 
moralnych.

32,0 34,8 33,4

13. W instytucji funkcjonuje pragmatyka działania 
zintegrowana z moralnością. 37,8 42,5 40,1

14.
W instytucji funkcjonuje fi lozofi a, która łączy 
efektywność działania z moralnym rozwojem 
funkcjonariuszy.

34,8 43,6 39,2

15. Klimat instytucji jest klimatem etycznym 45,8 52,6 49,2

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych
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Wartości przypisywane wariantom oceny poziomu rozwoju moralnego 
jednostek wskazują, że w ocenianych grupach jednostek dominują cechy 
legalistycznego poziomu, tzn. najniższego poziomu przyjętego w omawia-
nych badaniach. Za przesłanki tego stanu rzeczy można uznać wnioski 
wnikające z wartości przypisywane wariantom od 11 do 14. W ocenianych 
jednostkach na relatywnie niskim poziomie — społecznie nieakceptowa-
nym, funkcjonują w ocenie respondentów warianty w zakresie prowadze-
nia szkolenia z zakresu reguł moralnych (średnia wartość ok. 38 pkt.), 
określenia obowiązków osobom funkcyjnym z zakresu kreowania w jed-
nostkach zasad moralnych i rozwijania poziomu rozumowania moralnego 
funkcjonariuszy. Jednym ze skutków zidentyfi kowanego stanu rzeczy jest 
to, że respondenci na relatywnie niskim stopniu (ok. 46 pkt.) dostrzegają 
funkcjonowanie w jednostkach terenowych klimatu etycznego, a w jed-
nostkach wojewódzkich oddziaływanie tego klimatu odczuwają z nasile-
niem ok. 53 pkt. Z tymi ocenami w korespondencji pozostaje także fakt, 
że z nasileniem ok. 49 pkt. występuje w badanych jednostkach kodyfi -
kacja i popularyzacja reguł moralnych oraz dobrych i życzliwych prak-
tyk (wariant: 10). Ten fakt skutkuje po pierwsze tym, że funkcjonariusze 
w swoim postępowaniu kierują się głównie przepisami prawa (wariant: 
4; średni stopień nasilenia ok. 63 pkt.) oraz zasadami etyki policjan-
tów, co wynika z treści ślubowania ujętego w cytowanej ustawie o Policji, 
a po drugie, że w ocenianych jednostkach funkcjonariusze tylko z nasile-
niem ok. 54 pkt. dostrzegają jednolitość swoich zasad moralnych z zasa-
dami społeczności, w której pracują (wariant: 6). Relatywnie niski stopień 
dostrzegania społecznego znaczenia dobrych praktyk przez funkcjonariu-
szy ocenianych jednostek może być wynikiem orientacji swojej działalno-
ści na wyniki (warianty: od 1 do 3; luka ok. 50 pkt.). Orientacja działania 
policjantów na wyniki może generować to, że z nasileniem ok. 57 pkt. do-
strzegają oni fakt, że ich decyzje, działania i postawy zawierają aspekty 
moralne, które mogą redukować bądź wzmacniać ich stereotypizację wo-
bec innych grup społecznych. 

Ocena wariantowa poziomu rozwoju moralnego badanych jednostek 
organizacyjnych Policji ukazuje, że miedzy badanymi grupami występuje 
istotne zróżnicowanie w sferze stopnia nasilenia szkoleń funkcjonariuszy 
z zagadnień etycznych (wariant: 11; średnie nasilenie w jednostkach tere-
nowych ok. 35 pkt. w jednostkach wojewódzkich ok. 42 pkt.) oraz w sfe-
rze stopnia nasilenia fi lozofi i działania, która łączy efektywność działania 
funkcjonariuszy z moralnym rozwojem ich osobowości (wariant: 14; śred-
nie nasilenie w jednostkach terenowych ok. 35 pkt. w jednostkach woje-
wódzkich ok. 44 pkt.). Zatem można stwierdzić, że wyniki analizy warian-
towej poziomu rozwoju moralnego badanych jednostek nie dają relatywnie 
jednoznacznych podstaw do odrzucenia trzeciej hipotezy zerowej przyjętej 
na rzecz prowadzonych badań.

Analiza poziomu rozwoju cech badanych jednostek organizacyjnych 
w układzie przypisanych im wartości indeksowych oraz zakresów tych in-
deksów zawartych w tabeli 2. wskazuje na określony rozkład wyników 
uzyskanych według przyjętych poziomów oceny (Tab. 6).
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Tabela 6
Zidentyfi kowane poziomy rozwoju więzi moralnej w badanych jednostkach organizacyjnych 
Policji oraz poziomy ich rozwoju moralnego w układzie przypisanych wartości indeksowych

Analizowana 
zmienna 

Poziomy analizy 
badanych cech

Jednostki 
terenowe

N=33

Jednostki 
wojewódzkie 

N=27

Liczebność Udział 
% Liczebność Udział 

%

1. Poziom rozwoju 
więzi moralnej 
jednostek 
organizacyjnych

1. Poziom słabo 
rozwiniętych więzi 
moralnych (poziom niski) 

5 15,1 4 14,8

2. Poziom średnio 
rozwiniętych więzi 
(poziom średni)

22 66,7 15 55,6

3. Poziom więzi 
integrujących organizację 
(poziom wysoko 
rozwiniętych)

6 18,2 8 29,6

2. Poziom rozwoju 
moralnego 
jednostek 
organizacyjnych

1. Legalistyczny poziom 
(poziom niski) 13 39,4 11 40,7

2. Początkowy moralnie 
(poziom średni) 19 57,6 15 55,6

3. Rozwinięty moralnie 
(poziom wysoko 
rozwinięty)

1 3,0 1 3,7

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych.

Indeksy przypisane ocenianym jednostkom organizacyjnym Policji 
w sferze rozwoju więzi moralnej w sumie wskazują, że ok. 85% jednostek 
funkcjonuje w sferze rozwiniętych i spajających organizacje więzi moral-
nych. Na najwyższym poziomie ich rozwoju zidentyfi kowano ok. 30% wo-
jewódzkich jednostek organizacyjnych Policji, co istotnie odróżnia je od te-
renowych jednostek, w których na tym poziomie funkcjonuje ok. 18% 
jednostek z przyjętej próby. W odniesieniu do wyników analizy poziomu 
rozwoju moralnego jednostek organizacyjnych Policji można stwierdzić, 
że funkcjonują one w większości (ok. 56%) na poziomie początkowym mo-
ralnie. Najwyższy poziom moralny uzyskały pojedyncze jednostki. Relatyw-
nie duża grupa badanej próby jednostek ok. 40% demonstruje zaledwie 
legalistyczny poziom rozwoju moralnego. Omawiane wyniki wskazują, 
że istotne zróżnicowanie w wartości udziału procentowego badanych jed-
nostek w sferze rozwoju więzi moralnych na poziomie spajających organi-
zację, umacniają przesłanki w zakresie odrzucenia trzeciej hipotezy zero-
wej przyjętej w przeprowadzonych badaniach.

Na rzecz zweryfi kowania pierwszej hipotezy zerowej, dotyczącej siły i kie-
runku wpływu poziomu rozwoju więzi moralnej funkcjonariuszy jednostek 
organizacyjnych Policji na ich organizacyjny poziom rozwoju moralnego, 
podjęto próbę określenia tej zależności za pomocą współczynnika korelacji 
rang Spearmana dla dwóch grup badawczych o liczebności N=33/27 oraz 
dla całej próby N=60 z zastosowaniem współczynnika Pearsona. 
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Współczynnik korelacji rang między badanymi zmiennymi w komendach te-
renowych wynosi Rst=0,33, a w komendach wojewódzkich Rsw=0,74. War-
tości współczynnika korelacji rang w obu próbach są wyższe od wartości 
krytycznych. Dla próby z liczebnością N=33 wynosi ona r (0,1;33)=0,287; na-
tomiast dla próby o liczebności N=27 jest równa wartości: r (0,1;27)=0,323 53. 
Uzyskane współczynniki korelacji rang informują, że w komendach tereno-
wych zachodzi słaba i dodatnia zależność liniowa między zmiennymi (war-
tości współczynnika są większe od wartości Rs=0,3 i mniejsze od wartości 
Rs=0,6), natomiast w komendach wojewódzkich ta korelacja jest nie tylko 
dodatnia, ale i relatywnie silna (wartości współczynnika są większe od war-
tości Rs=0,61 i mniejsze od wartości Rs=1,0) 54. Dla całej badanej próby 
N=60 współczynnik Pearsona wynosi Rp=0,535 i jego wartość jest większa 
od wartości krytycznej r(0,1;60)=0,214 55, co oznacza, że w całej badanej 
próbie miedzy badanymi zmiennymi zachodzi dodatnia zależność liniowa 
o umiarkowanej sile korelacji. Omawiane wyniki zależności między indeksa-
mi wartościami poziomu rozwoju więzi moralnej badanych jednostek orga-
nizacyjnych Policji a ilościowymi wskaźnikami poziomu rozwoju moralnego 
ocenianych jednostek ukazują ich ważność statystyczną, ponieważ wartości 
współczynników są wyższe od wartości krytycznych przypisywanych dla li-
czebności badanych prób. Ze względu na możliwą nieadekwatność struktu-
ry badanych prób do struktury całej Policji w kraju uzyskane wyniki mają 
charakter diagnostyczno-poznawczy i pilotażowy. Opisany wynik badania 
pozwala na odrzucenie pierwszej hipotezy badawczej i przyjęcie hipotezy 
alternatywnej głoszącej, że poziom rozwoju więzi moralnej funkcjonariuszy 
jednostek organizacyjnych Policji wywiera umiarkowany i dodatni wpływ 
na poziom ich rozwoju moralnego, przy czym ta zależność w jednostkach te-
renowych jest słaba, a w jednostkach wojewódzkich jest uznawana za silną. 
Zróżnicowana siła zależności miedzy badanymi zmiennymi zidentyfi kowana 
w komendach terenowych i wojewódzkich wzmacnia argumentację na rzecz 
odrzucenia trzeciej hipotezy zerowej. 

Zakończenie

Wyniki przeprowadzonych badań w wymiarze teoretycznym i empirycz-
nym w zakresie określenia siły i kierunku oddziaływania poziomu rozwoju 
więzi moralnej funkcjonariuszy ocenianych jednostek terenowych i woje-
wódzkich Policji na poziom ich rozwoju moralnego umożliwiają sformuło-
wanie na rzecz praktyki kierowniczej głównych wniosków, takich jak:

53  S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski, Statystyka. Podręcznik dla stu-
diów ekonomicznych, Warszawa 2007, s. 300.

54  Przedziały liczbowe do oceny siły i kierunku zależności przyjęto za: 
A. Maksimowicz-Ajchel, Wstęp do statystyki. Metody opisu statystycznego, War-
szawa 2007, s. 175.

55  S. M. Kot, J. Jakubowski, A. Sokołowski, Statystyka. Podręcznik dla…, 
wyd. cyt., s. 304.
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1) poziom rozwoju więzi moralnych funkcjonariuszy pozytywnie wpływa 
na poziom rozwoju moralnego jednostek organizacyjnych Policji i może 
być wykorzystywany jako czynnik skuteczności uspołeczniania działania 
Policji w społeczeństwie, tzn. wdrażania fi lozofi i community policing oraz 
jako czynnik wzrostu sprawności organizacyjnej jej jednostek w zakresie 
realizowania misji w sferze bezpieczeństwa ludzi;

2) szczególnych wysiłków na rzecz wzrostu organizacyjnego poziomu 
rozwoju moralnego wymagają terenowe jednostki organizacyjne Policji;

3) we wszystkich jednostkach Policji zachodzi konieczność zintensyfi -
kowania działań w zakresie szkolenia funkcjonariuszy z  podstaw etyki 
zawodowej policjantów, reguł dobrych praktyk administracyjnych, zasad 
kształtowania wewnętrznych i zewnętrznych więzi społecznych z perspek-
tywy etycznej kultury organizacyjnej;

4) za istotny czynnik rozwoju moralnego jednostek organizacyjnych 
Policji i redukowania stopnia wewnętrznej i zewnętrznej stereotypizacji 
Policji i jej funkcjonariuszy należy uznać wysoki stopień zaangażowania 
funkcjonariuszy w jej działalność, w tym wysoki stopień ich lojalności or-
ganizacyjnej i zespołowej.

Zidentyfi kowany relatywnie niski, tzn. legalistyczny poziom rozwoju 
moralnego badanych jednostek Policji może stanowić barierę we wdraża-
niu w sferze bezpieczeństwa ludzi reguł community policing, co w dłuższym 
okresie może prowadzić do zwiększania zidentyfi kowanej luki zachodzącej 
między oczekiwaniami społeczeństwa a postawami moralnymi policjantów.
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Streszczenie: W niniejszym opracowaniu o charakterze teoretyczno-empi-
rycznym przedstawiono — w odwołaniu do założeń Modelu Treści Stereo-
typu — czynniki i skutki systemowej stereotypizacji Policji i jej funkcjona-
riuszy. Na podstawie badań empirycznych określono zależności zachodzące 
między efektami procesu stereotypizacji Policji, za jakie uznano poziom 
rozwoju więzi moralnej funkcjonariuszy, oraz poziom rozwoju moralnego jej 
jednostek organizacyjnych w układzie struktur terenowych i wojewódzkich. 
Opracowanie zawiera także wnioski dla praktyki kierowniczej, która — 
w odwołaniu do wyników przeprowadzonych badań — powinna być ukie-
runkowana na rozwijanie wskazanych zmiennych, oddziałujących w istot-
ny sposób na sprawność działania Policji w sferze bezpieczeństwa ludzi.
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ORGANISATIONAL UNITS OF THE POLICE FORCE IN 
CONDITIONS OF ITS SYSTEMIC STEREOTYPING IN THE 

AREA OF PUBLIC SAFETY

Introduction

Established with the mission of protecting public safety 2, the police 
force, as a uniformed and armed force that serves the community and 
maintains public order and safety, under the Police Act, has become an 
organisation clearly distinguished within the group of all public organisa-
tions of the country. This fact makes it possible for social factors to func-
tion within the organisation, affecting the degree of its internal cohesion 
and the degree of its service provided to the public. A dual interpretation 
of the force, which is subject to objective processes of stereotyping in an 
internal and external dimension, arouses cognitive interest, on the one 
hand, in identifying the degree of its internal integration in organisational, 
cultural, moral and mental dimensions, and, on the other hand, in identi-
fying the degree of readiness of police organisational units and offi cers to 
fulfi ll their statutory mission. 

For the aforementioned reasons, the main objective of the theoretical 
and empirical study in question has been to determine the strength and 
direction of the relationship between the level of development of moral 
bonds between police offi cers, as the fi rst variable characterising the 

1  dr hab. Marian Mroziewski—professor at the Police Academy in Szczytno, 
at the Institute of Legal Sciences, No. 0000-0001-6871-4390. His main interests 
in the fi eld of security sciences are: determinants of social security; management 
rules, including pathologies of managerial actions; factors of competitiveness of 
the economic system and entities; risk management in the context of managerial 
control in budgetary institutions. 

  Contact with the author through the editorial offi ce. 
2 Act of 6 April 1990 on the Police (Journal of Laws of 2019, item 161), Art. 1.
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process of stereotyping and the level of internal cohesion of police organi-
sational units, and the second variable, recognised as the level of moral 
development of the units subject to the survey. The latter variable has 
been recognised as a factor connecting the police with the interests of the 
community for the benefi t of which police organisational units carry out 
public safety-related tasks. The objectives of this research were derived 
from the defi nition of circumstances infl uencing the level of development 
of the variables in question, which have a signifi cant impact on the social 
image of the police and its units in the effective protection of public safety.

Factors and effects of systemic stereotyping of the police 
and its offi cers

In 1990, by the Act of 6 April, an institutional reform was carried out 
in the area of protection of public order and safety. The hierarchical and 
uniform system of the Ministry of Internal Affairs was dismantled. A dual 
structure was created in its place. At the level of the ministry and its chief 
executives (minister and deputy ministers), a civilian and political solution 
was introduced to supervise and support the activities of executive and 
apolitical structures. The latter includes the National Police Chief and his 
subordinate units. The National Police Chief acts as a state administration 
central offi ce, competent in the protection of public safety and the mainte-
nance of public order and safety 3. The components of the executive struc-
ture make it possible for the police to become an armed and uniformed 
force. Initially, the police consisted of such types of services as: criminal 
investigation department, uniformed branch, and administration. The ac-
tivities of the police administration include mainly organisational, logis-
tic and technical aspects of the following organisational units: National 
Police Headquarters, provincial police headquarters, district police head-
quarters, police stations, specialist (railway, water, air) police stations, 
independent riot control units, court police departments, Police Academy, 
training centres and police schools, and research institutes 4. The key and 
statutory responsibilities of police organisational units include: serving 
the public, protecting public safety, and maintaining public order and 
safety 5. Specifi c police responsibilities include 6: 
1) protection of people’s lives, health and property against unlawful as-

saults on these values; 
2) protection of public order and safety; 
3) initiating and organising activities aimed at preventing crimes, minor 

offences and other criminogenic phenomena, as well as cooperating 

3  Sawicki J, Ziółkowski J, Bezpieczny Obywatel. Samorząd – policja. Warsaw, 
1999, pp. 7–8.

4  Ibid., p. 9.
5  Act of 6 April…, op. cit., Art. 1.
6  Ibid., Art. 2.
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in this respect with state and local government authorities and public 
organisations; 

4) carrying out counter-terrorist operations; 
5) investigating crimes and minor offences, and prosecuting their perpe-

trators. 
According to Agata Tyburska, the Police Act of 1990 introduced a new 

philosophy of the operation of the police force, mainly by complementing 
reactive actions to people’s crimes and minor offences with preventive ac-
tions that create coalitions for the safety and education of local commu-
nities and encourage police offi cers to listen to social needs and expecta-
tions, which constitutes a prerequisite for the development of community 
policing, i.e. the philosophy of socialising police activities 7. However, in 
the opinion of Anna Rolka, the content of the act suggests that the legis-
lator has included all of the public-related activities in the powers of the 
police 8. Following Abraham Maslow’s hierarchy of needs, it can be stated 
that the police enable people residing in the Republic of Poland to satisfy 
their need for security in two ways 9: the fi rst is by taking care of stabilisa-
tion and public order, respecting the law, taking care of people affected 
by crime, freeing people from fear, anxiety and chaos; and the other is by 
participating in educational and preventive activities aimed at neutralising 
public dangers while spreading knowledge about them among community 
members. According to A. Rolka, the main factors shaping the image of 
the police are as follows 10: their effective response to threats, effective 
action taken at incident scenes, respect for tradition, cultivation of the 
police history, and presentation of correct attitudes. The aforementioned 
determinants of the image of police organisational units are combined in 
a wider category of quality management sciences and security sciences, 
which are recognised as an organisational culture of militarised units. 
With regard to the culture of police organisational units, their overall 
unique character and particular services are primarily defi ned by 11: 
1) language artefacts: characteristic sets of terms from the sphere of 

law, criminology and public safety; verbal messages concerning the 
description of criminal, pathological and public order-related events 
disturbed by community members and police officers; verbal descrip-
tions of management styles used by police chiefs and other superiors; 

 7  Tyburska A, Udział Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość, [in:] Fałdowski M, Kordela P 
(Eds), Dawniej niż wczoraj – 100 lat Polskiej Policji. Szczytno, 2019, pp. 205–206.

 8  Rolka A, Ceremoniał policyjny, [in:] Fałdowski M, Mocarska D (Eds), Syste-
mowe ujęcie bezpieczeństwa wewnętrznego. T. 1. Problematyka prawno-społecz-
na. Szczytno, 2018, p. 41.

 9  Maslow A.H, Motywacja i osobowość. Warsaw, 1990, pp. 76–77.
10  Rolka A, Ceremoniał policyjny…, op. cit., p. 41.
11  Developed on the basis of: the author’s own observation results and: 

Czerska M, Zmiana kulturowa w organizacji. Wyzwanie dla współczesnego 
menedżera. Warsaw, 2003, pp. 14–16; Act of 6 April…,op. cit., Art. 4; Zasady etyki 
zawodowej policjanta, (Dz. Urz. KGP z 2004 r., nr 1), § 1–24.



Nr 2(138)        Moral bonds between police offi cers… 39

descriptions of mental states in situations related to the death of peo-
ple and other misfortunes and in connection with the necessity to use 
firearms or force, etc; 

2) behavioural artefacts: principles and rituals laid down in the police 
ceremonial 12, internal regulations and principles of drills and team-
work; briefings and official meetings; specific rules of disciplinary pro-
ceedings and remuneration; pragmatics of police service and the form 
of preparing candidates for service in different police units; limited 
mutual trust between officers; a clear tendency of officers to listen to 
an interlocutor rather than to express their judgement; 

3) physical artifacts: uniforms with police ranks in the following corps: 
generals, senior commissioned officers, junior commissioned officers, 
warrant officers, non-commissioned officers, police constables; badges; 
name and service IDs; police corps tags (since 2019, types of police 
services: criminal department, investigation department, uniformed 
branch, administration, counterterrorist squads); markings of build-
ings and vehicles; armament; handcuffs, tasers, batons used on a dai-
ly basis; specific combat vehicles; 

4) an adopted set of values: honesty, reliability, responsibility, courage, 
generosity, kindness, impartiality, neatness, integrity, justice, law-
abidingness; 

5) introduced standards of conduct: (a) obligations to: respect the law and 
police ethics; perform police duties to their best will and knowledge; 
comply with the principles of social coexistence; respect human dignity; 
respect and protect human rights; respect the right to life of every hu-
man being; observe the principles of appropriate behaviour and person-
al culture; adapt one’s behaviour to the situation and characteristics of 
the persons involved in the event; maintain special sensitivity and tact 
towards the victims of crime or other events; provide as comprehensive 
as possible assistance to victims; avoid corruption in any form and fight 
against all of its forms; maintain discretion with regard to information 
which may harm the socially understood interest of the service or the 
good name of persons; assist other police officers while performing of-
ficial duties and solving personal problems; diligently perform superi-
ors’ orders; improve the image of the police as an institution of public 

12  The Police Ceremonial was introduced for offi cial use by Order No. 15 of 
the National Police Chief of 30 July 1998 on the methods and forms of the organ-
isation and course of police ceremonies (Offi cial Journal of the National Police 
Headquarters of 2012, item 27). On the one hand, it specifi es the course of po-
lice ceremonies, and on the other hand, it constitutes a historically shaped set 
of rules regulating the individual and group behaviour of persons participating 
in police ceremonies. The results of a survey conducted in 2004 showed that an 
“emotional charge” resulting from the ceremony strongly infl uences the increase 
of patriotic awareness of police offi cers and their sense of belonging to the po-
lice environment; on the basis of the survey by: Zgajewski M, Wojciechowski M, 
Znaczenie Ceremoniału Policji w kształtowaniu postaw zawodowych funkcjonar-
iuszy. Raport z badań. Szczytno, 2004, pp. 5, 31.
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trust; develop professional competence and physical fitness; b) prohi-
bitions to: initiate, use or tolerate torture or degrading and inhumane 
treatment or punishment; use police information for private purposes; 
abuse the power, function or rank of police officers in order to humili-
ate another officer; remain passive when faced with police conduct in-
volving a violation of the law or professional ethics by police officers;

6) worldview and philosophical assumptions: a) assumptions being 
shaped when responding to incidents and when being offered train-
ing and education by police schools, which are mainly focused on the 
recognition of: irregularities, violations of public order rules, prerequi-
sites for social pathologies, threats to public safety, and opportunities 
to help the injured; b) assumptions made as a result of a tendency of 
community members to avoid contact with the police and to limit the 
officers’ knowledge of how people function in their professional and 
family life, which is recognised by police officers.
In Marek Fałdowski’s opinion, the police is a hierarchical institution, 

with its own professional ethos and glorious tradition, but also a tragic 
and diffi cult history. It is constantly assessed through the prism of gen-
eral morality, adopted in the society which it operates in 13. By statutory 
standards, a police offi cer is obliged to fulfi ll not only the obligations aris-
ing from the provisions of the Police Act and police ethics, but also to com-
ply with the obligations being imposed by the content of the police oath. 
Additionally, such obligations include: to serve the nation faithfully; to 
protect the legal order established by the Constitution of the Republic of 
Poland; to guard the security of the state and its citizens, even if offi cers’ 
lives are put at risk; to remain loyal to the constitutional bodies of the Re-
public of Poland; to keep classifi ed information about their service secure; 
to guard the honour and a good name of the police 14.

Statutory regulations concerning the activity of all of the police as a 
standardised force together with police offi cers’ attitudes result in the fact 
that the job of a police offi cer is recognised as a profession with a sig-
nifi cant social role, referred to as service, and a police offi cer represents 
a public offi cer 15. As Agnieszka Sadło-Nowak emphasises, the nature of 
police service characterised by a high degree of professional availability, 
shift work system, stress factors, threats to health and life, and various 
temptations is refl ected in the fact that the recruitment process for the 
police is carried out according to specifi c rules, and only a Polish citizen 
with specifi c professional predispositions, special knowledge and skills, 
who has successfully completed the recruitment procedure can be ap-
pointed as a police offi cer 16.

13  Fałdowski M, Etyka zawodowa policjanta we współczesnej kulturze służby 
państwa demokratycznego. Szczytno, 2018, p. 123.

14  Act of 6 April…, op. cit., Art. 27, Art. 58.
15  Sadło-Nowak A, Funkcjonariusz Policji jako podmiot narażony na prze-

stępstwo sprzedajności – rys historyczny przestępstwa, [in:] Fałdowski M, Korde-
la P (Eds), Dawniej niż wczoraj – 100 lat Polskiej Policji. Szczytno, 2019, p. 300.

16  Ibid.
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The content of the oath taken by police offi cers and their cultural hab-
its show, among others, basic issues the so-called Stereotype Content 
Model (hereinafter referred to as the SCM) covers, which are as follows: 
issues of the stereotype of the police and its services, organisational units 
and subunits; the problem of the social status of the police force and 
police offi cers; relations between the police, as an organisation with its 
offi cers, and members of other social groups and offi cers representing 
other services; interpersonal relations in police organisational units. The 
Stereotype Content Model assumes that each professional group is char-
acterised by a stereotype, i.e. a set of judgements about members of the 
group, which defi nes their members’ social identity and is socially shared, 
and which means that such a stereotype becomes an integral element of 
the culture of a particular community 17. The SCM group stereotype is per-
ceived as a manifestation of intragroup relations, including 18: 
1) a hierarchy of the status and related level of agency (competence) re-

sulting from the degree of access to various resources, mainly material 
ones; 

2) internal competitions and conflicts based on a feeling of community 
in the context of the friendliness or hostility of other people towards 
the group subject to the evaluation, which maintains a diversity of the 
groups. 
The discussed model includes stereotypes connected with prejudices, 

i.e. emotional reactions to another person who belongs to a stereotyped 
group 19 and with his or her discrimination or preference, which also re-
sults from emotions 20. Altogether, stereotyping of groups evokes four main 
types of emotions 21:
1) mercy is an emotion aroused by groups deprived of both agency and 

community; 
2) envy is an emotion generated by people from competent groups, but 

not deprived of a feeling of community; 
3) contempt is an emotion aroused by people deprived of both agency and 

community; 
4) admiration is an emotion aroused by people endowed with virtues, 

both those related to agency and community, i.e. friendly groups of 
high social status, which the police as a whole and its officers aspire to. 
The aforementioned types of emotions generate the following four com-

binations of behaviour oriented at members of different stereotyped social 
groups 22:

17  Wojciszke B, Psychologia społeczna. Warsaw, 2014, p. 475.
18  Ibid., pp. 479–482.
19  According to A. Maslow, stereotyping is a concept that can be applied not 

only to the social psychology of prejudice, but also to a basic process of percep-
tion whose effects are expressed in speech through phrases and colloquial ex-
pressions; on the basis of: Maslow A.H, Motywacja…, op. cit., p. 284.

20  Wojciszke B, Psychologia…, op. cit., p. 482.
21  Ibid., p. 483.
22  Ibid., p. 484.
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1) active facilitation is an action openly oriented at making profits for 
some groups through: helping, supporting, protecting, hiring, promot-
ing or befriending; 

2) active harm is an action overtly oriented at causing losses by members 
of a stereotyped group: attacking, insulting, bullying, acting against 
and rejecting in direct contacts; 

3) passive facilitation is a forced cooperation with members of a given 
group, with their own profits being the main purpose of such a cooper-
ation, which is evident, among others, in hiring members of a rejected, 
though recognised as competent, group whose skills will bring profits; 

4) passive harm is harming people by failure, omission (e.g. in granting 
promotions), ignorance, exclusion or avoidance of contact. As far as the 
police force is concerned, its activities include passive and active harm 
caused to groups and individuals who violate the rules of public order, 
public safety protection and constitutional order as well as the groups 
which cause harm to the good image of the entire force. 
According to the SCM concept, group facilitation and harm coincide 

with a feeling of community (warmth), since individuals and community 
groups are considered to have positive intentions for themselves or their 
own interests, and the groups whose profi ts are transferred into other 
ones’ profi ts, and harm is caused to the groups suspected of having bad 
intents in pursuing their goals, which ultimately favours other interests, 
and which has been confi rmed by A. Maslow, who states that having 
any common enemy results in community and friendship bonds being 
formed 23. On the other hand, in Bogdan Wojciszke’s opinion, being active 
or passive coincides with the standard of competence. People actively re-
act to groups capable of achieving their goals. A passive attitude is taken 
towards groups deprived of their agency. 

According to interpersonal behaviour approaches, agency (including: 
domination, control, motives for achievements, and rise in status and 
power) and a feeling of community (including: affi liations, social affi lia-
tion, friendship motives, care, and love) are mutually independent. The 
research fi ndings have shown that 24:
1) hostile and hateful behaviour is extremely rare as far as own group 

members are concerned; 
2) positive community behaviour such as cooperation and positive feel-

ings towards others usually trigger similar reactions of people who 
they are oriented at, which is strictly related to the principle of reci-
procity or the formation of positive and friendly feelings; 

3) competition in a conflict, or an attack on another member usually in-
tensifies an identical reaction of the partner or another member; 

4) similarity of reaction is much more consistent in a positive rather than 
negative feeling of community, i.e. positive feelings arouse positive 

23  Maslow A.H, Motywacja…, op. cit., p. 83.
24  Ibid., pp. 59–60.
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feelings while negative feelings only invite negative feelings to be ex-
pressed. 
Theoretical assumptions of the Stereotype Content Model, in relation 

to police organisational units and in comparison with other social groups, 
are relatively strongly reduced and, simultaneously, strengthened by stat-
utory provisions and principles of police ethics. The status of police offi c-
ers, their community character and stereotyping of the entire force are 
strengthened by such competence standards as to 25:
 1) define the main areas of police competence to actively make people’s lives 

peaceful and safe, protect public order, and actively interfere in the lives 
of potential criminals and offenders or people who have already been 
recognised as criminals by a court, or as offenders by police officers; 

 2) oblige police officers to wear a standard issue uniform and equipment; 
 3) appoint the National Police Chief a superior of all police officers and a 

central body of government administration; 
 4) specify relatively rigid criteria for the recruitment of candidates for the 

police: service can be performed by a Polish citizen of good reputation 
who has not been convicted by a final court judgement of a crime or 
fiscal offence, who enjoys full public rights, who has at least second-
ary or secondary vocational education as well as the physical and 
mental capacity to serve in armed forces, subject to specific official 
discipline to which he or she is ready to submit, and who gives a guar-
antee of secrecy in accordance with the requirements set out in the 
regulations on classified information protection; 

 5) cover the costs of police operations from the state budget and other 
sources of public funds; 

 6) make it possible for police officers to use force and firearms against 
members of other social groups; 

 7) introduce statutory opportunities to run a criminal information bank 
and to use other institutions’ personal data banks to carry out statu-
tory tasks without the knowledge and consent of the person concerned; 

 8) create the opportunities to identify and prevent crimes and minor of-
fences through: checking people’s identities; arresting; searching per-
sons, premises and deliveries; observing and recording the images of 
persons and premises; conducting body searches; 

 9) make it possible to use equipment that prevents telecommunication in 
a specific area; 

10) make it possible to be given assistance by other public institutions, 
including uniformed services such as: military police, border guard, 
armed forces; 

11) grant police officers the status of public officers as defined in the 
criminal code; 

12) restrict the opportunities for police officers to freely take up additional 
gainful employment. 

25  Act of 6 April…, op. cit., Art. 1; Art. 5 items 1 and 2; Art. 14–16; Art. 18; 
Art. 47; Art. 60–62; Art. 66.
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Among the factors reducing the social position of the police and its of-
fi cers, when compared to other social groups and their communities, the 
following standards can be specifi ed 26:
1) police officers cannot carry out activities or tasks that undermine 

trust in the police and public authority institutions, which means that 
they are obliged to shape the high social status of the police and their 
agency-related opportunities and community characteristics; 

2) police officers are obliged to make declarations about their property, 
including the property covered by their matrimonial joint ownership;

3) police officers are not allowed to be members of political parties and 
are obliged to inform their superiors about: their affiliation with as-
sociations; planned departure from the European Union for more than 
3 days; taking an extra job; holding stocks or shares in agencies pro-
viding detective services or other services related to the protection 
of property and persons by their spouse or a person in the common 
household; 

4) to exclude the principles of police ethics from generally applicable 
values and moral standards and to focus them on the obligation to 
respect human dignity, the rule of law, care for good interpersonal 
relations, provision of service and kindness to colleagues and other 
people. 
The stereotype of the police as a modern society’s hierarchical force 

has been complemented by some qualities attributed to so-called Amber 
Organisations, military and police organisations included. The main at-
tributes of such organisations are as follows 27:
1) striving for order, stability and predictability through, among others, 

institutional control and bureaucratic rules, formal titles, established 
hierarchies and organisational procedures; 

2) functioning of precisely defined, formalised roles and identities, stable 
and scalable hierarchies and, consequently, a clear separation; 

3) embedding an overall structure on a rigid pyramid, where planning 
and performance are clearly separated; thinking is placed at the top 
and acting at the bottom; decisions taken at the top are forwarded to 
the bottom through successive management layers; formal reporting is 
delivered from subordinates to superiors; 

 4) specifying the ways of behaving, thinking, dressing and eating with 
regard to organisational affiliation; 

 5) recognising by members of the organisation their place and roles in 
a hierarchical structure which rejects the personal loyalty of subor-
dinates to their superiors; complying with applicable obligations to 
avoid conflicts and achieve harmony; 

26  Ibid., Art. 62–63; Zasady etyki zawodowej policjanta, op. cit, §: 14–15; 19–20; 24.
27  Hofstede G, Hofstede G.J, Minkov M, Kultury i organizacje. Warsaw, 2011, 

pp. 121, 137; Eisler R,  Montuori A, The Partnership Organization. A System Ap-
proach. Journal of the Organisation Development Network, 2001, Vol. 33, No. 2, 
p. 13; Laloux F, Pracować inaczej. Warsaw, 2015, pp. 29–33, 51.
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 6) functioning of a simple morality based on the accepted way of acting 
when performing one’s own organisational role defined by the two ex-
tremes: right or wrong; 

7) establishing an entire catalogue of rules and making certain organi-
sation members responsible for complying with them and for imposing 
disciplinary measures and penalties on those who do not comply with 
the rules adopted; 

 8) hiding by members of the organisation their moral standards, which 
makes them feel guilty and ashamed when the rules are broken and 
the moral principles disobeyed; 

 9) preference for a hierarchy of domination which is based on a military 
leader model which requires absolute obedience and is driven by a 
desire to control and oppress; and any information is given only if 
needed; 

10) replicating past experiences into the future by the use of organisa-
tional learning processes, which results in a hierarchy of updating to 
be reduced, a hierarchy that supports a greater potential development 
and is based on transformative and strengthening (mentoring) lead-
ership according to which people are creative, intelligent, learn and 
want to learn, among others, by creating a mutual learning loop; 

11) collective conservatism, which makes innovation, critical thinking 
and expressing oneself unanticipated and rather undesirable; indi-
vidual talents are not recognised, rewarded or developed; and beliefs 
prevail that there is only one good method for working and solving 
problems; 

12) recognising the knowledge of the organisation as conclusive and 
transferable from one generation to another; 

13) treating people as exchangeable resources and providing substitutes 
for persons; each person may be replaced by another one who takes 
the same role in the process; 

14) social stability and socially accepted identity that arrive at the price of 
wearing a mask, at the price of learning to distance oneself from our 
own unique personality, our personal desires, needs and feelings; the 
greatest satisfaction the members of the organisation derive not from 
personal fulfillment but from defending the interests and honour of 
the group which they belong to; 

15) existence of different forms of “organisational silos”; members of the 
organisation belong or do not belong to a particular group, which re-
sults in using the form of “we” instead of ‘‘they”; 

16) desire of the organisation to be autonomous and self-sufficient in re-
lation to other social groups, which creates various barriers between 
the organisation and the outside world. 

The abovementioned qualities attributed to Amber Organisations 
which correspond to the postulated image of the police, show that, on 
the one hand, this type of organisation is aimed at shaping a high level 
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of readiness to perform key and detailed assignments in the area of se-
curity—based on the assumption that public service and legitimacy are 
provided, and certain forms of bonds with the public are developed, and 
on the other hand, they show the forms and factors of their relative al-
ienation from the public and the creation of a community capable of 
applying a combination of the abovementioned forms of infl uencing the 
stereotyped groups both internally and externally, which weakens or 
strengthens public safety and the social position of the police and its 
offi cers. From this point of view, an institutional necessity for the police 
and its offi cers is to display behaviour patterns based on the principles 
of professional police ethics 28 and a classic principle that “police is com-
munity and community is police” 29. There are also cases of active or 
passive harm caused to other people, violation of the rules of police eth-
ics, which results in the image of the entire formation being deteriorated 
in the public opinion 30, and among police offi cers as well. As A. Sadło-
Nowak points out, the police force and police offi cers have enormous 
powers which allow them to interfere in human rights and freedoms in 
accordance with the law, which as much as necessary poses a threat to 
the rights in question 31. According to Edward Wiszowaty, police offi cers, 
as any other offi cers from formal organisations, identify themselves, to a 
different extent, with the values, symbols, goals and approaches adopted 
by the police 32, which can be recognised as another prerequisite affecting 
the level of public safety 33.

The moral bond and moral development of the organisation as a 
result of stereotyping of the community subject to the assessment 

The Amber Organisation membership, granted by satisfying the neces-
sary requirements and expressing conformist attitudes, makes the mem-
bers of the organisation, including the police, shape human relations in-
ternally and externally in a normative way. The degree of internalisation 
of rules by the members of such a type of organisation becomes a factor 
of the image of the organisation subject to the analysis. According to B. 
Wojciszke, the power of conformism originates from two sources 34: 

28  Fałdowski M, Etyka zawodowa policjanta…, op. cit., p. 152.
29  Tyburska A, Udział Policji w zapewnieniu…, op. cit., p. 206.
30  Fałdowski M, Etyka zawodowa policjanta…, op. cit., p.152.
31  Sadło-Nowak A, Funkcjonariusz Policji jako podmiot…, op. cit., p. 300.
32  Wiszowaty E, Etos służby, [in:] Fałdowski M, Mocarska D (Eds), Systemowe 

ujęcie…, op. cit., p. 40.
33  45% of the surveyed police offi cers shared the opinion that the rules of po-

lice ethics have a real impact on improving public safety; based on: Fałdowski M, 
Etyka zawodowa policjanta…, op. cit., p. 388.

34  Wojciszke B, Psychologia społeczna…, op. cit., p. 277.
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1) normative influence, which involves a pursuit of being liked and ac-
cepted by others and of being submissive to what an individual recog-
nises as social standards, in particular, those the reference group ac-
cepts, i.e. an individual cares about, identifies himself or herself with, 
and about which he or she says “we”; 

2) informational influence that results from the belief that other members 
are always right, which in turn results in internal conformism being 
developed and righteousness being achieved. 
With the indicated social space of “we”, Piotr Sztompka identifi es a spe-

cifi c structural and individual area where a member of a given community 
functions with specifi ed personal relations among people in a normative 
and obligatory dimension 35. This normative and obligatory area is consid-
ered by the quoted author to be a moral bond, a higher form of develop-
ment of social bonds, because it concerns the circle of people covered by 
the “we” category. On the basis of a literature research, it is possible to 
identify strong determinants of a social, cultural and personal nature in 
relation to formal organisations 36:
1. Clearly exposed moral obligations are as follows: 
a) trust, i.e. expecting others to act with dignity towards us and con-

stantly applying the principle of presumption of good intentions of part-
ners in relation to what they say and do; 

b) loyalty, i.e. an obligation not to break the trust that we are given by 
others and to fulfil our commitments; 

c) solidarity, i.e. care for the interests of others and readiness to take ac-
tion for their good, even if it violates our own interests, including for-
giveness understood as the removal of negative emotions towards other 
people who have acted before in an undesirable way, and replacing 
them with positive emotions. 

2. Axionormative social expectations towards members of the organisation: 
a) expectations of effectiveness concern the instrumental properties of ac-

tions taken by partners—the actions of others are expected to be ra-
tional, competent, efficient and effective; 

b) axiological expectations regarding the properties of actions—the ac-
tions of others are expected to be regular, correct, predictable, respon-
sible, fair, principled, truthful, lawful, noble, etc; 

c) care-providing expectations—other people are expected to take care 
of our affairs selflessly, to be noble, helpful, altruistic and to conscien-
tiously perform their duties resulting from their assigned social role. 
35  Sztompka P, Socjologia. Analiza społeczeństwa. Krakow, 2004, p. 187.
36  Juchnowicz M, Kultura zaufania wyzwaniem współczesnego zarządza-

nia, [in:] Juchnowicz M (Ed.), Kulturowe uwarunkowania zarządzania kapi-
tałem ludzkim. Krakow, 2009, p. 175; Mroziewski M, Więź moralna pracow-
ników jako czynnik sprawności instytucji administracji publicznej. Zeszyty 
Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce, 2016, No. 1, 
pp. 59–61.
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3. The presence of a culture of trust which is characterised by the fact 
that members of a given organisation are convinced that they can rely 
on one another, are supported by their superiors and co-workers; man-
agement is transparent and based on direct communication and the 
harmonisation of objectives and participation in decision-making and 
financial matters, and that they have the relevant competences to meet 
the dynamic challenges of reality. 

4. The existence of developed forms of closeness among members of insti-
tutions such as: 

a) social closeness which results from interpersonal relations based on 
trust, friendship, common experiences; 

b) institutional proximity which reflects similar institutional conditions 
resulting from the same incentives and constraints, for instance, legal, 
economic, political, cultural ones—its high level refers to being subor-
dinated to the same formal or informal institutions; 

c) cognitive closeness which results from a degree of similarity in the way 
employees perceive, interpret, understand and evaluate the world; 

d) organisational proximity concerning a degree of similarity of people 
shaped by a specific arrangement of hierarchical, informational and 
functional relations. 

5. Clearly formulated cultural rules, including moral rules, containing a 
charge of duty ranging from a categorical demand for a certain course 
of conduct or a certain purpose in a positive styling as an obligation 
(“must”) and in a negative styling as a prohibition (“cannot” or “must 
not”) through approvals, defined by words: “may” or “can” to recom-
mendations or preferences (it is advisable to use the phrase: “It would 
be good if…”). 

6. A high degree of internalisation of values crucial to an ethical organi-
sational culture in universal and professional dimensions as well as 
for the functioning of moral rules and the standards of conduct con-
tained in the code. 

7. Highly developed social competences of managers related to their per-
sonal maturity, based on: ability to establish close contacts involving 
warm relationships; sensitivity to others; acceptance, understanding, 
tolerating others’ weaknesses and deficiencies; ability to transcend 
one’s own interpersonal limitations; resignation from selfish attitudes, 
subordination to and exploitation of other people; interest in people; 
ability to treat everyone as someone valuable and exceptional; ability 
to show concern for the good of another person, his or her development 
in accordance with the system of values together with acceptance of 
different ways of human thinking or behaviour. 

8. The domination of managers’ reliability; a reliable manager is a decent 
and kind person, one who can be relied on and trusted, who does not 
disappoint those in need who he or she has taken care of, who rightly 
accepts others’ issues as his or her own; and those who he or she has 
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to fight with can be sure that the person will make all possible efforts 
not to cause any harm to them, except for what the defence of his or 
her friend requires. A reliable person is also righteous, self-confident, 
calm, noble; someone who will not fail in difficult situations but will 
support, protect and help. The person has a strong character, but at 
the same time a sensitive heart; a reliable carer is sensitive to other 
people’s needs. 

9. Shaped managerial leadership, i.e. exercised by humble people, acting 
by vocation, characterised by noble authenticity, willingness to serve 
others and develop the strong and positive personality traits of their 
subordinates, and recognising their subordinates as co-workers. 
Moral bonds between members of a given organisation strengthen its 

cohesion. According to Krystyna Kmiotek and Teresa Piecuch, this is ex-
pressed in a specifi c feeling of the group members, in their sense of com-
munity 37. It is manifested in a situation where the members concerned 
more often use the term “we” instead of “I”; the group is therefore coherent 
when its members are very keen to belong to the group, and show their 
involvement when they feel motivated to stay within the group 38. In the 
opinion of Jerzy Szczupaczyński, the level of group cohesion is infl uenced 
by the following factors 39:
a) rigidity of selection criteria—the research findings show that the more 

difficult it is to become a member of the group, the stronger the group 
consistency remains; 

b) strong competition—cohesion increases when the group works in con-
ditions of intense competition or external threat, because the sense of 
solidarity and morality within the team increases; 

c) time, size of the group, previous successes of the group, clarity of com-
mon goals. 
Among positive aspects of cohesion, there are the following 40: satisfac-

tion with being a group member; higher acceptability of the group goals; 
low absenteeism and turnover of the group members; loyalty and generos-
ity of individuals; an increased sense of mutual attractiveness; recognition 
by individuals of the group norms and behaviour patterns. Strong cohe-
sion of the group is combined with such negative aspects as 41: ability to 
act effectively against the interests of the organisation; group thinking—
the desire for unanimity prevails over the realistic assessment of a situ-
ation; errors in decision-making related to overestimation of the group’s 
strength; deindividualisation of individuals. 

37  Kmiotek K, Piecuch T, Zachowania organizacyjne. Teoria i przykłady. War-
saw, 2012, p. 88.

38  Ibid., pp. 88–89.
39  Ibid., p. 89.
40  Ibid., p. 90.
41  Ibid.
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Moral bonds between employees and, at the same time, organisational 
cohesion is weakened mainly by such destructors as 42:
1) types of culture of distrust: a culture of cynicism as an antithesis of 

trust; a culture of manipulation as defined by the antithesis of loyalty; 
a culture of indifference as an antithesis of solidarity; 

2) dominance of egocentric leadership motivated by giving priority to 
one’s own schedule, safety, status or remuneration; 

3) strong influence of managers with immature personality traits: people 
who do not have a developed awareness that life is about giving and 
not taking; people who are afraid to make mistakes and therefore avoid 
making decisions; people who have a great desire to please others and 
maintain superficial relationships; people who strongly criticise them-
selves and have low self-esteem; people affected by perfectionism and 
excessive guilt; and people who have depressive tendencies and treat 
others as tools to achieve their goals; 

4) presence of a defensive inhibition system of attachment, which in-
cludes distancing oneself from other employees, avoiding interrelation-
ships, attempting to solve problems on their own and treating others 
with mistrust, as people one cannot rely on. 
The formation of an ethical organisational culture can be considered 

a desirable effect of moral bonds. Positive aspects of this culture in-
clude 43:
1. Organisational trust, considered a key to ethical culture. When an in-

dividual is recognised as reliable, people have confidence in his or her 
abilities, kindness and honesty. If trust is dominant in an organisa-
tion, people are more likely to maintain positive expectations of integri-
ty, motivation and behaviour. This positive climate can help employees 
take risks while working together, allowing trust to fill in the existing 
gaps. This is why trust is a parameter of an ethical culture: it makes 
it easier for members to look after one another; it requires a shared 
commitment to the same principles; it encourages a sense of moral 
obligation to the law. In conclusion, when trust is high, employees are 
more interested in doing the right things because they know that they 
share risks with other workers, which encourages them to cooperate 
with other organisation members. 

2. Ethical leadership — employees seek ethical guidance in their deci-
sion-making so that leaders who consistently engage themselves in 
ethical conduct with honesty respect and care for others can play an 
influential role in the organisation’s culture as an axionormative role 
model with personal assets to convincingly direct the organisation’s 

42  Mroziewski M, Więź moralna pracowników…,op. cit., pp. 62–63.
43  Filabi A, Bulgarella C, Organizational culture drives ethical behaviour: 

evidence from pilot studies. OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum, 
2018, pp. 8, 13–15.
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attention to ethics. Ethical leadership also requires imposing ethical 
principles and being visible and involved in constructive two-way com-
munication on ethical issues (e.g. talking to and listening to employ-
ees), taking responsibility for good and bad performance and keeping 
people accountable for ethical standards. 

3. Being well-oriented on the concern for the common good: apart from 
being interested in themselves, people also focus on how the organisa-
tion and its activities can affect other people and even the entire com-
munity, which affects the definition of the good from the perspective of 
the entire community, and not only in terms of group or organisational 
interests. 

4. Empathy, understood as an ability to “see and be in other people’s 
shoes”, acts as an impoverished ego state in which people engage 
themselves by choice. If empathy is the ability to put oneself in the 
shoes of others, cognitively and/or emotionally, and if it is conscious 
behaviour that incurs personal costs, then it entails a deeper state 
of consciousness associated with reflection and reaction to one’s sur-
roundings in order to help other people. 

5. Positive ethical effectiveness of the organisation members. Not only 
does an ethical culture properly follow a normative standard, but peo-
ple should be confident that they can influence ethical performance 
through freedom of speech, reporting ethical issues or violations, and 
through the use of internal and external resources to control the or-
ganisation’s ethics. Despite the social cost of “putting oneself at risk”, 
people who care about the organisation’s ethics and believe that their 
actions can help the organisation’s moral development will take steps 
to counteract unethical performance. 
Elements of ethical culture refer to internal and external relations of 

the organisation and its members with individuals from other communi-
ties and organisations. On the basis of the measurement of the level of 
development of the abovementioned characteristics of the ethical culture 
of organisations, the levels and stages of moral development of the organi-
sations subject to the assessment can be distinguished, including police 
organisational units, (Table 1). The scientifi c bases for distinguishing the 
levels and stages of moral development result from the assumptions of 
organisational development theory 44 and fi ve models of ethical behaviour 
of business organisations 45. 

44  Griffi n R.W, Podstawy zarządzania organizacjami. Warsaw, 2002, pp. 406, 
410.

45  Lambin J.J, Strategiczne zarządzanie marketingowe. Warsaw, 2001, 
pp. 77–78.
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Table1
 Levels and stages of moral development of police organisational units

Stages and 
levels of moral 

evolution

Characteristics of the stage and level of moral development of 
the organisation

1. Amoral The lowest level. The morality of duty prevails; offi cers deliberately 
fail to consider the moral aspects of their actions; they are mainly 
guided by the interests of the institution and those of their own, 
with a tendency to break the law. The model of immoral command 
prevails.

2. Legalistic Being ethical means simply obeying the law. Institutions of this 
type recognise only the legal obligations that they take on to gain 
their benefi ts. The morality of instrumental selfi shness, common 
determination of the exchange of benefi ts and amoral model of 
command prevail.

3. Responding 
morally

Institutions that reach this level begin to reason in terms of 
the profi tability of moral behaviour; they recognise that good 
interpersonal relations with clients and the local community are of 
importance. A responding organisation usually acts ethically and 
legally, even if it does so only in its own interest. The morality of the 
law and interpersonal consent with the local community prevails. A 
situational model of moral command operates.

4. Initially moral At this stage, institutions openly admit that the cost of moral 
behaviour can sometimes be a compromise in the interests of the 
society and the institution itself. Declarations of the mission or 
published code of ethics clearly mention the concern for moral 
values, respect for the law, and observance of fair practices. The 
morality of consensus, compromise and social consent functions; a 
moral model of command is under stabilisation.

5. Morally 
developed

This category of organisations have clearly declared their recognised 
moral values, informed the members who have accepted them and 
put them into practice. These institutions are at the peak of their 
ethical development; they skillfully combine effi ciency with the moral 
development of their offi cers. The organisation employs specialists 
in creating and respecting moral principles. The behaviour of 
organisational units and offi cers is dominated by moral rules over 
the law and its application. The image of the organisation comprises 
the morality of non-arbitrary social cooperation and a moral model of 
command.

Source: developed on the basis of: Lambin J.J., Strategiczne zarządzanie mar-
ketingowe, Warsaw 2001, p. 77; M. Mroziewski, Ocena zależności typu klimatu 
moralnego instytucji administracji publicznej od poziomu rozwoju rozumowania 
moralnego ich decydentów w aspekcie społecznych oczekiwań, Zarządzanie Pub-
liczne, 2014, No. 4, p. 64.

The aforementioned levels of moral development of the organisation 
indicate that it loses interest in intraorganisational issues and benefi ts, 
but arouses in its provision of public service, responsibility and participa-
tion in the creation of a social environment that accepts the general pub-
lic moral values. In democratic societies, such values should be strongly 
correlated with the applicable law, which in principle should be largely in 
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line with the moral beliefs of the majority of the society 46. Therefore, the 
highest level of moral development of the organisation should generate 
moral bonds between its members and members of other communities, 
based on the principle of subsidiarity and co-responsibility for the quality 
of living and working conditions. An organisation operating at the highest 
level of moral development is a generator of social capital in an internal 
and external dimension. According to Donald Cohen and Laurence Pru-
sak, social capital is a resource of active links between people, based on 
mutual trust and understanding as well as shared values and attitudes 
that bind participants of social networks and make their cooperation pos-
sible 47. According to Elżbieta Jędrych and Justyna Berniak-Woźna, in ex-
ternal relations, a “bridging” form of social capital is created, which makes 
it easier for the given organisation members and the organisation itself 
to gain benefi ts and solve various problems, mainly through direct or in-
direct links with other entities in social networks. Internal links create 
a “bonding” form of social capital, which is based on features that affect 
collective cohesion and facilitate the pursuit of common goals 48. On the 
one hand, the degree of development of a “bonding” social capital can be 
refl ected by the degree of development of moral bonds between community 
members, and can be considered as a factor reducing the stereotyping of 
police services and their subcultures. On the other hand, the degree of de-
velopment of a “bridging” social capital may characterise the level of moral 
development of the surveyed organisations, including the level of their ste-
reotyping and relative isolation from other social organisations, which is 
important from the point of view of the effectiveness of the police in fulfi ll-
ing their social mission in the sphere of public security. The development 
of internal and external social capital through the development of moral 
bonds and moral attitudes of community members is a condition for the 
development of the concept of the Common Good Economy, in which “we 
will not learn to act against one another but with one another” 49, which 
would reduce negative social effects of systemic stereotyping of groups 
and organisations. 

In conclusion, it can be noted that there is a research problem con-
cerning the relations between the level of development of moral bonds 
between police offi cers, i.e. “bonding” their social capital and the level of 
their moral development, which is recognised as their “bridging” social 
capital. The research fi ndings may be useful for the analysis of the main 
directions of concentration of the attitudes of police offi cers subject to the 
survey as regards the issue of public safety.

46  Morawski L, Wstęp do prawoznawstwa. Toruń, 1996, p. 48.
47  Jedrych E, Berniak-Woźny J, Kształtowanie kapitału społecznego organi-

zacji. Warsaw, 2018, p. 65.
48  Ibid., pp. 66–67.
49  Felber C, Gospodarka Dobra Wspólnego. Model ekonomii przyszłości. Rz-

eszów, 2014, p. 16.
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Methodology of the research carried out 

Considering the abovementioned analyses, the study was undertaken 
in the second half of 2019:
1) by means of a diagnostic survey and survey questionnaire, where the 

level of development of the moral bond of police organisational units 
was established from the perspective of public safety and the level of 
moral development of those units through an analysis of the results 
obtained from two groups of randomly selected respondents: one repre-
senting local command structures (commune, municipal and district 
police stations and posts) and the other representing institutions at the 
level of provincial headquarters and the National Police Headquarters; 

2) through identification of the strength and direction of a linear relation-
ship between the listed variables, i.e. the index value of the level of de-
velopment of moral bonds between police organisational units subject 
to the survey, being the first variable, and the index value of the level 
of moral bond development of these units, being the second variable; 

3) through identification of the level of development of the variables ana-
lysed in selected spheres of the operation of the units surveyed in a 
system of two research samples and as a whole. 
Based on the empirical research undertaken, three independent re-

search hypotheses of zero type were adopted:
1) the level of development of the moral bond of police organisational 

units subject to the survey does not affect the level of their moral de-
velopment measured using specific variants of the feature surveyed; 

2) according to the scale of evaluation adopted for the analysis of the var-
iables, the police organisational units subject to the survey are charac-
terised by the lowest levels of development of the moral bond and moral 
development; 

3) there are no differences among the levels of development of the ana-
lysed variables between police organisational units from the group of 
local police units and the group of provincial police headquarters, in-
cluding the National Police Headquarters. 
To solve the research problem, the following methodological assump-

tions were adopted:
1) the assumed levels of development of the variables of the surveyed po-

lice organisational units can be diagnosed by means of a question-
naire of selected characteristics and their variants with a quantitative 
scale of their intensity in four percentage/number ranges: 1÷24; 25÷49; 
50÷74; 75÷100; 

2) the adopted numerical scale makes it possible to calculate the index 
of the level of intensity of the analysed variant for a given variable and 
the distribution of the indicated grades in four separate compartments; 

3) the assessment scale provides a basis for specifying an average inten-
sity of feature variants and index spacing in relation to social expec-
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tations, which can be considered exemplary when they correspond to 
100% intensity of the feature variants of a given variable; 

4) in order to identify the level of development of the examined variables, 
three levels of analysis according to the index (point) scale of values 
were adopted: 1÷49 (the lowest level of evaluation); 50÷74 (an average 
level of evaluation); 75÷100 (the highest level of evaluation) levels of 
intensity of feature variants, where the level of development of a given 
variable will be considered socially unacceptable in a given feature 
variant if it is assigned an average intensity level of 50 points or less; 

5) the establishment of the index value of the level of development of mor-
al bonds of the surveyed police organisational units is possible after 
applying 23 variants in the survey, and identifying the level of moral 
development using 15 variants of the feature 50.
In order to identify the level of development of moral bonds of the sur-

veyed police organisational units and the level of their moral develop-
ment in index (quantitative) and qualitative terms, three quantitative and 
qualitative levels of intensity of their variants were determined (Table 2) 
according to the principle adopted in the third point of the research as-
sumptions.

Table 2
Levels of analysis of the development of moral bonds of the surveyed police 

organisational units and their moral development according to the degree of intensity 
of feature variants

Analysed 
variable

Levels of analysis of 
the features subject to 

the survey 

Number of 
variants

Index (point) ranges 
of the levels of 

analysis 

1. Level of the 
moral bond 
development 

of the 
organisational 

units

1. Poorly developed bonds 
(low level) 

23

23–1127

2.  Developed bonds 
(medium level) 1128–1702

3. Binding ties (highly 
developed level) 1703–2300

2. Level of moral 
development of 
organisational 

units

1. Legalistic level (low 
level)

15

15–735

2. Initially moral (medium 
level) 736– 1110

3. Morally developed 
(highly developed level) 1111–1500

Source: author’s own work

50  The adopted variants of the analysed variables will be specifi ed in the fur-
ther part of the study, together with a description of the research fi ndings. 
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In order to determine the strength and direction of the linear rela-
tionship between the adopted variables, i.e. the index value of the level 
of moral bonds between the surveyed police units and the index value 
of the level of moral development, such measures as the Spearmanado 
correlation coeffi cient of the group analysis of the units as well as the 
Pearson’s coeffi cient for the entire population subject to the survey were 
adopted. Verifi cation of the adopted research hypotheses was under-
taken on the basis of the results included in the contents of the correctly 
completed survey questionnaires.

Survey results and their analysis 

Survey questionnaires were addressed to seventy respondents—po-
lice organisational unit offi cers. Sixty correctly completed questionnaires 
were returned (33 from units listed as local units; 27 from units listed 
as provincial headquarters and the National Police Headquarters). The 
structure of the randomly selected respondents indicates that the survey 
undertaken involved mainly males; in the fi rst group there were 27 of 
them (81%); in the second group, 20 (74%). Among the respondents, the 
group aged 30–49 (group I – 32, group II – 24) with secondary education 
prevailed: group I – 24 (72%) and group II – 15 (55%). The the fi rst group 
of surveyees were mainly recruited from commune/municipal and district 
police headquarters – 25 respondents, from police stations – 5, and from 
police posts – 3. The second surveyed group consisted of provincial police 
headquarters’ offi cers – 25; and two surveyees from the National Police 
Headquarters. 

In order to verify the zero-type hypotheses adopted in the study, a com-
parative analysis of the collective distribution of the assessed features as-
signed to the variants of the examined features according to the adopted 
ranges, the number of respondents’ indications, and the average values, 
which allowed the distance (gap) in relation to the social expectations of 
the examined variable (Table 3) to be calculated, was prepared for the 
groups subject to the survey.

The average evaluation of the intensity of the variants of the level of 
development of moral bonds of the surveyed police organisational units, 
calculated for the whole sample (N=60), was 63.9 points. Therefore, the 
distance to the postulated level is 36.1 points. In the whole sample, only 
about 21% of respondents’ indications concerned the level of poorly de-
veloped moral bonds, with the level of developed bonds being 41.5%, and 
the level of bonding ties being 37.5% in the areas covered by the sur-
vey. The average values of the intensity of this variable in the surveyed 
groups were relatively equal, i.e. about 64 points. The surveyed groups 
in the area of the development of moral bonds did not differ signifi cantly 
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in the analysed value levels. The indicated values of variants of this 
variable were mainly focused on the second and third level of its devel-
opment. Therefore, at this stage of the analysis, it was concluded that, in 
the sphere of evaluation of the level of development of the moral bonds of 
the surveyed units, there are prerequisites for rejecting the second zero-
type hypothesis and for adopting the third zero-type hypothesis.

Table 3
Consolidated distribution of index ratings of the degree of intensity of variants of the level 
of development of moral bonds of police organisational units and the level of their moral 

development

The area 
subject to 

the analysis 
in empirical 

research

Variable index 
value / number 

of grades / 
average rating

1–24

Distribution of index ratings according to the adopted 
numerical ranges (number of indications / index 

value / average rating (percentage share in the total 
index value) [percentage share in the total number of 

indications]

25–49 50–74 75–100

Le
ve

l o
f d

ev
el

op
m

en
t 

of
 t

h
e 

m
or

al
 

bo
n

d 
of

 p
ol

ic
e 

or
ga

n
is

at
io

n
al

 u
n

it
s

N
=6

0 88240/
1380/63.9

72/1050/
14.6 (1.2)

[5.2]

217/7974/
36.7 (9.0)

[15.7]

573/34838/
60.8 (39.5)

[41.5]

518/44378/
85.7 (50.3)

[37.5]

It
 N

=3
3 48500/

759/63.9
36/486/
13.5 (1.0)

[4.7]

131/4948/
37.8 (10.2)

[17.3]

323/19829/
61.4 (40.9)

[42.5]

269/23237/
86.4 (47.9)

[35.4]

II
w

 N
=2

7

39740/
621/64.0

36/564/
15.7 (1.4)

[5.8]

86/3026/
35.2 (7.6)

[13.8]

250/15009/
60.0 (37.8)

[40.2]

249/21141/
84.9 (53.2)

[40.1]

Le
ve

l o
f m

or
al

 d
ev

el
op

m
en

t 
of

 t
h

e 
su

rv
ey

ed
 p

ol
ic

e 
or

ga
n

is
at

io
n

al
 

u
n

it
s

N
=6

0 44025/
900/48.9

148/2015/
13.6 (4.6)

[16.4]

243/8365/
34.4 (19.0)

[27.0]

378/22755/
60.2 (51.7)

[42.0]

131/10890/
83.1 (24.7)

[14.5]

It
 N

=3
3

23345/
495/47.2 

103/1309/
12.7 (5.6)

[20.8]

119/4019/
33.8 (17.2)

[24.0]

210/12765/
60.8 (54.7)

[42.4]

63/5252/
83.4 (22.5)

[12.7]

II
w

 N
=2

7

20680/
513/51.1

45/706/
15.7 (3.4)

[11.1]

124/4346/
35.0 (21.9)

[30.6]

168/9990/
59.5 (48.3)

[41.5]

68/5638/
82.9 (27.3)

[16.8]

Key: I—local units; II— provincial headquarters and NPHQ;

Source: author’s own work based on empirical research.
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The analysis of the data concerning the level of moral development of 
the surveyed units indicates, fi rst of all, that the average value of this 
variable for the whole surveyed sample was about 49 points, which de-
termines a gap of 51 points to the socially postulated level. The identi-
fi ed condition should therefore be considered as socially unacceptable. 
The groups subject to the survey differed in this area of analysis. The 
average value of the moral development level for local units was about 47 
points (gap 53 points), while for provincial headquarters, it was about 51 
points (gap 49 points). The average values show that the level of moral 
development of police local organisational units is at the lowest level of 
development, i.e. at a legalistic level. Approx. 45% of indications con-
cerned this area, of which approx. 20% of indications included values 
of variants up to 24 points. The average values assigned to provincial 
police units indicate that they have entered an initial moral stage of 
development. In this group, when compared to local units, almost 50% 
more indications concerned values of variants of characteristics above 
24 points. Therefore, in the area of this variable, there are prerequisites 
for rejecting the third zero-type hypothesis and adopting an alterna-
tive hypothesis according to which local organisational units differ from 
provincial units, because they operate at the lowest level of moral de-
velopment, i.e. at a legalistic level, and provincial organisational units 
operate at a relatively higher level, i.e. initially moral. Thus, there are 
no grounds for rejecting the second zero-type hypothesis with regard to 
local organisational units in terms of the level of moral development of 
these units.

The average values given in Table 3 show initially that there is no sim-
ple correlation between the level of development of the moral bonds be-
tween offi cers of the surveyed police organisational units (average value: 
approx. 64 points) and their level of organisational moral development 
(average value of this variable: approx. 49 points). Such a relationship 
occurs in the surveyed groups, as well as in the entire sample.

The analysis of the values of indices assigned in the system of moral 
bond shows that, in the groups subject to the survey, indications of val-
ues of over 50 points prevail (Table 4).
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Table 4.
Variant analysis of the level of development of moral bonds between offi cers of the police 

organisational units subject to the survey

No. Variants of assessing the level of 
development of offi cers’ moral bonds

Average intensity values

Local 
units
(N=33)

Provincial 
units
(N=27)

Sample 
surveyed 

(N=60)

1. Offi cers meet your expectations of acting 
with dignity towards you. 58.2 53.9 56.0

2. Offi cers meet the expectations of others to 
act with dignity towards them. 56.6 54.5 55.5

3. Offi cers do not misrepresent your 
expectations of truthfulness. 59.4 57.4 58.4

4.
Offi cers do not misrepresent your 

expectations of acting according to their 
assigned social roles.

59.5 60.0 59.7

5. 

Offi cers do not misrepresent your 
expectations of using your powers to solve 
cases in accordance with procedures and 

law.

60.3 58.5 59.4

6. Offi cers behave in a friendly manner 
towards each other and their customers. 64.2 57.8 61.0

7. Offi cers are being kind to you. 68.4 64.9 66.6

8. Degree of your kindness towards your 
superiors. 71.4 77.4 74.4

9. Degree of your kindness to other offi cers, 
including customers. 74.0 77.8 75.9

10.

Offi cers and offi cials show solidarity, 
show concern for other members of the 

organisation and are ready to act on their 
behalf even if their own interests are at 

risk.

54.4 63.5 58.9

11.
Degree of your solidarity according to the 

criterion defi ned in the content of the 
10th variant.

61.6 71.8 66.7

12.
Degree of disapproval expressed in the 

organisation for spreading suspicion and 
mistrust.

56.6 55.3 55.9

13.
Degree of disapproval expressed in the 

organisation for fi nding conspiracies and 
favouritism.

58.0 54.8 56.4

14.
Degree of disapproval expressed in the 
organisation of the exploitation of the 

naivety and trust of others.
54.7 58.2 56.4

15.
Degree of disapproval expressed by the 

organisation of its indifference to personal 
injuries and suffering.

55.7 53.0 54.4

16.
Degree of disapproval expressed in the 

organisation for the use of fraud and lies 
by offi cers.

62.7 54.3 58.5

17. Degree of you avoiding the use of 
deception and lies. 66.0 71.2 68.6
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18. Degree of your loyalty towards the 
institution. 87.7 81.1 84.4

19. Degree of your loyalty towards the team. 78.0 80.6 79.3

20. Degree of loyalty of other offi cers towards 
the institution. 80.4 66.1 73.2

21. Degree of loyalty of other offi cers towards 
the team. 61.7 63.8 62.8

22.
Degree of your readiness to give up leaving 
your present team in the event of a more 

favourable proposal.
66.0 69.7 67.8

23.
Extent to which you are ready to give up 
leaving your organisation in the event of 

a more favorable proposal.
70.6 65.9 68.2

Source: author’s own work based on empirical research.

A very high level of intensity in the surveyed units concerns the level 
of offi cers’ loyalty to their institution and team (variants: 18–20), with 
provincial police headquarters’ offi cers indicating, when compared to re-
spondents from local units (approx. 80 points), a relatively lower level of 
their loyalty to the police as an institution (variants: 20; 66 points) 51. At a 
similar level, the respondents also indicated that they behave in a friendly 
manner towards their superiors (variant: 8; average intensity: approx. 74 
points). On an average level, the offi cers surveyed showed a degree of 
kindness towards one another and their customers (variants: 6, 7, 9; av-
erage degree of intensity: approx. 68 points). From the point of view of 
social ties, an average gap indicated by the surveyees, approx. 39 points, 
should be considered unfavourable (variant: 6) in terms of showing the 
degree of friendliness of offi cers towards one another and their custom-
ers. At the initial stage, the indicated solidarity among offi cers of the units 
surveyed was morally identifi ed (variant: 10; average degree of intensity 
approx. 59 points), while a higher degree of solidarity may be assigned to 
offi cers of provincial police headquarters (approx. 63 points) rather than 
to offi cers from local units (average degree approx. 55 points). When ana-
lysing variants from 12 to 16, it may be concluded that there is a gap in 
the surveyed units of more than 45 points in the sphere of respect for 
the principles which build organisational trust and solidarity among the 
people. This fact is also shown by the degree of tolerance in the surveyed 
units for the cultures of cynicism, manipulation and indifference, while 
a higher degree of acceptance of this type of antisocial attitudes is found 
in the surveyed provincial units (variant: 16; average degree of intensity 
gap approx. 46 points) rather than in local units (gap approx. 37 points).

The results of the assessment of variants of the level of development of 
moral bonds of the surveyed police organisational units indicate that there are 

51  The research problem has been analysed in more detail in: Mroziewski M, 
Skłonność funkcjonariuszy do długookresowego działania w jednostkach orga-
nizacyjnych Policji a poziom ich organizacyjnego zaangażowania. Przegląd Poli-
cyjny, 2018, No. 1, pp. 34–40.
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premises for rejecting the third zero-type hypothesis and adopting an alter-
native hypothesis which is as follows: there are differences between the sur-
veyed and provincial police organisational units from the point of view of the 
intensity of variants characterising the level of development of moral bonds 
between their offi cers. This fact has been recognised as a basis for a vari-
ant organisational analysis of the level of their moral development (Table 5).

Table 5
Variant analysis of the level of moral development of the police organisational units subject 

to the survey

No.
Variants of assessing the level of moral 
development of the organisation

Average intensity values 
Local 
units
(N=33)

Provincial 
units
(N=27)

Sample 
surveyed
(N=60)

1. Offi cers avoid being driven by greed and 
selfi sh desire to maximise their interests. 53.5 51.7 52.6

2.
Offi cers avoid being guided by the main 
principle: “the purpose sanctifi es the 
means”.

52.5 50.7 51.6

3. 
Offi cers and offi cials shall, in pursuit of 
their interests, look after the interests of 
others.

48.4 53.5 50.1

4. Offi cers benefi t from obeying the law. 61.1 65.6 63.3

5. 
Offi cers systematically consider moral 
aspects in their decisions, actions and 
behaviour.

57.1 57.4 57.2

6.
Offi cers assume that the same moral 
principles are applicable at work and in 
their private life.

55.3 51.9 53.6

7.
Offi cers are aware that everything they 
do in the institution has an ethical 
dimension.

52.7 58.2 55.4

8.
Offi cers pursue the objectives of the 
institution with respect for moral rules, 
law, rules of good practice.

57.6 61.4 59.5

9.
Offi cers value the principles of good and 
benevolent practice higher than the law 
and moral rules.

34.6 51.4 43.0

10.
In the institution, moral rules and good 
practices have been codifi ed and made 
public.

49.6 48.2 48.9

11. The institution offers trainings on 
morality. 34.6 42.3 38.4

12. The unit has employees whose main task 
is to create moral principles. 32.0 34.8 33.4

13. The institution has pragmatics of action 
integrated with morality. 37.8 42.5 40.1

14.
There is a philosophy in the institution 
which combines effectiveness with the 
moral development of offi cers.

34.8 43.6 39.2

15. The institutional climate is ethical. 45.8 52.6 49.2

Source: author’s own work based on empirical research.
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The values attributed to the variants of the assessment of the level of 
moral development of individuals indicate that, in the surveyed groups of 
individuals, the features of a legalistic level, i.e. the lowest level adopted 
in the study in question, prevail. The conclusions drawn from the values 
attributed to variants 11 to 14 can be considered as prerequisites for the 
subject matter. In the surveyed units (at a relatively low level, socially 
unacceptable), there are variants for training offered on moral rules (aver-
age value of approx. 38 points), and for specifying the duties of persons 
in charge of creating moral rules in the units and developing the level of 
moral reasoning of the offi cers. One of the consequences of the identifi ed 
state of affairs is that the surveyees perceive the ethical climate function-
ing in local units to be at a relatively low level (approx. 46 points), while 
in provincial units, the impact of this climate is felt with an intensity of 
approx. 53 points.

The assessment corresponds to the fact that, with an intensity of about 
49 points, there is a codifi cation and popularisation of moral rules and 
good and kind practices in the surveyed units (variant: 10). Therefore, fi rst 
of all, police offi cers’ conduct is mainly guided by the provisions of the law 
(variant: 4; average degree of intensity of approx. 63 points) and the prin-
ciples of police ethics, which results from the content of the oath included 
in the quoted Police Act, and secondly, the surveyed units’ offi cers, only 
with an intensity of approx. 54 points, notice the uniformity of their moral 
principles with the principles of the community they work with (variant: 
6). The relatively low level of social recognition of the importance of good 
practices by offi cers of the surveyed units may result from being oriented 
on the outcome of their activities (variants: from 1 to 3; gap of about 50 
points), which may generate the fact that, with an intensity of about 57 
points, police offi cers have become aware that their decisions, actions and 
attitudes contain moral aspects which may reduce or reinforce stereotyp-
ing of other social groups.

The variant evaluation of the level of moral development of the police 
organisational units shows that among the surveyed groups there are sig-
nifi cant differences in the level of intensity of trainings for offi cers on ethi-
cal issues (variant: 11; average intensity in local units, approx. 35 points, 
and in provincial units, approx. 42 points) and in the level of intensity of 
the philosophy of police performance, which combines the effectiveness 
of offi cers with the moral development of their personality (variant: 14; 
average intensity in local units, approx. 35 points, and in provincial units, 
approx. 44 points). Therefore, it can be concluded that the results of the 
variant analysis of the level of moral development of the surveyed units 
does not provide relatively clear grounds for rejecting the third zero-type 
hypothesis adopted in favour of the survey.

An analysis of the level of development of the characteristics of the sur-
veyed organisational units in the system of index values assigned to them 
and the ranges of these indices contained in Table 2 indicate a specifi c 
distribution of the results obtained according to the adopted evaluation 
levels (Table 6).
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Table 6
Identifi ed levels of development of moral bonds of the surveyed police organisational units 

and levels of their moral development in the system of the assigned index values

Analysed 
variable

Levels of 
analysis of the 
characteristics 

analysed

Local units
N=33

Provincial units 
N=27

Number Percentage % Number Percentage %

1. Level of 
development 
of the moral 
bond of the 
organisational 
units

1. Level of poorly 
developed moral 
bonds (low level) 

5 15.1 4 14.8

2. Level of medium-
developed bonds 
(average level) 

22 66.7 15 55.6

3. Level of the 
organisation’s 
binding ties (highly 
developed level) 

6 18.2 8 29.6

2. Level 
of moral 
development of 
organisational 
units 

1. Legalistic level 
(low level) 13 39.4 11 40.7

2. Morally initial 
level (average level) 19 57.6 15 55.6

3. Morally developed 
level (highly 
developed level) 

1 3.0 1 3.7

Source: author’s own work based on empirical research.

The indices assigned to the surveyed police organisational units in the 
area of development of moral bonds indicate that about 85% of the units 
operate in the area of developed and binding moral bonds. At the highest 
level of their development, approx. 30% of provincial police organisational 
units were identifi ed, which signifi cantly differs from local units, where 
approx. 18% of units from the adopted sample operate at this level. In 
relation to the results of the analysis of the level of moral development 
of police organisational units, it can be stated that most of them (ap-
prox. 56%) function morally at the initial level. The highest moral level 
was achieved by individual units. A relatively large group of the examined 
sample of units, approx. 40%, demonstrates only a legalistic level of moral 
development. The discussed results indicate that signifi cant differences 
in the value of the percentage share of the surveyed units in the sphere 
of development of their moral bonds at the level binding the organisation, 
strengthen the circumstances for rejecting the third zero-type hypothesis 
adopted in the conducted research.

In order to verify the first zero-type hypothesis, concerning the 
strength and direction of the infl uence of the level of development of mor-
al bonds between police offi cers on their organisational level of moral 
development, an attempt was made to determine this relation using the 
Spearman’s rank correlation coeffi cient for the two survey groups with 
the number N=33/27 and for the whole sample N=60 using the Pearson’s 
coeffi cient. The correlation coeffi cient of ranks between the examined 
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variables in local units is Rst = 0.33, and in provincial headquarters, 
Rsw = 0.74. The values of the correlation coeffi cient of ranks in both sam-
ples are higher than the critical values. For a sample with N = 33, it is 
r(0.1;33) = 0.287; for a sample with N = 27 it is r(0.1;27) = 0.323 52. The 
obtained correlation coeffi cients of ranks show that, in local units, there 
is a weak and positive linear correlation between the variables (coeffi -
cient values are greater than Rs = 0.3 and less than Rs = 0.6), whereas 
in provincial headquarters, this correlation is not only positive but also 
relatively strong (coeffi cient values are greater than Rs = 0.61 and less 
than Rs = 1.0 53. For the whole test sample N=60, the Pearson’s coeffi cient 
is Rp = 0.535, and its value is greater than the critical value r(0.1;60) = 
0.214 54, which means that there is a positive linear relationship of mod-
erate correlative strength between the variables examined in the entire 
sample. The discussed results of the relationships between the indices of 
values of the level of development of moral bonds of the surveyed police 
units and the quantitative indices of the level of development of the moral 
bonds of the surveyed units show their statistical signifi cance, because 
the values of the indices are higher than the critical values attributed to 
the number of the examined samples. Due to the possible inadequacy 
of the structure of the examined samples to the structure of the entire 
police force in the country, the results obtained are of a diagnostic, cog-
nitive and pilot character. The described result of the survey allows for 
rejecting the fi rst research hypothesis and adopting an alternative hy-
pothesis stating that the level of development of moral bonds between 
police offi cers of organisational units has a moderate and positive im-
pact on the level of their moral development, with this dependence in lo-
cal units being weak, and in provincial headquarters, considered strong. 
The different strengths of dependencies among the examined variables 
identifi ed in local and provincial units strengthens the argumentation in 
favour of rejecting the third zero-type hypothesis. 

Conclusions

Carried out in a theoretical and empirical dimension, the fi ndings of the 
research into the identifi cation of the strength and direction of infl uence 
of the level of development of moral bonds between police offi cers of the 
surveyed local and provincial police units, and into the level of their moral 
development, make it possible to formulate the main conclusions, for the 
benefi t of managerial practice, which are as follows:

52  Kot S.M, Jakubowski J, Sokołowski A, Statystyka. Podręcznik dla studiów 
ekonomicznych. Warsaw, 2007, p. 300.

53  The numerical ranges for the assessment of strength and direction of de-
pendence were adopted from: Maksimowicz-Ajchel A, Wstęp do statystyki. Meto-
dy opisu statystycznego. Warsaw, 2007, p. 175.

54  Kot S.M, Jakubowski J, Sokołowski A, Statystyka. Podręcznik dla…, op. 
cit., p. 304.
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1) The level of development of officers’ moral bonds positively influences 
the level of moral development of police organisational units, and can 
be used as an element of effectiveness in socialising police operations 
in the community, i.e. implementing the community policing philoso-
phy and as an element of increasing the organisational efficiency of its 
units in the scope of carrying out missions targeted at public safety; 

2) Particular efforts to increase the organisational level of moral develop-
ment are required to be made by local police organisational units; 

3) In all police units, it is necessary to intensify activities in the area of 
training officers on basics of police professional ethics, rules of good 
administrative practices, and rules of shaping internal and external 
social bonds from the perspective of an ethical organisational culture; 

4) A high degree of involvement of officers in their activities, including 
a high degree of their organisational and team loyalty, should be re-
garded as an important factor in the moral development of police or-
ganisational units and in reducing the degree of internal and external 
stereotyping of the police force and its officers.
The identifi ed relatively low level, i.e. the legalistic one, moral develop-

ment of the surveyed police units may constitute a barrier in the imple-
mentation of community policing rules as regards public safety, which 
in the long run may lead to an increase in the identifi ed gap between the 
expectations of the society and the moral attitudes of police offi cers.
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O SYMULATORZE DZIAŁAŃ POLICJI W SYTUACJACH 
KRYZYSOWYCH W KONTEKŚCIE BADAŃ 

EWALUACYJNYCH PRZEPROWADZONYCH W WYŻSZEJ 
SZKOLE POLICJI W SZCZYTNIE W LATACH 2014–2019
Fundamentalna rola Policji w zakresie realizacji zadań w obszarze bez-
pieczeństwa wewnętrznego obliguje do ustawicznej optymalizacji systemu 
szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów, a tym samym ciągłych 
poszukiwań nowych modeli i schematów szkoleniowych. Nie ulega bo-
wiem wątpliwości, że zasadniczym czynnikiem decydującym o profesjona-
lizmie i właściwej realizacji podejmowanych działań i czynności służbowych 
jest prawidłowe szkolenie, kształtujące i podnoszące zarówno wiedzę, jak 
i umiejętności zawodowe policjanta, adekwatne do współczesnych potrzeb 
i wyzwań, prowadzone przez kompetentną, doświadczoną i wykwalifi ko-
waną kadrę dydaktyczną przy wykorzystaniu nowatorskich narzędzi dy-
daktycznych, zapewniających osiągnięcie zakładanych celów. W tak za-
rysowanym kontekście, kursy realizowane w Wyższej Szkole Policji (da-

1  Dr Agnieszka Choromańska — doktor nauk prawnych w zakresie prawa 
karnego, młodszy inspektor Policji, dziekan Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk 
Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Autorka opracowań książkowych 
i artykułów z zakresu procedury karnej, postępowania mediacyjnego i postępo-
wania w sprawach nieletnich. Zainteresowania naukowe: taktyka i technika kry-
minalistyczna, postępowanie dowodowe, gwarancje uczestników procesu karne-
go, instytucje konsensualne oraz ekonomizacja i informatyzacja procesu karne-
go, a także ewaluacja jakości działalności naukowej. 

 Kontakt za pośrednictwem redakcji.
2  Dr Justyna Jurczak — doktor nauk o bezpieczeństwie, adiunkt w Zakładzie 

Badań nad Przestępczością i Terroryzmem Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie 
Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. 
Autorka opracowań książkowych i artykułów z zakresu bezpieczeństwa imprez 
masowych, przestępczości stadionowej i mowy nienawiści, szkoleń policyjnych, 
a także metodologii bezpieczeństwa. Zainteresowania naukowe: metodologia bez-
pieczeństwa, mowa i przestępstwa z nienawiści, współczesne zagrożenia bezpie-
czeństwa. 

 Kontakt za pośrednictwem redakcji.
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lej: WSPol) w Szczytnie z wykorzystaniem nowoczesnej technologii, jaką 
stanowi symulator działań Policji w sytuacjach kryzysowych, wydają się 
najbardziej trafnym przykładem efektywnego poszukiwania pionierskich 
metod prowadzenia policyjnych szkoleń specjalistycznych.

Prototyp symulatora działań w sytuacjach kryzysowych, jako rozbu-
dowane środowisko wirtualne, umożliwiające doskonalenie umiejętności 
dowódczych, decyzyjnych w sytuacjach zgromadzeń, imprez masowych 
oraz sytuacji kryzysowych, wytworzony został w ramach projektu pn. „Bu-
dowa prototypu symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych” 
nr OR00004107 3. Podstawowym celem, dla którego podjęto próbę jego 
budowy, było zapewnienie możliwości wypracowywania procedur i algo-
rytmów działania, a w szczególności doskonalenia elementów procesu do-
wodzenia 4. Implementacja prototypu, w specjalnie zbudowanych na ten 
cel pracowniach w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie 5, miała miejsce 

3  Projekt rozwojowy realizowany w konsorcjum naukowo-przemysłowym przez 
Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie (lider projektu) oraz ETC-PZL Aerospace Indu-
stries sp. z o.o. w Warszawie (partner) w latach 2009–2012, fi nansowany ze środ-
ków MNiSW/NCBiR (Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju) w ramach VII konkursu projektów rozwojowych z ob-
szaru obronności i bezpieczeństwa. Kierownik projektu: dr hab. inż. Andrzej Ur-
ban. Wypada zaznaczyć, że w ramach zrealizowanego projektu wytworzono także 
„Rejestr Działań Sztabowych”, który został zaimplementowany w systemie dowo-
dzenia stołecznej Policji do pozycjonowania patroli ruchu drogowego w codziennej 
służbie, podczas operacji w Warszawie oraz do pozycjonowania patroli ruchu dro-
gowego. Przedmiotowe wdrożenie miało na celu poprawę zakresu dostępnych in-
formacji na potrzeby działań w ramach akcji i operacji policyjnych, wpływ na bez-
pieczeństwo wewnętrzne poprzez lokalizacje podległych sił i środków przy uży-
ciu elektronicznych map topografi cznych, sprawne i szybkie przemieszczanie sił 
i środków w zależności od zaistniałych zagrożeń, szybką i sprawną ewakuację osób 
postronnych z terenów zagrożonych, nadzór nad podległymi siłami wyposażony-
mi w lokalizatory GPS. Opinia Komendy Stołecznej Policji potwierdziła, że zaletą 
systemu jest duża precyzyjność wskazywanego położenia, bezawaryjność, a także 
stosunkowo małe wymagania związane z obsługą techniczną. Szczególnie podkre-
ślano, że umożliwia w krótszym czasie, w odniesieniu do tradycyjnych systemów, 
reakcje na zaistniałe zagrożenia, precyzyjne kierowanie sił i środków w miejsca 
zagrożone, co w znacznym stopniu wpływa na poczucie i stanu bezpieczeństwa.

4  M. Dąbrowski, G. Gudzbeler, A. Urban, Praktyczne aspekty wykorzystania 
symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych, Szczytno 2014, s. 5.

5  W ramach projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa i adaptacja budyn-
ku nr 52/I/IX/11 na potrzeby badań i prac rozwojowych”, fi nansowanego przez 
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (decyzja nr 6145/IB/212/2011 
z 19 kwietnia 2011 r.) zaaranżowano pięć bezpośrednio sąsiadujących ze sobą 
pracowni: „Projektowania i analizy procesu decyzyjnego”, „Dowódcy operacji po-
licyjnej”, „Dowódców podoperacji policyjnych”, „Sztabu dowódcy operacji” i ze-
społu „podgrywającego” „instruktora/operatora/administratora”. Modułowy cha-
rakter poszczególnych stanowisk umożliwia dostosowanie symulatora do ćwiczo-
nego scenariusza, pozwala także dostosować pracownię dla potrzeb treningu 
z udziałem zespołu zarządzania kryzysowego, dowódcy sił policyjnych, straży 
pożarnej, pogotowia ratunkowego, straży miejskiej, żandarmerii wojskowej itp.
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w grudniu 2012 r. w następstwie czego w 2013 r. wprowadzono zmianę 
programu „kursu specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych”, 
uwzględniając zajęcia symulacyjne na symulatorze działań Policji w sytua-
cjach kryzysowych 6. Znowelizowany program kursu, stanowiący załącznik 
do decyzji nr 327 komendanta głównego Policji z 2 sierpnia 2013 r. zmie-
niającej decyzję w sprawie programu szkolenia na kursie specjalistycznym 
dla dowódców operacji policyjnych 7 w ramach bloku tematycznego doty-
czącego zagadnienia dowodzenia operacją policyjną, jednoznacznie stano-
wił, że przypisane zadania służbowe wykonują ofi cerowie Policji przewidy-
wani do pełnienia funkcji dowódcy i zastępcy dowódcy operacji policyjnej, 
którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organiza-
cyjnych Policji, właściwych w sprawach sztabowych lub zajmujących sta-
nowiska kierowników i zastępców kierowników komórek organizacyjnych 
komend wojewódzkich Policji, jednostek organizacyjnych Policji z wyłącze-
niem komisariatów Policji. Wejście w życie zarządzenia nr 23 komendanta 
głównego Policji z 24 września 2014 r. w sprawie metod i form przygoto-
wania i realizacji działań Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi 8 
modyfi kującego podejście do przygotowania i tworzenia struktury dowód-
czej akcji i operacji policyjnej, spowodowało konieczność wprowadzenia 
kolejnych zmian w programie kursu. Na mocy decyzji nr 173 komendanta 
głównego Policji z 22 maja 2015 r. w sprawie programu nauczania na kur-
sie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyjnych 9 program 
szkolenia uwzględnia rozwiązanie wskazujące, że zastępcą dowódcy ope-
racji, dowódcą podoperacji, dowódcą akcji i jego zastępcą, może zostać 

6  Ponadto opracowano i przyjęto trzydniowy program „Warsztatów szkole-
niowych w zakresie operacji policyjnych z wykorzystaniem Symulatora Działań 
Policji w Sytuacjach Kryzysowych”, dedykowany konkretnym jednostkom orga-
nizacyjnym Policji, na podstawie którego przeszkolono łącznie 75 osób (w roku 
2015 — 45 policjantów z KWP w Białymstoku i z KSP, a w 2016 r. — 30 z KWP 
w Poznaniu i Bydgoszczy). Obecnie Symulator stanowi narzędzie dydaktyczne 
także na innych szkoleniach realizowanych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, 
m.in. dla dowódców podoperacji antyterrorystycznych i funkcjonariuszy komó-
rek sztabowych. Systematycznie wprowadzany jest także do programów szkole-
nia na studiach pierwszego i drugiego stopnia oraz na studiach podyplomowych 
z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych i zgromadzeń publicznych, reali-
zowanych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie.

7  Decyzja nr 327 komendanta głównego Policji z 2 sierpnia 2015 r. zmieniająca 
decyzję w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowód-
ców operacji policyjnych (Dz. Urz. KGP z 2013 r., poz. 59).

8  Zarządzenie nr 23 komendanta głównego Policji z 24 września 
2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związ-
ku ze zdarzeniem kryzysowym i realizacji działań Policji w związku ze zdarze-
niami kryzysowymi (Dz. Urz. KGP z 2014 r., poz. 65).

9  Decyzja nr 173 komendanta głównego Policji z 22 maja 2015 r. w sprawie 
programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji 
policyjnych (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 35).
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osoba będąca ofi cerem Policji, posiadająca przedmiotowe przeszkolenie, 
predyspozycje i doświadczenie w zakresie dowodzenia.

Kurs specjalistyczny dla dowódców akcji i operacji policyjnych 10 trwa 
10 dni roboczych, w ramach których realizowane są cztery jednostki szkol-
ne, stanowiące składowe jednostki modułowej o nazwie „Dowodzenie akcją 
lub operacją policyjną”, a mianowicie:
a) wybrane zagadnienia dowodzenia w Policji,
b) przygotowanie akcji lub operacji policyjnej,
c) realizacja akcji lub operacji policyjnej,
d) podsumowanie i ocena akcji lub operacji policyjnej.

Poszczególne zagadnienia programu są ściśle powiązane z fazami pro-
cesu dowodzenia wynikającymi wprost z teorii dowodzenia działaniami 
w Policji. Jest to o tyle istotne, że działania podejmowane na każdym eta-
pie pracy dowódcy policyjnej akcji lub operacji przekładają się na zdo-
bywanie przez niego, w ramach szkolenia, odpowiednich umiejętności, 
sklasyfi kowanych w zagadnieniach przypisanych do poszczególnych te-
matów 11. Niemniej jednak, z racji poruszanej tematyki, na szczególną 
uwagę zasługuje jednostka szkolna nr 3, jako że jej realizacja następuje 
z wykorzystaniem symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych, 
w salach wyposażonych w przewodowe i bezprzewodowe środki łączności, 
mapy, tablice poglądowe i materiały biurowe. Program szkolenia zakłada, 
że zadaniem słuchaczy jest realizacja akcji lub operacji policyjnej w po-
staci gry decyzyjnej na podstawie przygotowanej wcześniej dokumenta-
cji planistycznej ćwiczenia. Trening symulacyjny prowadzony jest w taki 
sposób, aby funkcjonariusze jednocześnie ćwiczyli w roli dowódcy akcji 
lub operacji, szefa sztabu, zastępcy dowódcy akcji lub operacji, zastęp-
cy dowódcy akcji lub operacji ds. taktyki działań, dowódców podoperacji 
i odcinków. Pozostali policjanci występują w roli obserwatorów symula-
cji, zadaniem których jest bieżąca analiza ćwiczonych działań. Zajęcia 
realizowane są przez co najmniej czterech nauczycieli policyjnych przez 
kolejne cztery dni, w czasie których trening rozpoczyna się od nieskom-
plikowanych scenariuszy, by z upływem czasu — przy kolejnych ćwi-
czeniach — ewaluować do coraz bardziej rozbudowanych i utrudnionych. 
Co ważne, uczestnicy treningów symulacyjnych mają możliwość przećwi-
czenia w warunkach laboratoryjnych procesu decyzyjnego na wszystkich 
poziomach dowodzenia, bez ponoszenia konsekwencji nieprawidłowo 

10  Jako że kurs ten realizowany jest w ramach doskonalenia zawodowego, 
przyświecają mu następujące cele: nabywanie, aktualizowanie, rozszerzanie 
oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych policjantów, wymaganych 
podczas wykonywania zadań i czynności służbowych, a także uzyskanie okre-
ślonych uprawnień; w tym przypadku do dowodzenia akcją lub operacją poli-
cyjną. Por. § 48 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji 
z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania szkoleń 
zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (DzU z 2007 r., nr 126, poz. 
877 z późn. zm.).

11  M. Dąbrowski, G. Gudzbeler, A. Urban, Praktyczne aspekty wykorzysta-
nia…, wyd. cyt., s. 19.
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podjętych decyzji (tak prawnych, jak i powodujących straty osobowe, 
sprzętowe i fi nansowe). Symulator doskonale odwzorowuje działania 
w rzeczywistych warunkach przy zastosowaniu technologii inteligentnych 
obiektów, wykorzystując elementy sztucznej inteligencji 12 (wizualizowa-
nie obrazu, zapewnienie dźwięku, zastosowanie odczuć przestrzennych) 
oraz — co niezwykle istotne — umożliwia natychmiastową ocenę słuszno-
ści wprowadzanych zmian zarówno proceduralnych, osobowych, jak rów-
nież technicznych oraz sposobu zarządzania poprzez reakcję środowiska 
wirtualnego na podejmowane decyzje dowódcze. 

Program nauczania precyzuje, że symulator pozwala na „wypracowanie 
algorytmów postępowania w zdarzeniach kryzysowych oraz umożliwia do-
skonalenie procesu dowodzenia w zdarzeniach kryzysowych przez Policję. 
(…) Treningi procesów decyzyjnych wspomaganych multimedialnie w ra-
mach funkcjonowania symulatora — umożliwiają między innymi:

 — identyfi kację błędów i luk w planach działań dowódców akcji lub ope-
racji policyjnych oraz planach zarządzania kryzysowego;
 — naukę kierowania (a w szczególności dowodzenia) siłami i środkami 
Policji, a także podmiotów współdziałających;
 — nauczanie autokontroli czynności oraz natychmiastowej reakcji na po-
pełnione błędy;
 — naukę pracy w zespole.
Właściwie przygotowana dydaktyczna gra decyzyjna doskonale pozo-

ruje działania w warunkach rzeczywistych i rozwija zdolność poszukiwa-
nia rozwiązań oraz podejmowania szybkich decyzji” 13. System treningowy 
symulatora pozwala zatem na sprawdzenie w formie ćwiczenia każdego 
wariantu działań Policji, zawartego w planie działania dowódcy akcji lub 
operacji policyjnej 14, kształtowanie umiejętności organizacji i prowadze-
nia działań, jak również współdziałania podczas wykonywania zleconych 
zadań 15.

Zarysowane funkcjonalności symulatora, a tym samym nowoczesna 
formuła szkolenia wykorzystująca trening symulacyjny, w miejsce dotych-
czasowej teoretycznej pracy na papierowych mapach, zdają się przesądzać 
o diametralnej zmianie sposobu prowadzenia zajęć i bardziej efektywnym 
osiąganiu zakładanych celów dydaktycznych. Rodzi się jednak pytanie, 

12  M. Dąbrowski, G. Gudzbeler, A. Urban, Praktyczne aspekty wykorzysta-
nia…, wyd. cyt., s. 78.

13  Pkt 1.8. (Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia) 
decyzji nr 173 komendanta głównego Policji z 22 maja 2015 r. w sprawie progra-
mu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyj-
nych (Dz. Urz. KGP z 2015 r., poz. 35).

14  M. Dąbrowski, G. Gudzbeler, A. Urban, Praktyczne aspekty wykorzysta-
nia…, wyd. cyt., s. 24.

15  M. Nepelski, J. Struniawski, Szkolenia Kadr Dowódczych w Policji [w:] 
P. Bogdalski, M. Nepelski (red.), Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa we-
wnętrznego, Szczytno 2014, s. 69.



Nr 2(138)        O symulatorze działań Policji w sytuacjach kryzysowych… 73

czy zastosowanie treningu symulacyjnego w ramach szkoleń realnie prze-
kłada się na zwiększenia sprawności działania 16 kadry dowódczej pol-
skiej Policji? Podjęcie próby odpowiedzi wymaga kilku zdań wprowadze-
nia. W Policji przez szereg lat nie prowadzono badań efektywności szko-
lenia i doskonalenia zawodowego policjantów w odniesieniu do poziomu 
ich przygotowania do realizacji zadań po powrocie do jednostek macie-
rzystych i wykorzystania w praktyce umiejętności zdobytych w trakcie 
kursów 17. Sytuacja ta uległa diametralnej zmianie w momencie mody-
fi kacji zarządzenia nr 1041 komendanta głównego Policji z 28 września 
2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania 
komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 18, kiedy 
to w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie określono reguły prowadzenia 
ewaluacji szkolenia i doskonalenia zawodowego organizowanego central-
nie, na podstawie których zainicjowano prowadzenie ewaluacji szkolenia 
i doskonalenia zawodowego, obejmując nią co najmniej 60% wszystkich 
edycji danego kursu. W wyniku czego badaniami ankietowymi objęty zo-
stał także kurs specjalistyczny dla dowódców akcji i operacji. Przyjrzyjmy 
się zatem bliżej uzyskanym wynikom.

W latach 2013–2019 zrealizowano łącznie 52 edycje przedmiotowego 
szkolenia, w ramach których przeszkolono 1089 funkcjonariuszy Policji 19. 
Jak już wcześniej wspomniano, zgodnie z założeniami programowymi 
na kurs kieruje się ofi cerów Policji przewidzianych do pełnienia funkcji 
dowódcy lub zastępcy dowódcy akcji lub operacji (podoperacji) policyjnej, 
którzy ukończyli kurs specjalistyczny dla policjantów komórek organiza-
cyjnych Policji właściwych w sprawach sztabowych lub ofi cerów Policji 
zajmujących stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Policji 
i komórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komend wojewódz-
kich Policji, Komendy Stołecznej Policji oraz ich zastępców.

16  Por.: A. Suchodolski, Rozwój i zarządzanie karierą pracowników [w:] T. Li-
stwan (red.), Zarządzanie kadrami, Warszawa 2010, s. 211–213.

17  Informacja o wynikach kontroli i organizacji i realizacji procesu szkolenia 
i doskonalenia zawodowego w Policji, nr kontroli P/05/080, s. 29; <http:biuletyn.
wp.mil.pl/pliki/File/px_2006005inf_zal1_4.pdf>, 28 marca 2020 r.

18  Na mocy § 1 pkt 16 lit. c zarządzenia nr 92 komendanta głównego Policji 
z 11 lutego 2011 r. zmieniającego zarządzenie nr 1041 komendanta głównego 
Policji z 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakre-
su działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 
(Dz. Urz. KGP nr 2, poz. 8) dodano do § 32 zarządzenia ustęp 4b, w myśl którego 
do zakresu działalności Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie należy m.in. prowa-
dzenie pomiaru efektywności szkolenia i doskonalenia zawodowego w Policji.

19  W dalszych analizach rok 2013 nie jest ujmowany, choć w okresie tym zo-
stało przeszkolonych 180 funkcjonariuszy Policji w ramach ośmiu edycji „kursu 
specjalistycznego dla dowódców operacji policyjnych”. Szkolenia te nie były jed-
nakże objęte badaniami ankietowymi prowadzonymi przez Wyższą Szkołę Policji 
w Szczytnie.
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W tabeli 1 zaprezentowano szczegółowe dane dotyczące liczby edycji, 
w tym tych objętych badaniami sondażowymi, wraz z ogólną liczbą absol-
wentów kursu i liczbą respondentów uczestniczących w badaniach.

Tabela 1
Zestawienie dotyczące liczby edycji kursu specjalistycznego dla dowódców akcji i operacji 

policyjnych realizowanego w WSPol w Szczytnie w latach 2014–2019 wraz z liczbą 
absolwentów i respondentów biorących udział w badaniu sondażowym

Lp. Rok Liczba 
edycji

Liczba edycji 
objętych badaniem

Liczba 
absolwentów

Liczba 
respondentów

1. 2014 8
(100%)

4
(50%)

161
(100%)

78
(48%)

2. 2015 4
(100%)

3
(75%)

82
(100%)

62
(76%)

3. 2016 8
(100%)

5
(62,5%)

185
(100%)

116
(63%)

4. 2017 8
(100%)

8
(100%)

195
(100%)

192
(98%)

5. 2018 8
(100%)

5
(62,5%)

150
(100%)

97
(65%)

6. 2019 8
(100%)

3
(37,5%)

136
(100%)

59
(43%)

Suma 44
(100%)

28
(64%)

909
(100%)

604
(66%)

Źródło: opracowano na podstawie komunikatów z badań ankietowych uczest-
ników kursu specjalistycznego dla dowódców akcji i operacji policyjnych za lata 
2014–2019, WSPol w Szczytnie

Analiza przedmiotowych danych pozwala na stwierdzenie, że — za wy-
jątkiem roku 2015 — każdego roku realizowano 8 edycji kursu. W latach 
2014–2019 przeszkolono łącznie 909 uczestników, średnio 151 osób rocz-
nie. Podkreślić należy, że w 2017 r. wszystkie zrealizowane w tym roku 
edycje szkolenia zostały poddane ewaluacji, a w badaniach udział wzięło 
aż 98% ogółu uczestników kursu. W celu ewaluacji treści programowych 
i doskonalenia przebiegu kolejnych edycji szkolenia, w odniesieniu do wy-
branych jego edycji, przeprowadzono badanie sondażowe. Przy wykorzy-
staniu narzędzia w postaci kwestionariusza ankiety, respondenci poddali 
ocenie kwestie takie jak: organizacja kursu, treści programowe, prowa-
dzący zajęcia, materiały i środowisko szkoleniowe, a także dokonali osta-
tecznej oceny kursu połączonej ze wskazaniem ich poziomu satysfakcji 
z uczestnictwa w zajęciach. 

We wskazanym okresie czasu, liczba edycji objętych badaniem wyniosła 
28, co stanowi odpowiednio 64% ogółu zrealizowanych szkoleń. Łączna 
liczba respondentów uczestniczących w badaniu to 604 osoby (odpowied-
nio 66% ogółu uczestników kursu), średnio 100 osób rocznie.
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Tzw. dane metryczkowe respondentów, określające ich płeć, wiek, wy-
kształcenie, a także przydział służbowy, staż służby i doświadczenie zawo-
dowe związane z przygotowaniem i realizacją akcji i operacji policyjnych, 
zawarte zostały odpowiednio w tabeli 2 i tabeli 3. 

Tabela 2
Zestawienie dot. płci, wieku i wykształcenia respondentów

Lp. Rok

Płeć Wiek Wykształcenie

ko
bi

et
a

m
ęż

cz
yz

n
a

< 
25

 la
t

26
 –

 3
5 

la
t

36
 –

 4
5 

la
t

45
 la

t 
<

śr
ed

n
ie

w
yż

sz
e 

za
w

od
ow

e

w
yż

sz
e 

m
ag

is
te

rs
ki

e

1. 2014 0 78 0 13 41 24 0 3 73*

2. 2015 1 61 0 4 37 20* 1 1 56*

3. 2016 2 113* 0 7 76 31* 1 9 91*

4. 2017 4 188 0 8 117 66* 0 1 164*

5. 2018 1 96 0 6 59 30* 3 3 85*

6. 2019 6 53 2 1 35 18* 0 0 52*

Suma 14
(2%)

589
(98%)

2
(0,5%)

39
(6,5%)

365
(60%)

189
(31%)

5
(1%)

17
(3%)

521
(86%)

*odpowiedź na pytanie nie została udzielona przez wszystkich respondentów

Źródło: opracowano na podstawie komunikatów z badań ankietowych uczest-
ników kursu specjalistycznego dla dowódców akcji i operacji policyjnych za lata 
2014–2019, WSPol w Szczytnie.

Na wstępie podkreślić należy, iż nie wszyscy respondenci zdecydowa-
li się na udzielenie odpowiedzi pytania metryczkowe — w szczególno-
ści te odwołujące się do wykształcenia i wieku (odpowiedzi nie udzieliło 
odpowiednio 10% i 2% respondentów). W badaniach udział wzięło 98% 
mężczyzn i 2% kobiet. Na podstawie zgromadzonych danych stwierdzić 
należy, że wykształceniem wyższym magisterskim legitymowało się 86% 
respondentów. Najliczniejszą grupę ankietowanych — 60% ogółu — stano-
wiły osoby w przedziale wiekowym 36–45 lat i powyżej 45 lat — odpowied-
nio 31% respondentów, co znalazło również potwierdzenie w rozkładzie 
odpowiedzi dotyczących stażu służby — 398 policjantów zadeklarowało 
doświadczenie zawodowe w szeregach Policji przekraczające 7 lat. Szcze-
gółowe dane w tym zakresie zaprezentowano w tabeli 3. 
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Tabela 3
Zestawienie dot. przydziału służbowego, stażu służby i doświadczenia zawodowego 

związanego z przygotowaniem i realizacją akcji i operacji policyjnych respondentów

Lp. Rok

Przydział 
służbowy Staż służby Doświadczenie 

zawodowe
pr

ew
en

cy
jn

a

kr
ym

in
al

n
a

w
sp

om
ag

aj
ąc

a

< 
5 

la
t

6 
– 

15
 la

t

16
 –

 2
5 

la
t

25
 la

t 
<

< 
1 

ro
k

2 
– 

6 
la

t

7 
– 

12
 la

t

12
 la

t 
<

1. 2014 65 13 0 0 13 56 9 5 14 13 46

2. 2015 51 9 2 0 5 43 14 1 17 13 31

3. 2016 85* 25 1 0 15 77 23* 6 20 18 64*

4. 2017 128* 52 7 0 25 123 42* 12 36 44 92*

5. 2018 59* 29 4 3 10 67 17 5 21 21 42*

6. 2019 42 15 2 0 9 42 8 2 11 9 5*

Suma 430
(71%)

143
(24%)

16
(3%)

3 
(0,5%)

77
(13%)

408
(68%)

113
(19%)

31
(5%)

119 
(20%)

118
(20%)

280
(46%)

*odpowiedź na pytanie nie została udzielona przez wszystkich respondentów

Źródło: opracowano na podstawie komunikatów z badań ankietowych uczest-
ników kursu specjalistycznego dla dowódców akcji i operacji policyjnych za lata 
2014–2019, WSPol w Szczytnie.

Dominującą grupę respondentów stanowili funkcjonariusze pełniący 
służbę w pionie prewencji — 71% ankietowanych — i pionie kryminalnym 
(24%). Analiza odpowiedzi dotyczących stażu służby i doświadczenia zawo-
dowego wskazuje, że respondenci to doświadczeni funkcjonariusze — 87% 
respondentów pełni służbę w Policji co najmniej 16 lat, z czego 19% deklaru-
je staż dłuższy niż 25 lat. Ponadto, niespełna 70% ankietowanych wskaza-
ło na co najmniej 7-letnie doświadczenie zawodowe, związane z pełnieniem 
funkcji dowódcy lub zastępcy dowódcy akcji lub operacji policyjnej, w tej gru-
pie aż 46% stanowili funkcjonariusze pełniący tą funkcję dłużej niż 12 lat.

Jak już wcześniej wspomniano, z punku widzenia Wyższej Szkoły Policji 
w Szczytnie kluczowym aspektem prowadzonej ewaluacji jest określenie 
stopnia wpływu kursów specjalistycznych prowadzonych w formie trenin-
gu symulacyjnego na zakres i sposób realizowanych przez absolwentów 
zadań tj. na dowodzenie rzeczywistymi policyjnymi działaniami zabez-
pieczającymi, a uzyskane wyniki z założenia mają służyć wypracowaniu 
rekomendacji w zakresie podniesienia efektywności i organizacji trenin-
gów symulacyjnych w środowisku wirtualnym. W związku z powyższym 
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i na potrzeby niniejszej publikacji analizie poddano opinie respondentów 
co do treści programowych realizowanych podczas „kursu specjalistycz-
nego dla dowódców akcji i operacji policyjnych”, stopnia pogłębienia przez 
uczestników ich dotychczasowej wiedzy i umiejętności w przedmiotowym 
zakresie, a także ogólnego poziomu ich zadowolenia z odbytego szkolenia. 
W tabelach 4, 5 i 6 zaprezentowano szczegółowe dane w tym zakresie.

Tabela 4
Ocena programowa kursu w latach 2014–2019 

Lp.
Ocena 

programowa/ 
odpowiedź

Zbyt 
szybkie 
tempo 

realizacji 
kursu

Adekwatne 
dopasowanie 

treści 
programowych

Treści 
nauczania 
tworzyły 
logiczny 

ciąg

Wykorzystanie 
treści 

programowych 
w praktyce 
policyjnej

1. Zdecydowanie 
tak

116
(19%)

382
(64%)

436
(72%)

439
(73%)

2. Raczej tak 92
(15%)

214
(35%)

155
(26%)

154
(25%)

3. Nie mam zdania 89
(15%)

8
(1%)

11
(2%)

7
(1%)

4. Raczej nie 162
(27%) 0 0 2

(0,5%)

5. Zdecydowanie 
nie

119
(20%) 0 1

(0%)
2

(0,5%)

Suma 578*
(96%)

604
(100%)

603*
(99%)

604
(100%)

*odpowiedź na pytanie nie została udzielona przez wszystkich respondentów
Źródło: opracowano na podstawie komunikatów z badań ankietowych uczest-

ników kursu specjalistycznego dla dowódców akcji i operacji policyjnych za lata 
2014–2019, WSPol w Szczytnie

Jak wskazują wyniki przeprowadzonych badań, 98% respondentów 
uznało, że treści programowe realizowane w ramach kursu są przez nich 
wykorzystywane w codziennej praktyce policyjnej. Również dobór treści 
programowych i ich logiczny układ zostały pozytywnie ocenione niemal 
przez wszystkich ankietowanych — 99% uznało, że treści te są adekwatnie 
dopasowane do realnych potrzeb funkcjonariuszy Policji i tworzą spójny 
i logiczny ciąg (98% respondentów). Jednocześnie ponad 1/3 responden-
tów (34%) oceniła tempo realizacji kursu za nazbyt szybkie, podczas gdy 
w opinii 47% ankietowanych było ono odpowiednie. Podkreślić należy, 
że 15% respondentów nie miało zdania na ten temat, zaś 4% nie udzieliło 
odpowiedzi na postawione pytanie.

Wyniki badań wskazują również na wysoki wskaźnik zadowolenia ankie-
towanych z udziału w kursie — szczegółowe dane zaprezentowano w tabeli 5.
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Znacząca większość respondentów (98%) uznała uczestnictwo w przed-
miotowym kursie za satysfakcjonujące. Ankietowani ocenili, że udział 
w kursie specjalistycznym umożliwił im pogłębienie wiedzy i umiejętności 
praktycznych, a tym samym realnie wpłynął na posiadane kwalifi kacje 
związane z pełnieniem funkcji dowódcy lub zastępcy dowódcy akcji lub 
operacji policyjnej, co potwierdziło 97% respondentów.

Ankietowani,  wykorzystując skalę od 1 do 5, gdzie 1 było oceną najniż-
szą (maksymalnie negatywną), a 5 najwyższą (maksymalnie pozytywną), 
ocenili również wiedzę i umiejętności nabyte podczas szkolenia — przed-
miotowe dane zaprezentowano w tabeli 6.

Tabela 6
Ocena wiedzy i umiejętności zdobytych podczas kursu

Lp. Rok
Wiedza Umiejętności

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. 2014 0 0 4 29 45 0 0 4 35 39

2. 2015 0 0 2 23 37 0 0 2 22 38

3. 2016 0 0 7 49 60 0 0 7 49 60

4. 2017 0 2 7 84 99 0 2 9 80 101

5. 2018 0 0 3 40 54 0 0 4 40 53

6. 2019 0 0 0 24 35 0 0 0 27 32

Suma 0 2
(0,5%)

23
(4%)

249
(41%)

330
(54,5%) 0 2

(0,5%)
26

(4%)
253

(42%)
323

(53,5%)

Źródło: opracowano na podstawie komunikatów z badań ankietowych uczest-
ników kursu specjalistycznego dla dowódców akcji i operacji policyjnych za lata 
2014–2019, WSPol w Szczytnie

Wyniki badań wskazują, że wysoko ocenione zostały zarówno wiedza, 
jak i umiejętności praktyczne nabyte przez uczestników szkolenia — w obu 
przypadkach odsetek ten wyniósł 96% ogółu odpowiedzi udzielonych przez 
ankietowanych. W latach 2014–2019 średnia ocen zarówno wiedzy, jak 
i umiejętności uczestników szkolenia ukształtowała się na poziomie 4,5.

Kwestionariusz ankiety skierowany do uczestników „kursu specjali-
stycznego dla dowódców akcji i operacji policyjnych” uwzględniał również 
możliwość swobodnej wypowiedzi respondentów w kwestii słabych i moc-
nych stron kursu, a także wskazania elementów, które należałoby zmody-
fi kować celem zwiększenia efektywności szkolenia. 

Za słabą stronę realizowanego szkolenia ankietowani uznali awaryj-
ność symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Do najczęściej 
wskazywanych mocnych stron szkolenia zaliczono natomiast:

 — prowadzenie zajęć przez wykładowców stowarzyszonych;
 — możliwość wymiany doświadczeń/poglądów między uczestnikami;
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 — upraktycznioną formułę zajęć z wykorzystaniem symulatora; 
 — zajęcia praktyczne, umożliwiające obserwację przebiegu zabezpie-
czenia imprezy masowej (wizyta studyjna w Warszawie).
Jednocześnie respondenci wskazali, że jednym z elementów, który w ich 

ocenie znacząco mógłby wpłynąć na efektywność szkolenia, byłoby zwięk-
szenie liczby godzin zajęć praktycznych tj. tych realizowanych z wykorzy-
staniem symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych w stosunku 
do ogólnej liczby zajęć. Ponadto, ankietowani podkreślili znaczenie opra-
cowania w czasie kursu właściwej i kompletnej dokumentacji związanej 
z realizowanymi działaniami z zakresu akcji i operacji policyjnych.

Przedstawione wyniki badań uprawniają do tezy, że niewątpliwie wy-
miernym efektem wykorzystania w szkoleniach symulatora działań Policji 
w sytuacjach kryzysowych jest doskonalenie systemu dowodzenia w Po-
licji, wzrost wyszkolenia kadry dowódczej polskiej Policji, a przez to efek-
tywność zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi podczas realizo-
wanych w Rzeczypospolitej Polskiej operacji policyjnych ukierunkowanych 
na utrzymanie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez 
masowych, w tym sportowych, zgromadzeń i uroczystości publicznych czy 
innego zbiorowego zakłócenia porządku publicznego. Ma to naturalnie 
niebagatelne znaczenie w kontekście zagrożeń bezpieczeństwa i porządku 
publicznego. W tym kontekście rekomendacja kontynuowania i rozwijania 
formuły zajęć z wykorzystaniem symulatora wydaje się bezsporna. Tym 
bardziej, że uniwersalny charakter symulatora powoduje, iż nie jest on na-
rażony na tzw. starzenie się. Ewentualne zmiany w otoczeniu prawnym 
czy organizacyjnym nie zdezaktualizują jego funkcjonalności, spowodują 
co najwyżej konieczność odświeżenia elementów określonego scenariusza, 
nie naruszając jednak ogólnych reguł procesu decyzyjnego.
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Streszczenie: Głównym celem artykułu jest prezentacja wyników ewalu-
acji przeprowadzonej wśród uczestników kursu specjalistycznego dla do-
wódców operacji policyjnych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w latach 
2014–2019. Przedmiotowy kurs wykorzystuje narzędzie nowoczesnej tech-
nologii w postaci symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych. 
Zarysowane funkcjonalności symulatora i nowoczesna formuła szkolenia 
wykorzystująca trening symulacyjny, w miejsce dotychczasowej teoretycz-
nej pracy na papierowych mapach, zdają się przesądzać o diametralnej 
zmianie sposobu prowadzenia zajęć i bardziej efektywnym osiąganiu za-
kładanych celów dydaktycznych, w tym pogłębianiu umiejętności prak-
tycznych funkcjonariuszy Policji. Wykorzystanie w szkoleniach symulatora 
działań Policji w sytuacjach kryzysowych wpływa na doskonalenie systemu 
dowodzenia w Policji, wzrost wyszkolenia kadry dowódczej polskiej Policji, 
a przez to na efektywność zarządzania zasobami ludzkimi i materiałowymi 
podczas realizowanych operacji policyjnych, ukierunkowanych na utrzy-
manie bezpieczeństwa i porządku publicznego podczas imprez masowych, 
w tym sportowych, zgromadzeń i uroczystości publicznych czy innego zbio-
rowego zakłócenia porządku publicznego.
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Ewaluacji poddano zagadnienia takie jak: ocena programowa kursu, zdo-
bytej podczas kursu wiedzy i umiejętności praktycznych, jak również ogól-
ny poziom zadowolenia respondentów z uczestnictwa w kursie. Kluczowym 
było ustalenie, w jakim zakresie podejmowane w WSPol w Szczytnie wysiłki 
naukowe i realizowane projekty badawcze w obszarze bezpieczeństwa we-
wnętrznego wpływają na optymalizację systemu szkolenia i doskonalenia 
zawodowego policjantów.
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The fundamental role the police play in performing internal security-
related duties makes them obliged to constantly develop their system 
of in-service training, and thereby continually search for new training 
methods and schemes. There is no doubt that what mainly determines 
the professionalism and proper performance of undertaken activities and 
offi cial duties is adequate training, which shapes and raises police offi c-
ers’ knowledge and skills suitable to contemporary needs and challenges, 
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best example of an effective search for pioneering methods of conducting 
police specialist trainings.

A prototype of the police operations simulator, as an advanced vir-
tual environment that contributes to the improvement of command and 
decision-making skills required to respond to public gatherings, major 
events and crisis situations, was created under the project entitled ‘Con-
struction of a prototype police operations simulator’ No. OR00004107 3. 
The main purpose for which the attempt was made to build the prototype 
was to ensure that operational procedures and algorithms could be de-
veloped and, in particular, that command process elements could be im-
proved 4. The prototype was fi rst used in specially designed workrooms 
of the Police Academy in Szczytno 5 in December of 2012, which resulted 
in a change introduced in the curriculum of a specialist course for police 

3  Development project implemented in a scientifi c and industrial consortium 
by the Police Academy in Szczytno (project leader) and ETC-PZL Aerospace In-
dustries Ltd. in Warsaw (partner) in 2009–2012, fi nanced by the Ministry of Sci-
ence and Higher Education / National Centre for Research and Development 
at the Ministry of Science and Higher Education as part of the 7th competition 
of development projects in the area of defence and security. Project manager: An-
drzej Urban, Eng.D. It should be noted that within the framework of the imple-
mented project, the Register of Operations Unit Activities was also created, which 
was implemented in the command system of the Metropolitan Police for position-
ing daily road traffi c patrols, during operations in Warsaw and elsewhere. The 
implementation was aimed at improving the access to information available for 
police actions and operations, to affect internal security through the location 
of subordinate forces and resources by means of electronic topographic maps, 
to effectively and quickly deploy forces and resources depending on hazards, 
to quickly and effectively evacuate bystanders from areas at risk, and to super-
vise subordinate forces equipped with GPS locators. The opinion issued by the 
Metropolitan Police Headquarters confi rmed that the advantage of the system 
was a high precision of the indicated location, failure-free operation as well 
as relatively low maintenance requirements. It was particularly emphasised that 
when compared to traditional systems, the system in question made it possi-
ble to respond quicker to threats, and to precisely deploy forces and resources 
to places at risk, which signifi cantly affected the feeling and state of security.

4  Dąbrowski M, Gudzbeler G, Urban A, Praktyczne aspekty wykorzystania 
symulatora działań Policji w sytuacjach kryzysowych. Szczytno, 2014, p. 5.

5  Under the investment project entitled ‘Reconstruction and adaptation 
of Building No. 52/I/IX/11 for research purposes and development works’, fi -
nanced by the Ministry of Science and Higher Education (Decision No. 6145/
IB/212/2011 of 19 April 2011), fi ve next-door stations were arranged: “Design 
and analysis of decision-making processes”, “Police Operations Commander”, 
“Police Suboperations Commanders”, “Operations Commander’s Room” and 
‘Room for instructors/operators/administrators”. A modular character of the in-
dividual posts allows the simulator to be adapted to the scenario being prac-
tised; it also allows workshops to be adapted to the training needs, with the 
participation of a crisis management team, police force commander, fi re brigade, 
ambulance service, municipal guards, military police, etc.
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operations commanders in 2013, by including simulation classes with 
the use of the police operations simulator in the training course 6. The 
new course curriculum, annexed to Decision No. 327 of the National Po-
lice Chief of 2 August 2013 amending the decision on the curriculum 
of a specialist training course for police operations commanders 7, as part 
of a group of topics related to the issues of commanding police operations, 
explicitly states that offi cial assignments shall be performed by com-
missioned police offi cers who will be appointed operations commanders 
or deputy commanders, and who have completed the specialist course for 
police offi cers from police organisational units competent in operations-
related matters, or those holding positions of heads or deputy heads of or-
ganisational units at provincial police headquarters and police organisa-
tional units except for police stations. Order No. 23 of the National Police 
Chief of 24 September 2014 on the methods and forms of preparation and 
performance of police operations related to crisis situations 8, modifying 
the approach to the preparation and creation of the command structure 
of police actions and operations, made it necessary to introduce further 
changes in the course curriculum. Pursuant to Decision No. 173 of the 
National Police Chief of 22 May 2015 on the curriculum of a specialist 
course for police actions and operations commanders 9, the training pro-
gramme shall include solutions indicating that a person who is a com-
missioned police offi cer with qualifi cations and experience in command-
ing and who has completed the aforementioned specialist training course 

6  In addition, a three-day programme of “Workshops on police operations with 
the use of a Police Operations Simulator” was developed and adopted, targeted 
at specifi c police organisational units, on the basis of which a total of 75 peo-
ple were trained (in 2015, 45 police offi cers from the Police Headquarters in Bi-
ałystok and from the National Police Headquarters, and in 2016, 30 from the 
Police Headquarters in Poznań and Bydgoszcz). Currently, the simulator is also 
a teaching tool used during other training courses offered by the Police Academy 
in Szczytno, among others, for commanders of counter-terrorist sub-operations 
and offi cers from operations’ cells. It is also being systematically introduced into 
training programmes at the fi rst and second degree, and postgraduate studies 
in the fi eld of security of major events and public gatherings, carried out by the 
Faculty of Security and Legal Sciences at the Police Academy in Szczytno. 

 7  Decyzja nr 327 komendanta głównego Policji z 2 sierpnia 2015 r. zmienia-
jąca decyzję  w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycznym dla do-
wódców operacji policyjnych (Dz.U. KGP <Offi cial Journal of the National Police 
Headquarters>, 2013, item 59).

 8  Zarządzenie nr 23 komendanta głównego Policji z 24 września 
2014 r. w sprawie metod i form przygotowania i realizacji działań Policji w związ-
ku ze zdarzeniem kryzysowym (Dz.U. KGP, 2014, item 65) i realizacji działań 
Policji w związku ze zdarzeniami kryzysowymi.

 9  Decyzja nr 173 komendanta głównego Policji z 22 maja 2015 r. w sprawie 
programu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji 
policyjnych (Dz.U. KGP, 2015, item 35).
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shall be appointed a police operations commander, deputy operations 
commander, or suboperations commander.

The specialist training course for operations commanders 10 runs 
10 working days, covers four training units being components of a modu-
lar unit called ‘Command of a police operations’, and includes: 
a) selected issues of police command, 
b) preparation of a police operation, 
c) performance of a police operation, 
d) conclusions and assessment of a police operation. 

Particular issues within the curriculum are strictly related to the stag-
es of a command process included in the theory of commanding police 
operations. This is important because actions taken at each stage of a po-
lice commander’s work contribute to the acquisition of appropriate skills 
developed during the training when particular subjects are covered 11. 
Considering the discussed subject matter, Training Unit No. 3 deserves 
special attention as it is covered with the use of the police operations 
simulator in workrooms equipped with wired and wireless means of com-
munication, maps, display boards and offi ce materials. According to the 
training programme, the course participants are assigned to carry out 
a police action or operation in the form of a decision-making game on the 
basis of the plans prepared for a given action or operation in advance. The 
simulation training shall be conducted in such a way that some police of-
fi cers act as action or operation commanders, chiefs of operations, deputy 
action or operation commanders, deputy action or operation tactics com-
manders, and suboperation and section commanders, while other police 
offi cers act as observers of the simulation, and whose task is to analyse 
the activities being undertaken. The classes are conducted by at least 
four police trainers for the subsequent four days, during which the train-
ing starts with uncomplicated scenarios and evaluates with time to more 
and more complex and diffi cult ones. Importantly, the participants of the 
simulation training have an opportunity to practice decision-making pro-
cesses at all levels of command, in laboratory conditions, without suffer-
ing any consequences of incorrectly made decisions (both legal and those 
causing personnel, equipment and fi nancial losses). The simulator per-
fectly simulates real-life situations using intelligent object technology and 

10  As this course is carried out as part of in-service training, it has the fol-
lowing objectives: to acquire, update, expand, and deepen the knowledge and 
professional skills of police offi cers required to perform their tasks and duties, 
as well as to obtain specifi c qualifi cations; in this case to command a police ac-
tion or operation. See: § 48 rozporządzenia ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania 
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Policji (Dz.U., 2017, No. 
126, item 877 as amended).

11  Dąbrowski M, Gudzbeler G, Urban A, Praktyczne aspekty wykorzysta-
nia…, op. cit., p. 19.
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elements of artifi cial intelligence 12 (visualising images, providing sound, 
using spatial sensations) and, what is extremely important, allows for im-
mediate assessment of the correctness of the introduced changes—proce-
dural, personal and technical—as well as of the method of management, 
by analysing the response of the virtual environment to the command 
decisions being made. 

The curriculum specifi es that the simulator allows for the police to de-
velop guidelines for policing crisis events and to improve the process 
of commanding in crisis situations. The training of decision-making pro-
cesses supported by multimedia within the available functions of the sim-
ulator makes it possible to:

 — identify errors and gaps in operational plans of police operations com-
manders and in crisis management plans; 
 — manage and command police forces and resources, as well as cooper-
ating entities; 
 — take control over a particular activity and respond immediately to mis-
takes being made; 
 — work as a team.
A properly prepared decision-making training game perfectly simulates 

how to act in real-life conditions and develops the ability to fi nd solu-
tions and make quick decisions 13. Therefore, the simulator training sys-
tem allows police offi cers to check, in the form of an exercise, each variant 
of a police operation included in the operational plan for operations com-
manders 14, to develop organisational skills and carry out activities, as well 
as to cooperate when assigned tasks are being performed 15.

The multifunctionality of the simulator and a modern simulation train-
ing formula, which has replaced the previous theoretical work with paper 
maps, seem to confi rm a fundamental change in the way classes are con-
ducted, and assumed teaching goals are achieved. However, the question 
arises whether the use of the simulation training really contributes to the 
increased effectiveness 16 of the Polish police commanding staff. An at-
tempt to answer the question requires a few introductory comments. For 
a number of years, no research had been conducted on the effectiveness 
of the training and professional development of police offi cers in relation 

12  Ibid., p. 78.
13  Pkt 1.8. Warunki niezbędne do realizacji i osiągnięcia celów kształcenia 

decyzji nr 173 komendanta głównego Policji z 22 maja 2015 r. w sprawie progra-
mu nauczania na kursie specjalistycznym dla dowódców akcji i operacji policyj-
nych (Dz.U. KGP, 2015, item 35).

14  Dąbrowski M, Gudzbeler G, Urban A, Praktyczne aspekty wykorzysta-
nia…, op.cit., p. 24.

15  Nepelski M, Struniawski J, Szkolenia Kadr Dowódczych w Policji, [in:] Bog-
dalski P, Nepelski M (Eds), Nauki społeczne na rzecz bezpieczeństwa wewnętrz-
nego. Szczytno, 2014, p. 69.

16  See: Suchodolski A, Rozwój i zarządzanie karierą pracowników, [in:] Li-
stwan T (Ed.), Zarządzanie kadrami. Warsaw, 2010, pp. 211–213.
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to the level of their readiness to carry out tasks in their home units, and 
whether or not they put into practice the skills acquired during vari-
ous courses 17. The situation changed dramatically when Order No. 1041 
of the National Police Chief of 28 September 2007 on detailed rules of the 
organisation and operation of police headquarters, stations and other or-
ganisational units was modifi ed 18, and when the Police Academy in Szc-
zytno defi ned the rules for the evaluation of in-service training courses 
organised centrally, on the basis of which the evaluation of police training 
and professional development was initiated, covering at least 60% of all 
editions of a particular course. As a result, the specialist course for op-
erations commanders was also subject to the survey.

Between 2013 and 2019, a total of 52 editions of the training course 
in question were implemented, in which 1089 police officers were 
trained 19. As mentioned before, in accordance with its curriculum as-
sumptions, the course is addressed to police offi cers who can be appoint-
ed commanders or deputy commanders of police (sub)operations, who 
have completed the specialist course for police offi cers from police organi-
sational units competent in operations, or police offi cers holding positions 
of the heads of police organisational units and organisational units of the 
National Police Headquarters, provincial police headquarters, Metropoli-
tan Police Headquarters and their deputies. 

Table 1 presents detailed data on the number of editions, including 
those subject to the survey, together with a total number of the course 
graduates and the number of respondents participating in the survey.

17  Information on the results of the control, organisation and implementa-
tion of the training and professional development, No. P/05/080, p. 29. Electronic 
source: http:biuletyn.wp.mil.pl/pliki/File/px_2006005inf_zal1_4.pdf, accessed: 
28 March 2020.

18  Pursuant to § 1 item 16(c) of zarządzenie nr 92 komendanta głównego Po-
licji z 11 lutego 2011 r. zmieniającego zarządzenie nr 1041 komendanta głównego 
Policji z 28 września 2007 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakre-
su działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji 
(Dz.U. KGP, No. 2, item 8) § 32 of the order was supplemented with § 4b, accord-
ing to which the scope of activity of the Police Academy in Szczytno includes, 
among others, the evaluation of in-service training effectiveness. 

19  In further analyses, the year 2013 was not included, although 180 police 
offi cers were trained during this period, in eight editions of a specialist course 
for police operations commanders. These trainings, however, were not subject 
to the surveys conducted by the Police Academy in Szczytno. 
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Table 1
The number of editions of the specialist course for police operation commanders conducted 
at the Police Academy in Szczytno in 2014–2019, together with the number of graduates and 

respondents taking part in the survey 

No. Year Number 
of editions

Number of editions 
subject to the 

survey

Number 
of graduates

Number 
of respondents

1. 2014 8
(100%)

4
(50%)

161
(100%)

78
(48%)

2. 2015 4
(100%)

3
(75%)

82
(100%)

62
(76%)

3. 2016 8
(100%)

5
(62.5%)

185
(100%)

116
(63%)

4. 2017 8
(100%)

8
(100%)

195
(100%)

192
(98%)

5. 2018 8
(100%)

5
(62.5%)

150
(100%)

97
(65%)

6. 2019 8
(100%)

3
(37.5%)

136
(100%)

59
(43%)

In total 44
(100%)

28
(64%)

909
(100%)

604
(66%)

Source: developed on the basis of the survey information given by participants 
of the specialist course for police action and operation commanders conducted 
in 2014–2019 at the Police Academy in Szczytno 

The analysis of the data in question makes it possible to state that, 
except for 2015, each year, 8 editions of the course were implemented. 
In 2014–2019 a total of 909 participants were trained, on average 151 
people per year. It should be emphasised that in 2017, all editions of the 
course were evaluated and 98% of the total number of the course par-
ticipants were surveyed. In order to evaluate the curriculum content and 
improve further editions of the training course, its selected editions were 
surveyed. Using a survey questionnaire tool, the respondents assessed 
such issues as the organisation of the course, curriculum content, train-
ers, materials and training environment, and made a fi nal assessment 
of the course indicating the level of satisfaction with their participation 
in the classes.

In the indicated period of time, the number of editions subject to the 
survey amounted to 28, which constituted respectively 64% of the to-
tal number of training courses completed. The total number of respond-
ents participating in the survey was 604 people (66% of the total number 
of course participants, respectively), on average 100 people per year. 
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Personal data of the respondents, including their sex, age and educa-
tion, as well as service posting, years in service and professional expe-
rience in organising and conducting police actions and operations are 
included in Table 2 and Table 3, respectively. 

Table 2
Respondents’ sex, age and education 

No. Year

Sex Age Education
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1. 2014 0 78 0 13 41 24 0 3 73*

2. 2015 1 61 0 4 37 20* 1 1 56*

3. 2016 2 113* 0 7 76 31* 1 9 91*

4. 2017 4 188 0 8 117 66* 0 1 164*

5. 2018 1 96 0 6 59 30* 3 3 85*

6. 2019 6 53 2 1 35 18* 0 0 52*

In total 14
(2%)

589
(98%)

2
(0.5%)

39
(6.5%)

365
(60%)

189
(31%)

5
(1%)

17
(3%)

521
(86%)

* the question was not answered by all respondents 
Source: developed on the basis of the survey information given by participants 

of the specialist course for police operation commanders conducted in 2014–2019 
at the Police Academy in Szczytno 

At the beginning, it should be emphasised that not all respondents de-
cided to answer personal questions, especially those referring to education 
and age (10% and 2% of respondents did not answer, correspondingly). 
98% males and 2% females took part in the survey. On the basis of the 
collected data, it should be concluded that 86% of the respondents had 
a Master’s degree. The most numerous group of respondents (60% of the 
total) was made up of people aged 36–45, and over 45 (31% of respond-
ents), which was also confi rmed by the distribution of answers concern-
ing years in service—398 police offi cers declared professional experience 
in the police service exceeding 7 years. Table 3 presents detailed data. 
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Table 3
Police posting, years in service and professional experience in organising and conducting 

police operations by respondents.

No. Year

Posting Years in service Professional experience
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1. 2014 65 13 0 0 13 56 9 5 14 13 46

2. 2015 51 9 2 0 5 43 14 1 17 13 31

3. 2016 85* 25 1 0 15 77 23* 6 20 18 64*

4. 2017 128* 52 7 0 25 123 42* 12 36 44 92*

5. 2018 59* 29 4 3 10 67 17 5 21 21 42*

6. 2019 42 15 2 0 9 42 8 2 11 9 5*

In total 430
(71%)

143
(24%)

16
(3%)

3 
(0.5%)

77
(13%)

408
(68%)

113
(19%)

31
(5%)

119 
(20%)

118
(20%)

280
(46%)

* the question was not answered by all respondents 
Source: developed on the basis of the survey information given by participants 

of the specialist course for police operation commanders conducted in 2014–2019 
at the Police Academy in Szczytno.

A dominant group of respondents included police offi cers serving in the 
uniformed branch (71% of respondents) and in the Criminal Investigation 
Department (24%). The analysis of the answers concerning years in ser-
vice and professional experience shows that the respondents are experi-
enced offi cers—87% of the respondents had been serving in the police for 
at least 16 years, of which 19% declared more than 25 years in service. 
Moreover, less than 70% of the respondents indicated at least 7 years 
of professional experience as a commander or deputy commander of a po-
lice action or operation. In this group, as much as 46% are offi cers who 
have held this function for more than 12 years.

As mentioned before, from the point of view of the Police Academy 
in Szczytno, the key aspect of the conducted evaluation is to determine 
the extent to which specialist courses conducted in the form of simulation 
trainings have an impact on the offi cial duties performed by their gradu-
ates, i.e. on commanding real police security activities, and the results 
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obtained are supposed to serve as a basis for the development of recom-
mendations on increasing the effectiveness and organisation of simula-
tion trainings in a virtual environment. Considering the abovementioned, 
and the purpose of the publication, the respondents’ opinions about the 
contents of the programme being implemented during specialist courses 
for police action and operation commanders, the level of the participants’ 
knowledge and skills in the subject matter, and a general level of their sat-
isfaction with the training received were analysed. Tables 4, 5 and 6 pre-
sent detailed data in this respect.

Table 4
Programme evaluation of the course in 2014–2019 

No.
Programme 
evaluation / 

answer

Fast pace 
of the 
course

Adequate 
programme 

content

Logically 
organised 
content

Use 
of programme 

content at work

1. Defi nitely yes 116
(19%)

382
(64%)

436
(72%)

439
(73%)

2. I think so 92
(15%)

214
(35%)

155
(26%)

154
(25%)

3. I have 
no opinion

89
(15%)

8
(1%)

11
(2%)

7
(1%)

4. I don’t think so 162
(27%) 0 0 2

(0.5%)

5. Defi nitely not 119
(20%) 0 1

(0%)
2

(0.5%)

In total 578*
(96%)

604
(100%)

603*
(99%)

604
(100%)

* the question was not answered by all respondents 
Source: developed on the basis of the survey information given by participants 

of the specialist course for police action and operation commanders conducted 
in 2014–2019 at the Police Academy in Szczytno 

As indicated by the results of the survey, 98% of the surveyed offi cers 
use the programme content at work. Also, the programme content and 
its logical layout were positively evaluated by almost all of the respond-
ents—99% considered the content to be adequately adjusted to the real 
needs of police offi cers, and to be formed as a consistent sequence. At the 
same time, more than 1/3 of the respondents (34%) considered the pace 
of the course to be too fast, while 47% of those surveyed considered it ap-
propriate. It should be noted that 15% of the respondents had no opinion 
on the subject matter, while 4% did not answer the question.

The results of the survey also indicate the respondents’ high level 
of satisfaction with their participation in the course—detailed data are 
presented in Table 5.
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The vast majority of respondents (98%) considered their participation 
in the course to be satisfactory. The respondents assessed that participa-
tion in the specialist course enabled them to deepen their knowledge and 
practical skills, and thus had a real impact on their qualifi cations related 
to the function of a commander or deputy commander of a police action 
or operation, which was confi rmed by 97% of respondents.

The respondents, using a scale from 1 to 5, where 1 was the lowest 
(maximum negative) and 5 the highest (maximum positive) grade, also 
assessed the knowledge and skills acquired during the training—the data 
in question are presented in Table 6.

Table 6
Evaluation of knowledge and skills developed on the course

No. Year
Knowledge Skills

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1. 2014 0 0 4 29 45 0 0 4 35 39

2. 2015 0 0 2 23 37 0 0 2 22 38

3. 2016 0 0 7 49 60 0 0 7 49 60

4. 2017 0 2 7 84 99 0 2 9 80 101

5. 2018 0 0 3 40 54 0 0 4 40 53

6. 2019 0 0 0 24 35 0 0 0 27 32

In total 0 2
(0.5%)

23
(4%)

249
(41%)

330
(54.5%) 0 2

(0.5%)
26

(4%)
253

(42%)
323

(53.5%)

Source: developed on the basis of the survey information given by participants 
of the specialist course for police operation commanders conducted in 2014–2019 
at the Police Academy in Szczytno.

The survey results indicate that both the knowledge and practical skills 
acquired by the trainees were highly evaluated; in both cases this per-
centage amounted to 96% of the total number of answers given by the 
respondents. In the years 2014–2019, the average for both knowledge and 
skills of the trainees was 4.5.

The survey questionnaire addressed to participants of the specialist 
course for police operation commanders also included the possibility 
for the respondents to speak freely about the strengths and weaknesses 
of the course, as well as to identify elements that should be modifi ed to in-
crease the effectiveness of the training.

The respondents considered malfunctions of the police operations sim-
ulator to be a weakness of the training. The most frequently indicated 
strengths of the training included:

 — conducting classes by associated lecturers;
 — opportunity to exchange experience/views between participants;
 — practical formula of classes with the use of the simulator;
 — practical classes, observing how a major event needs to be secured 
(a study visit to Warsaw).



Nr 2(138)        Police operations simulator in the context… 95

At the same time, the respondents indicated that one of the elements 
which, in their opinion, could signifi cantly affect the effectiveness of the 
training course would be to increase the number of hours of practical 
classes, i.e. those conducted with the use of the police operations simula-
tor, when compared to the total number of all classes offered. Moreover, 
the respondents emphasised the importance of proper and complete docu-
mentation on the implementation of police operations, which was devel-
oped during the course.

The presented survey results seem to confi rm the thesis that the mea-
surable effect of the police operations simulator being used for training 
signifi cantly contributes to the improvement of the police command and 
control system, increases the level of in-service training received by the 
Polish police commanding offi cers and, as a result, improves the effec-
tiveness of human and material resources management during police op-
erations targeted at the maintenance of public order and safety at major 
events, including sports events, gatherings and public ceremonies, or oth-
er disturbances of public order. This is naturally of considerable impor-
tance in the context of threats to public order and safety. In this context, 
the recommendation to continue to develop the formula of classes with 
the simulator seems indisputable. What is more, the universal character 
of the simulator results in the fact that it is not exposed to so-called age-
ing. Possible changes in the legal or organisational environment will not 
outdate its functionality, but will at most make it necessary to refresh the 
elements of a given scenario, without violating the general rules of a deci-
sion-making process.
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Summary: The main objective of the article is to present the results of the 
evaluation carried out among participants of a specialist training course 
for police operations commanders which was offered by the Police Acad-
emy in Szczytno in 2014–2019. The course in question uses a police opera-
tions simulator as a modern technology tool for responding to emergencies. 
Both the functionality of the simulator and a modern form of simulation 
training, which has replaced the previous theoretical work based on paper 
maps, have completely changed the methods employed for in-service train-
ing, thanks to which teaching outcomes can be achieved more effectively, 
and police offi cers’ skills can be developed and refi ned with practice. The 
use of the police operations simulator for training purposes improves police 
command and control systems and increases the level of in-service train-
ing received by commanding offi cers, which in turn results in an effective 
management of human and material resources while carrying out police 
operations targeted at the maintenance of public order and safety at major 
events, including sports events, public gatherings and ceremonies, and any 
different forms of disturbance to public order. Evaluated have been the fol-
lowing issues: assessment of the training course curriculum, the knowledge 
and practical skills acquired during the course, and the level of satisfaction 
of the respondents with their participation in the course. Of key importance 
has been to identify the extent to which the Police Academy’s training efforts 
and research projects in the area of internal security affect the development 
of the system of in-service training offered to police offi cers.
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OBOWIĄZKI POLICJI W POSTĘPOWANIU W SPRAWACH 
RODZINNYCH MAŁOLETNICH OBJĘTYCH WYBRANYM 

PRAWEM WSPÓLNOTOWYM I KONWENCYJNYM 
(ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM SPRAW 

O UPROWADZENIE DZIECKA)

Wstęp

Rzeczpospolita Polska, jako członek Unii Europejskiej oraz sygnatariusz 
szeregu międzynarodowych konwencji dotyczących ochrony praw dziecka 
(w tym związanych z pieczą nad dzieckiem), wraz z pozostałymi krajami 
unijnymi (sygnatariuszami konwencji), została zobowiązana do stworze-
nia mechanizmu zapewniającego skuteczny i szybki przepływ informacji 
między organami centralnymi (w Polsce jest nim minister sprawiedliwości) 
i sądami poszczególnych krajów w tychże sprawach, jak również do okre-
ślenia trybu postępowania przed wspomnianymi organami. 

Polski ustawodawca wywiązał się z powyższej powinności uchwala-
jąc ustawę z 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności 
organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego 
na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (dalej: 
u.w.n.c.) 2. W jej świetle niebagatelną rolę w udzielaniu pomocy organo-
wi centralnemu oraz sądom w sprawach dotyczących małoletnich odgry-
wa Policja. Charakter tej pomocy pozostaje w ścisłym związku ze specy-
fi cznymi uprawnieniami Policji jako formacji przeznaczonej do ochrony 

1  Anna Franusz — doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Postępowania 
Cywilnego w Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie, radca prawny, 
członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie. Autorka kilkudziesięciu 
publikacji z zakresu prawa postępowania cywilnego, prawa cywilnego i rodzin-
nego oraz prawa konsumenckiego. 

   Kontakt z autorką za pośrednictwem redakcji.
2  DzU z 2018 r., poz. 416. 
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bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i porządku pub-
licznego (art. 1 ust. 1 ustawy z 6 kwietnia 1990 r. o Policji; dalej: u.p) 3.

Zakres przedmiotowy ustawy

Interesująca nas ustawa określa w art. 1 zasady i tryb postępowa-
nia polskiego organu centralnego, polskich sądów oraz innych organów 
w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa 
Unii Europejskiej i umów międzynarodowych, a także tryb postępowania 
przed polskim organem centralnym w sprawach objętych następującymi 
aktami prawnymi: 
1. Europejską konwencją o uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczą-

cych pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, 
sporządzoną w Luksemburgu 20 maja 1980 r. 4, (dalej: europejska kon-
wencja luxemburska);

2. Konwencją dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka 
za granicę, sporządzoną w Hadze 25 października 1980 r. 5(dalej: kon-
wencja haska z 1980 r.);

3. Konwencją o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywa-
niu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środ-
ków ochrony dzieci, sporządzoną w Hadze 19 października 1996 r. 6 
(dalej: konwencja haska z 1996 r.);

4. Rozporządzeniem Rady (WE) nr 2201/2003 z 27 listopada 2003 r. do-
tyczącym jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w spra-
wach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności 
rodzicielskiej, uchylające rozporządzenie (WE) nr 1347/2000 7, [dalej: 
rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003].
Jako, że wskazane akty mają istotne znaczenie z punktu widzenia 

współpracy państw unijnych (oraz państw — stron konwencji) w sprawach 
dotyczących małoletnich, warto pokrótce przedstawić przedmiot regulacji 
każdego z nich. Zabieg ten pozwoli także na lepsze zrozumienie charak-
teru działań podejmowanych przez funkcjonariuszy Policji, udzielających 
pomocy organom prowadzącym postępowania w tychże sprawach. 

Europejska konwencja luksemburska reguluje postępowanie mają-
ce na celu uzyskanie przez osobę dysponującą stosownym orzeczeniem 
w przedmiocie sprawowania pieczy nad dzieckiem, szybkiego uznania 
lub wykonania tegoż orzeczenia za granicą. Konwencja ta określa tak-
że przesłanki odmowy uznania lub wykonania takiego orzeczenia (art. 
9 i 10) oraz nakłada na odpowiednie organy państwa (zwykle są to sądy) 

3  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 161 z późn. zm.
4  DzU z 1996 r., poz. 134 i 135 oraz z 1997 r., poz. 196.
5  DzU z 1995 r., poz. 528 oraz z 1999 r., poz. 1085.
6  DzU z 2010 r., poz. 1158.
7  Dz. Urz. UE L 338 z 23 grudnia 2003 r., str. 1; zob.<https://eur-lex.europa.

eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32003R2201>, 28 maja 2020 r.



Nr 2(138)        Obowiązki Policji w postępowaniu w sprawach rodzinnych… 99

obowiązek podjęcia stosownych działań, mających celu jak najszybsze 
przywrócenie bezprawnie przerwanego sprawowania pieczy nad dzie-
ckiem (art. 8). 

Konwencja haska z 1980 r. poświęcona jest materii uprowadzenia ma-
łoletniego za granicę. Zjawisko to potocznie określa się mianem „rodziciel-
skiego uprowadzenia” małoletniego i niestety w obliczu masowej transgra-
nicznej migracji ludności, staje się ono coraz powszechniejsze 8. Przepisy 
wspomnianej konwencji określają przesłanki uznania uprowadzenia lub 
zatrzymania dziecka za bezprawne, wskazują, jakie działania powinny 
podjąć organy umawiających się państw w celu zapewnienia niezwłoczne-
go powrotu dziecka do jego opiekuna, jak również normują postępowanie 
w tychże sprawach.

Druga z konwencji haskich, tj. konwencja z 1996 r., poświęcona jest 
kwestii środków prawych, jakie winny podjąć umawiające się państwa 
w celu zapewnienia ochrony dziecka i jego majątku. W umowie mowa jest 
w szczególności o jurysdykcji państwa w sytuacji uprowadzenia lub zatrzy-
mania dziecka za granicą, o obowiązku podjęcia przez państwo, na które-
go terytorium znajduje się dziecko lub jego majątek, właściwych kroków 
we wszystkich wypadkach niecierpiących zwłoki oraz o rodzajach środków 
ochrony podejmowanych w tym celu. Konwencja reguluje także materię 
prawa właściwego stosowanego w ramach wykonywania powyższych obo-
wiązków oraz zagadnienie uznawania i wykonywania orzeczeń zapadłych 
w państwach na jej podstawie.

Ostatni z aktów — rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 wiąże 
oczywiście wyłącznie państwa członkowskie Unii Europejskiej. Reguluje 
on materię jurysdykcji sądowej w sprawach małżeńskich (tj. w sprawach 
o rozwód, separację i unieważnienie małżeństwa), w sprawach odpowie-
dzialności rodzicielskiej 9, a także procedurę wykonywania i uznawania 
orzeczeń zapadłych w powyższych sprawach.

8  Zob. raport pt.: „Cross-border parental child abduction in the European 
Union”, na zlecenie: Directorate-General for Internal Policies, Policy Depart-
ment Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Study for the LIBE Committee, 
Brussels 2015, s. 44–53, 322. Zebrane w raporcie dane jednoznacznie wska-
zują na wzrost liczby uprowadzeń rodzicielskich we wszystkich krajach unij-
nych, co — zdaniem jego autorów — jest bezpośrednio związane ze zwiększającą 
się liczbą małżeństw o charakterze międzynarodowym. Przykładowo w Polsce 
w 2003 r. odnotowano 18 przypadków nakazania powrotu do Polski dziecka 
bezprawnie wywiezionego za granicę oraz 16 przypadków nakazania powrotu 
dziecka bezprawnie uprowadzonego przez rodzica do Polski z innego kraju, zaś 
w 2012 r. takich przypadków było odpowiednio 76 i 77 (orzeczenia sądów zapad-
ły w trybie Konwencji haskiej z 1980 r.). Powołany raport dostępny jest na stro-
nie:  <http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510012/
IPOL_STU(2015)510012_EN.pdf>, 12 listopada 2019 r.

9  Zgodnie z art. 2 pkt. 7 wspomnianego rozporządzenia, pojęcie to odnosi się 
do ogółu praw i obowiązków, które zostały przyznane osobie fi zycznej lub praw-
nej orzeczeniem z mocy prawa lub poprzez prawnie wiążące porozumienie, doty-
czące osoby lub majątku dziecka, w szczególności do pieczy na dzieckiem oraz 
prawa do osobistej styczności z dzieckiem.
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Pomoc Policji w wykonywaniu przez organy centralne i sądy 
czynności z zakresu obrotu prawnego i postępowania w wybranych 

sprawach rodzinnych

Jak wynika z powyższych aktów normatywnych, na polskim organie 
centralnym oraz na sądach ciąży wiele istotnych obowiązków, bezpośred-
nio związanych z przeprowadzeniem skomplikowanych procedur ukie-
runkowanych na ochronę dziecka i jego mienia. Rzecz jasna rozpozna-
nie wniosków np. o udzielenie pomocy w zapewnieniu powrotu do domu 
uprowadzonego dziecka wymaga podjęcia współpracy między organami 
na szczeblu międzynarodowym i krajowym oraz przedsięwzięcia szeregu 
czynności zmierzających do ustalenia m.in.: miejsca przebywania upro-
wadzonego dziecka, zapewnienia bezpieczeństwa dziecku i jego mieniu, 
zapobieżenia szkodom w stosunku do osób zainteresowanych sprowadze-
niem dziecka z powrotem do jego domu, wymiany danych o statusie dzie-
cka i wreszcie upewnieniu się przez organ (sąd), czy wywiezienie dziecka 
za granicę rzeczywiście miało charakter bezprawny oraz, czy powrót dzie-
cka pozostaje w zgodzie z jego dobrem. 

Nie ulega wątpliwości, że natura powyższych obowiązków wymaga 
od właściwego organu poczynienia szeregu istotnych ustaleń w zakresie 
istniejącego w danej sprawie stanu faktycznego. Podobnie uznanie lub wy-
konywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich i w sprawach dotyczących 
odpowiedzialności rodzicielskiej, musi być poprzedzone pozyskaniem rze-
telnych informacji pozwalających zorientować się sądowi w sytuacji fak-
tycznej i prawnej dziecka oraz jego rodziny. Wydatną pomocą organom 
sądowym (oraz innym podmiotom realizującym wskazane wyżej zadania) 
służą w tej mierze funkcjonariusze Policji. Rola Policji sprowadza się prze-
de wszystkim do gromadzenia i dostarczania ministrowi (jako organowi 
centralnemu) i sądom informacji niezbędnych do rozstrzygnięcia sprawy. 
Z racji możliwości użycia przez funkcjonariuszy środków przymusu bez-
pośredniego, zadaniem Policji jest także aktywna współpraca z organami 
w trakcie realizowania orzeczonego przymusowego odebrania dziecka oso-
bie, pod której pieczą ono przebywa. 

Obowiązki Policji związane z udzielaniem sądom i organowi 
centralnemu niezbędnych informacji

Z przeprowadzonych rozważań wynika, że samowolna (tj. bez zgody 
jednego z opiekunów) zmiana miejsca zamieszkania dziecka i wywiezienie 
go w tym celu przez drugiego z opiekunów za granicę jest niedopuszczal-
na, zaś osoba, której dziecko zostało odebrane, może m.in. żądać wyda-
nia orzeczenia nakazującego powrót małoletniego do domu. Zgodnie z art. 
19 u.w.n.c, w przypadku, gdy wnioskodawca, mający miejsce zamieszka-
nia lub miejsce pobytu albo siedzibę za granicą:
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a) żąda powrotu dziecka lub uregulowania kontaktów z dzieckiem 
na podstawie konwencji haskiej z 1980 r.;

b)  wnosi o uznanie lub wykonanie orzeczenia o pieczy nad dzieckiem lub 
o przywrócenie pieczy nad dzieckiem w oparciu o europejską konwen-
cję luksemburską;

c) żąda uznania albo stwierdzenia wykonalności podjętych środków, po-
wołując się na konwencję haską z 1996 r.;  

d) żąda uznania lub wykonania orzeczenia o pieczy nad dzieckiem 
na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003; 

e) żąda przekazania informacji lub udzielenia pomocy, o których mowa 
w art. 55 lit. a rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 (przepis ten re-
guluje zagadnienie zbierania i wymiany informacji dotyczących: sytu-
acji dziecka, toczących się postępowań oraz wydanych orzeczeń doty-
czących dziecka) lub w art. 31 lit. c 10, art. 32 lit. a 11 lub art. 34 ust. 1 12 
konwencji haskiej z 1996 r. 
 Minister sprawiedliwości podejmuje czynności w celu ustalenia miejsca 

pobytu dziecka, jego rodziców lub opiekuna. Może on wówczas zwrócić się 
do Policji, jako formacji dysponującej odpowiednimi kompetencjami, z żąda-
niem ustalenia aktualnego miejsca pobytu dziecka w Rzeczypospolitej Polskiej.

Kierowane do ministra wnioski w powyższych sprawach, przekazywa-
ne są właściwym sądom. Sądy zaś, stosownie do art. 21 ust. 1 u.w.n.c., 
w toku prowadzonych spraw, siłą rzeczy gromadzą szereg istotnych da-
nych, dlatego też, w oparciu o art. 21 ust. 4 u.w.n.c., są one zobowiązane 
(podobnie jak inne uprawnione organy) do przekazywania Policji wszelkich 
informacji o osobach, które:
1) uprowadziły osobę podlegającą władzy rodzicielskiej lub pozostającą 

pod opieką lub które osobę tę zatrzymały lub ją ukrywają — w oparciu 
o konwencję haską z 1980 r.;

2) zostały uprowadzone lub zatrzymane w rozumieniu konwencji haskiej 
z 1980 r. lub podlegają odebraniu;

10  Zgodnie z art. 31 lit. c konwencji haskiej z 1996 r., organ centralny uma-
wiającego się państwa — bezpośrednio bądź przez organy publiczne lub inne jed-
nostki — podejmuje wszelkie, odpowiednie działania w celu udzielenia pomocy, 
na wniosek właściwego organu innego umawiającego się państwa, w ustaleniu 
pobytu dziecka wówczas, gdy istnieje możliwość, że znajduje się ono na teryto-
rium państwa wezwanego i potrzebuje ochrony.

11  Stosownie do art. 32 lit. a konwencji haskiej z 1996 r., na uzasadniony 
wniosek organu centralnego lub innego właściwego organu umawiającego się 
państwa, z którym dziecko ma ścisły związek, organ centralny umawiającego 
się państwa, w którym dziecko ma zwykły pobyt i w którym jest obecne, może 
bezpośrednio bądź przez organy publiczne lub inne jednostki dostarczyć sprawo-
zdanie o sytuacji dziecka.

12  W świetle art. 34 ust. 1 konwencji haskiej z 1996 r., jeżeli rozważany jest śro-
dek ochrony, gdy wymaga tego sytuacja dziecka, właściwe organy mogą, na mocy 
konwencji, wystąpić do każdego organu w innym umawiającym się państwie, 
posiadającego informacje potrzebne do celów ochrony dziecka, o ich przekazanie.
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3) zobowiązane są do wydania dziecka na mocy postanowienia sądu 
o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej 
pod opieką, w przypadkach gdy sąd lub inny uprawniony organ zwró-
cił się do Policji o ustalenie miejsca pobytu osoby podlegającej odebra-
niu na podstawie tego postanowienia.
Warto także odpowiedzieć na pytanie, jakiego rodzaju informacji 

ów obowiązek dotyczy. Otóż, zgodnie z art. 21 ust. 4 u.w.n.c., chodzi o po-
stanowienia, innego rodzaju orzeczenia lub inne dokumenty stanowiące 
podstawę do gromadzenia i przetwarzania przez Policję informacji o wspo-
mnianych osobach. Sądy informują także niezwłocznie Policję o zmianie 
bądź o uchyleniu postanowienia i innego orzeczenia stanowiącego podsta-
wę do przetwarzania przez Policję informacji o tych osobach lub mającego 
wpływ na zakres przetwarzanych informacji, w tym o umorzeniu postępo-
wania, a także o ustaniu okoliczności będących podstawą postanowienia 
(czy też innego orzeczenia), stanowiącego warunek wprowadzenia danych 
do zbioru. Przekazane informacje i dokumenty zawierają również dyspo-
zycje dotyczące osoby podlegającej władzy rodzicielskiej, bądź pozostającej 
pod opieką w związku z ustaleniem miejsca jej pobytu. 

Ciążąca na sądach powinność udzielenia Policji powyższych informacji 
związana jest z — uregulowanym w art. 20 ust. 2ad u.p. — ustawowym 
uprawnieniem Policji do pobierania, uzyskiwania, gromadzenia, prze-
twarzania i wykorzystywania informacji w celu realizacji zadań ustawo-
wych, w tym danych osobowych, o powyższych osobach, także bez ich 
wiedzy i zgody 13. Policja bowiem nie tylko wykorzystuje informacje udzie-
lane jej przez sądy i inne organy właściwe w przedmiotowych sprawach, 
lecz ma ona także prawo do samodzielnego ich pozyskiwania, stosownie 
do posiadanych kompetencji. Wprowadzony mocą art. 28 u.w.n.c. przepis 
art. 20 ust. 2ba u.p. autonomicznie reguluje zakres informacji zbieranych 
i przetwarzanych przez Policję. W odniesieniu do osób, które uprowadziły 
dziecko za granicę lub są zobowiązane do wydania dziecka na mocy orze-
czenia sądu, Policja, na podstawie art. 20 ust. 2b w zw. z art. 20 ust. 2ba 
pkt. 1 u.p., ma prawo do zbierania gromadzenia i przetwarzania następu-
jących informacji:
1) danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z 14 grud-

nia 2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku 
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości 14, z tym, że dane doty-
czące kodu genetycznego obejmują informacje wyłącznie o niekodują-
cej części DNA;

2) odcisków linii papilarnych;
3) zdjęć, szkiców i opisów wizerunku;
4) cech i znaków szczególnych, pseudonimów;
5) informacji o:

13  Uprawnienie związane jest z realizacją przez Policję ustawowych zadań (wy-
szczególnionych w art. 1 ust. 2 u.p.), stąd wykonując czynności operacyjno-rozpo-
znawcze, dochodzeniowo-śledcze i administracyjno-porządkowe, Policja uzysku-
je, gromadzi, sprawdza oraz przetwarza i wykorzystuje odpowiednie informacje.

14  Tekst jedn., DzU z 2019 r., poz. 125, z późn. zm.
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a) miejscu zamieszkania lub pobytu;
b) wykształceniu, zawodzie, miejscu i stanowisku pracy oraz sytuacji 

materialnej i stanie majątku;
c) dokumentach i przedmiotach, którymi sprawca się posługuje;
d) sposobie działania sprawcy, jego środowisku i kontaktach;
e) sposobie zachowania się sprawcy wobec osób pokrzywdzonych.
Natomiast w odniesieniu do małoletnich uprowadzonych lub podlega-

jących odebraniu, stosownie do art. 20 ust. 2b pkt. 1–3 i pkt. 5 lit a, 
w zw. z art. 20 ust. 2ba pkt. 2 u.p., chodzi o następujące informacje:
1) dane osobowe, o których mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z 14 grudnia 

2018 r. o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku z za-
pobieganiem i zwalczaniem przestępczości, z tym że dane dotyczące 
kodu genetycznego obejmują informacje wyłącznie o niekodującej czę-
ści DNA;

2) zdjęcia, szkice i opisy wizerunku;
3) miejsce zamieszkania lub pobytu;
4) numer PESEL lub numery dokumentów pozwalających na ustalenie 

tożsamości; 
5) dokumenty i przedmioty dotyczące tych osób;
6) stopień ich pokrewieństwa z osobami, o których mowa powyżej (które 

uprowadziły dziecko za granicę lub są zobowiązane do wydania dzie-
cka na mocy orzeczenia);

7) dane osób, o których mowa powyżej;
8) wniosek  złożony na podstawie konwencji haskiej z 1980 r. lub posta-

nowienie  o odebraniu osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub po-
zostającej pod opieką do jego wykonania;

9) inne orzeczenia dotyczące uprowadzenia, zatrzymania lub ukrywania 
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką 
oraz informacje o dyspozycjach dotyczących tych osób.
W konkluzji warto podkreślić, że tryb oraz sposoby przetwarzania tych-

że danych uregulowane są przepisami rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznych i administracji z 23 sierpnia 2018 r. w sprawie przetwarzania 
informacji przez Policję 15.

Obowiązki Policji związane z przeszukaniem pomieszczenia

Oprócz zadań związanych ze zbieraniem, gromadzeniem i przetwa-
rzaniem danych niezbędnych do realizacji przez organ centralny i sądy 
powinności wynikających z interesujących nas konwencji i rozporządze-
nia, analizowana ustawa wprowadziła także dodatkowe obowiązki spo-
czywające na funkcjonariuszach Policji 16. Są one bezpośrednio związane 

15  DzU z 2018 r., poz. 1636.
16  W tym celu analizowaną ustawą dokonano nowelizacji kodeksu postępowania 

cywilnego z 14 listopada 1964 r., wprowadzając doń mocą art. 27 u.w.n.c. m. in. do-
datkowy przepis, tj. art. 59811a. 
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z udzieleniem przez Policję pomocy w czynności przymusowego odebrania 
dziecka podlegającego władzy rodzicielskiej lub pozostającego pod opie-
ką i oddaniem go uprawnionemu w oparciu o przepisy art. 5981 – 59814 
k.p.c. Otóż, jeśli sąd wyda postanowienie o odebraniu dziecka osobie, 
która np. nadużyła władzy rodzicielskiej i bezprawnie uprowadziła dzie-
cko na terytorium Polski, osoba ta — jeśli chce uniknąć przymusowe-
go pozbawienia jej bezpośredniej pieczy nad dzieckiem (de facto oznacza 
to odebranie małoletniego) — powinna niezwłocznie wydać dziecko w spo-
sób określony w orzeczeniu. Jeśli tak się nie stanie, sąd zleca kuratoro-
wi odebranie dziecka przy zastosowaniu — jeśli to niezbędne — środków 
przymusu 17, przy czym kurator — przy wykonywaniu tychże czynności — 
ma prawo oczekiwać pomocy Policji (art. 59810 k.p.c.). 

Warto podkreślić, że do czasu wprowadzenia interesującą nas usta-
wą przepisu art. 59811a § 1 k.p.c., kompetencje Policji były ograniczone 
do zapewnienia porządku w czasie wykonywania czynności przez kuratora, 
w szczególności funkcjonariusze Policji mogli usunąć osoby przeszkadza-
jące w odebraniu dziecka. W poprzednim stanie prawnym Policja nie miała 
zatem prawa wejścia na teren posesji lub dokonania przeszukania lokalu, 
w którym mogło być przetrzymywane dziecko 18. Okoliczność ta, czemu nie 
należy się dziwić, znacząco utrudniała wykonanie orzeczenia o odebraniu 
małoletniego. Jednakże dzięki nowowprowadzonemu art. 59811a k.p.c., 
powyższy — wysoce niepożądany — stan rzeczy uległ zmianie, bowiem 
przepis ten jednoznacznie umożliwia dokonanie przeszukania w miej-
scu, w którym domniemywa się przetrzymywanie dziecka. Zgodnie z jego 
brzmieniem, w celu ustalenia miejsca pobytu osoby podlegającej przy-
musowemu odebraniu, sąd — na wniosek kuratora sądowego — może 
postanowić o dokonaniu przeszukania pomieszczeń i innych miejsc, jeżeli 
istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że osoba ta się tam 
znajduje. Stosownie zaś do art. 59811a § 2 k.p.c. przeszukania, z czym 
oczywiście wiąże się wejście na teren posesji 19, dokonują funkcjonariusze 
Policji w oparciu o stosowne postanowienie sądu. Wspomniane orzecze-
nie, zgodnie z przepisem art. 59811a § 3 k.p.c., powinno zostać doręczone 
przez policjantów osobie, u której dokonuje się przeszukania w chwili przy-
stąpienia do czynności przeszukania. Osoba ta, obok kuratora sądowe-
go  wykonującego postanowienie o przymusowym odebraniu dziecka oraz 
uprawnionego (chodzi o podmiot, któremu dziecko zostanie niezwłocznie 
przekazane po odebraniu), ma prawo do przebywania w pomieszczeniu, 
w którym dokonuje się przeszukania oraz do obecności przy przeszukaniu 
wskazanej przez nią osoby trzeciej (o ile nie uniemożliwia to przeszukania 
albo nie utrudnia go w istotny sposób). Jeśli podmiot, u którego dokonuje 

17  Jak wskazał SN w  uchwale z 28 sierpnia 2008 r., III CZP 75/08: „Nie ulega 
przy tym wątpliwości, że korelatem nakazu wydania (…) dziecka jest jego ode-
branie, także przymusowe, jeżeli nie następuje w sposób dobrowolny”.

18  J. Bodio, Komentarz do art. 598 10 k.p.c. [w:] A. Jakubecki (red.), Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, t. I., art. 1–729. 

19  Inaczej, zapewne omyłkowo: J. Bodio, Komentarz do art. 598 11a k.p.c. [w:] 
A. Jakubecki (red.), Kodeks postępowania…, wyd. cyt. 
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się przeszukania jest nieobecny, przywołuje się przynajmniej jednego do-
mownika lub inną osobę (art. 59811a § 4 oraz § 5 k.p.c.). Jeśli chodzi 
o sposób przeszukania, powinno być ono adekwatne do celu czynności (ce-
lem przeszukania jest oczywiście wyłącznie znalezienie dziecka), w związ-
ku z tym policjanci obowiązani są zachować umiar i dokonywać czynności 
z poszanowaniem godności osób, których ta czynność dotyczy, oraz bez 
wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości (art. 59811a § 6 k.p.c.). 

Istotnym następstwem przeszukania jest sporządzenie przez Policjan-
tów protokołu. Powinien on obejmować następujące informacje: oznacze-
nie postanowienia sądu, wskazanie czynności, czasu jej dokonania i miej-
sca oraz osób w niej uczestniczących, przebieg czynności oraz oświad-
czenia i wnioski osób biorących w niej udział, a także w miarę potrzeby 
stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności. Od-
pis protokołu przeszukania policjanci niezwłocznie przesyłają sądowi 
(art. 59811a § 7 oraz § 8 k.p.c.). 

Podsumowanie

Szczególny status Policji i związane z nim uprawnienia, pozwalają ją po-
strzegać jako formację świadczącą nieodzowną pomoc w sytuacji, w której 
w interesie dziecka leży odebranie go osobie, pod której pieczą małoletni 
pozostaje. Prawnie usankcjonowana możliwość stosowania przez funk-
cjonariuszy Policji środków przymusu bezpośredniego, prawo do przeszu-
kania mieszkania, pozyskiwanie danych w specyfi czny sposób (np. z re-
jestrów o bardzo ograniczonym dostępie) czy gromadzenie i przetwarza-
nie danych osobowych bez zgody osoby, której dane dotyczą, sprawiają, 
że trudno wyobrazić sobie przymusowe (a zatem przy użyciu siły) odebra-
nie dziecka bezprawnie uprowadzonego bez asysty policjantów. Czynność 
ta, rzecz jasna, musi zostać poprzedzona zebraniem niezbędnych informa-
cji umożliwiających skuteczne wykonanie orzeczenia sądowego. Jedynie 
poczynienie ustaleń zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy umożliwia 
podjęcie przez sąd (jako organ rozstrzygający tę kwestię w sposób wład-
czy) właściwej decyzji o odebraniu dziecka opiekunowi. Prawo międzyna-
rodowe hołduje bowiem zasadzie, w myśl której zakazuje się rozdzielania 
dziecka z rodzicami wbrew ich woli (ów zakaz ustanowiony jest choćby 
konwencją o ochronie praw dziecka) 20. Dlatego z aprobatą należy podejść 

20  Konwencja ta została przyjęta w Nowym Jorku przez Zgromadzenie Ogólne 
Narodów Zjednoczonych 20 listopada 1989 r., (DzU z 1991 r., nr 120, poz. 526). 
Zgodnie zaś z art. 9 ust. 1 aktu: „Państwa-Strony zapewnią, aby dziecko nie zo-
stało oddzielone od swoich rodziców wbrew ich woli, z wyłączeniem przypadków, 
gdy kompetentne władze, podlegające nadzorowi sądowemu, zdecydują zgodnie 
z obowiązującym prawem oraz stosowanym postępowaniem, że takie oddzielenie 
jest konieczne ze względu na najlepiej pojęte interesy dziecka. Taka decyzja może 
być konieczna szczególnie w przypadkach nadużyć lub zaniedbań ze strony ro-
dziców, gdy każde z rodziców mieszka oddzielnie, a należy podjąć decyzję odnoś-
nie do miejsca pobytu lub zamieszkania dziecka”.
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do rozwiązań wprowadzonych omawianą ustawą. Trzeba jednak wyraź-
nie podkreślić, że opisanej powyżej ścisłej współpracy Policji z organem 
centralnym i sądami powinna przyświecać wyłącznie potrzeba ochrony 
małoletniego. Jak bowiem stanowi art. 3 ust. 1 konwencji o ochronie praw 
dziecka: we wszystkich działaniach dotyczących dzieci, podejmowanych 
przez publiczne lub prywatne instytucje opieki społecznej, sądy, władze 
administracyjne lub ciała ustawodawcze, sprawą nadrzędną będzie naj-
lepsze zabezpieczenie interesów dziecka. Działania takie niewątpliwie 
leżą również w interesie społecznym, gdyż w literaturze przedmiotu oraz 
w orzecznictwie przyjmuje się, że troska o słuszny interes dziecka (dobro 
dziecka) powinna być postrzegana m.in. jako przejaw dbałości o interes 
społeczny 21 (w świetle art. 95 § 3 ustawy z 25 lutego 1964 r. — Kodeks 
rodzinny i opiekuńczy 22, interesy te wydają się zbieżne 23). 

Nie ulega też wątpliwości, że zakres interesującej nas współpracy uleg-
nie z biegiem czasu poszerzeniu. W obliczu zniesienia kontroli granicznej 
między państwami unijnymi (liczba krajów objętych układem z Schengen 
stale się powiększa), postępującego rozwoju ruchu bezwizowego, problem 
rodzicielskiego uprowadzenia małoletnich będzie nabrzmiewał. Istotne 
jest zatem, aby poszczególne kraje podjęły starania na rzecz rozwijania 
międzynarodowej kooperacji Policji z właściwymi organami i sądami.  
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Streszczenie: Ochrona interesu małoletnich wiąże się niekiedy z koniecz-
nością władczego wkroczenia organów państwa w sytuacji, w której mało-
letni został uprowadzony za granicę przez jednego z opiekunów, bez zgo-
dy drugiego z nich. Szereg przepisów prawa międzynarodowego i unijnego 
nakłada na krajowych ustawodawców obowiązek wprowadzenia mecha-
nizmów - opartych na ścisłej współpracy międzypaństwowej - mających 
za zadanie szybkie zbadanie i rozwiązanie tego problemu. W tym właśnie 
celu uchwalono ustawę z dnia 26 stycznia 2018 r. o wykonywaniu nie-
których czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu 
obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów między-
narodowych. Stosownie do jej przepisów, funkcjonariusze Policji, z racji 
szczególnych uprawnień, służą pomocą organowi centralnemu oraz sądom 
w sprawach dotyczących uprowadzenia małoletniego za granicę. Ich rola 
związana jest przede wszystkim ze zbieraniem odpowiednich informacji, 
asyście kuratorowi sądowemu w trakcie odbierania dziecka oraz dokona-
niem czynności przeszukania w miejscu, w którym domniemywa się prze-
bywanie małoletniego. 
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POLICE DUTIES IN PROCEEDINGS CONCERNING 
FAMILY MATTERS OF MINORS UNDER SELECTED 

EU AND INTERNATIONAL LAW (WITH PARTICULAR 
REFERENCE TO CASES OF CHILD ABDUCTION)

introduction

The Republic of Poland, as a member of the European Union and a sig-
natory to a number of international conventions on the protection of chil-
dren’s rights (including those relating to child custody), together with other 
EU countries (signatories to the convention), has been obliged to create a 
mechanism to ensure fast and effective fl ow of information between cen-
tral authorities (the Minister of Justice in Poland) and courts of individual 
countries, as well as to determine the procedure to be followed before these 
authorities.

The Polish legislator fulfi lled the above obligation by adopting the Act 
of 26 January 2018 on the performance of certain activities of the central 
authority in family matters in the fi eld of legal circulation under European 
Union law and international agreements (hereafter: u.w.n.c.) 2. In its light, 
the Police play an important role in assisting the central authority and 
courts in cases involving juveniles. The nature of this aid is closely linked 
to the specifi c powers of the Police as a force designed to provide security 
to people and maintain public safety and order (Article 1(1) of the Act of 6 
April 1990 on the Police; hereafter: the Police Act) 3.

1  Anna Franusz—Doctor of Law, Assistant Professor at the Department of 
Civil Procedure at the Faculty of Law and Administration of the University of 
Warmia nad Mazury in Olsztyn, legal adviser, member of the Regional Chamber 
of Legal Advisers in Warsaw. Author of several dozen publications on civil proce-
dure law, civil and family law, and consumer law.

   Contact with the author through the editorial offi ce.
2  Dz.U. 2018, item 416. 
3  Consolidated text: Dz.U. 2019, item 161 as amended.
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Material scope of the Act

The Act of interest to us defi nes in Article 1 the principles and course of 
action of the Polish central authority, Polish courts, and other authorities 
in family matters in legal matters under European Union law and inter-
national agreements, as well as the proceedings before the Polish central 
authority in matters covered by the following legal acts: 
1. European Convention on Recognition and Enforcement of Decisions 

concerning Custody of Children and on Restoration of Custody of Chil-
dren, concluded in Luxembourg, 20 May 1980 4, (hereafter: European 
convention of Luxembourg);

2. The Hague Convention on the Civil Aspects of International Child Ab-
duction, concluded in The Hague on 25 October 1980 5, (hereafter: The 
Hague Convention of 1980);

3. Convention on Jurisdiction, Applicable Law, Recognition, Enforcement 
and Co-Operation in Respect of Parental Responsibility and Measures 
for The Protection of Children, concluded in The Hague on 19 October 
1996 6, (hereafter: The Hague Convention of 1966);

4. Council Regulation (EC) No 2201/2003 of 27 November 2003 concern-
ing jurisdiction, and recognition and enforcement of judgments in mat-
rimonial matters and the matters of parental responsibility, repealing 
Regulation (EC) No 1347/2000 7, [hereafter: Council Regulation (EC) No 
2201/2003].
As all of these acts are important from the point of view of cooperation 

between the EU states (and the states’ parties to the Convention) in mat-
ters concerning minors, it is worthwhile to briefl y present the subject mat-
ter of each of them. This approach will also allow for a better understand-
ing of the nature of actions taken by police offi cers providing assistance to 
authorities conducting proceedings in these cases.

The European Convention of Luxembourg governs the procedure for the 
prompt recognition or enforcement of a judgement abroad by the holder of 
a relevant judgement on child custody. The Convention also sets out the 
grounds for refusing to recognise or enforce such a judgement (Articles 
9 and 10), and requires the relevant authorities of the State (usually the 
courts) to take appropriate measures to restore the custody of the child as 
soon as possible (Article 8).

The Hague Convention of 1980 is dedicated to the matter of inter-
national child abduction. This phenomenon is commonly referred to as 
“parental child abduction” and, unfortunately, with mass cross-border 

4  Dz.U. 1996, item 134 and 135, and Dz.U. 1997, item 196.
5  Dz.U. 1995, item 528 and Dz.U 1999, item 1085.
6  DzU z 2010 r., poz. 1158.
7  OJ UE L 338 of 23 December 2003, p. 1; see: Electronic source: https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX%3A32003R2201, accessed: 28 
May 2020.
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migration of the population, it is becoming increasingly common 8. The 
provisions of that Convention set out the grounds for considering a child’s 
abduction or detention as unlawful, indicate what action should be taken 
by the authorities of the Contracting States to ensure the prompt return of 
the child to its guardian, and the procedure to be followed in those cases.

The second of the Hague Conventions, i.e. the 1996 Convention, deals 
with the question of the legal measures to be taken by the Contracting 
States to ensure the protection of the child and his or her property. It spe-
cifi cally refers to the jurisdiction of the State in a situation of international 
child abduction or retention, the obligation of the State in whose territory 
the child or his or her property is located to take appropriate measures in 
all cases of urgency, and the types of protection measures to be taken to 
that end. The Convention also regulates the matter of the law applicable 
in the performance of the above duties and the recognition and enforce-
ment of judgements given in the States under the Convention.

The last act, Council Regulation (EC) No 2201/2003, is of course bind-
ing only on the Member States of the European Union. It regulates the 
matter of jurisdiction in matrimonial matters (i.e. divorce, legal separation 
and marriage annulment), parental responsibility 9, and the procedure for 
the enforcement and recognition of judgements given in these matters.

Police assistance in proceedings and legal actions taken by central 
authorities and courts in selected family cases

As a result of the abovementioned normative acts, the Polish central 
authority and courts have many signifi cant obligations, directly connected 
with carrying out complicated procedures aimed at protecting children 
and their property. It is clear that the handling of requests, e.g. for assis-
tance in ensuring the return of an abducted child to their home, requires 

8  See report under the title: “Cross-border parental child abduction in the Eu-
ropean Union”, on behalf of: the Directorate-General for Internal Policies, Policy 
Department Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, Study for the LIBE Com-
mittee, Brussels 2015, p. 44–53, 322. The data collected in the report clearly in-
dicate an increase in the number of parental child abductions in all EU countries, 
which, according to its authors, is directly related to the increasing number of in-
ternational marriages. For example, in Poland in 2003, there were 18 cases of an 
order to return a child illegally transported abroad, and 16 cases of an order to re-
turn a child illegally abducted by a parent to Poland from another country. In con-
trast, in 2012, there were 76 and 77 such cases, respectively (court decisions were 
made under The Hague Convention of 1980). The report is available at: Electronic 
source: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2015/510012/
IPOL_STU(2015)510012_EN.pdf,  accessed: 12 November 2019.

9  In accordance with Article 2, point 7 of the aforementioned Regulation, the 
term refers to all rights and obligations which have been conferred on a natural 
or legal person by a judgement by operation of law or by a legally binding agree-
ment, concerning the person or property of the child, in particular custody and 
right of personal contact with the child.
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cooperation between authorities at the international and national levels, 
and a number of actions aimed at establishing, inter alia, the place of 
residence of the abducted child, ensuring the safety of the child and their 
property, preventing damage to persons interested in bringing the child 
back home, exchanging data on the status of the child and, fi nally, en-
suring that the authority (court) is satisfi ed that the removal of the child 
abroad was indeed unlawful and that the return of the child is in accord-
ance with their well-being.

It is clear that the nature of the above obligations requires the compe-
tent authority to make a number of relevant fi ndings of fact in the case in 
question. Similarly, the recognition or enforcement of judgements in mat-
rimonial matters and matters of parental responsibility must be preceded 
by the acquisition of reliable information allowing the court to be aware 
of the factual and legal situation of the child and their family. Police offi c-
ers provide effi cient assistance to judicial authorities (and other entities 
carrying out the abovementioned tasks). The role of the Police is primarily 
to collect and provide the minister (as the central authority) and courts 
with information necessary to resolve a case. Due to the possibility of the 
use of direct coercive measures by offi cers, the task of the Police is also to 
cooperate actively with the authorities during the implementation of the 
ordered forced removal of a child to the person whose custody the child 
is under.

Obligations of the Police to provide the courts and the central 
authority with the necessary information

It results from the conducted deliberations that an arbitrary (i.e. with-
out the consent of one of the guardians) change of the child’s place of 
residence, and transport of the child abroad by the other guardian is not 
acceptable, and the person whose child has been taken away may, inter 
alia, demand a judgement ordering the return home of the minor. In ac-
cordance with Article 19 of the u.w.n.c., in a case when the applicant, 
having their residence or place of stay or seat abroad:
a) demands the return of the child or the regulation of contact with the 

child on the basis of The Hague Convention of 1980;
b) applies for recognition or enforcement of a judgement on child custody, 

or for restoration of custody on the basis of the European Convention 
of Luxembourg;

c) demands recognition or a declaration of executability of the measures 
taken, referring to The Hague Convention of 1996.; 

d) seeks recognition or enforcement of a judgement on child custody un-
der Council Regulation (EC) No 2201/2003; 

e) demands information or assistance as referred to in Article 55(a) of 
Council Regulation (EC) No 2201/2003 (this provision regulates the 
collection and exchange of information concerning: the situation of the 
child, ongoing proceedings and judgements concerning the child) or in 
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Article 31(c) 10, Article 32(a) 11 or Article 34(1) 12 of The Hague Convention 
of 1996, 
The Minister of Justice shall take steps to determine the place of resi-

dence of the child, their parents or a guardian. They may then turn to 
the Police, as a formation with appropriate competences, with a request 
to determine the current place of residence of the child in the Republic of 
Poland.

Requests to the Minister in the above cases shall be forwarded to the 
competent courts. The courts, on the other hand, pursuant to Article 21(1) 
of the u.w.n.c., in the course of the conducted cases, necessarily collect 
a number of important data, therefore, on the basis of Article 21(4) of the 
u.w.n.c., they are obliged (similarly to other authorised bodies) to provide 
the Police with all information about persons who:
1) have abducted a person who is under parental authority or is in the 

care of a person, or who has detained or concealed that person—based 
on the 1980 Hague Convention;

2) have been kidnapped or detained within the meaning of the 1980 
Hague Convention or are subject to removal;

3) are obliged to hand over a child by virtue of a court’s decision to take 
away a person subject to parental authority or remaining in custody, 
in cases where the court or other competent authority has requested 
the Police to determine the place of residence of the person subject to 
being taken away on the basis of that decision.
It is also worth answering the question of what kind of information 

this obligation concerns. In accordance with Article 21(4) of the u.w.n.c., 
these are provisions, other types of rulings, and other documents which 
constitute the basis for collecting and processing information about these 
persons by the Police. The court shall also immediately inform the Police 
about a change or revocation of a decision or other ruling constituting a 
basis for processing by the Police of information on these persons or af-
fecting the scope of information processed, including the discontinuance 

10  According to Article 31(c) of the 1996 Hague Convention, the Central Au-
thority of a Contracting State shall, either directly or through public authorities 
or other bodies, take all appropriate measures to assist, at the request of the 
competent authority of another Contracting State, in establishing the child’s res-
idence where it is possible that the child is present in the territory of the request-
ed State and in need of protection

11  Pursuant to Article 32(a) of the 1996 Hague Convention, upon a 
well-grounded request of the Central Authority or other competent authority of a 
Contracting State with which the child has a close connection, the Central Au-
thority of the Contracting State where the child has their habitual residence and 
where they are present may, either directly or through public authorities or other 
bodies, provide a report on the child’s situation.

12  In light of Article 34(1) of the 1996 Hague Convention, when a protection 
measure is contemplated, where the situation of the child requires so, competent 
authorities may, under the Convention, request any authority in another Con-
tracting State which has information necessary for the protection of the child to 
provide it.
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of proceedings, as well as about the discontinuation of circumstances 
constituting the basis for a decision (or other ruling) constituting a condi-
tion for entering data into the database. The information and documents 
provided also contain instructions concerning a person who is subject to 
parental authority or is under parental care in relation to the determina-
tion of their residence. 

The duty of the courts to provide the Police with the above information 
is related to — regulated in Article 20(2) of the Police Act — the statutory 
right of the Police to collect, obtain, store, process, and use information 
in order to carry out statutory tasks, including personal data about the 
above persons, also without their knowledge and consent 13. The police 
not only use the information provided to them by the courts and other 
authorities competent in the cases concerned, but also have the right to 
obtain it themselves, in accordance with their powers. The provision of 
Article 20(2ba) of the Police Act, introduced by Article 28 of the u.w.n.c., 
autonomously regulates the scope of information collected and processed 
by the Police. With regard to persons who have abducted a child abroad or 
are obliged to return the child by order of a court, the Police, on the basis 
of Article 20(2b) in conjunction with Article 20(2ba)(b) of the Police Act, 
shall take the necessary measures to ensure that the child is returned. 
The Police has the right to collect and process the following information:
1) personal data referred to in Article 14(1) of the Act of 14 December 

2018 on the protection of personal data processed in connection with 
the prevention and combating of crime 14, except that data concerning 
genetic code include information only on the non-coding parts of DNA;

2) fingerprints;
3) photographs, sketches and image descriptions;
4) characteristics and distinctive marks, pseudonyms;
5) information about:

a) place of accommodation or stay;
b) education, occupation, place and position, and financial status and 

assets;
c) documents and items used by the perpetrator;
d) the perpetrator’s modus operandi, their environment and contacts;
e) the behaviour of the offender towards the victim(s).
However, with regard to minors who are kidnapped or subject to removal, 

according to Article 20(2b), points 1–3 and point 5(a), in conjunction with Ar-
ticle 20(2ba)(2) of the Police Act, the following information shall be provided:
1) personal data referred to in Article 14(1) of the Act of 14 December 

2018 on the protection of personal data processed in connection with 
the prevention and combating of crime, except that data concerning ge-
netic code includes information only on the non-coding parts of DNA;
13  The right is related to the performance of statutory tasks by the Police 

(specifi ed in Article 1(2) of the Police Act), therefore, when performing covert 
policing, investigative and administrative activities, the Police obtain, collect, 
check, process, and use relevant information.

14  Consolidated text: Dz.U. 2019, item 125 as amended
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2) photographs, sketches and image descriptions;
3) place of accommodation or stay;
4) PESEL number and numbers of identification documents; 
5) documents and items reffering to those persons; 
6) the degree of their relationship with the persons referred to above (who 

have abducted a child abroad or are obliged to return the child by 
court order);

7) data of the persons referred to above;
8) an application under the Hague Convention of 1980 or an order to re-

move a person who is subject to parental control or who is in charge of 
its enforcement;

9) other decisions relating to the abduction, detention or concealment of 
a person under parental custody or care, and information on instruc-
tions concerning such persons.
In conclusion, it is worth emphasising that the mode and ways of pro-

cessing these data are regulated by the provisions of the Regulation of the 
Minister of Internal Affairs and Administration of 23 August 2018 on the 
processing of information by the Police 15.

Police duties related to room searches

In addition to the tasks related to the collection and processing of data 
necessary for the central authority and courts to carry out the obligations 
arising from the conventions and regulations we are interested in, the Act 
under review also introduced additional obligations for police offi cers 16. 
They are directly related to the police assistance in the act of forcible 
taking away a child who is under parental authority or is in custody, and 
handing them over to the person authorised under the provisions of Ar-
ticles 5981 – 59814 of the code of civil procedure. If the court issues an 
order to take a child away from a person who, for example, abused their 
parental authority and illegally abducted the child into the territory of Po-
land, that person—if they want to avoid the forcible removal of their direct 
custody of the child (in fact, this means taking away the minor)—should 
immediately hand over the child in the manner specifi ed in the judge-
ment. If this does not happen, the court shall order the probation offi cer 
to take the child away using coercive measures if necessary 17, and the 
probation offi cer has the right to expect the police to assist them in these 
activities (Article 59810 of the Code of Civil Procedure).

15  Dz.U. 2018, item 1636
16  For this purpose, the Act under review was amended by the Code of Civil 

Procedure of 14 November 1964, introducing, among other things, an additional 
provision, i.e., Article 59811a, by virtue of Article 27 of the u.w.n.c. 

17  As the Supreme Court pointed out in its resolution of 28 August 2008, III 
CZP 75/08: “There is no doubt that the cornerstone of an order to surrender (…) 
a child is the collection of that child, even if it is not done voluntarily”.
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It is worth stressing that until the introduction of the provision of Ar-
ticle 59811a(1) of the Code of Civil Procedure, the powers of the Police 
were limited to ensuring order during the performance of the activities 
of a guardian; in particular, police offi cers could remove persons who 
were obstructing the collection of a child. Therefore, in the previous legal 
status, the Police did not have the right to enter the premises or carry 
out a search of the premises where the child could be held 18. This circum-
stance, not surprisingly, signifi cantly hindered the enforcement of the 
decision to take away the minor. However, thanks to the newly introduced 
Article 59811a of the Code of Civil Procedure, the above—highly undesir-
able—state of affairs has changed, as this provision explicitly allows for 
a search to be carried out in the place where the child is presumed to be 
held. According to its wording, in order to determine the place of residence 
of a person subject to forced confi nement, the court — at the request of 
the probation offi cer — may decide to carry out a search in the premises 
and other places if there are reasonable grounds for suspecting that the 
person is there. In accordance with Article 59811a(2) of the Code of Civil 
Procedure, the search, which obviously involves entering the premises 19, 
is performed by police offi cers on the basis of a relevant court decision. 
The said judgement, pursuant to the provision of Article 59811a (3) of 
the Code of Civil Procedure should be delivered by the police offi cers to 
the person whose premises is being searched at the time of the search. 
This person, in addition to the probation offi cer executing the order for 
the forced removal of the child, and the entitled person (i.e. the person to 
whom the child will be handed over immediately after the removal), has 
the right to stay in the room where the search is carried out and to be 
present at the search of the third person indicated by them (as long as 
this does not prevent or signifi cantly hinder the search). If the subject of 
the search is absent, at least one householder or other person is recalled 
(Article 59811a(4)(5) of the Code of Civil Procedure). As far as the search 
method is concerned, it should be adequate to the purpose of the activity 
(the purpose of the search is, of course, only to fi nd a child), therefore 
police offi cers are obliged to exercise restraint and carry out the activity 
with respect to the dignity of the persons concerned and without causing 
any unnecessary damage or discomfort (Article 59811a(6) of the Code of 
Civil Procedure). 

An important consequence of the search is that the police offi cers 
make a protocol. It should include the following information: indication 
of the court’s decision, indication of the action, time and place of its 
execution and the persons participating in it, the course of the action, 
and the statements and conclusions of the persons participating in it, as 

18  Bodio J, Komentarz do art. 59810 k.p.c., [in:] Jakubecki A (Ed.), Kodeks 
postępowania cywilnego. Komentarz aktualizowany, Vol. I, articles 1–729. 

19  Otherwise, probably by mistake: Bodio J, Komentarz do art. 59811a k.p.c., 
[in:] Jakubecki A (Ed.), Kodeks postępowania…, op. cit. 
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well as, if necessary, a statement of other circumstances concerning the 
course of the action. A copy of the search protocol is immediately sent by 
the police offi cers to the court (Article 59811a(7)(8) of the Code of Civil 
Procedure). 

Summary

The special status of the Police and the associated powers allow them 
to be seen as a force providing indispensable assistance in a situation 
where it is in the interest of the child to be taken away from the person 
whose custody the minor remains under. The legally sanctioned possibil-
ity of using direct coercive measures by police offi cers, the right to search 
premises, collect data in a specifi c way (e.g. from registers with very lim-
ited access), and collect and process personal data without the consent of 
the data subject, make it diffi cult to imagine a forced (and therefore using 
force) removal of a child which had been illegally abducted without the 
assistance of police offi cers. This action must, of course, be preceded by 
the collection of the necessary information to enable the effective execu-
tion of the judicial decision. Only by making arrangements that are in line 
with the actual state of affairs will the court (as the authority that decides 
on the matter in a sovereign manner) take the right decision to take the 
child away from the guardian. International law upholds the principle of 
prohibiting the separation of a child from its parents against their will 
(this prohibition is laid down in the Convention on the Protection of the 
Rights of the Child, for example) 20. Therefore, the solutions introduced by 
the Act under discussion should be approached with approval. However, it 
should be clearly emphasised that the close cooperation of the Police with 
the central authority and courts described above should be guided solely 
by the need to protect minors. As stated in Article 3(1) of the Convention 
on the Protection of the Rights of the Child: “in all actions concerning chil-
dren taken by public or private social welfare institutions, courts, admin-
istrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child will 
be paramount”. Such actions are undoubtedly also in the social interest, 
since it is accepted in the literature on the subject and in the case law 
that concern for the legitimate interests of the child (the best interests of 
the child) should be seen, inter alia, as an expression of concern for the 

20  This Convention was approved in New York by the United Nations Gener-
al Assembly on 20 November 1989, (Dz.U. 1991, No. 120, item 526). According 
to Article 9(1) of the Act: “States Parties shall ensure that a child shall not be 
separated from his or her parents against their will, except where a competent 
authority, subject to judicial supervision, decides, in accordance with applicable 
law and the applicable procedure, that such separation is necessary in the best 
interests of the child. Such a decision may be necessary, in particular, in cases 
of abuse or negligence on the part of the parents, where each parent lives sepa-
rately and a decision must be made as to the child’s residence or domicile”.
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social interest 21 (in light of Article 95(3) of the Act of 25 February 1964 – 
Family and Guardianship Code 22, these interests appear to converge 23). 

There is also no doubt that the scope of cooperation we are interested 
in will expand over time. In view of the abolition of border controls be-
tween EU countries (the number of countries covered by the Schengen 
Agreement is constantly increasing) and the progressive development of 
visa-free travel, the problem of parental child abduction will become more 
acute. It is therefore important that individual countries make efforts to 
develop international cooperation of the police with competent authorities 
and courts.
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Summary: The interests of children are of paramount importance, therefore 
it is sometimes necessary for the authorities to interfere in matters relating 
to their custody, when a child is likely to have been wrongfully removed or 
retained in breach of the rights of custody attributed to a person, an institu-
tion or any other body (child abduction). Therefore a number of international 
and European Union legal acts impose on national legislators the obligation 
to introduce mechanisms involving central authorities into cooperation with 
each other and promoting cooperation amongst the competent authorities 
in their respective states to make proper discoveries to secure the prompt 
return of children. For this purpose, the Law of 26 January 2018 on the 
exercise of certain acts of the central authority in family matters relating to 
legal transactions under European Union law and international agreements 
was adopted. Pursuant to its provisions, Police offi cers shall, by virtue of 
their specifi c powers, assist the central authority and the courts on matters 
relating to the abduction of minors abroad. Their role is mainly linked to 
providing the authorities with relevant information, assisting the probation 
offi cer, and searching the place where the minor is presumed to be living.
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ORZECZENIE O TRWAŁEJ NIEZDOLNOŚCI DO SŁUŻBY 
JAKO PODSTAWA OBLIGATORYJNEGO ZWOLNIENIA 

ZE SŁUŻBY W POLICJI

Wstęp

Podstawą zatrudnienia funkcjonariusza w Policji jest stosunek służbowy. 
Jest to forma niepracowniczego zatrudnienia 2. Konstrukcja tego stosun-
ku prawnego, mimo że jego nazwa jest tożsama z tą, którą posługuje się 
art. 76 ustawy z 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy 3, jest całkowicie 
od niej odmienna. Stosunek ten ma charakter wyłącznie administracyj-
noprawny 4. Posiada on również szereg charakterystycznych cech, które 

1  Kom. dr Paweł Gacek — doktor nauk prawnych. Stopień naukowy otrzy-
mał w 2016 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Ka-
towicach. Praca doktorska autora dotyczyła problematyki nawiązania stosunku 
służbowego funkcjonariusza Policji (w swoim dorobku ma 38 publikacji dotyczą-
cych prawa administracyjnego i policyjnego). Ponadto jest czynnym funkcjona-
riuszem Policji. Posiada stopień służbowy komisarza Policji.

Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji.
2  T. Kuczyński, Wybrane problemy orzecznictwa sądowoadministracyjnego 

w sprawach z zakresu stosunków służbowych, „Zeszyty Naukowe Sądownictwa 
Administracyjnego” 2010, nr 5–6, s. 249.

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

4  Ł. Czebotar i in., Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 2015, s. 366; P. Ga-
cek, Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji, „Administracja. 
Teoria. Dydaktyka. Praktyka” 2011, nr 2, s. 76 i nast.; tenże, Odwołanie od roz-
kazu personalnego, „Przegląd Policyjny” 2016, nr 3, s. 80; S. Sagan (red.), Prawo 
Policyjne. Tom 1. Komentarz, Katowice 1992, s. 69; J. Kacprzak, Stosunki służbowe 
w formacjach zmilitaryzowanych — charakter prawny, ochrona sądowa, „Przegląd 
Policyjny” 1994, nr 1, s. 97; W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, Warszawa 
2008, s. 380 i nast.; T. Kuczyński, Wybrane…, wyd. cyt., s. 250; M. Liwo, Sta-
tus służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych, Warszawa 2013, 
s. 311 i nast.; W. Maciejko, Osobowe prawo administracyjne, Warszawa 2008, 
s. 154; W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko, Postępowanie w sprawach osobowych 
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odróżniają go w zasadniczy sposób od stosunków prawnych typu pracow-
niczego. Jedną z nich jest katalog przesłanek umożliwiających albo też 
zobowiązujących zwolnienie policjanta ze służby w Policji. Zostały one enu-
meratywnie wskazane w art. 41 ust. 1 i 2, a także w art. 38 ust. 4 ustawie 
z  6 kwietnia 1990 r. o Policji 5. W istocie stanowią one katalog numerus 
clausus, co oznacza, iż zwolnienie na innej podstawie niewymienionej 
w pragmatyce służbowej nie jest możliwe 6.

Nawiązanie stosunku służbowego, tak samo jak jego zmiana czy roz-
wiązanie, następuje w drodze decyzji administracyjnej noszącej nazwę 
rozkazu personalnego. Jak każda decyzja administracyjna — rozkaz per-
sonalny musi spełniać określone wymogi formalne 7. Jeżeli nie spełnia jed-
nak wszystkich tych wymogów, to nie oznacza to tym samym, iż nie jest 
decyzją administracyjną. Ostatecznemu rozkazowi personalnemu (decyzji 

w Policji, Wrocław 2010, s. 20; W. Maciejko, M. Rojewski, A. Suławko-Karetko, 
Prawo administracyjne. Zarys wykładu części szczególnej, Warszawa 2011, s. 139; 
J. Paśnik, Prawo dyscyplinarne w Polsce, Warszawa 2000, s. 167; W. Pływaczew-
ski, G. Kędzierska (red.), Leksykon policyjny, Szczytno 2001, s. 304; P. Szusta-
kiewicz, Istota stosunku służbowego [w:] W. Maciejko, P. Szustakiewicz, Stosunek 
służbowy w formacjach mundurowych, Legalis 2016; P. Szustakiewicz, Stosunki 
służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych i żołnierzy zawodowych jako spra-
wa administracyjna, Warszawa 2012, s. 41 i nast.; T. Szankin, Służba w Policji 
[w:] M. Czuryk, M. Karpiuk, J. Kostrubiec, K. Orzeszyna (red.), Prawo policyjne, 
Warszawa 2014, s. 200 i nast.; E. Ura, E. Ura, Prawo administracyjne, Warsza-
wa 2004, s. 393; M. Wieczorek, Charakter prawny stosunków służbowych funk-
cjonariuszy służb mundurowych, Toruń 2017, s. 151. Przeciwnie: T. Hanausek, 
Ustawa o Policji. Komentarz, Kraków 1996, s. 72. Porównaj także ze stosunkiem 
służbowym funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej — zob. M. Zorska, Komentarze 
do ustaw z 31 stycznia 1950 r. o stosunku służbowym funkcjonariuszów Milicji 
Obywatelskiej i z 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szów Milicji Obywatelskiej i ich rodzin, Warszawa 1960, s. 10.

5  Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 360; 
dalej jako: ustawa o Policji). 

6  „Katalog przesłanek zwolnienia określony w komentowanym przepisie 
ma charakter zamknięty. Precyzyjne określenie przesłanek rozwiązania stosun-
ku służbowego policjanta ma charakter gwarancyjny w stosunku do samych 
funkcjonariuszy, ponieważ chroni ich przed nieuzasadnionym, arbitralnym 
zwolnieniem. Przełożeni są w tej materii związani przepisami ustawy o Policji 
i nie mogą działać tylko na podstawie swojej woli. Takie rozwiązanie sprzyja sta-
bilności i jakości służby funkcjonariuszy, którzy mogą skoncentrować się na wy-
konywaniu zadań, a nie zabezpieczeniu bytu swojego i rodziny w razie niespo-
dziewanego i nieuzasadnionego zwolnienia” — B. Opaliński, Uwagi do art. 41 [w:] 
B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz (red.), Ustawa o Policji. Komentarz, 
Warszawa 2015, Legalis; a także W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko, Postępowa-
nie…, wyd. cyt., s. 283. 

7  Zob. § 20 i § 22 rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych z 14 maja 
2013 r. w sprawie szczegółowych praw i obowiązków oraz przebiegu służby po-
licjantów (DzU z 2013 r., poz. 644 ze zm.; dalej jako: rozporządzenie z 14 maja 
2013 r.); a także art. 107 ustawy z 16 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania 
administracyjnego (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 256 ze zm.: dalej jako: k.p.a.). 
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administracyjnej) przysługuje bowiem domniemanie prawidłowości i le-
galności 8 z chwilą wprowadzenia go do obrotu prawnego, tj. doręczenia 
go adresatowi, jednakże pod warunkiem, że spełnia on minimum wymo-
gów formalnych. Tylko taki rozkaz personalny można uznać, iż jest kwali-
fi kowanym aktem administracyjnym. Decyzja taka musi posiadać co naj-
mniej oznaczenie organu, wskazanie adresata, rozstrzygnięcie co do istoty 
sprawy oraz podpis piastuna organu 9. Istotą rozstrzygnięcia decyzji jest 
jej osnowa, której źródłem jest przepis prawa powszechnie obowiązują-
cego. To on musi stanowić podstawę do konkretyzacji określonych praw 
i obowiązków zindywidualizowanego adresata. Decyzja administracyjna 
jest bowiem władczym i jednostronnym oświadczeniem woli organu, op-
artym na przepisach prawa administracyjnego i określającym sytuację 
prawną konkretnie wskazanego adresata (strony) w indywidualnie ozna-
czonej sprawie 10. Zatem rozstrzygnięcie zawarte w osnowie decyzji admini-
stracyjnej musi wynikać z przepisów powszechnie obowiązującego prawa 
administracyjnego. Brak podstawy prawnej do wydania decyzji stanowi 
o jej wadzie kwalifi kowanej, skutkującej koniecznością wyeliminowania 
jej z obrotu prawnego na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a. Tylko bowiem 
norma prawna wynikająca z powszechnie obowiązującego przepisu prawa 
może konkretyzować prawa i obowiązki indywidualnie oznaczonego adre-
sata, tj. w sposób władczy i jednostronny określać jego status prawny. 
Dodać również należy, że podstawy prawnej nie można domniemywać. 
Podstawa prawna (przepis prawa powszechnie obowiązującego) statuu-
je sprawę administracyjną w rozumieniu art. 1 k.p.a. Pozwala również 
na określenie granic tej sprawy. Ma to o tyle znaczenie, że granice kon-
kretnej sprawy administracyjnej determinują organ prowadzący postępo-
wanie w takiej sprawie do wykonania określonych czynności. Te z kolei 
muszą być relewantne dla przedmiotu tego postępowania. Organ nie może 
bowiem w sposób dowolny wykraczać poza ustalony przedmiot sprawy, ale 

8  Jest to tzw. domniemanie mocy obowiązującej decyzji — B. Adamiak, 
J. Borkowski, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Warszawa 
2017, s. 119; a także K. Glibowski, Uwagi do art. 16 [w:] M. Wierzbowski, A. Wik-
torowska (red.), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz, Legalis 
2019, i przywołane tam orzecznictwo.

9  „Pisma zawierające rozstrzygnięcia w sprawie załatwianej w drodze decy-
zji są decyzjami, pomimo nieposiadania w pełni formy przewidzianej w art. 107 
§ 1 k.p.a., jeśli tylko zawierają minimum elementów niezbędnych do zakwalifi ko-
wania ich jako decyzji. Do takich elementów należy zaliczyć: oznaczenie organu 
administracji państwowej wydającego akt, wskazanie adresata aktu, rozstrzyg-
nięcie o istocie sprawy oraz podpis osoby reprezentującej organ administracji” — 
wyrok NSA z 20 lipca 1981 r., sygn. SA 1163/81, Legalis nr 34538; w tym samym 
tonie wyrok NSA z 8 kwietnia 2011 r., sygn. I OSK 34/11, Legalis nr 367349; 
wyrok NSA z 20 lutego 2018 r., sygn. I OSK 1908/17, Legalis nr 1840153. Akty 
spełniające te minimalne kryteria są decyzjami administracyjnymi, chociaż 
wadliwymi. Z kolei akty nieposiadające minimum tych elementów nie są aktami 
administracyjnymi dotkniętymi wadami. Jest to odrębna grupa aktów, stano-
wiąca tzw. nieakty albo akty pozorne.

10  Wyrok NSA z 20 lutego 2018 r., sygn. I OSK 1908/17, Legalis nr 1840153.



124 Paweł Gacek Nr 2(138)

podejmować takie czynności, które pozwolą na ustalenie, czy możliwa jest 
subsumpcja określonej normy prawnej do zaistniałego stanu faktycznego. 
Przedmiot ten nie może być również modyfi kowany, tj. zmieniany lub roz-
szerzany w toku trwającego postępowania administracyjnego. 

Pragmatyka służbowa systematyzuje podstawy zwolnieniowe 
w dwóch odrębnych grupach 11. Przypadki zamieszczone w art. 41 ust. 1 
pkt 1–7 oraz w art. 41 ust. 3 ustawy o Policji zobowiązują przełożonego 
właściwego w sprawach osobowych do zwolnienia policjanta ze służby, na-
tomiast zamieszczone w art. 41 ust. 2 pkt 1–9 oraz w art. 38 ust. 4 ustawy 
o Policji uprawniają do takiego zwolnienia 12. Każda z wyżej wymienionych 
podstaw zwolnieniowych jest odrębna, niezależna, a także niekonkuren-
cyjna w stosunku do pozostałych. Jak słusznie bowiem podnosi doktry-
na — „każda z przesłanek zwolnienia określona w art. 41 ustawy o Policji 
powoduje inne skutki dla policjanta, odrębny również jest tryb zwolnie-
nia. Dlatego też funkcjonariusz, który był zwolniony na podstawie prze-
słanki obligatoryjnej nie może być jednocześnie zwolniony na podstawie 
przesłanki fakultatywnej i odwrotnie – policjant zwolniony na podstawie 
przesłanki wymienionej w art. 41 ust. 2 ustawy o Policji nie może być 
jednocześnie zwolniony na podstawie art. 41 ust. 1 ustawy o Policji” 13. 
Organ administracyjny zobligowany jest zatem do badania w trakcie trwa-
nia postępowania administracyjnego wszczętego na konkretnej podstawie 
zwolnieniowej tylko tych okoliczności, które objęte są tą konkretną sprawą 
administracyjną. Tylko one pozwalają na ustalenie okoliczności istotnych 
dla przedmiotu tego postępowania, w konsekwencji na jego zakończenie 
decyzją merytoryczną zwalniającą policjanta ze służby w Policji. Stąd też 
istotą wszystkich podstaw zwolnieniowych jest ustalenie, czy zaistniał 
określony fakt prawotwórczy (określony przez przesłanki zawarte w pod-
stawie zwolnieniowej), który zobowiązuje albo też uprawnia do rozwiązania 
więzi prawnej pomiędzy policjantem a podmiotem zatrudniającym. 

W dalszej części niniejszego opracowania uwaga zostanie skoncen-
trowana na zwolnieniu policjanta ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 
pkt 1 ustawy o Policji 14. Zgodnie z tym przepisem policjanta zwalnia się 

11  W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko, Postępowanie…, wyd. cyt., s. 283. 
12  „Przepis art. 41 ustawy o Policji zawiera katalog obligatoryjnych oraz fa-

kultatywnych przyczyn zwolnienia ze służby” — M. Lew, Policja [w:] W. Maciejko, 
P. Szustakiewicz, Stosunek służbowy w formacjach mundurowych, Legalis 2016; 
a także B. Opaliński, P. Szustakiewicz, Policja. Studium administracyjnoprawne, 
Warszawa 2013, s. 178; P. Szustakiewicz, Stosunki…, wyd. cyt., s. 280. 

13  B. Opaliński, Uwagi do art. 41 [w:] B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szusta-
kiewicz (red.), Ustawa…, wyd. cyt.; w tym samym tonie W. Kotowski, Ustawa…, 
wyd. cyt., s. 440; a także wyrok WSA w Warszawie z 2 stycznia 2007 r., sygn. 
II SAB/Wa 173/06, Legalis nr 847280.

14  B. Opaliński dokonał podziału przesłanek obligatoryjnego zwolnienia po-
licjanta ze służby na dwie grupy, tj. na zewnętrzne, których wystąpienie jest 
uzależnione od okoliczności niemających bezpośredniego związku z wykonywa-
niem zadań przez Policję oraz na wewnętrzne, czyli na takie, które zdarzyły się 
w związku ze służbą, w jej obrębie, podczas lub w związku z wykonywaniem 
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ze służby w sytuacji orzeczenia wobec niego trwałej niezdolności do służby 
przez komisję lekarską. Nie budzi wątpliwości, iż z uwagi na treść art. 41 
ust. 1 ustawy o Policji (zdanie pierwsze), w którym użyto sformułowania 
„zwalnia się”, podstawa zwolnieniowa zawarta w ust. 1 pkt 1 wymienio-
nego przepisu należy do obligatoryjnych podstaw zobowiązujących organ 
do zwolnienia 15. Innymi słowy — zwolnienie na tej podstawie prawnej 
ma charakter obligatoryjny 16, z czego wynika, że kwestia zwolnienia nie 
została pozostawiona tzw. uznaniu administracyjnemu 17. Ustalenie za-
tem przez przełożonego, że wobec policjanta wydano orzeczenie o trwałej 
niezdolności do służby przez komisję lekarską jest już wystarczające dla 
podjęcia decyzji merytorycznej zwalniającej policjanta ze służby w Poli-
cji 18. Została ona precyzyjnie zdefi niowana w tym przepisie. Jest to zara-
zem jedyna okoliczność, która wymaga ustalenia w ramach prowadzonego 

zadań służbowych. Orzeczenie przez komisję lekarską trwałej niezdolności poli-
cjanta do służby zaliczył do zewnętrznych przesłanek obligatoryjnego zwolnienia 
funkcjonariusza ze służby — B. Opaliński, Uwagi do art. 41 [w:] B. Opaliński, 
M. Rogalski, P. Szustakiewicz (red.), Ustawa…, wyd. cyt.; B. Opaliński, P. Szu-
stakiewicz, Policja…, wyd. cyt., s. 178, P. Szustakiewicz, Stosunki…, wyd. cyt., 
s. 281.

15  „Osoba ubiegająca się o nawiązanie stosunku służbowego funkcjonariu-
sza Policji, jak i osoba pełniąca już służbę w Policji, musi posiadać, zakreśloną 
przepisami, zdolność fi zyczną i psychiczną do jej pełnienia, zaś przy jej braku 
i to trwałym, nie może być — odpowiednio — przyjęta na stanowisko służbo-
we w Policji, zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.), bądź też podlega obligatoryjnemu 
z niej zwolnieniu, na co wskazuje sformułowanie «zwalnia się» zawarte w treści 
art. 41 ust. 1 pkt 1 cytowanej ustawy” — wyrok WSA w Warszawie z 13 paź-
dziernika 2010 r., sygn. II SA/Wa 528/10, Legalis nr 380183; a także wyrok WSA 
w Gdańsku z 19 lipca 2018 r., sygn. III SA/Gd 298/18, Legalis nr 1811892.

16  Wyrok NSA z 23 marca 2017 r., sygn. I OSK 575/16, Legalis nr 1632193; 
wyrok NSA z 18 lutego 2016 r., sygn. I OSK 2849/14, Legalis nr 1509992.

17  „Stwierdzenie przez komisję lekarską trwałej niezdolności do służ-
by stanowi przesłankę obligatoryjnego rozwiązania z policjantem stosun-
ku służbowego. Art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) nie pozostawia orzekającym w sprawie 
organom żadnej innej możliwości, a sama decyzja wydawana jest w warunkach 
związania administracyjnego” — wyrok WSA w Gliwicach z 25 listopada 2009 r., 
sygn. IV SA/Gl 272/09, Legalis nr 323860; a także wyrok WSA w Warszawie 
z 7 stycznia 2019 r., sygn. II SA/Wa 609/18, Legalis nr 1917338; wyrok WSA 
w Warszawie z 13 listopada 2009 r., sygn. II SA/Wa 1051/09, Legalis nr 828573; 
a także Ł. Czebotar i in., Ustawa…, wyd. cyt., s. 420. 

18  „Stwierdzenie przez komisję lekarską całkowitej niezdolności do służby 
stanowi podstawę do rozwiązania z policjantem stosunku służbowego na pod-
stawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji” — wyrok NSA z 16 kwietnia 2008 r., 
sygn. I OSK 726/07, Legalis nr 123869; wyrok NSA z 4 kwietnia 2008 r., sygn. 
I OSK 605/07, Legalis nr 117275; wyrok WSA w Warszawie z 6 lipca 2011 r., 
sygn. II SA/Wa 759/11, Legalis nr 390022; wyrok WSA w Warszawie z 9 kwietnia 
2010 r., sygn. II SA/Wa 2110/09, Legalis nr 234958; wyrok WSA w Gliwicach 
z 16 lutego 2010 r., sygn. IV SA/Gl 546/09, Legalis nr 381040.



126 Paweł Gacek Nr 2(138)

postępowania administracyjnego na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 usta-
wy o Policji 19. Co prawda z treści art. 43 ust. 1 ustawy o Policji wynika, 
że zwolnienie policjanta ze służby na podstawie art. 38 ust. 4 oraz art. 41 
ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2 pkt 1 i 4 ustawy o Policji nie może nastąpić 
przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu cho-
roby, chyba że policjant zgłosi pisemnie wystąpienie ze służby, to jednak, 
co wymaga podkreślenia, przepis ten nie odnosi się bezpośrednio do prze-
słanki warunkującej zwolnienie policjanta, a ta określona jest wyłącznie 
w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji (stanowi ją wydane wobec policjanta 
orzeczenie o trwałej niezdolności do służby w Policji), ale dotyczy wyłącznie 
terminu, w którym dopuszczalne jest takie zwolnienie, jeśli zostaną zre-
alizowane przesłanki warunkujące zwolnienie ze służby na wskazanych 
w art. 43 ust. 1 ustawy o Policji podstawach, w tym m.in. na podstawie 
art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji 20. Zatem zwolnienie ze służby na pod-
stawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji nie może nastąpić przed upły-
wem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu choroby, chyba 
że policjant zgłosi pisemnie wystąpienie ze służby, jeżeli zmaterializowała 
się przesłanka objęta przepisem wymienionym jako pierwszy. Potwierdza 
to także NSA, który w wyroku z 3 lutego 2006 r. wskazuje, że „W związ-
ku z treścią art. 43 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji 
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 355), policjant nie może zostać zwolniony ze służ-
by przed upływem 12 miesięcy od dnia zaprzestania służby z powodu 
choroby jeżeli podstawę jego zwolnienia stanowił art. 41 ust. 1 pkt 1 tej 
ustawy” 21. Badanie zatem okoliczności, o której mowa (tj. możliwego termi-
nu zwolnienia ze służby) ma charakter następczy, tj. po ustaleniu, że za-
istniały warunki zwolnienia na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Po-
licji. Przeciwne stwierdzenie czyni bezprzedmiotowym ustalenie terminu 
zwolnienia ze służby, ponieważ samo zwolnienie nie może być dokonane. 

Zatem jedyną okolicznością wymagającą ustalenia w ramach postępo-
wania prowadzonego na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji jest 
potwierdzenie, że wobec policjanta zostało wydane orzeczenie, o którym 

19  „Sprawa zwolnienia ze służby w Policji na podstawie art. 41 ust. 1 
pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 43, 
poz. 277 ze zm.) nie wymaga zbierania dowodów, informacji lub wyjaśnień, je-
dynie spełnienia przesłanek obligatoryjnych wynikających z przepisu prawa” — 
wyrok WSA w Warszawie z 12 października 2011 r., sygn. IV SA/Wr 419/11, Le-
galis nr 415054. 

20  „Z treści tego przepisu [art. 42 ust. 1 ustawy o Policji — aut.] jednoznacz-
nie wynika, że reguluje on wyłącznie kwestie terminu, w jakim — w wyszczegól-
nionych przypadkach — dopuszczalne jest rozwiązanie stosunku służbowego” 
— wyrok NSA z 26 lipca 2018 r., I OSK 1624/18, Legalis nr 1866964; w tym sa-
mym tonie wyrok WSA w Warszawie z 7 stycznia 2019 r., sygn. II SA/Wa 609/18, 
Legalis nr 1917338.

21  Sygn. I OSK 836/05, Legalis nr 241549. Porównaj także z wyrokiem WSA 
w Gdańsku z 11 października 2012 r., sygn. III SA/Gd 479/12, Legalis nr 563541 
oraz wyrokiem WSA w Lublinie z 19 lipca 2011 r., sygn. III SA/Lu 196/11, Legalis 
nr 366175.
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mowa w tym przepisie. Sam fakt wystąpienia określonego schorzenia u po-
licjanta nie uprawnia jeszcze do wydania rozstrzygnięcia, którym móg-
łby on zostać zwolniony ze służby 22. Orzeczenie komisji lekarskiej stwier-
dzające całkowitą niezdolność do służby przez policjanta jest natomiast 
wiążące dla organów rozstrzygających o zwolnieniu policjanta ze służby 
na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji 23. Zobowiązuje organ 
do podjęcia decyzji o zwolnieniu. Dopiero pozytywne ustalenie tej kwestii 
umożliwia badanie terminu, w którym to zwolnienie może nastąpić. Two-
rzenie dodatkowych kryteriów nie posiada umocowania w obowiązujących 
przepisach prawa. Świadczyłoby to bowiem o arbitralnym traktowaniu 
wymienionego przepisu, a także skutkowałoby rzeczywistym zwolnieniem 
nie na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, ale na podstawie 
tego przepisu oraz innej przesłanki (dodatkowej) nieobjętej tą podstawą 
zwolnieniową. W konsekwencji spowodowałoby to wydanie decyzji mają-
cej swoje oparcie na podstawie zamieszczonej w innym punkcie art. 41 
ust. 1 lub 2 ustawy o Policji, albo na podstawie niezamieszczonej w prag-
matyce służbowej. Tym samym organ wykroczyłby poza granicę sprawy 
administracyjnej, którą wskazał, wszczynając postępowanie administra-
cyjne. Niemożliwie jest bowiem prowadzenie postępowania na jakiejkol-
wiek podstawie zwolnieniowej, jak również zmiana tej podstawy w trakcie 
jego trwania. Naruszenie granic sprawy administracyjnej i oparcie roz-
strzygnięcia merytorycznego na innej podstawie niż ta, którą określono 
we wszczęciu, bądź nieznanej pragmatyce służbowej, skutkowałoby obar-
czeniem tej decyzji wadą kwalifi kowaną, o której mowa w art. 156 § 1 
pkt 2 k.p.a. Nie budzi wątpliwości, że obowiązkiem organu administracyj-
nego jest działać na podstawie i w granicach prawa, tj. na podstawie obo-
wiązujących przepisów. Obowiązek ten wynika wprost z art. 7 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 24 Zasada ta została także 
powtórzona w art. 6 k.p.a. 25 Obowiązek organu sprowadza się zatem nie 
tylko do wskazania właściwej podstawy zwolnienia ze służby, ale również 
do zweryfi kowania, czy w konkretnym przypadku organ dokonał właści-
wego trybu zwolnienia oraz czy właściwe zweryfi kował przesłanki warun-
kujące zwolnienie w konkretnym trybie. 

Przechodząc zatem na grunt omawianej problematyki, konieczne jest 
wskazanie na istotę przesłanki zawartej w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy 

22  Wyrok WSA w Olsztynie z 31 sierpnia 2016 r., sygn. II SA/Ol 926/16, Lega-
lis nr 1557700.

23  Postanowienie WSA w Łodzi z 2 października 2013 r., sygn. III SA/
Łd 690/13, Legalis nr 970331; wyrok WSA w Olsztynie z 18 czerwca 2008 r., 
sygn. II SA/Ol 270/08, Legalis nr 280638. 

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

25  „Zgodnie z zasadą ogólną praworządności (art. 6 k.p.a.), mającą walor za-
sady konstytucyjnej (art. 7 Konstytucji RP), organy administracji mają obowią-
zek działać na podstawie i w granicach prawa” — wyrok NSA z 26 października 
2016 r., sygn. II OSK 132/15, Legalis nr 1554129.
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o Policji, tj. orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekar-
ską, a także ustalenie, w jakich okolicznościach się ona materializuje. 

Orzeczenie o trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską

Z uwagi na fakt, że orzeczenie o trwałej niezdolności do służby przez 
komisję lekarską jest jedyną przesłanką warunkującą zwolnienie ze służ-
by w Policji na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, koniecz-
ne wydaje się poświęcenie temu zagadnieniu kilku uwag. Całość przed-
miotowego zagadnienia została uregulowana w odrębnym od pragmatyki 
służbowej akcie, tj. w ustawie z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekar-
skich podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych 26. Za-
kres omawianej problematyki nie wymaga odniesienia się do całej proce-
dury związanej z wydaniem orzeczenia przez komisję lekarską podległą 
ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. Istotne jest jednak to, 
że zgodnie z art. 16 tej ustawy orzeczenia wydawane są w dwóch instan-
cjach 27. W pierwszej instancji orzeczenie wydawane jest przez rejonową 
komisję lekarską, od którego przysługuje odwołanie do Centralnej Komisji 
Lekarskiej 28. Zgodnie z treścią art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o komisjach 
lekarskich właściwość rejonowej komisji lekarskiej dla funkcjonariuszy 
Policji określa się zgodnie z miejscem pełnienia przez nich służby, z tym 
jednak zastrzeżeniem, iż w uzasadnionych przypadkach, na wniosek pod-
miotu kierującego do komisji lekarskiej lub osoby ubiegającej się o wy-
danie orzeczenia lekarskiego, Centralna Komisja Lekarska może wyrazić 
zgodę na zmianę właściwości orzekania (art. 17 ust. 2 ustawy o komi-
sjach lekarskich). Skierowanie do komisji następuje zarówno z urzędu, jak 

26  Ustawa z 28 listopada 2014 r. o komisjach lekarskich podległych mini-
strowi właściwemu do spraw wewnętrznych (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 398 
ze zm.; dalej jako: ustawa o komisjach lekarskich).

27  Wyrok WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2017 r., sygn. II SA/Wa 2156/16, 
Legalis nr 1694331; wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2017 r., sygn. II SA/
Wa 1994/16, Legalis nr 1649849; wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 2017 r., 
sygn. II SA/Wa 2220/16, Legalis nr 1631117; wyrok WSA w Warszawie z 16 grud-
nia 2016 r., sygn. II SA/Wa 431/16, Legalis nr 1548998; wyrok WSA w Warszawie 
z 24 listopada 2016 r., sygn. II SA/Wa 1199/16, Legalis nr 1548193; wyrok WSA 
w Warszawie z 13 czerwca 2016 r., sygn. II SA/Wa 191/16, Legalis nr 1513024; 
wyrok WSA w Warszawie z 10 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1943/15, Legalis 
nr 1584885; wyrok WSA w Warszawie z 6 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1621/15, 
Legalis nr 1487912; wyrok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r., sygn. II SA/
Wa 1819/15, Legalis nr 1471545; wyrok WSA w Gliwicach z 20 kwietnia 2016 r., 
sygn. IV SA/Gl 780/15, Legalis nr 1475357; wyrok WSA w Łodzi z 27 stycznia 
2016 r., sygn. III SA/Łd 1222/15, Legalis nr 1433832; wyrok WSA w Poznaniu 
z 18 marca 2015 r., sygn. IV SA/Po 803/14, Legalis nr 1273373; wyrok NSA 
z 29 października 2008 r., sygn. I OSK 1683/07, Legalis nr 543351.

28  Zgodnie z art. 17 ust. 3 pkt 1 ustawy o komisjach lekarskich Centralna Ko-
misja Lekarska jest właściwa w zakresie m.in. rozpatrywania odwołań od orze-
czeń rejonowych komisji lekarskich.
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i na wniosek (art. 25 ust. 1 ustawy o komisjach lekarskich). Podmiotem 
uprawnionym do skierowania do właściwej komisji lekarskiej jest przełożo-
ny właściwy w sprawach osobowych policjanta (art. 26 ust. 1 pkt 2 usta-
wy o komisjach lekarskich) i wówczas skierowanie następuje z urzędu. 
Może ono nastąpić również na wniosek samego policjanta, którego usta-
wa o komisjach lekarskich określa jako osobę ubiegającą się o wydanie 
orzeczenia (art. 25 ust. 1 ustawy o komisjach lekarskich) 29. Rejonowa ko-
misja lekarska wydaje orzeczenie niezwłocznie po przeprowadzeniu nie-
zbędnych badań lekarskich i zebraniu niezbędnych dokumentów, w tym 
dokumentacji medycznej (art. 38 ust. 1 ustawy o komisjach lekarskich). 
Może ona również żądać dostarczenia dodatkowych dokumentów, jeśli jest 
to niezbędne, na zasadach i w trybie określonym w art. 38 ust. 2 ustawy 
o komisjach lekarskich. Jest to o tyle istotne, że jak stwierdza judykatura 
— „Biorąc pod uwagę konsekwencje, jakie dla orzekanego wywołuje orze-
czenie o niezdolności do służby, wydanie takiego orzeczenia musi być po-
przedzone wnikliwą diagnostyką i jednoznacznymi ustaleniami” 30. Niespeł-
nienie jednak tego zobowiązania przez wezwanego, lub też odmowa osoby 
badanej poddania się obserwacji w podmiocie leczniczym, może skutko-
wać wydaniem orzeczenia przez rejonową komisję lekarską na podsta-
wie posiadanych dokumentów i oceny stanu zdrowia osoby badanej (art. 
38 ust. 3 ustawy o komisjach lekarskich). Orzeczenie komisji lekarskiej 
musi spełniać wymogi określone w art. 39 ustawy o komisjach lekarskich. 
Z jego treści musi wynikać w sposób niebudzący wątpliwości, że u osoby 
badanej nastąpiła całkowita utrata zdolności do służby. Taki obowiązek 
wynika wprost z treści art. 39 ust. 4 pkt 2 ustawy o komisjach lekarskich.

Orzeczenie, o którym mowa doręcza się niezwłocznie po jego wyda-
niu policjantowi (osobie ubiegającej się o wydanie orzeczenia), a także 
jego przełożonemu właściwemu w sprawach osobowych. Doręczanie ta-
kie następuje na zasadach i w trybie określonym w procedurze admi-
nistracyjnej. Zgodnie bowiem z art. 4 tej ustawy, w sprawach nieuregu-
lowanych tą ustawą, stosuje się przepisy k.p.a. Żaden przepis ustawy 
o komisjach lekarskich nie reguluje kwestii doręczenia orzeczeń, zatem 
nie ulega wątpliwości, że należy w tym zakresie stosować przepisy roz-
działu 8 k.p.a. Ma to szczególnie istotne znaczenie w kontekście określe-
nia terminu do wniesienia odwołania. Obu wskazanym wyżej podmio-
tom przysługuje bowiem prawo do wniesienia odwołania od orzeczenia 
wydanego przez rejonową komisję lekarską do Centralnej Komisji Le-
karskiej (art. 42 ust. 1 ustawy o komisjach lekarskich) 31. Przedmiotem 

29  Wyrok WSA w Olsztynie z 18 maja 2017 r., sygn. II SA/Ol 271/17, Legalis 
nr 1635041.

30  Wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2016 r., sygn. II SA/Wa 553/16, Le-
galis nr 1549142.

31  Wyrok WSA w Szczecinie z 31 maja 2017 r., sygn. II SA/Sz 394/17, Le-
galis nr 1635705; wyrok WSA w Warszawie z 6 września 2016 r., sygn. II SA/
Wa 491/16, Legalis nr 1514487; wyrok WSA w Warszawie z 13 czerwca 2016 r., 
sygn. II SA/Wa 191/16, Legalis nr 1513024; wyrok WSA w Warszawie z 25 maja 
2016 r., sygn. II SA/Wa 243/16, Legalis nr 1471169; wyrok WSA w Warszawie 
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zaskarżenia może być orzeczenie wydane w pierwszej instancji w całości 
lub w części. Odwołanie nie wymaga także szczegółowego uzasadnienia. 
Ustawa o komisjach lekarskich statuuje zatem zasadę maksymalnego 
odformalizowania środka zaskarżenia, jakim jest odwołanie. Skarżący 
może ograniczyć się wyłącznie do stwierdzenia, iż nie zgadza się z treścią 
wydanego orzeczenia, i to jest już wystarczające do uznania takiego pis-
ma jako odwołania. Jedynym wymogiem formalnym jest forma pisemna 
odwołania. Określony został również termin, w którym skarżący musi 
dopełnić swojego obowiązku do złożenia odwołania, tj. 14 dni od dnia do-
ręczenia orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej (art. 43 ust. 1 tej ustawy). 
Po rozpatrzeniu odwołania Centralna Komisja Lekarska wydaje orzecze-
nie o treści wskazanej w art. 47 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o komisjach lekar-
skich. Istotne jest to, że wymieniony art. 47 ust. 1 ustawy o komisjach 
lekarskich zawiera zamknięty katalog rozstrzygnięć Centralnej Komisji 
Lekarskiej jako organu odwoławczego (numerus clausus). Oznacza to, 
że orzeczenie wydane przez Centralną Komisję Lekarską nie może po-
siadać innej sentencji niż te, które wskazane są w przepisie art. 47 ust. 1 
pkt 1–3 ustawy o komisjach lekarskich 32. Centralna Komisja Lekarska 
nie może także wydać nowego orzeczenia na niekorzyść osoby badanej, 
chyba że zaskarżone orzeczenie jest sprzeczne z prawem lub zostało wy-
dane z pominięciem istotnych okoliczności faktycznych (art. 47 ust. 2 tej 
ustawy). Oczywiste jest, że z punktu widzenia omawianej problematyki 
istotne będą wyłącznie te orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej, które 
utrzymują w mocy zaskarżone orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej, je-
śli orzeczenie to stwierdziło trwałą niezdolność do służby policjanta, albo 
uchylające zaskarżone orzeczenie w całości lub w części, wskutek czego 
zostaje wydane nowe orzeczenie, które stwierdza trwałą niezdolność poli-
cjanta do służby. W sytuacji bowiem uchylenia zaskarżonego orzeczenia, 
o którym mowa w art. 47 ust. 1 pkt 3 ustawy o komisjach lekarskich, 
sprawa zostaje przekazana do ponownego rozpatrzenia przez rejonową 
komisję lekarską 33. Od takiego orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej, 
które zostało wydane po uprzednim przekazaniu sprawy do ponownego 
rozpatrzenia również przysługuje środek zaskarżenia w postaci odwołania 
do Centralnej Komisji Lekarskiej. 

z 10 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1943/15, Legalis nr 1584885; wyrok WSA 
w Warszawie z 6 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1621/15, Legalis nr 1487912; wy-
rok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r., sygn. II SA/Wa 1819/15, Legalis 
nr 1471545; wyrok WSA w Łodzi z 27 stycznia 2016 r., sygn. III SA/Łd 1222/15, 
Legalis nr 1433832.

32  Wyrok WSA w Warszawie z 11 maja 2017 r., sygn. II SA/Wa 1518/16, Le-
galis nr 1631013; wyrok WSA w Warszawie z 23 czerwca 2016 r., sygn. II SA/
Wa 18/16, Legalis nr 1488052.

33  Uchylenie orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej i przekazanie sprawy 
do ponownego rozpatrzenia skutkuje zwróceniem dokumentacji do rejonowej ko-
misji lekarskiej, która zobowiązana jest do wydania nowego orzeczenia w termi-
nie 30 dni od dnia jej otrzymania (art. 47 ust. 4 ustawy o komisjach lekarskich).
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W orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje się, że komisje le-
karskie podległe ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych są orga-
nami administracji publicznej w zakresie spraw, o których mowa w niniej-
szym opracowaniu. Orzeczenia w przedmiocie zdolności do służby stano-
wią natomiast decyzje administracyjne w rozumieniu art. 104 § 1 k.p.a. 34 
W sprawach nieuregulowanych zastosowanie mają przepisy k.p.a., z czego 
wynika, iż orzeczeniu prawidłowo wprowadzonemu do obrotu prawnego 
przysługuje domniemanie prawidłowości i legalności. 

Przesłanką natomiast do zwolnienia policjanta na podstawie art. 41 
ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji jest funkcjonujące w obrocie prawnym osta-
teczne orzeczenie właściwej komisji lekarskiej, a zatem takie, od którego 
nie przysługuje środek zaskarżenia w administracyjnym toku instancji. 
Tym samym zaskarżenie takiego orzeczenia do sądu administracyjne-
go nie wstrzymuje możliwości wdrożenia trybu zwolnienia określonego 
w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji. Co prawda judykatura wskazuje, 
iż „Ratio legis art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Poli-
cji […] polega na tym, że policjanta zwalnia się ze służby w przypadkach 
orzeczenia trwałej niezdolności do służby przez komisję lekarską. Zatem 
istotne jest tu potwierdzenie niezdolności z uwagi na chorobę przez orze-
czenie komisji lekarskiej [...] Przesłanki do zwolnienia ze służby na mocy 
powołanego przepisu występują dopiero z chwilą prawomocnego orzecze-
nia komisji lekarskiej” 35, to nie ulega wątpliwości, że nie chodzi w tym 

34  Postanowienie WSA w Poznaniu z 5 grudnia 2017 r., sygn. II SA/Po 941/17, 
Legalis nr 1704253; wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2017 r., sygn. VIII SA/
Wa 580/17, Legalis nr 1692317; wyrok WSA w Warszawie z 14 czerwca 2017 r., 
sygn. II SA/Wa 141/17, Legalis nr 1636617; wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 
2017 r., sygn. II SA/Wa 1312/16, Legalis nr 1652729; postanowienie WSA w Po-
znaniu z 25 kwietnia 2017 r., sygn. IV SA/Po 293/17, Legalis nr 1619330; posta-
nowienie WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/Wa 415/17, Legalis 
nr 1638204; postanowienie WSA w Warszawie z 20 marca 2017 r., sygn. II SA/
Wa 414/17, Legalis nr 1621952; wyrok WSA w Warszawie z 9 czerwca 2016 r., 
sygn. II SA/Wa 2070/15, Legalis nr 1585419; wyrok WSA w Warszawie z 16 grud-
nia 2016 r., sygn. II SA/Wa 431/16, Legalis nr 1548998; wyrok WSA w Warsza-
wie z 25 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 243/16, Legalis nr 1471169; wyrok WSA 
w Gliwicach z 20 kwietnia 2016 r., sygn. IV SA/Gl 780/15, Legalis nr 1475357; 
postanowienie WSA w Gdańsku z 14 września 2015 r., sygn. III SA/Gd 638/15, 
Legalis nr 1345393; wyrok WSA w Łodzi z 12 czerwca 2015 r., sygn. III SA/
Łd 350/15, Legalis nr 1272099; wyrok WSA w Poznaniu z 18 marca 2015 r., sygn. 
IV SA/Po 803/14, Legalis nr 1273373; wyrok NSA z 30 kwietnia 2010 r., sygn. 
I OSK 93/10, Legalis nr 283557; a także uchwała składu siedmiu sędziów NSA 
z 19 stycznia 1998 r., sygn. OPS 8/97, Legalis nr 41385 — ostatnie orzeczenie 
dotyczy wojskowych komisji lekarskich, ale można je odnieść także per analogiam 
do przedmiotowej problematyki. Por. z M. Wieczorek, Charakter…, wyd. cyt., s. 238.

35  Wyrok WSA w Olsztynie z 31 sierpnia 2016 r., sygn. II SA/Ol 926/16, Lega-
lis nr 1557700. Tak samo wszczęcie postępowania przed komisją lekarską, lub 
przeprowadzenie stosownych badań nie może jeszcze stanowić podstawy do roz-
wiązania stosunku służbowego na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji 
— P. Szustakiewicz, Stosunki…, wyd. cyt., s. 282.
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przypadku o prawomocne orzeczenie, ale o orzeczenie będące decyzją 
ostateczną, którą można zaskarżyć do sądu administracyjnego. Przyjęcie 
odmiennej wykładni skutkowałoby tym, że (decyzje) orzeczenia ostateczne 
nie mogłyby być wykonywane do czasu wyczerpania drogi sądowoadmi-
nistracyjnej. Dodać również należy, że orzeczenie wydane przez rejonową 
komisję lekarską, które nie zostało zaskarżone (a zatem nie przysługuje 
od niego skarga do sądu administracyjnego), wskutek uostatecznienia się 
staje się także następnie prawomocne 36.

Orzeczeniu przysługuje walor ostateczności, jeśli:
1. upłynął termin do wniesienia odwołania, o którym mowa w art. 43 

ust. 1 ustawy o komisjach lekarskich od orzeczenia rejonowej komisji 
lekarskiej;

2. uchybiono terminowi do wniesienia odwołania od orzeczenia rejonowej 
komisji lekarskiej i nie uwzględniono wniosku policjanta o rozpoznanie 
odwołania po terminie z uwagi na naruszenie tego terminu z przyczyn 
niezależnych od tej osoby, zgodnie z art. 43 ust. 2 ustawy o komisjach 
lekarskich 37;

3. orzeczenie zostało wydane przez Centralną Komisję Lekarską (art. 47 
ust. 1 pkt 1–3 ustawy o komisjach lekarskich). 

36  Z zastrzeżeniem art. 52 § 1 i art. 53 § 3 ustawy z 30 sierpnia 2002 r. — 
Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jedn. DzU 
z 2019 r., poz. 2325 ze zm.); prokurator, rzecznik praw obywatelskich lub rzecz-
nik praw dziecka mają bowiem prawo do wniesienia skargi do sądu administra-
cyjnego bez konieczności wyczerpania środków zaskarżenia w terminie sześciu 
miesięcy od dnia doręczenia stronie rozstrzygnięcia w sprawie indywidualnej. 
Zatem rozstrzygnięcie staje się prawomocne po upływie tego terminu. 

37  W takich jednak wypadkach orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej sta-
je się ostateczne z upływem terminu do wniesienia odwołania, a nie z chwilą 
nieuwzględnienia wniosku osoby badanej. Wskazanie tego przypadku jest o tyle 
zasadne, że stwierdzenie, czy w danej sytuacji funkcjonuje w obrocie prawnym 
orzeczenie, któremu przysługuje przymiot ostateczności możliwe jest dopiero 
po ustaleniu, czy Centralna Komisja Lekarska uwzględniła albo nieuwzględnia 
wniosek osoby badanej. Zob. w szczególności „[…] w przypadku uznania przez 
Centralną Komisję Lekarską, że pomimo złożenia uzasadnionego wniosku, 
o którym mowa w art. 43 ust. 2 ustawy, brak jest podstaw do przyjęcia, że na-
ruszenie terminu do wniesienia odwołania nastąpiło z przyczyn niezależnych 
od osoby badanej, odwołanie nie podlega rozpatrzeniu […] Centralna Komisja 
Lekarska powinna w takiej sytuacji wydać postanowienie stwierdzające uchy-
bienie terminu do wniesienia odwołania w oparciu o art. 134 k.p.a., wskazując 
w jego uzasadnieniu, z jakich powodów uznała, że pomimo złożenia stosownego 
wniosku przez osobę badaną, nie stwierdziła podstaw do rozpatrzenia odwoła-
nia. Znajduje to uzasadnienie w art. 4 ustawy o komisjach lekarskich, zgodnie 
z którym w sprawach nieuregulowanych w ustawie stosuje się przepisy Kodek-
su postępowania administracyjnego” — wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 
2017 r., sygn. II SA/Wa 140/17, Legalis nr 1630652. Należy też podkreślić, że po-
stanowienie w tym zakresie ma charakter deklaratoryjny, co skutkuje stwierdze-
niem, iż orzeczenie stało się ostateczne z upływem terminu do wniesienia odwo-
łania.
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W dwóch pierwszych przypadkach ostateczne orzeczenie rejonowej ko-
misji lekarskiej musi stwierdzać całkowitą niezdolność do służby policjan-
ta, natomiast orzeczenie Centralnej Komisji Lekarskiej musi utrzymywać 
w mocy orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej, która stwierdziła całko-
witą niezdolność policjanta do służby, albo musi uchylać orzeczenie rejo-
nowej komisji lekarskiej i jednocześnie orzekać co do istoty, tj. stwierdzać 
całkowitą niezdolność do służby policjanta 38.

Ustalenie, czy w konkretnym przypadku orzeczenie właściwej komisji 
lekarskiej ma przymiot ostateczności, ma kluczowe znaczenie w sferze 
praw i obowiązków policjanta, którego dotyczy. Nie budzi wątpliwości, 
że zarówno orzeczenie rejonowej komisji lekarskiej, jak i Centralnej Komi-
sji Lekarskiej, doręczane jest policjantowi (osobie ubiegającej się o wyda-
nie orzeczenia), a także jego przełożonemu właściwemu w sprawach oso-
bowych, lecz tylko na tym ostatnim ciążą obowiązki, których wykonanie 
uzależnione jest od uostatecznienia się takiego orzeczenia. O ile orzeczenie 
Centralnej Komisji Lekarskiej jest ostateczne i wchodzi do obrotu praw-
nego z chwilą jego doręczenia uprawnionym podmiotom, o tyle doręcze-
nie orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej dotyczy nieostatecznego roz-
strzygnięcia. Staje się ono ostateczne po upływie terminu do wniesienia 
odwołania, albo też może zostać potwierdzona jego ostateczność wskutek 
nieuwzględnienia wniosku, o którym mowa art. 43 ust. 2 ustawy o ko-
misjach lekarskich. Ustawa o komisjach lekarskich nie przewiduje trybu 
informowania przełożonego właściwego w sprawach osobowych o uosta-
tecznieniu się orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej. Przełożony nie może 
natomiast założyć a limine, że upływ 14 dni od dnia doręczenia orzecze-
nia skutkuje jej uostatecznieniem się, z uwagi na fakt, że takie odwoła-
nie może zostać złożone w ostatnim dniu terminu 39, a nawet w sytuacji 
przewidzianej w art. 43 ust. 2 ustawy o komisjach po jego upływie, jeśli 
Centralna Komisja Lekarska uwzględni takie odwołanie. Nawet ustalenie, 
iż do określonego dnia nie wpłynęło odwołanie od orzeczenia rejonowej 
komisji lekarskiej nie gwarantuje, że w tym dniu stało się ono ostateczne. 
Omawiana regulacja nie przewiduje mechanizmu, który gwarantowałby, 
w tym konkretnym aspekcie, ustalenia rzeczywistego stanu rzeczy. Re-
jonowa komisja lekarska może bowiem informacje o wniesionym odwo-
łaniu uzyskać po upływie znacznego czasu, tj. już po upływie terminu 
do wniesienia odwołania. Dodać przy tym należy, że procedura określo-
na w ustawie o komisjach lekarskich nie przewiduje także potwierdze-
nia przez tę komisję ostateczności lub prawomocności takiego orzeczenia, 
a także informowania o fakcie uostatecznienia się lub uprawomocnienia 
się takiego orzeczenia. W praktyce informacje w tym zakresie przekazy-
wane są w sposób nieformalny i dotyczą nie samego faktu nabycia przez 

38  Por. z M. Wieczorek, Charakter…, wyd. cyt., s. 238 i nast.
39  W szczególności, jeśli pismo zawierającego odwołanie zostanie nadane 

w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego. Jeżeli nastąpi to w ostat-
nim dniu terminu do wniesienia odwołania, to informacja w tym zakresie dotrze 
do komisji lekarskiej już po upływie terminu do wniesienia odwołania. Taki sam 
skutek wywoła złożenie odwołania w sposób wskazany w art. 57 § 5 k.p.a.
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dane orzeczenie przymiotu ostateczności, ale faktu, iż do określonego dnia 
nie wpłynęło do organu odwołanie. De lege ferenda należałoby postulować, 
aby kwestia ta została precyzyjnie uregulowana w przepisach powszech-
nie obowiązujących, ponieważ ostateczność orzeczenia wywołuje określo-
ne skutki w sferze osobowej policjanta, którego dotyczy, tj. zobowiązuje 
do uruchomienia trybu zmierzającego do zwolnienia go ze służby w Poli-
cji. Przyjęte rozwiązania wydają się być niewystarczające, gdyż nie stano-
wią dostatecznej gwarancji dla podejmowanych wobec policjanta działań 
w sferze jego sprawy osobowej, opartych na odpowiednich przepisach pra-
wa, których stosowanie uzależnione jest od zaistnienia określonych zda-
rzeń stanowiących przesłanki do ich podjęcia. Należałoby zastanowić się 
nad zasadnością wprowadzenia normy prawnej, która zobowiązywałaby 
rejonową komisję lekarską do przekazywania informacji o uostatecznie-
niu się (uprawomocnieniu się) wydanego przez nią orzeczenia, albo też 
uprawniającej przełożonego do kierowania zapytania, które obligowałoby 
do udzielenia takiej informacji przez tę komisję. 

Skutki ostatecznego (prawomocnego) orzeczenia 
o trwałej niezdolności do służby

Ostateczne orzeczenie o trwałej niezdolności do służby stanowi podsta-
wę do zwolnienia policjanta ze służby w Policji. Zanim jednak decyzja w tej 
sprawie zostanie wydana orzeczenie takie wywołuje określone skutki w sfe-
rze osobowej policjanta, w tym również w jego sferze wewnątrzsłużbowej.

Powoduje ono konieczność zwolnienia policjanta od zajęć służbowych. 
Zgodnie z § 24 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. przełożony właściwy 
w sprawach osobowych po otrzymaniu ostatecznego orzeczenia komisji 
lekarskiej o trwałej niezdolności do służby policjanta niezwłocznie zwalnia 
go od zajęć służbowych na okres do dnia zwolnienia ze służby.

Jak wynika z powyższego, kompetencje w tym przedmiocie rozporzą-
dzenie z 14 maja 2013 r. przyznaje wyłącznie przełożonemu właściwemu 
w sprawach osobowych. Przełożonym w rozumieniu powołanego rozporzą-
dzenia jest przełożony, o którym mowa w art. 32 ust. 1 ustawy o Policji 40 
(§ 1 pkt 5 rozporządzenia z 14 maja 2013 r.). Uprawnienie to nie przysłu-
guje wobec tego bezpośredniemu przełożonemu policjanta 41, chyba, że jest 
on jednocześnie przełożonym właściwym w sprawach osobowych policjan-
ta, którego ostateczne orzeczenie dotyczy. Istotne jest również to, że prze-
łożony właściwy w sprawach osobowych, z chwilą otrzymania ostatecznego 
orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej i potwierdzenia, iż zostało ono 

40  Katalog ten ma charakter zamknięty (numerus clausus). 
41  Jeżeli zwolnienie od zajęć służbowych zostało wydane przez bezpośrednie-

go przełożonego, a ten zastosował się do niego, to nie oznacza, że może być ono 
uznane za bezskuteczne wobec tego policjanta. Jest on zwolniony od tych zajęć, 
mimo iż zwolnienie pochodzi od nieuprawnionego podmiotu. Policjant nie jest 
zobowiązany do badania tej kwestii. Obciąża to wyłącznie przełożonego, który 
zwalnia policjanta od zajęć służbowych. 
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doręczone również policjantowi, albo z chwilą ustalenia, iż orzeczenie rejo-
nowej komisji lekarskiej uzyskało przymiot ostateczności, zobligowany jest 
do dokonania tej czynności. Nie może zatem odmówić zwolnienia policjan-
ta od zajęć służbowych tylko na tej podstawie, że nie zgadza się z treścią 
wydanego orzeczenia. Swoje uprawnienia może jedynie realizować przez 
zaskarżenie orzeczenia wydanego przez rejonową komisję lekarską w ad-
ministracyjnym toku instancji. Ostateczne orzeczenie komisji lekarskiej 
nie może być w żaden sposób przez niego kwestionowane, a tym samym 
zobligowany jest on do wypełnienia swojego obowiązku wynikającego z tre-
ści § 24 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. Decyzja w tym zakresie ma dla 
niego charakter związany. 

Policjant zwolniony jest od zajęć służbowych od dnia zwolnienia 
go przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych, a zwolnienie 
to rozciąga się na okres do dnia zwolnienia ze służby. Tym samym nie 
ma podstaw do zwolnienia policjanta od zajęć służbowych tylko na tej 
podstawie, że rejonowa komisja lekarska wydała orzeczenie o trwałej nie-
zdolności policjanta do służby, jeśli orzeczenie to nie jest jeszcze ostatecz-
ne. Przełożony właściwy w sprawach osobowych zobligowany jest do uzy-
skania ostatecznego orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej, które jest 
mu doręczane i potwierdzenia, iż zostało ono również doręczone policjan-
towi, albo (z uwagi na fakt, że doręczane są temu przełożonemu wyłącz-
nie nieostateczne orzeczenia rejonowej komisji lekarskiej) do uzyskania 
informacji o fakcie uostatecznienia się orzeczenia rejonowej komisji le-
karskiej. Musi on wyłącznie zbadać, czy jego treść wskazuje, że policjant 
jest całkowicie niezdolny do służby w Policji. Istotna w tym przypadku jest 
wyłącznie konkluzja zawarta w treści orzeczenia. Ustalenie w tym zakresie 
upoważnia go, ale i obliguje do zwolnienia policjanta od zajęć służbowych. 

Obowiązek ten materializuje się dla przełożonego właściwego w spra-
wach osobowych z chwilą uostatecznienia się takiego orzeczenia. Tym sa-
mym nie następuje to z chwilą upływu terminu do wniesienia odwołania 
dla przełożonego właściwego w sprawach osobowych, orzeczenie to bowiem 
może być zaskarżone przez samego policjanta, a także z chwilą doręczenia 
temu przełożonemu orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej, ponieważ 
orzeczenie to musi zostać doręczone również policjantowi.

Norma zawarta w § 24 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. nie wskazuje 
wprost na termin, w jakim przełożony właściwy w sprawach osobowych 
zobowiązany jest do dopełniania ciążącego na nim obowiązku 42. Bez-
sprzecznie jednak musi on wykonać swoje zobowiązanie niezwłocznie 43. 

42  Przepis § 24 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. nie przewiduje w tym za-
kresie wyjątków — wyrok WSA w Lublinie z 18 grudnia 2018 r., sygn. III SA/
Lu 401/18, Legalis nr 1882319.

43  Sąd wskazuje, że przełożony zobowiązany jest, po otrzymaniu ostatecz-
nego orzeczenia komisji lekarskiej o trwałej niezdolności do służby policjanta, 
do niezwłocznego zwolnienia policjanta od zajęć służbowych na okres do dnia 
zwolnienia ze służby — wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 listopada 2017 r., sygn. 
II SA/Bd 482/17, Legalis nr 1710872; w tym samym tonie wyrok WSA w Lublinie 
z 18 grudnia 2018 r., sygn. III SA/Lu 401/18, Legalis nr 1882319. 
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Jak bowiem podkreśla judykatura, orzeczenie całkowitej niezdolności 
do służby nie pozwala na pełnienie jakiejkolwiek służby w organach Poli-
cji 44, a tym samym policjant, wobec którego orzeczono całkowitą niezdol-
ność do służby, jest trwale niezdolny do jej pełnienia 45. Nie może być wo-
bec tego mowy o świadczeniu służby przez policjanta całkowicie niezdol-
nego do jej pełnienia. W praktyce, z uwagi na fakt, że rejonowa komisja 
lekarska nie jest zobowiązana do doręczenia przełożonemu właściwemu 
w sprawach osobowych ostatecznego orzeczenia, ani też do informowa-
nia go o tym fakcie, a orzeczenia Centralnej Komisji Lekarskiej są osta-
teczne pod warunkiem prawidłowego prowadzenia ich do obrotu prawne-
go, tj. w sytuacji ich doręczenia przełożonemu właściwemu w sprawach 
osobowych i policjantowi, precyzyjne ustalenie dnia nabycia przymiotu 
ostateczności przez orzeczenie może być znacznie utrudnione. Ustalenie 
takie jest możliwe, ale następuje to po tym, jak ostateczne orzeczenie już 
funkcjonuje w obrocie prawnym. Zatem tę część przepisu należy odnieść 
do uzyskania przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych in-
formacji, iż danemu orzeczeniu przysługuje taki przymiot. 

Zwolnienie od zajęć służbowych zostało wymienione jako jedna 
ze spraw należących do kategorii spraw osobowych (§ 3 ust. 1 pkt 12 roz-
porządzenia z 14 maja 2013 r.). Zasada zawarta w § 3 ust. 3 rozporządze-
nia z 14 maja 2013 r. nakazuje załatwienie spraw osobowych na piśmie 
w formie rozkazu personalnego, o ile przepisy odrębne nie stanowią ina-
czej. Odstępstwem od tej reguły jest zwolnienie od zajęć służbowych, § 3 
ust. 4 powołanego rozporządzenia wskazuje bowiem wprost, że do zwol-
nienia od zajęć służbowych nie stosuje się formy rozkazu personalne-
go. Zwolnienie od zajęć służbowych jest szczególnego rodzaju poleceniem 
służbowym, które może być wydane wyłącznie przez przełożonego właś-
ciwego w sprawach osobowych do policjanta, którego dotyczy ostateczne 
orzeczenie stwierdzające trwałą niezdolność do służby. Polecenie służbo-
we to — innymi słowy — imperatywny nakaz określonego zachowania się 
przez policjanta będącego podwładnym. Charakterystyczną cechą tego 
polecenia jest jego treść, która określona jest precyzyjnie w § 24 rozporzą-
dzenia z 14 maja 2013 r. Przełożony właściwy w sprawach osobowych nie 
może zatem go modyfi kować, jak również w żaden sposób wzbogacać, za-
strzegając go warunkiem lub terminem. Prawodawca nie określił również 

44  Wyrok NSA z 25 listopada 2005 r., sygn. I OSK 356/05, Legalis nr 824736.
45  Wyrok NSA z 9 maja 2012 r., sygn. I OSK 1998/11, Legalis nr 778659; wy-

rok NSA z 28 czerwca 2011 r., sygn. I OSK 166/11, Legalis nr 372984; wyrok 
NSA z 28 stycznia 2011 r., sygn. I OSK 1300/10, Legalis nr 348245; wyrok NSA 
z 4 grudnia 2009 r., sygn. I OSK 563/09, Legalis nr 225224. Porównaj także 
z wyrokiem WSA w Warszawie z 13 października 2010 r., sygn. II SA/Wa 528/10, 
Legalis nr 380183; wyrokiem NSA z 23 października 2009 r., sygn. I OSK 
257/09, Legalis nr 224653; wyrokiem NSA z  23 października 2009 r., sygn. 
I OSK 258/09, Legalis nr 213542; wyrokiem NSA z 23 października 2008 r., 
sygn. I OSK 1608/07, Legalis nr 209699; wyrokiem NSA z 5 lipca 2006 r., sygn. 
I OSK 1338/05, Legalis nr 81179; a także Ł. Czebotar i in., Ustawa…, wyd. cyt., 
s. 420; P. Szustakiewicz, Stosunki…, wyd. cyt., s. 282. 
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precyzyjnie formy jego uzewnętrznienia. Zatem może ono zostać wydane 
w dowolnej formie i to zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej 46. Z uwagi 
jednak na konieczność potwierdzenia wykonania tego obowiązku, wydaje 
się zasadne wydanie go w formie pisemnej, wywołuje ono bowiem daleko 
idące konsekwencje w sferze wewnątrzsłużbowej policjanta, którego doty-
czy. Nie stanowi uchybienia dyskwalifi kującego takie polecenie wydanie 
go w formie pisemnej i opatrzenie nazwą „rozkaz personalny” 47. Byłoby 
to sprzeczne z treścią § 3 ust. 4 rozporządzenia z 14 maja 2013 r., ale nie 
pozbawiłoby takiego polecenia skutków prawnych jakie winno ono wywo-
łać. Należy również zastrzec, że polecenie zwolnienia policjanta od zajęć 
służbowych wydane w formie rozkazu personalnego nie stanowi decyzji 
administracyjnej w rozumieniu art. 104 § 1 k.p.a., a zatem nie przysługu-
je na nie żaden środek zaskarżenia w administracyjnym toku instancji. 
Policjant zobowiązany jest do podporządkowania się temu poleceniu, na-
wet jeśli zostałoby wydane po uprzednim błędnym ustaleniu okoliczności 
faktycznych, tj. wydane w okolicznościach, gdy orzeczenie nie posiada 
przymiotu ostateczności (prawomocności) 48. Polecenie jest aktem z za-
kresu władztwa wewnętrznego, wynikającego z przyjętej hierarchicznej 
struktury organizacyjnej Policji, w której panują relacje nadrzędności 
(przełożonych wobec podwładnych) i podległości służbowej (podwładnych 
wobec przełożonych). Sfera ta nie podlega kognicji sądów administracyj-
nych 49. Jak każde polecenie służbowe winno być wydane z zachowaniem 
drogi służbowej, zgodnie z § 2 rozporządzenia z 14 maja 2013 r.

Zwolnienie policjanta od zajęć służbowych skutkuje tym, iż nie może 
on świadczyć dalej służby aż do dnia zwolnienia ze służby w Policji. 
Mimo to zachowuje on prawo do pełnego uposażenia. Zgodnie z art. 121 
ust. 1 ustawy o Policji w razie urlopu, zwolnienia od zajęć służbowych 
oraz w okresie pozostawania bez przydziału służbowego policjant otrzy-
muje uposażenie zasadnicze, dodatki do uposażenia o charakterze stałym 

46  Zob. wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 listopada 2017 r., sygn. II SA/
Bd 482/17, Legalis nr 1710872; wyrok WSA w Białymstoku z 23 czerwca 2015 r., 
sygn. II SA/Bk 328/15, Legalis nr 1336233 — przełożony wykonał to zobowiąza-
nie w formie pisemnej. 

47  Zob. wyrok WSA w Łodzi z 4 września 2018 r., sygn. III SA/Łd 560/18, Le-
galis nr 1823191 — przełożony wydał rozkaz personalny o zwolnieniu policjanta 
od zajęć służbowych. 

48  Policjant może się uchylić od wydanego mu rozkazu lub polecenia służ-
bowego, jeśli zostało wydane w warunkach określonych w art. 58 ust. 2 ustawy 
o Policji. 

49  „[…] sprawa zwolnienia od zajęć służbowych, podobnie jak sprawa udzie-
lenia urlopu nie następuje w formie rozkazu personalnego, czyli aktu admini-
stracyjnego o cechach decyzji administracyjnej, wydawanego w sprawach wyni-
kających ze stosunku służbowego policjantów. Zwolnienie od zajęć służbowych 
policjanta nie następuje więc w formie, która by podlegała kognicji sądu admini-
stracyjnego. Pozwala to przyjąć, że zwolnienie od zajęć służbowych Policjanta nie 
podlega kontroli sądu administracyjnego” — postanowienie WSA w Warszawie 
z 26 kwietnia 2010 r., sygn. II SAB/Wa 60/10, Legalis nr 690996.
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i inne należności pieniężne należne na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym — z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, ma-
jących wpływ na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych 
lub na ich wysokość. Treść powołanego przepisu należy zatem odnieść 
do każdego rodzaju zwolnienia od zajęć służbowych, nie dokonano bo-
wiem w tym przepisie rozróżnienia zwolnień w zależności od ich przyczyn, 
chyba że przepis szczególny stanowi inaczej 50. Nie budzi zatem wątpliwo-
ści, że art. 121 ust. 1 ustawy o Policji odnosi się do zwolnienia od zajęć 
służbowych, które następuje w związku z orzeczeniem wobec policjanta 
trwałej niezdolności do służby. Policjant zachowuje zatem prawo do peł-
nego uposażenia od dnia zwolnienia go od zajęć służbowych. Zwłoka 
przełożonego w wykonaniu jego obowiązku nie może jednak negatywnie 
wpływać na uprawnienia policjanta, którego dotyczy ostateczne orzecze-
nie o trwałej niezdolności do służby. W braku zwolnienia policjanta od za-
jęć służbowych zasadne jest przyjęcie, że nabył on to prawo już z dniem 
otrzymania przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych osta-
tecznego orzeczenia komisji lekarskiej o trwałej niezdolności do służby 
policjanta 51, albo też ustalenia, że doręczone mu orzeczenie nabyło przy-
miot ostateczności. 

Co również istotne przepis ten odnosi się do uposażenia policjanta oraz 
innych należności pieniężnych, nie zaś do określonej części tych świad-
czeń. Pozwala na otrzymanie przez policjanta uposażenia zasadniczego, 
dodatków do uposażenia o charakterze stałym i innych należności pie-
niężnych należnych na ostatnio zajmowanym stanowisku służbowym 
— z uwzględnieniem powstałych w tym okresie zmian, mających wpływ 
na prawo do uposażenia i innych należności pieniężnych lub na ich wy-
sokość mimo nieświadczenia służby. Stanowi to wyłom od ogólnej zasa-
dy, którą statuuje art. 99 ustawy o Policji. Zgodnie z nią — uposażenie 
przysługuje za pełnioną przez policjanta służbę (świadczoną służbę — wy-
konywanie przez niego zadań służbowych) 52. Policjant zachowuje zatem 
prawo do pełnego uposażenia wraz z przysługującymi innymi należnościa-
mi, mimo zwolnienia od zajęć służbowych, które spowodowane było orze-

50  Np. art. 121b ustawy o Policji. 
51  Wyrok WSA w Lublinie z 18 grudnia 2018 r., sygn. III SA/Lu 401/18, Lega-

lis nr 1882319.
52  „Treść art. 99 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j. Dz.U. 

z 2007 r. Nr 43, poz. 277 ze zm.) nie może być rozumiana w ten sposób, że sam 
fakt mianowania funkcjonariusza na stanowisko służbowe powoduje obowiązek 
wypłaty uposażenia w oderwaniu od wykonywania przez niego powierzonych 
mu zadań, czy obowiązków albo w oderwaniu od gotowości do podejmowania 
służby. Prawo do uposażenia powinno się wiązać z pozostawaniem w gotowości 
do pełnienia służby, przy czym chodzi tu o gotowość rozumianą nie tylko jako 
subiektywny zamiar podjęcia służby, ale i obiektywną możliwość wykonywania 
czynności funkcjonariusza Policji” — wyrok z WSA w Kielcach z 7 lipca 2011 r., 
sygn. II SA/Ke 370/11, Legalis nr 377239; a także wyrok WSA w Warszawie 
z 26 października 2011 r., sygn. VIII SA/Wa 671/11, Legalis nr 392912.
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czeniem trwałej niezdolności do służby. Zwolnienie od zajęć służbowych, 
mimo że stanowi sprawę osobową policjanta, dotyczy wyłącznie więzi we-
wnątrzsłużbowej, natomiast nie implikuje żadnych zmian w kształcie ist-
niejącego stosunku służbowego. 

Norma zawarta w art. 121 ust. 1 ustawy o Policji jest wobec tego nor-
mą gwarancyjną 53, że mimo nieświadczenia służby policjant, wobec któ-
rego orzeczono trwałą niezdolność do służby i który z tego powodu zo-
stał zwolniony od zajęć służbowych, zachowa prawo do przysługującego 
mu uposażenia wraz z innymi należnościami w pełnej wysokości. Ochro-
na ta ma charakter pełny i rozciąga się od chwili zwolnienia od zajęć 
służbowych do chwili zwolnienia ze służby. Tym samym uniemożliwia 
dokonywanie zmian uposażenia na niekorzyść policjanta. Przez zmiany 
należy rozumieć z kolei wszelkie zdarzenia mające wpływ na wysokość 
tego uposażenia i to niezależne od stron tego stosunku służbowego 54. 

Przedmiotowe uregulowania w sposób bezpośredni wpływają na za-
kres uprawnień i obowiązków funkcjonariusza, którego dotyczą. Zatem 
rozciąganie tej ochrony na przypadki nieobjęte tym przepisem nie by-
łoby uzasadnione. Sytuacje objęte regulacją wynikającą z art. 121 ust. 
1 ustawy o Policji zostały enumeratywnie wskazane w tekście jednostki 
redakcyjnej wymienionego przepisu. Nie dotyczą one innych przypadków 
absencji policjanta w służbie, nawet w sytuacji, gdyby spowodowane były 
zaistniałą choroba lub schorzeniami policjanta i to niezależnie od ich 
przyczyn. Ochrona taka jest przewidziana przez inne przepisy pragmaty-
ki służbowej, natomiast nieuprawnione byłoby rozciąganie normy wyni-
kającej z art. 121 ust. 1 ustawy o Policji na przypadki nieujęte tym prze-
pisem. Oznacza to tym samym, że gwarancyjny charakter tego przepisu 

53  Ł. Czebotar i in., Ustawa…, wyd. cyt., s. 618.
54  „Przepis art. 121 ust. 1 ustawy [o Policji] ma charakter ochronny 

i co do zasady gwarantuje policjantowi, który nie pełni obowiązków służbowych 
m.in. z powodu choroby zachowanie prawa do otrzymywania zarówno uposa-
żenia zasadniczego, jak i dodatków do uposażenia o charakterze stałym oraz 
innych należności pieniężnych należnych na ostatnio zajmowanym stanowisku 
służbowym. Omawiana regulacja prawna w sposób pełny określa uposażenie 
policjanta korzystającego ze zwolnienia lekarskiego, zakazując dokonywania 
w tym czasie (poza obiektywnymi zmianami mającymi wpływ na wysokość upo-
sażenia np. wzrost uposażenia z tytułu wysługi lat, zmiana przepisów prawa) 
zmian na niekorzyść funkcjonariusza. Przez zmiany, o jakich mowa w art. 121 
ust. 1 ustawy o Policji, należy rozumieć zdarzenia faktyczne i prawne, niezależ-
ne od stron stosunku służbowego, a rzutujące na wysokość uposażenia funk-
cjonariusza” — wyrok NSA z 17 stycznia 2014 r., sygn. I OSK 2511/12, Legalis 
nr 1327626. Porównaj: z wyrokiem WSA w Warszawie z 15 maja 2014 r., sygn. 
II SA/Wa 220/14, Legalis nr 950434; a także z wyrokiem NSA z 13 grudnia 
2012 r., sygn. I OSK 731/12, Legalis nr 552494; z wyrokiem WSA w Warsza-
wie z 11 kwietnia 2012 r., sygn. II SA/Wa 2699/11, Legalis nr 465796; z wy-
rokiem WSA w Warszawie z 24 lutego 2012 r., sygn. II SA/Wa 2614/11, Legalis 
nr 457476; z wyrokiem NSA z 26 stycznia 2012 r., sygn. I OSK 1112/11, Legalis 
nr 466967. 
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w zakresie ochrony prawa do pełnego uposażenia funkcjonariusza może 
dotyczyć wyłącznie przypadków określonych tym przepisem 55. 

Uwagi końcowe

Konstrukcja stosunku służbowego, z uwagi na swoją odrębność, w po-
równaniu z innymi typami stosunków prawnych, w tym w szczególności 
ze stosunkami pracy, zdeterminowała ustawodawcę do kompleksowego 
uregulowania wszelkich aspektów związanych z jego nawiązaniem, zmia-
ną oraz rozwiązaniem. Przyjęto m.in. zamknięty katalog podstaw zwol-
nienia ze służby w Policji, które usystematyzowano w dwóch odrębnych 
katalogach — jako obligatoryjne oraz fakultatywne przesłanki zobowią-
zujące albo umożliwiające zwolnienie funkcjonariusza ze służby w Poli-
cji. Jedną z obligatoryjnych podstaw zwolnienia jest przesłanka zawarta 
w art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, zgodnie z którą policjanta zwalania 
się ze służby w Policji w sytuacji orzeczenia wobec niego trwałej niezdolno-
ści do służby przez komisję lekarską. Konieczne jest jednak zaznaczenie, 
że zarówno procedura związana z wydaniem orzeczenia przez właściwą ko-
misję lekarską, jak i ta, która prowadzi do zwolnienia policjanta ze służby 
w Policji, są od siebie niezależne i prowadzone przez dwa odrębne organy 
administracyjne. Istotne jest również to, że wydane wobec policjanta orze-
czenie determinuje do zainicjowania procedury związanej z jego zwolnie-
niem, nie zaś na odwrót. Przełożony właściwy w sprawach osobowych, 
prowadząc postępowanie administracyjne w sprawie zwolnienia policjanta 
ze służby w Policji, nie może także kwestionować w jego toku (ostateczne-
go) orzeczenia wydanego wobec policjanta, ani też prowadzić postępowania 
dowodowego co do okoliczności objętych tym orzeczeniem 56. Jak słusznie 
bowiem podkreśla judykatura, art. 6 ustawy o komisjach lekarskich wy-
raźnie wskazuje, iż tylko komisje lekarskie są uprawnione do orzekania 
o niezdolności funkcjonariusza do służby i żaden inny organ nie może ich 
w tym zastąpić 57. Organ administracyjny, prowadzący postępowanie ad-
ministracyjne w sprawie zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 
pkt 1 ustawy o Policji, musi zatem przyjąć za udowodnione, że policjant 
jest trwale niezdolny do służby w Policji. Kwestionowanie treści orzecze-
nia przez przełożonego właściwego w sprawach osobowych może nastąpić 
wyłącznie w ramach administracyjnego toku instancji w trakcie trwającej 
procedury opartej na ustawie o komisjach lekarskich. Nie może natomiast 

55  B. Opaliński, M. Rogalski, P. Szustakiewicz, Uwagi do art. 121 [w:] ciż 
(red.), Ustawa…, wyd. cyt., i tam przywołane orzecznictwo. 

56  „Organ jest w zasadzie związany ostatecznym orzeczeniem komisji lekar-
skiej jako dokumentem urzędowym” — W. Maciejko, A. Korcz-Maciejko, Postępo-
wanie…, wyd. cyt., s. 290.

57  Wyrok NSA z 26 lipca 2018 r., sygn. I OSK 1624/18, Legalis nr 1866964. 
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samodzielnie badać tych okoliczności w postępowaniu w administracyj-
nym w sprawie zwolnienia ze służby 58.

Jak dowiedziono, wydanemu orzeczeniu, aby mogło on być przyczyną 
zwolnienia na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji, musi przy-
sługiwać przymiot ostateczności (prawomocności). Orzeczenie wydane przez 
komisję lekarką jest decyzją administracyjną, która z chwilą uzyskania tego 
przymiotu może być wykonana. Z chwilą zatem uzyskania przez przełożone-
go właściwego w sprawach osobowych informacji o fakcie uostatecznienia się 
takiego orzeczenia, zobowiązany jest on do podjęcia określonych działań, któ-
re nakłada na niego pragmatyka służbowa. Przede wszystkim zobligowany 
jest on do zwolnienia policjanta od zajęć służbowych. Ostateczne orzeczenie 
o trwałej niezdolności do służby oznacza bowiem, że policjant nie jest zdolny 
do podjęcia jakichkolwiek czynności służbowych, a tym samym do dalszego 
pełnienia służby w Policji. Zwolnienie to trwa do dnia zwolnienia policjanta 
ze służby w Policji. Z kolei policjant mimo zwolnienia od zajęć służbowych 
(nieświadczenia służby) zachowuje prawo do pełnego uposażenia. Regulacje, 
o których mowa w niniejszym opracowaniu, mają przede wszystkim charakter 
ochronny i gwarancyjny. Treść § 24 rozporządzenia z 14 maja 2013 r. chroni 
interes służby. Uniemożliwia dopuszczenie do świadczenia służby tego poli-
cjanta, który wskutek wydanego wobec niego orzeczenia nie jest zdolny do jej 
pełnienia. Chroni również policjanta przed koniecznością podejmowania czyn-
ności służbowych w sytuacji, gdy jest to niemożliwie z uwagi na całkowitą 
niezdolność do pełnienia przez niego służby. Z kolei art. 121 ust. 1 ustawy 
o Policji chroni interes funkcjonariusza, który — nie świadcząc służby — za-
chowuje prawo do pełnego uposażenia. Powołane przepisy, co wymaga rów-
nież uzupełnienia, mają charakter temporalny, ponieważ ich funkcja ochron-
na obejmuje okres od dnia zwolnienia od zajęć służbowych do dnia zwolnienia 
ze służby w Policji. 
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Streszczenie: Niniejszy artykuł został w całości poświęcony problematy-
ce zwolnienia ze służby na podstawie art. 41 ust. 1 pkt 1 ustawy o Policji. 
Zwolnienie na tej podstawie prawnej wymaga uprzedniego wydania wobec 
policjanta orzeczenia przez komisję lekarską, która stwierdza całkowitą 
niezdolność do służby w Policji. Musi być to orzeczenie ostateczne. Wydanie 
ostatecznego orzeczenia wymaga od przełożonego właściwego w sprawach 
osobowych przed zwolnieniem ze służby w Policji zwolnienia policjanta 
od zajęć służbowych. W okresie zwolnienia od zajęć służbowych policjant 
zachowuje prawo do pełnego uposażenia mimo niewykonywania przez nie-
go czynności służbowych.
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A DECISION ON PERMANENT INABILITY FOR SERVICE 
AS A BASIS FOR OBLIGATORY DISCHARGE FROM 

SERVICE IN THE POLICE

Introduction

The basis for employing an offi cer in the Police is the service relationship. 
It is a form of non-working employment 2. The construction of this legal re-
lationship, despite the fact that its name is identical to the one used by Ar-
ticle 76 of the Act of 26 June 1974 – Labour Code 3, is completely different. 
This relationship is purely administrative and legal in nature 4. It also has 

1  LT Dr. Paweł Gacek—doctor of legal sciences. He received his degree in 2016 
at the Faculty of Law and Administration of the University of Silesia in Katowice. 
His doctoral dissertation concerned the issue of establishing an offi cial police 
service relationship (he has 38 publications on administrative and police law). 
Moreover, he is an active police offi cer in the rank of lieutenant.

   Contact with the author through the editorial offi ce.
2  Kuczyński T, Wybrane problemy orzecznictwa sądowo administracyjnego 

w sprawach z zakresu stosunków służbowych. Zeszyty Naukowe Sądownictwa 
Administracyjnego, 2010, No. 5–6, p. 249.

3  Act of 26 June 1974 – Labour Code (consolidated text: Dz.U. 2019, item 
1040 as amended).

4  Czebotar Ł et al., Ustawa o Policji. Komentarz. Warsaw, 2015, p. 366; Ga-
cek P, Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji. Administracja 
Teoria Dydaktyka Praktyka, 2011, No. 2, p. 76ff.; idem, Odwołanie od rozkazu 
personalnego. Przegląd Policyjny, 2016, No. 3, p. 80; Sagan S (Ed.), Prawo Poli-
cyjne. Tom 1. Komentarz. Katowice, 1992, p. 69; Kacprzak J, Stosunki służbowe 
w formacjach zmilitaryzowanych—charakter prawny, ochrona sądowa. Przegląd 
Policyjny, 1994, No. 1, p. 97; Kotowski W, Ustawa o Policji. Komentarz. Warsaw, 
2008, p. 380ff.; Kuczyński T, Wybrane…, op. cit., p. 250; Liwo M, Status służb 
mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnionych. Warsaw, 2013, p. 311ff.; 
Maciejko W, Osobowe prawo administracyjne. Warsaw, 2008, p. 154; Maciejko W, 
Korcz-Maciejko A, Postępowanie w sprawach osobowych w Policji. Wroclaw, 2010, 
p. 20; Maciejko W, Rojewski M, Suławko-Karetko A, Prawo administracyjne. Zarys 
wykładu części szczególnej. Warsaw, 2011, p. 139; Paśnik J, Prawo dyscyplinarne 
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a number of characteristics that fundamentally distinguish it from legal 
relationships of the employee type. One of them is a catalogue of reasons 
allowing or obliging a police offi cer to be released from police service. They 
were enumerated in article 41(1)(2), as well as in article 38(4) of the Police 
Act of 6 April 1990 5. In fact, they constitute a numerus clausus catalogue, 
which means that release on another basis not mentioned in offi cial prag-
matics is not possible 6.

The establishment of the service relationship, as well as its modifi cation 
or termination, shall be effected by means of an administrative decision in 
the form of a personnel order. Like any administrative decision, a person-
nel order must meet certain formal requirements 7. However, if it does not 
meet all of these requirements, this does not mean that it is not an ad-
ministrative decision. The fi nal personnel order (administrative decision) 
has a presumption of legality and regularity 8 when it is placed on the 

w Polsce. Warsaw, 2000, p. 167; Pływaczewski W, Kędzierska G (Eds), Leksykon 
policyjny. Szczytno, 2001, p. 304; Szustakiewicz P, Istota stosunku służbowego, 
[in:] Maciejko W, Szustakiewicz P (Eds), Stosunek służbowy w formacjach mundu-
rowych. Legalis, 2016; Szustakiewicz P, Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb 
mundurowych i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna. Warsaw, 
2012, p. 41ff.; Szankin T, Służba w Policji, [in:] Czuryk M, Karpiuk M, Kostrubiec 
J, Orzeszyna K (Eds), Prawo policyjne. Warsaw, 2014, p. 200ff.; Ura E, UrE, Pra-
wo administracyjne. Warsaw, 2004, p. 393; Wieczorek M, Charakter prawny sto-
sunków służbowych funkcjonariuszy służb mundurowych. Toruń, 2017, p. 151. 
In contrast: Hanausek T, Ustawa o Policji. Komentarz. Krakow, 1996, p. 72. Com-
pare also with the service relationship of Citizens’ Militia offi cers—See: Zorska 
M, Komentarze do ustaw z 31 stycznia 1950 r. o stosunku służbowym funkcjo-
nariuszów Milicji Obywatelskiej i z 31 stycznia 1959 r. o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i ich rodzin. Warsaw, 1960, p. 10.

5  Police Act of 6 April 1990 (Dz.U. 2020, item 360; hereinafter referred to as: 
Police Act).

6  “The catalogue of grounds for exemption specifi ed in the commented provi-
sion is closed. The precise defi nition of the prerequisites for termination of a po-
lice service relationship is of a guarantee character in relation to the offi cers 
themselves, as it protects them from unjustifi ed, arbitrary dismissal. Superiors 
are bound in this matter by the provisions of the Police Act and cannot act only 
on the basis of their will. Such a solution fosters stability and quality of service 
for offi cers who can concentrate on performing their tasks and not on securing 
their own and family’s existence in the event of unexpected and unjustifi ed dis-
missal.”—Opaliński B, Uwagi do art. 41, [in:] Opaliński B, Rogalski M, Szustak-
iewicz P (Eds), Ustawa o Policji. Komentarz. Warsaw, 2015, Legalis; also Maciejko 
W, Korcz-Maciejko A, Postępowanie…, op. cit., p. 283.

7  See: § 20 and § 22 of the Ordinance of the Minister of the Interior of 14 May 
2013 on the detailed rights and obligations and the performance of police service 
(Dz.U. 2013, item 644 as amended; hereinafter: Ordinance of 14 May 2013); also 
Article 107 of the Act of 16 June 1960 – Code of Administrative Procedure (consol-
idated text: Dz.U. 2020, item 256; hereinafter: Code of Administrative Procedure).

8  This is the so-called presumption of the validity of the decision—Ada-
miak B, Borkowski J, Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. 
Warsaw, 2017, p. 119; also Glibowski K, Uwagi do art. 16, [in:] Wierzbowski 
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legal system, i.e. it is served on the addressee, provided, however, that 
it meets the minimum formal requirements. Only such a personnel order 
can be considered a qualifi ed administrative act. Such a decision must 
at least contain the designation of the authority, the addressee, the deci-
sion on the matter’s substance and the signature of the authority’s clerk 9. 
The essence of the decision is based on a provision of generally applicable 
law. It must constitute the basis for the concretisation of specifi c rights 
and obligations of an individual addressee. An administrative decision 
is in fact a sovereign and unilateral declaration of will of an authority, 
based on the provisions of administrative law and determining the legal 
situation of a specifi cally designated addressee (party) in an individually 
designated case 10. Therefore, the decision contained in the administrative 
decision must result from the provisions of generally applicable admin-
istrative law. The lack of a legal basis for issuing the decision constitutes 
a qualifi ed defect resulting in the necessity to eliminate it from legal cir-
culation under Article 156(1)(2) of the Code of Administrative Procedure. 
Only the legal norm resulting from a universally binding legal provision 
can concretise the rights and obligations of an individually designated 
addressee, i.e. determine its legal status in a sovereign and unilateral 
manner. It should also be added that the legal basis cannot be presumed. 
The legal basis (a provision of common law) constitutes an administra-
tive matter within the meaning of Article 1 of the Code of Administrative 
Procedure. This is important in so far as the limits of a specifi c adminis-
trative case determine the authority in charge of such a case to carry out 
certain activities. These must be relevant to the subject matter of such 
proceedings. The authority may not freely go beyond the determined sub-
ject matter of the case, but may undertake such actions as will make 
it possible to determine whether it is possible to subsume a specifi c legal 
norm into the existing facts. The subject matter may also not be modi-
fi ed, i.e. changed or extended in the course of the ongoing administrative 
proceedings.

M, Wiktorowska A (Eds), Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. 
Legalis, 2019, and the case law cited there.

9  “Documents containing decisions in a case settled by way of a decision 
are decisions, despite not having the full form provided for in Article 107(1) 
of the Code of Administrative Procedure, if they only contain the minimum 
elements necessary to qualify them as a decision. Such elements include: 
designation of the state administration issuing the act, designation of the 
addressee of the act, resolution of the substance of the case and signature 
of the person representing the administration”—wyrok NSA z 20 lipca 1981 r., 
sygn. SA 1163/81, Legalis nr 34538 in the same tone wyrok NSA z 8 kwietnia 
2011 r., sygn. I OSK 34/11, Legalis nr 367349; wyrok NSA z 20 lutego 2018 r., 
sygn. I OSK 1908/17, Legalis nr 1840153. Acts meeting these minimum crite-
ria are administrative decisions, albeit faulty. On the other hand, acts which 
do not have a minimum of these elements are not administrative acts affected 
by the defects. This is a separate group of acts, being the so-called “non-acts” 
or “fake acts”.

10  Wyrok NSA z 20 lutego 2018 r., sygn. I OSK 1908/17, Legalis nr 1840153.
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The work pragmatics systematises the dismissal grounds into two 
separate groups 11. The cases set forth in Article 41(1)(1–7) and Article 
41(3) of the Police Act oblige the superior in charge of personal matters 
to release a policeman from service, while those set forth in Article 41(2)
(1–9) and Article 38 section 4 of the Police Act entitle to such release 12. 
Each of the abovementioned exemption grounds is separate, independent 
and uncompetitive in relation to the others. As the doctrine rightly states, 
“each of the prerequisites for exemption specifi ed in Article 41 of the Police 
Act causes different effects for a police offi cer, the exemption procedure 
is also separate. Therefore, an offi cer who was dismissed on the basis 
of an obligatory premise cannot be at the same time dismissed on the 
basis of an optional premise and vice versa—a police offi cer dismissed 
on the basis of the premise listed in Article 41(2) of the Police Act cannot 
be at the same time dismissed on the basis of Article 41(1) of the Police 
Act” 13. The administrative authority is therefore obliged to examine, in the 
course of administrative proceedings initiated on a specifi c exemption ba-
sis, only those circumstances which are covered by that specifi c admin-
istrative case. Only those circumstances make it possible to determine 
the circumstances relevant to the subject matter of those proceedings 
and, consequently, at the end of those proceedings, by a substantive deci-
sion releasing a police offi cer from police service. Hence, the essence of all 
grounds for exemption is to determine whether there is a specifi c legal 
fact (defi ned by the premises included in the release basis), which obliges 
or entitles the dissolution of the legal relationship between the police of-
fi cer and the employing entity.

In the further part of this paper, attention will be focused on releas-
ing a policeman from service under Article 41(1)(1) of the Police Act 14. 
According to this provision, a police offi cer shall be released from service 

11  Maciejko W, Korcz-Maciejko A, Postępowanie…, op. cit., p. 283.
12  “The provision of Article 41 of the Police Act contains a catalogue of ob-

ligatory and optional reasons for discharge from service”—Lew M, Policja, [in:] 
Maciejko W, Szustakiewicz P, Stosunek służbowy w formacjach mundurowych. 
Legalis, 2016; also Opaliński B, Szustakiewicz P, Policja. Studium administra-
cyjnoprawne. Warsaw, 2013, p. 178; Szustakiewicz P, Stosunki…, op. cit., p. 280.

13  Opaliński B, Uwagi do art. 41, [in:] Opaliński B, Rogalski M, Szustakiewicz 
P (Ed.), Ustawa…, op. cit. in the same tone Kotowski W, Ustawa…, op. cit., p. 440; 
also wyrok WSA w Warszawie z 2 stycznia 2007 r., sygn. II SAB/Wa 173/06, Le-
galis nr 847280.

14  B. Opaliński divided the conditions for the obligatory discharge of a police-
man from service into two groups, i.e. into external ones, whose occurrence de-
pends on circumstances not directly related to the performance of tasks by the 
Police, and internal ones, i.e. those that occurred in connection with, within 
or during the performance of offi cial tasks. The ruling of the medical commit-
tee on a permanent inability of a police offi cer to perform service was included 
among the external prerequisites for the obligatory discharge of an offi cer from 
service—Opaliński B, Uwagi do art. 41, [in:] Opaliński B, Rogalski M, Szustak-
iewicz P (Eds), Ustawa…, op. cit.; Opaliński B, Szustakiewicz P, Policja…, op. cit., 
p. 178, Szustakiewicz P, Stosunki…, op. cit., p. 281.
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if he is declared permanently unable to serve by a medical committee. 
There is no doubt that due to the content of Article 41(1) of the Police 
Act (fi rst sentence), in which the phrase “shall be released” is used, the 
grounds for release contained in section 1, point 1 of the said regula-
tion are among the obligatory grounds obliging the authority to release 15. 
In other words, the release on this legal basis is mandatory 16 which means 
that the issue of dismissal has not been left to administrative approv-
al 17. Therefore, the determination by the superior that a police offi cer has 
been declared permanently incapacitated for service by a medical com-
mittee is already suffi cient to take a substantive decision releasing the 
police offi cer from service in the Police 18. It is precisely defi ned in this 
regulation. At the same time, it is the only circumstance which requires 
to be determined within the framework of administrative proceedings un-
der Article 41(1)(1) of the Police Act 19. It is true that Article 43(1) of the 

15  “A person applying for the establishment of a police offi cer’s service re-
lationship, as well as a person already performing service in the Police, must 
have, as stipulated in the regulations, physical and mental capacity to perform 
it, and with the lack of such capacity cannot be—formally—accepted for an of-
fi cial position in the Police, pursuant to Article 25(1) of the Police Act of 6 April 
1990 (Dz.U. 2007, No. 43, item 277 as amended), or is obligatorily discharged, 
which is indicated by the expression “discharged” contained in the content of Ar-
ticle 41(1)(1) of the quoted act” — wyrok WSA w Warszawie z 13 października 
2010 r., sygn. II SA/Wa 528/10, Legalis nr 380183; also wyrok WSA w Gdańsku 
z 19 lipca 2018 r., sygn. III SA/Gd 298/18, Legalis nr 1811892.

16  Wyrok NSA z 23 marca 2017 r., sygn. I OSK 575/16, Legalis nr 1632193; 
wyrok NSA z 18 lutego 2016 r., sygn. I OSK 2849/14, Legalis nr 1509992.

17  “A fi nding of permanent inability for service by a medical committee 
is a premise for the obligatory discharge of a police offi cer. Article 41(1)(1) of the 
Police Act of 6 April 1990 (2007, No. 43, item 277 as amended) leaves no other op-
tion to the deciding authorities and the decision itself is taken under conditions 
of administrative bond” — wyrok WSA w Gliwicach z 25 listopada 2009 r., sygn. 
IV SA/Gl 272/09, Legalis nr 323860; also wyrok WSA w Warszawie z 7 stycznia 
2019 r., sygn. II SA/Wa 609/18, Legalis nr 1917338; wyrok WSA w Warszawie 
z 13 listopada 2009 r., sygn. II SA/Wa 1051/09, Legalis nr 828573; also Cze-
botar Ł et al., Ustawa…, op. cit., p. 420.

18  “A medical committee’s determination of permanent inability for service 
constitutes a basis for termination of an offi cial service relationship with a police 
offi cer on the basis of Article 41(1)(1) of the Police Act” — wyrok NSA z 16 kwi-
etnia 2008 r., sygn. I OSK 726/07, Legalis nr 123869; wyrok NSA z 4 kwietnia 
2008 r., sygn. I OSK 605/07, Legalis nr 117275; wyrok WSA w Warszawie z 6 lip-
ca 2011 r., sygn. II SA/Wa 759/11, Legalis nr 390022; wyrok WSA w Warszawie 
z 9 kwietnia 2010 r., sygn. II SA/Wa 2110/09, Legalis nr 234958; wyrok WSA 
w Gliwicach z 16 lutego 2010 r., sygn. IV SA/Gl 546/09, Legalis nr 381040.

19  “The case of discharge from service in the Police pursuant to Article 41(1)(1) 
of the Police Act of 6 April 1990 (Dz.U. 2007, No. 43, item 277 as amended) does 
not require the collection of evidence, information or explanations, but only ful-
fi lment of the obligatory conditions resulting from a legal provision”— wyrok 
WSA w Warszawie z 12 października 2011 r., sygn. IV SA/Wr 419/11, Legalis 
nr 415054.
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Police Act provides that the release of a police offi cer from service under 
Article 38(4) and Article 41(1)(1–2) and (2)(1–4) of the Police Act cannot 
take place before the lapse of 12 months from the date of discontinuance 
of service due to illness, unless a police offi cer reports his/her resigna-
tion from service in writing, but what needs to be emphasised is that this 
provision does not directly refer to the condition for the release of a police 
offi cer, which is specifi ed only in Article 41(1)(1) of the Police Act (a rul-
ing issued against a police offi cer on permanent inability to serve in the 
Police), but it refers only to the date on which such release is admissible 
if the prerequisites for dismissal from service are fulfi lled on the grounds 
indicated in Article 43(1) of the Police Act, including, inter alia, on the 
basis of Article 41(1(1) of the Police Act 20. Therefore, dismissal from ser-
vice under Article 41(1(1) of the Police Act may not take place before the 
lapse of 12 months from the date of cessation of service due to illness, 
unless the police offi cer notifi es of their departure from service in writing 
if the condition covered by the provision listed as fi rst has materialised. 
This is also confi rmed by the Supreme Administrative Court, which in its 
judgement of 3 February 2006 indicates that “In connection with the con-
tent of Article 43(1) of the Police Act of 6 April 1990 (i.e. Dz.U. z 2015 r. 
poz. 355), a policeman may not be dismissed from service before the lapse 
of 12 months from the date of his cessation of service due to illness, if the 
basis for his dismissal was Article 41(1)(1) of that Act” 21. Therefore, the ex-
amination of the circumstance in question (i.e. a possible date of dismissal 
from service) is of a follow-up nature, i.e. after it has been established 
that the conditions for dismissal under Article 41(1)(1) of the Police Act 
existed. A statement to the contrary makes it irrelevant to determine the 
date of dismissal from service, as the dismissal itself cannot be performed.

Therefore, the only circumstance which needs to be determined within 
the framework of proceedings conducted pursuant to Article 41(1)(1) of the 
Police Act is confi rmation that a decision referred to in that provision 
has been issued against a police offi cer. The mere fact that a policeman 
suffers from a specifi c disease does not yet entitle a decision to release 
him from service 22. However, a decision of a medical commission stating 
total inability to serve by a policeman is binding on the authorities decid-
ing on the dismissal of a police offi cer from service under Article 41(1)(1) 

20  “It is clear from the content of this provision [Article 42(1) of the Police 
Act—author] that it regulates only the issues of the period in which—in specifi ed 
cases—termination of a service relationship is allowed” — wyrok NSA z 26 lipca 
2018 r., I OSK 1624/18, Legalis nr 1866964; in the same tone wyrok WSA w War-
szawie z 7 stycznia 2019 r., sygn. II SA/Wa 609/18, Legalis nr 1917338).

21  Sygn. I OSK 836/05, Legalis nr 241549. Compare also with wyrok WSA 
w Gdańsku z 11 października 2012 r., sygn. III SA/Gd 479/12, Legalis nr 563541 
oraz wyrokiem WSA w Lublinie z 19 lipca 2011 r., sygn. III SA/Lu 196/11, Legalis 
nr 366175.

22  Wyrok WSA w Olsztynie z 31 sierpnia 2016 r., sygn. II SA/Ol 926/16, Lega-
lis nr 1557700.
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of the Police Act 23. It obliges the authority to take a decision on discharge. 
Only a positive determination of this issue makes it possible to examine 
the date on which this exemption may take place. The creation of ad-
ditional criteria is not provided for in the existing legislation. This would 
result in arbitrary treatment of the said provision, and would also result 
in actual release not under Article 41(1)(1) of the Police Act, but under this 
provision and another (additional) condition not covered by this exemption 
basis. Consequently, it would result in issuing a decision based on Ar-
ticle 41(1) or (2) of the Police Act, which is elsewhere, or on a basis not 
included in offi cial pragmatics. Thus, the authority would go beyond the 
boundary of the administrative case which it indicated by initiating ad-
ministrative proceedings. It is impossible to conduct proceedings on any 
exemption basis, as well as to change this basis during the proceedings. 
Violation of the limits of an administrative case and basing a substantial 
decision on the grounds other than those specifi ed in the opening or un-
known to the offi cial pragmatics would result in the decision being bur-
dened with the qualifi ed defect referred to in Article 156(1)(2) of the Code 
of Administrative Procedure. There is no doubt that it is the duty of an ad-
ministrative authority to act on the basis and within the limits of the law, 
i.e. on the basis of the existing laws. This obligation results directly from 
Article 7 of the Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 24. 
This principle was also repeated in Article 6 of the Code of Administrative 
Procedure 25. The obligation of the authority therefore consists not only 
in indicating the correct basis for dismissal from service, but also in veri-
fying whether the authority has carried out the correct procedure for dis-
missal in a particular case, and whether it has verifi ed the conditions for 
dismissal in a particular procedure.

Therefore, proceeding on the grounds of the discussed matter, it is nec-
essary to indicate the essence of the premise contained in Article 41(1)(1) 
of the Police Act, i.e. a permanent inability to serve by a medical commit-
tee, as well as to determine in what circumstances it materialises.

Ruling of permanent inability for service by a medical committee

Due to the fact that the ruling on permanent inability to serve 
by a medical committee is the only condition for dismissal from service 

23  Postanowienie WSA w Łodzi z 2 października 2013 r., sygn. III SA/
Łd 690/13, Legalis nr 970331; wyrok WSA w Olsztynie z 18 czerwca 2008 r., 
sygn. II SA/Ol 270/08, Legalis nr 280638.

24  Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (DzU z 1997 r., nr 78, 
poz. 483 ze zm.).

25  “According to the general rule of law (Article 6 of the Code of Administra-
tive Procedure), which has the status of a constitutional principle (Article 7 of the 
Constitution of the Republic of Poland), administrative bodies are obliged to act 
on the basis and within the limits of the law”—wyrok NSA z 26 października 
2016 r., sygn. II OSK 132/15, Legalis nr 1554129.
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in the Police pursuant to Article 41(1)(1) of the Police Act, it seems neces-
sary to make a few comments on this issue. The whole subject matter 
is regulated in a separate act from the offi cial pragmatics, i.e. in the Act 
of 28 November 2014 on Medical Committees subordinate to the minister 
in charge of internal affairs 26. The scope of the issues discussed does not 
require reference to the entire procedure related to the issuance of a cer-
tifi cate by a medical committee subordinate to the minister responsible 
for internal affairs. What is important, however, is that, according to Arti-
cle 16 of this Act, decisions are made at two levels 27. In the fi rst instance, 
the certifi cate is issued by the District Medical Committee, which can 
be appealed against to the Central Medical Committee 28. Pursuant to the 
content of Article 17(1)(1) of the Act on Medical Committees, the compe-
tence of the District Medical Committee for Police offi cers shall be deter-
mined in accordance with the place of their service, with the reservation, 
however, that in justifi ed cases, upon the request of the authority referred 
to the medical committee or a person applying for the issue of a medical 
certifi cate, the Central Medical Committee may consent to the change 
of the competence of the ruling (Article 17(2) of the Act on Medical Com-
mittees). Referral to the committee shall be made both ex offi cio and upon 
request (Article 25(1) of the Act on Medical Committees). The authority en-
titled to make a referral to the relevant medical committee is the superior 
competent in personal matters of a police offi cer (Article 26(1)(2) of the Act 
on Medical Committees) and then the referral is made ex offi cio. It may 
also take place at the request of the police ofi cer himself/herself, whom 
the Act on Medical Committees defi nes as a person applying for the is-
suance of a certifi cate (Article 25(1) of the Act on Medical Committees) 29. 

26  Act of 28 November 2014 on Medical Committees subordinated to the Min-
ister of the Interior (consolidated text: Dz.U. 2020, item 398 as amended; herein-
after referred to as: Act on Medical Committees).

27  Wyrok WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2017 r., sygn. II SA/Wa 2156/16, Legalis 
nr 1694331; wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2017 r., sygn. II SA/Wa 1994/16, 
Legalis nr 1649849; wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 2017 r., sygn. II SA/
Wa 2220/16, Legalis nr 1631117; wyrok WSA w Warszawie z 16 grudnia 2016 r., sygn. 
II SA/Wa 431/16, Legalis nr 1548998; wyrok WSA w Warszawie z 24 listopada 2016 r., 
sygn. II SA/Wa 1199/16, Legalis nr 1548193; wyrok WSA w Warszawie z 13 czerw-
ca 2016 r., sygn. II SA/Wa 191/16, Legalis nr 1513024; wyrok WSA w Warszawie 
z 10 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1943/15, Legalis nr 1584885; wyrok WSA w Warsza-
wie z 6 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1621/15, Legalis nr 1487912; wyrok WSA w War-
szawie z 26 kwietnia 2016 r., sygn. II SA/Wa 1819/15, Legalis nr 1471545; wyrok WSA 
w Gliwicach z 20 kwietnia 2016 r., sygn. IV SA/Gl 780/15, Legalis nr 1475357; wyrok 
WSA w Łodzi z 27 stycznia 2016 r., sygn. III SA/Łd 1222/15, Legalis nr 1433832; wy-
rok WSA w Poznaniu z 18 marca 2015 r., sygn. IV SA/Po 803/14, Legalis nr 1273373; 
wyrok NSA z 29 października 2008 r., sygn. I OSK 1683/07, Legalis nr 543351.

28  Pursuant to Article 17(3)(1) of the Act on Medical Committees, the Central 
Medical Committee is competent, inter alia, to consider appeals against District 
Medical Committee decisions.

29  Wyrok WSA w Olsztynie z 18 maja 2017 r., sygn. II SA/Ol 271/17, Legalis 
nr 1635041.
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The District Medical Committee shall issue a certifi cate immediately af-
ter carrying out the necessary medical examinations and collecting the 
necessary documents, including medical records (Article 38(1) of the 
Act on Medical Committees). It may also demand additional documents, 
if necessary, according to the rules and procedure specifi ed in Article 
38(2) of the Act on Medical Committees. This is all the more important be-
cause, as the judiciary states, “Taking into account the consequences for 
the assessed person of a ruling on inability to serve, the issuance of such 
a ruling must be preceded by thorough diagnostics and clear fi ndings” 30. 
However, failure to comply with this obligation by the summoned person 
or refusal of the examined person to be observed in the therapeutic entity 
may result in the issuance of a certifi cate by the district medical commis-
sion on the basis of the documents held and the assessment of the health 
condition of the examined person (Article 38(3) of this Act). The ruling 
of the medical committee must meet the requirements laid down in Article 
39 of the Act on Medical Committees. It must indicate beyond any doubt 
that the examined person has suffered a complete loss of fi tness for ser-
vice. Such an obligation results directly from the content of Article 39(4)
(2) of the Act on Medical Committees.

The ruling in question shall be delivered immediately after being hand-
ed over to the police offi cer (the person applying for the ruling), as well 
as to his/her superior in charge of personal matters. Such a service shall 
be performed in accordance with the rules and procedure laid down in the 
administrative procedure. Pursuant to Article 4 of the Act, in matters not 
regulated by the Act, the provisions of the Code of Administrative Procedure 
apply. No provision of the Act on Medical Committees governs the issue 
of service of judgements, so there is no doubt that the provisions of Chapter 
8 of the Code of Administrative Procedure should apply in this respect. Both 
authorities mentioned above have the right to appeal against the certifi cate 
issued by the District Medical Committee to the Central Medical Commit-
tee (Article 42(1) of the Act on Medical Committees) 31. The decision at fi rst 
instance may be challenged in whole or in part. Nor does the appeal require 
detailed reasoning. Thus, the Act on Medical Committees establishes the 
principle of maximum informalisation of the means of appeal. The appellant 
may limit himself/herself to stating only that he/she does not agree with 

30  Wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2016 r., sygn. II SA/Wa 553/16, Le-
galis nr 1549142.

31  Wyrok WSA w Szczecinie z 31 maja 2017 r., sygn. II SA/Sz 394/17, Le-
galis nr 1635705; wyrok WSA w Warszawie z 6 września 2016 r., sygn. II SA/
Wa 491/16, Legalis nr 1514487; wyrok WSA w Warszawie z 13 czerwca 2016 r., 
sygn. II SA/Wa 191/16, Legalis nr 1513024; wyrok WSA w Warszawie z 25 maja 
2016 r., sygn. II SA/Wa 243/16, Legalis nr 1471169; wyrok WSA w Warszawie 
z 10 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1943/15 Legalis nr 1584885; wyrok WSA 
w Warszawie z 6 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1621/15, Legalis nr 1487912; wy-
rok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r., sygn. II SA/Wa 1819/15, Legalis 
nr 1471545; wyrok WSA w Łodzi z 27 stycznia 2016 r., sygn. III SA/Łd 1222/15, 
Legalis nr 1433832.
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the content of the issued decision, and this is suffi cient to consider such 
a letter as an appeal. The only formal requirement is the written form of the 
appeal. A deadline has also been set for the appellant to fulfi l the obligation 
to fi le an appeal, i.e. 14 days from the date of delivery of the certifi cate to the 
District Medical Committee (Article 43(1) of this Act). After the examination 
of the appeal, the Central Medical Committee shall issue a certifi cate with 
the content specifi ed in Article 47(1)(1–3) of the Act on Medical Committees. 
It is important that Article 47(1) of the Act on Medical Committees contains 
a closed catalogue of decisions of the Central Medical Committee as an ap-
peal body (numerus claususus). This means that a ruling issued by the 
Central Medical Committee may not have a different wording than that 
indicated in Article 47(1)(1–3) of the Act on Medical Committees 32. The Cen-
tral Medical Committee cannot issue a new ruling to the detriment of the 
person examined, unless the contested ruling is contrary to the law or has 
been issued without taking into account the relevant facts (Article 47(2) 
of this Act). It is clear that from the point of view of the issue in question, 
only those certifi cates of the Central Medical Committee which maintain 
the contested certifi cate of the Regional Medical Committee will be relevant, 
if the certifi cate states the permanent inability for service of a police offi cer, 
or which revokes the contested certifi cate in whole or in part, as a result 
of which a new certifi cate is issued which states permanent inability for 
service of a police offi cer. If the contested certifi cate referred to in article 
47(1)(3) of the Act on Medical Committees is repealed, the case is referred 
to the Regional Medical Committee for reconsideration 33. Such a certifi cate 
of the District Medical Committee, which was issued after the case had 
been referred back to the Central Medical Committee, may also be appealed 
against by way of an appeal to the Central Medical Committee.

The case law of administrative courts provides that medical committees 
subordinate to the minister in charge of internal affairs are public admin-
istration bodies with regard to the matters referred to in this study. The 
rulings on fi tness for service constitute administrative decisions within 
the meaning of Article 104(1) of the Code of Administrative Procedure 34. 

32  Wyrok WSA w Warszawie z 11 maja 2017 r., sygn. II SA/Wa 1518/16, Le-
galis nr 1631013; wyrok WSA w Warszawie z 23 czerwca 2016 r., sygn. II SA/
Wa 18/16, Legalis nr 1488052.

33  The revocation of a decision of the District Medical Committee and referral 
of the case for reconsideration shall result in the return of the documentation 
to the District Medical Committee, which is obliged to issue a new certifi cate 
within 30 days of its receipt (Article 47 (4) of the Act on Medical Committees).

34  Postanowienie WSA w Poznaniu z 5 grudnia 2017 r., sygn. II SA/Po 941/17, 
Legalis nr 1704253, wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2017 r., sygn. VIII SA/
Wa 580/17, Legalis nr 1692317; wyrok WSA w Warszawie z 14 czerwca 2017 r., 
sygn. II SA/Wa 141/17, Legalis nr 1636617; wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 
2017 r., sygn. II SA/Wa 1312/16, Legalis nr 1652729; postanowienie WSA w Po-
znaniu z 25 kwietnia 2017 r., sygn. IV SA/Po 293/17, Legalis nr 1619330; posta-
nowienie WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/Wa 415/17, Legalis 
nr 1638204; postanowienie WSA w Warszawie z 20 marca 2017 r., sygn. II SA/



Nr 2(138)        A decision on permanent inability for service… 157

In matters not regulated, the provisions of the Code of Administrative Pro-
ceedings apply, as a result of which, it follows that a decision properly 
introduced into legal circulation has a presumption of correctness and 
legality.

However, a prerequisite for releasing a police offi cer under Article 41(1)
(1) of the Police Act is a fi nal decision of a competent medical committee 
functioning in legal proceedings, i.e. one against which no appeal can 
be lodged in the administrative proceedings of the instance. Consequently, 
appealing against such a decision to the administrative court does not 
suspend the possibility to implement the exemption procedure specifi ed 
in Article 41(1)(1) of the Police Act. Admittedly, the judicature indicates 
that “The Ratio legis of Article 41(1)(1) of the Police Act of 6 April 1990 
[…] consists in the fact that a police offi cer is discharged from service 
by a medical committee in the case of a permanent inability to serve. 
It is therefore important that the medical committee should confi rm the 
inability due to illness by a medical opinion […] The conditions for dis-
charge from service under this provision shall not apply until the medical 
committee has given its fi nal decision” 35. It is clear that this is not a fi nal 
judgement, but a fi nal verdict that can be challenged before an admin-
istrative court. A different interpretation would have the effect that fi nal 
judgements (decisions) could not be enforced until the administrative pro-
cedure is completed. It should also be added that a ruling issued by a Dis-
trict Medical Committee which has not been challenged (and therefore 
cannot be appealed against before an administrative court), becomes fi nal, 
as a result of its defi nitive execution 36.

Wa 414/17, Legalis nr 1621952; wyrok WSA w Warszawie z 9 czerwca 2016 r., 
sygn. II SA/Wa 2070/15, Legalis nr 1585419; wyrok WSA w Warszawie z 16 grud-
nia 2016 r., sygn. II SA/Wa 431/16 Legalis nr 1548998; wyrok WSA w Warszawie 
z 25 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 243/16 Legalis nr 1471169; wyrok WSA w Gli-
wicach z 20 kwietnia 2016 r., sygn. IV SA/Gl 780/15 Legalis nr 1475357; posta-
nowienie WSA w Gdańsku z 14 września 2015 r., sygn. III SA/Gd 638/15, Legalis 
nr 1345393; wyrok WSA w Łodzi z 12 czerwca 2015 r., sygn. III SA/Łd 350/15, 
Legalis nr 1272099; wyrok WSA w Poznaniu z 18 marca 2015 r., sygn. IV SA/
Po 803/14 Legalis nr 1273373; wyrok NSA z 30 kwietnia 2010 r., sygn. I OSK 
93/10, Legalis nr 283557; as well as uchwała składu siedmiu sędziów NSA 
z 19 stycznia 1998 r., sygn. OPS 8/97, Legalis nr 41385—the latest ruling con-
cerns military medical committees, but can also be applied by analogy to the 
issue in question. Cf.: Wieczorek M, Charakter…, op. cit., p. 238.

35  Wyrok WSA w Olsztynie z 31 sierpnia 2016 r., sygn. II SA/Ol 926/16, Le-
galis nr 1557700. Likewise, the initiation of proceedings before a medical com-
mittee or the carrying out of appropriate examinations cannot yet constitute 
grounds for service dismissal pursuant to Article 41(1)(1) of the Police Act—
(Szustakiewicz P, Stosunki…, op. cit., p. 282).

36  Pursuant to Article 52( 1) and Article 53(3) of the Act of 30 August 2002—
The law on proceedings before administrative courts (consolidated text: Dz.U. 
2019, item 2325 as amended), a prosecutor, an ombudsman or an ombudsman 
for children have the right to lodge a complaint with an administrative court 
without the need to exhaust the means of appeal within six months from the 
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A decision shall be fi nal if:
1. the time limit for appealing referred to in Article 43(1) of the Act on Me-

dical Committees against the certificate of the District Medical Com-
mittee has expired;

2. the time limit for lodging an appeal against the ruling of the District 
Medical Committee was exceeded and the police officer’s request for 
the appeal to be considered out of time due to the violation of that time 
limit for reasons beyond the control of that person, pursuant to Article 
43(2) of the Act on Medical Committees, was not granted 37;

3. the ruling was issued by the Central Medical Committee (Article 47(1)
(1-3) of the Act on Medical Committees).
In the fi rst two cases, the fi nal certifi cate of the District Medical Com-

mittee must state total inability to serve, while the certifi cate of the Cen-
tral Medical Committee must either uphold the certifi cate of the District 
Medical Committee which stated total inability to serve, or it must revoke 
the certifi cate of the District Medical Committee and, at the same time, 
adjudicate on the merits, i.e. state total inability to serve 38.

Determining whether, in a specifi c case, the ruling of the competent 
medical committee is of a fi nal nature is crucial to the rights and obliga-
tions of the police offi cer concerned. There is no doubt that both the ruling 
of the District Medical Committee and the Central Medical Committee are 
delivered to the police offi cer (the person applying for the ruling) as well 
as to his/her superior in charge of personal matters, but only the latter 

date of delivery of the decision in an individual case to a party. Therefore, the 
decision becomes fi nal after this period.

37  In such cases, the ruling of the District Medical Committee shall become 
fi nal on the expiry of the time limit for appeal and not on the rejection of the 
request of the person examined. It is reasonable to indicate in this case that 
it is only possible to determine whether or not a decision of last resort is in force 
in a given situation once it has been established whether or not the Central Med-
ical Committee has accepted the request of the person under examination. See: 
specifi cally “[…] if the Central Medical Committee fi nds that despite the sub-
mission of a reasoned application referred to in Article 43(2) of the Act, there 
are no grounds for assuming that a breach of the time limit for lodging an ap-
peal occurred for reasons beyond the control of the person examined, the appeal 
shall not be considered. […] In such a situation, the Central Medical Committee 
should issue a decision stating that the time limit for lodging an appeal has 
been breached on the basis of Article 134 of the Code of Administrative Pro-
cedure, stating in its justifi cation, for what reasons it considered that despite 
the submission of a relevant application by the person examined, it did not fi nd 
any grounds for examining the appeal. This is justifi ed by Article 4 of the Act 
on Medical Committees, according to which the provisions of the Code of Admin-
istrative Procedure shall apply to matters not regulated by the Act”—wyrok WSA 
w Warszawie z 13 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/Wa 140/17, Legalis nr 1630652. 
It should also be pointed out that the provision in this respect is of a declaratory 
nature, with the result that the judgement has become fi nal on the expiry of the 
period for appeal.

38  Cf.: Wieczorek M, Charakter…, op. cit., p. 238ff.
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has obligations whose performance depends on the fi nalisation of such 
ruling. While the ruling of the Central Medical Commission is fi nal and 
enters into legal circulation at the moment of its delivery to the entitled 
authorities, the delivery of the ruling of the District Medical Commission 
concerns a non-conclusive decision. It shall become fi nal after the ex-
piry of the time limit for lodging an appeal or may be confi rmed as fi -
nal as a result of failure to consider the application referred to in Article 
43(2) of the Act on Medical Committees. The Act on Medical Committees 
does not provide for a procedure for informing the superior responsible 
for personal matters about the fi nal outcome of a district medical com-
mittee certifi cate. The superior may not assume a limine that the lapse 
of 14 days from the date of delivery of the certifi cate shall result in its 
fi nalisation due to the fact that such an appeal may be lodged on the last 
day of the deadline 39, and even in the situation provided for in Article 
43(2) of the Act on Medical Committees, after its expiry, if the Central 
Medical Committee accepts such an appeal. Even a determination that 
no appeal has been lodged against a District Medical Committee certifi cate 
by a certain date does not guarantee that it has become fi nal on that date. 
The regulation in question does not provide for a mechanism that would 
guarantee, in this particular aspect, the establishment of the actual situ-
ation. The District Medical Committee may obtain information about the 
appeal lodged after a considerable period of time, which is already after 
the expiry of the time-limit for lodging an appeal. It should be added that 
the procedure laid down in the Act on Medical Committees does not pro-
vide for the confi rmation by the committee of the fi nal or legally binding 
nature of such a certifi cate, nor does it provide for information about the 
fact that such a certifi cate has become fi nal or legally binding. In practice, 
information in this respect is provided informally and relates not to the 
mere fact that a given certifi cate has acquired the status of fi nality, but 
to the fact that no appeal has been received by the authority by a certain 
date. In the future, it should be postulated that this issue should be pre-
cisely regulated in the generally applicable regulations, as the fi nal deci-
sion has certain effects on the personal life of the policeman concerned, 
i.e. it obliges to initiate a procedure aimed at releasing him from service 
in the Police. The adopted solutions seem to be insuffi cient, as they do not 
constitute a suffi cient guarantee for actions taken against a police offi cer 
in the sphere of his/her personal matter, based on the relevant provi-
sions of law, the application of which depends on the occurrence of spe-
cifi c events that constitute grounds for taking them. Consideration should 
be given to the appropriateness of introducing a legal standard requiring 
the District Medical Committee to provide information on the fi nalisation 

39  In particular, if the letter of appeal is sent via the Polish post offi ce. 
If it takes place on the last day of the deadline for fi ling an appeal, the infor-
mation in this respect will reach the medical committee after the expiry of the 
deadline for fi ling an appeal. The same effect will be achieved by submitting 
an appeal in the manner indicated in Article 57(5) of the Code of Administrative 
Procedure.
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of its decision, or giving the superior the right to make inquiries which 
would require the Committee to provide such information.

Effects of a fi nal (legally binding) decision on permanent inability for 
service

The fi nal decision on permanent inability for service is the basis for 
releasing a police offi cer from service in the Police. However, before a deci-
sion is issued in this case, such a decision has certain effects in the police 
offi cer’s personal sphere, including his internal service sphere.

It makes it necessary to release a police offi cer from his/her work. Pur-
suant to § 24 of the Ordinance of 14 May 2013, the superior in charge 
of personal matters, upon receiving the fi nal medical committee’s certifi -
cate of permanent inability for service, shall immediately release the police 
offi cer from offi cial duties for the period until the date of his/her release 
from service.

As it follows from the above, the Regulation of 14 May 2013 confers com-
petence in this matter only on the superior in charge of personal matters. 
The superior within the meaning of the aforementioned regulation is the 
superior referred to in Article 32(1) of the Police Act 40 ((1)(5) of the Regula-
tion of 14 May 2013). The police offi cer’s immediate superior is therefore 
not entitled to this right 41, unless he/she is at the same time the supe-
rior in charge of personal matters of the police offi cer whose fi nal decision 
is concerned. It is also important to note that the superior in charge of per-
sonal matters is obliged to do so upon receiving a fi nal decision of the Cen-
tral Medical Committee and confi rming that it has also been delivered to the 
police offi cer, or upon establishing that the decision of the District Medical 
Committee has become fi nal. Therefore, he/she cannot refuse to release 
a police offi cer from offi cial duties on the sole ground that he/she does not 
agree with the content of the issued certifi cate. He/she may only exercise 
his/her powers by appealing against the certifi cate issued by the District 
Medical Committee in the administrative proceedings of the instance. The 
fi nal ruling of the medical committee may not be challenged in any way 
by him/her, and he/she is therefore obliged to fulfi l his/her obligation un-
der § 24 of the Regulation of 14 May 2013. The decision in this respect 
is binding on him/her.

A police offi cer shall be released from duties from the date of his release 
by his/her superior in charge of personal matters, and this release shall 
extend for the period until the date of his/her discharge from service. 

40  This catalogue has a closed character (numerus clausus).
41  If a discharge from offi cial duties has been issued by the immediate su-

perior, and the superior has complied with it, this does not mean that it may 
be considered ineffective against that police offi cer. He/she is exempt from these 
activities, even though the exemption comes from an unauthorised entity. The 
police offi cer is not obliged to investigate the matter. It is only the supervisor who 
releases the police offi cer from his/her duties.
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Thus, there are no grounds for releasing a police offi cer from offi cial ac-
tivities on the sole basis that the District Medical Committee has issued 
a certifi cate of permanent inability to serve, if the certifi cate is not yet fi -
nal. The superior in charge of personal matters is obliged to obtain a fi nal 
certifi cate from the Central Medical Committee, which is delivered to him/
her, and a confi rmation that it has also been delivered to the police offi cer, 
or (due to the fact that only non-conclusive certifi cates from the District 
Medical Committee are delivered to this superior) to obtain information 
about the fact that the certifi cate from the District Medical Committee has 
been fi nalised. He/she only has to examine whether its contents indicate 
that the police offi cer is completely unfi t to serve in the Police. In this 
case, only the conclusion contained in the certifi cate is relevant. The fi nd-
ing in this respect authorises him/her, but also obliges him/her to release 
the police offi cer from his/her duties.

This obligation shall enter into force for the superior in charge of per-
sonal matters as soon as such a decision has been fi nalised. Thus, it does 
not take place at the expiry of the time limit for lodging an appeal for the 
superior in charge of personal matters, as the decision may be appealed 
against by the police offi cer himself or herself, as well as at the moment 
of delivery of the decision of the Central Medical Committee to that supe-
rior, as the decision must also be delivered to the police offi cer.

The rule contained in § 24 of the Regulation of 14 May 2013 does not 
directly indicate the date on which the superior in charge of personal mat-
ters is obliged to fulfi l his/her obligation 42. However, it is clear that he/
she must fulfi l his/her obligation immediately 43. As the judicature em-
phasises, a ruling of permanent inability to serve does not allow for the 
performance of any service in the Police authorities 44, and thus a police 
offi cer who has been declared permanently unable to serve is permanently 
incapable of doing so 45. Therefore, there can be no question of performing 

42  The provision of § 24 of the Ordinance of 14 May 2013 does not provide 
for any exceptions in this respect—wyrok WSA w Lublinie z 18 grudnia 2018 r., 
sygn. III SA/Lu 401/18, Legalis nr 1882319.

43  The Court indicates that the superior is obliged, after receiving the fi nal 
medical committee’s certifi cate of permanent inability to serve, to release the 
police offi cer immediately from service for the period until the date of his dis-
charge from service—wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 listopada 2017 r., sygn. 
II SA/Bd 482/17, Legalis nr 1710872, in the same tone wyrok WSA w Lublinie 
z 18 grudnia 2018 r., sygn. III SA/Lu 401/18 Legalis nr 1882319.

44  Wyrok NSA z 25 listopada 2005 r., sygn. I OSK 356/05, Legalis nr 824736.
45  Wyrok NSA z 9 maja 2012 r., sygn. I OSK 1998/11, Legalis nr 778659; wy-

rok NSA z 28 czerwca 2011 r., sygn. I OSK 166/11, Legalis nr 372984; wyrok 
NSA z 28 stycznia 2011 r., sygn. I OSK 1300/10, Legalis nr 348245; wyrok NSA 
z 4 grudnia 2009 r., sygn. I OSK 563/09, Legalis nr 225224. Compare also with 
wyrokiem WSA w Warszawie z 13 października 2010 r., sygn. II SA/Wa 528/10, 
Legalis nr 380183; wyrokiem NSA z 23 października 2009 r., sygn. I OSK 
257/09, Legalis nr 224653; wyrokiem NSA z 23 października 2009 r., sygn. 
I OSK 258/09, Legalis nr 213542; wyrokiem NSA z 23 października 2008 r., 
sygn. I OSK 1608/07, Legalis nr 209699; wyrokiem NSA z 5 lipca 2006 r., sygn. 
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duties by a police offi cer who is permanently unable to serve. In prac-
tice, due to the fact that the District Medical Committee is not obliged 
to deliver a fi nal medical certifi cate to the superior competent in personal 
matters, nor to inform him/her about this fact, and the certifi cates of the 
Central Medical Committee are fi nal, provided that they are properly con-
ducted for legal purposes, i.e. if they are delivered to the superior compe-
tent in personal matters and to the police offi cer, it may be signifi cantly 
more diffi cult to precisely determine the date on which the certifi cate be-
comes fi nal. Such a determination is possible, but it occurs after the fi nal 
decision is already in legal circulation. Therefore, this part of the provision 
should refer to the superior in charge of personal matters obtaining the 
information that a given decision is entitled to such an attribute.

The discharge from duty activities was mentioned as one of the mat-
ters included in the category of personal matters (Section 3(1 )(12) of the 
Regulation of 14 May 2013). The principle contained in Section 3(3) of the 
Regulation of 14 May 2013 requires that personal matters have to be dealt 
with in the written form of a personal order, unless separate provisions 
provide otherwise. A derogation from this rule is the exemption from duty 
activities, as Section 3(4) of the said regulation explicitly indicates that 
the form of a personal order does not apply to discharge from duty activ-
ities. Exemption from duties is a special type of offi cial order which may 
only be issued by the superior in charge of personal matters to a police 
offi cer who is the subject of a fi nal decision stating permanent incapac-
ity for service. An offi cial order is, in other words, an imperative order 
of a specifi c behavior by a police offi cer who is subordinate. A charac-
teristic feature of this order is its content, which is precisely defi ned in § 
24 of the Ordinance of 14 May 2013. Therefore, the superior in charge 
of personal matters may not modify it, or enrich it in any way, reserving 
it as a condition or term. The legislator has also not precisely defi ned the 
form of its externalisation. Therefore, it may be issued in any form, both 
oral and written 46. However, due to the necessity to confi rm the fulfi lment 
of this obligation, it seems justifi ed to issue it in written form, as it has 
far-reaching consequences for the internal work of the concerned police 
offi cer. Such an order, which is issued in written form and named a ‘per-
sonal order’, does not constitute a disqualifying infringement 47. This would 
be against § 3(4) of the R  egulation of 14 May 2013, but would not deprive 
such an order of the legal effects it should have. It should also be stipu-
lated that an order to discharge a police offi cer from duty activities issued 

I OSK 1338/05, Legalis nr 81179; also Czebotar Ł and others, Ustawa…, op. cit., 
p. 420; Szustakiewicz P, Stosunki…, op. cit., p. 282.

46  See: wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 listopada 2017 r., sygn. II SA/
Bd 482/17 Legalis nr 1710872; wyrok WSA w Białymstoku z 23 czerwca 2015 r., 
sygn. II SA/Bk 328/15, Legalis nr 1336233—the supervisor has fulfi lled this 
obligation in writing.

47  See: wyrok WSA w Łodzi z 4 września 2018 r., sygn. III SA/Łd 560/18, 
Legalis nr 1823191—the supervisor issued a personal order to release the police-
man from his duties.
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in the form of a personnel order does not constitute an administrative 
decision within the meaning of Article 104(1) of the Code of Administrative 
Procedure, and therefore no appeal is possible against them in the admin-
istrative course of the instance. A police offi cer is obliged to comply with 
this order, even if it is issued after a prior incorrect establishment of the 
facts, i.e. issued in circumstances where the decision does not have the 
status of a last resort (validity) 48. An order is an act of internal authority, 
resulting from the adopted hierarchical, organisational structure of the 
Police, in which relations of superiority (superiors to subordinates) prevail. 
This sphere is not subject to the jurisdiction of administrative courts 49. 
In accordance with § 2 of the Ordinance of 14 May 2013, any order should 
be issued in the offi cial method of communication.

A police offi cer’s exemption from offi cial duties results in the fact that 
he/she cannot continue his/her service until the day he/she is dis-
charged from service in the Police. Nevertheless, he/she maintains his/
her right to a full salary. Pursuant to Article 121 section 1 of the Police 
Act, in the event of a leave, dismissal from duty activities, and during the 
period of being left without an offi cial assignment, a police offi cer receives 
a basic salary, fi xed emolument supplements and other fi nancial claims 
based on his/her last offi cial position—taking into account changes occur-
ring in that period which affect the right to emolument and other fi nancial 
claims or their amount. Therefore, the content of the said provision should 
be referred to each type of exemption from offi cial duties, as the provision 
does not distinguish between exemptions depending on their causes, un-
less a specifi c provision provides otherwise 50. Therefore, there is no doubt 
that Article 121(1) of the Police Act refers to the exemption from duty ac-
tivities which occurs in connection with a ruling against a police offi cer 
who is permanently incapacitated for service. Therefore, a police offi cer 
retains the right to full salary from the date of his/her release from offi cial 
activities. However, a superior’s delay in performing his/her duty may not 
adversely affect the rights of a police offi cer who is the subject of a fi nal 
decision on permanent incapacity to serve. In the case where a police offi -
cer is not released from offi cial duties, it is reasonable to assume that he/
she has already acquired these rights on the date on which the superior 

48  A police offi cer may evade an offi cial order or order issued to him/her 
if it has been issued under the conditions described in Article 58(2) of the Police 
Act.

49  “[…] The case of dismissal from duty activities, similarly to the case 
of granting leave, does not take the form of a personal order, i.e. an administra-
tive act with the characteristics of an administrative decision, issued in cases re-
sulting from the offi cial employment of police offi cers. Thus, a police offi cer’s dis-
missal from duty activities does not take place in a form that would be subject 
to the administrative court’s jurisdiction. This makes it possible to assume that 
exemption from a police offi cer’s duties is not subject to the control of an admin-
istrative court. ”—postanowienie WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r., sygn. 
II SAB/Wa 60/10, Legalis nr 690996.

50  E.g. Article 121b of the Police Act.
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in charge of personal matters receives a fi nal decision of a medical com-
mittee on permanent incapacity for service of the policeman 51, or that the 
decision served on him/her has become fi nal.

It is also important that this provision refers to the salary of a police 
offi cer and other fi nancial claims, not to a specifi c part of these benefi ts. 
It allows a police offi cer to receive the basic salary, fi xed salary allowances 
and other payments based on his/her last offi cial position—taking into 
account changes that occurred in that period, affecting the right to the 
salary and other payments or their amount despite not having performed 
service. This constitutes a break from the general rule laid down in Arti-
cle 99 of the Police Act. According to this rule, a police offi cer is entitled 
to receive compensation for service (service provided—performance of of-
fi cial tasks) 52. Therefore, a police offi cer retains the right to a full salary 
along with other claims, despite the dismissal from offi cial duties, follow-
ing a ruling of permanent incapacity to serve. The exemption from duties, 
despite the fact that it is a police offi cer’s personal matter, applies only 
to inter-service connections, but does not imply any changes in the shape 
of the existing service relation.

The standard contained in Article 121(1) of the Police Act is therefore 
a guarantee standard that 53, despite the failure to perform service, a po-
lice offi cer who has been declared permanently incapacitated for service 
and who has been released from service for that reason, will retain the 
right to his emolument along with other receivables in full. This protection 
is of a full nature and extends from the point of dismissal from offi cial ac-
tivities to the point of dismissal from service. Thus, it makes it impossible 
to change the emolument to the disadvantage of the police offi cer. Chang-
es should be understood as all events which affect the amount of this 
emolument and which are independent of the parties to this service agree-
ment 54.

51  Wyrok of WSA w Lublinie z 18 grudnia 2018 r., sygn. III SA/Lu 401/18, 
Legalis nr 1882319.

52  The text of Article 99(1) of the Police Act of 6 April 1990 (Dz.U. 2007, 
No. 43, item 277 as amended) “cannot be understood in such a way that the sole 
fact of an offi cer’s appointment to an offi cial position results in the obligation 
to pay the emolument separately from the performance of the tasks or duties 
entrusted to him/her and separately from the readiness to undertake service. 
The right to the emolument should be connected with remaining in readiness 
to perform service, whereby the readiness is understood not only as a subjective 
intention to undertake service, but also as an objective possibility to perform 
the activities of a Police offi cer”—wyrok z WSA w Kielcach 7 lipca 2011 r., sygn. 
II SA/Ke 370/11, Legalis nr 377239; also wyrok WSA w Warszawie 26 paździer-
nika 2011 r., sygn. VIII SA/Wa 671/11, Legalis nr 392912.

53  Czebotar Ł, et al., Ustawa…, ed. cit., p. 618.
54  “The provision of Article 121(1) of the [Police] Act is of a protective nature 

and, as a rule, guarantees that a police offi cer who does not perform his/her 
duties due to, inter alia, illness retains the right to receive both the basic sal-
ary, as well as allowances to the fi xed salary and other fi nancial receivables 
based on his/her last offi cial position. The discussed legal regulation fully de-
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The regulations in question directly affect the powers and duties of the 
offi cial concerned. It would therefore not be justifi ed to extend that pro-
tection to cases not covered by that provision. Situations covered by the 
regulation resulting from Article 121(1) of the Police Act have been enu-
merated in the text of the editorial unit of the said provision. They do not 
apply to other cases of a police offi cer’s absence from service, even if they 
are caused by an illness or disease of the police offi cer, regardless of their 
causes. Such protection is provided for by other provisions of offi cial prag-
matism, but it would be unlawful to extend the standard under Article 
121(1) of the Police Act to cases not covered by this provision. This means 
that the guarantee character of this provision in the scope of protection 
of the right to full emolument of an offi cer may apply only to the cases 
specifi ed in this provision 55.

Final comments

The way the service relation is structured, due to its distinctiveness 
in comparison with other types of legal relations, including in particular 
employment relations, has led the legislator to comprehensively regulate 
all aspects related to its establishment, change and dismissal. A closed 
catalogue of reasons for dismissal from service in the Police was adopted 
and described into two separate catalogues—as obligatory and optional 
circumstances, binding or enabling the dismissal of an offi cer from service 
in the Police. One of the obligatory reasons for dismissal is the premise 
contained in Article 41(1)(1) of the Police Act, according to which a police 
offi cer shall be dismissed from service in the Police in the event of a med-
ical commission’s declaration of permanent inability to serve. However, 
it is necessary to point out that both the procedure related to the issuance 
of such a certifi cate by the competent medical committee and the proce-
dure leading to the dismissal of a police offi cer from service in the Police 

fi nes the emolument of a police offi cer taking sick leave, prohibiting any changes 
(apart from objective changes affecting the amount of the emolument, e.g. an in-
crease in the emolument due to long service, change of legal regulations) to the 
officer’s disadvantage during this time. The changes referred to in Article 
121(1) of the Police Act should be understood as factual and legal events, in-
dependent of the parties to the offi cial relationship and affecting the amount 
of an offi cer’s emolument”—Wyrok of NSA z 17 stycznia 2014 r., sygn. I OSK 
2511/12, Legalis nr 1327626. Porównaj: z wyrokiem WSA w Warszawie z 15 maja 
2014 r., sygn. II SA/Wa 220/14, Legalis nr 950434; a także z wyrokiem NSA 
z 13 grudnia 2012 r., sygn. I OSK 731/12, Legalis nr 552494; z wyrokiem WSA 
w Warszawie z 11 kwietnia 2012 r., sygn. II SA/Wa 2699/11, Legalis nr 465796; 
z wyrokiem WSA w Warszawie z 24 lutego 2012 r., sygn. II SA/Wa 2614/11, Le-
galis nr 457476; z wyrokiem NSA z 26 stycznia 2012 r., sygn. I OSK 1112/11, 
Legalis nr 466967.

55  Opaliński B, Rogalski M, Szustakiewicz P, Uwagi do art. 121, [in:] et al. 
(Eds), Ustawa…, op. cit., and the case law cited there.
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are independent of each other and conducted by two separate administra-
tive bodies. It is also important that the ruling issued against a police offi -
cer determines the initiation of the procedure related to his dismissal, not 
the other way round. The superior in charge of personal matters, while 
conducting administrative proceedings in the case of dismissing a police 
offi cer from service in the Police, may not also question the (fi nal) rul-
ing issued against the police offi cer during the proceedings, nor may he/
she conduct evidence proceedings as to the circumstances covered by the 
ruling 56. As the judicature rightly emphasises, Article 6 of the Act on Medi-
cal Committees clearly indicates that only medical committees are entitled 
to pronounce on an offi cer’s inability to serve, and no other authority may 
replace them in this respect 57. An administrative authority, conducting 
administrative proceedings concerning discharge from service under Arti-
cle 41(1)(1) of the Police Act, must therefore accept as proven that a police 
offi cer is permanently unable to serve in the Police. The questioning of the 
content of the ruling by the superior in charge of personal matters may 
only take place within the framework of administrative proceedings in the 
course of the ongoing procedure based on the Act on Medical Committees. 
However, he/she may not independently examine these circumstances 
in the administrative proceedings for dismissal from service 58.

As has been proven, in order for a ruling to be the reason for dismissal 
under Article 41(1)(1) of the Police Act, it must be fi nal and legally binding. 
A ruling issued by a medical commission is an administrative decision 
which can be enforced once this attribute is obtained. Therefore, once the 
superior in charge of personal matters has obtained information about 
the fact that such a ruling has been completed, he/she is obliged to take 
certain actions imposed on him/her by the Police law. First of all, he/
she is obliged to exempt the police offi cer from duty activities. The fi nal 
ruling on permanent incapacity for service means that the police offi cer 
is not able to undertake any duties, and thus to continue his/her ser-
vice with the Police. This exemption lasts until the date the police offi cer 
is discharged from service with the Police. A police offi cer, on the other 
hand, retains the right to a full salary despite being released from offi cial 
duties (not performing service). The regulations referred to in this report 
are primarily of a protective and guarantee character. The content of § 
24 of the regulation of 14 May 2013 protects the interests of the service. 
It makes it impossible for a police offi cer who, as a result of a ruling issued 
against him/her, is not able to perform service. It also protects a police 
offi cer from the necessity to undertake duty activities in a situation where 
it is impossible due to a total inability to perform his/her service. In turn, 
Article 121(1) of the Police Act protects the interest of an offi cer who, while 
not performing service, retains the right to full payment of remuneration. 

56  “The authority is in principle bound by the fi nal decision of the medical 
committee as an offi cial document”—Maciejko W, Korcz-Maciejko A, Postępowan-
ie…, ed. cit., p. 290.

57  Wyrok NSA z 26 lipca 2018 r., sygn. I OSK 1624/18, Legalis nr 1866964.
58  Czebotar Ł, et al., Ustawa…, ed. cit., p. 420.
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The aforementioned provisions, which also need to be supplemented, are 
of a temporary nature, as their protective function covers the period from 
the date of dismissal from offi cial activities to the date of dismissal from 
service in the Police.

References

Publications

Adamiak B, Borkowski J, Kodeks postępowania administracyjnego. Ko-
mentarz. Warsaw, 2017.

Czebotar Ł et al., Ustawa o Policji. Komentarz. Warsaw, 2015.
Gacek P, Nawiązanie stosunku służbowego z funkcjonariuszem Policji. Ad-

ministracja Teoria Dydaktyka Praktyka, 2011, No. 2.
Gacek P, Odwołanie od rozkazu personalnego. Przegląd Policyjny, 2016, No. 3.
Hanausek T, Ustawa o Policji. Komentarz. Krakow, 1996.
Kacprzak J, Stosunki służbowe w formacjach zmilitaryzowanych—charak-

ter prawny, ochrona sądowa. Przegląd Policyjny, 1994, No. 1.
Kotowski W, Ustawa o Policji. Komentarz. Warsaw, 2008.
Kuczyński T, Wybrane problemy orzecznictwa sądowo-administracyjnego 

w sprawach z zakresu stosunków służbowych. Zeszyty Naukowe 
Sądownictwa Administracyjnego, 2010, No. 5–6.

Liwo M, Status służb mundurowych i funkcjonariuszy w nich zatrudnio-
nych. Warsaw, 2013.

Maciejko W, Korcz-Maciejko A, Postępowanie w sprawach osobowych 
w Policji. Wrocław, 2010.

Maciejko W, Osobowe prawo administracyjne. Warsaw, 2008.
Maciejko W, Rojewski M, Suławko-Karetko A, Prawo administracyjne. Zar-

ys wykładu części szczególnej. Warsaw, 2011.
Opaliński B, Szustakiewicz P, Policja. Studium administracyjnoprawne. 

Warsaw, 2013.
Paśnik J, Prawo dyscyplinarne w Polsce. Warsaw, 2000.
Pływaczewski W, Kędzierska G (Eds), Leksykon policyjny. Szczytno, 2001.
Sagan S (Ed.), Prawo Policyjne. Vol. 4, Komentarz. Katowice, 1992.
Szankin T, Służba w Policji, [in:] Czuryk M, Karpiuk M, Kostrubiec J, 

Orzeszyna K (Eds), Prawo policyjne. Warsaw, 2014.
Szustakiewicz P, Stosunki służbowe funkcjonariuszy służb mundurowych 

i żołnierzy zawodowych jako sprawa administracyjna. Warsaw, 2012.
Ura E, Prawo administracyjne. Warsaw, 2004.
Wieczorek M, Charakter prawny stosunków służbowych funkcjonariuszy 

służb mundurowych. Toruń, 2017.
Zorska M, Komentarze do ustaw z 31 stycznia 1950 r. o stosunku 

służbowym funkcjonariuszów Milicji Obywatelskiej i z 31 stycznia 
1959 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszów Milicji Obywa-
telskiej i ich rodzin. Warsaw, 1960.



168 Paweł Gacek Nr 2(138)

Legal acts

Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Dz.U. No. 78, item 
483 as amended).

The Act of 16 June 1960 – Code of Administrative Procedure (Dz.U. 2020, 
item 256 as amended).

Act of 26 June 1974 – Labour Code (consolidated text: Dz.U. 2019, item 
1040 as amended).

The Police Act of 6 April 1990 (consolidated text: Dz.U. 2020, item 360).
Act of 30 August 2002 – Law on proceedings before administrative courts 

(consolidated text: Dz.U. 2019, item 2325 as amended).
Act of 28 November 2014 on Medical Committees subordinated to the 

Minister of the Interior Affairs (tconsolidated text: Dz.U. 2020, item 398 
as amended).

Regulation of the Minister of the Interior Affairs of 14 May 2013 on de-
tailed rights and obligations and the performance of police duties 
(Dz.U. 2013, item 644 as amended).

Other sources

Glibowski K, Uwagi do art. 16, [in:] Wierzbowski M, Wiktorowska A (Eds), 
Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Legalis, 2019.

Lew M, Policja, [in:] Maciejko W, Szustakiewicz P, Stosunek służbowy 
w formacjach mundurowych. Legalis, 2016

Opaliński B, Uwagi do art. 41, [in:] Opaliński B, Rogalski M, Szustakie-
wicz P (Eds), Ustawa o Policji. Komentarz. Warsaw: Legalis, 2015.

Opaliński B, Rogalski M, Szustakiewicz P, (Eds), Uwagi do art. 121, [in:] 
Ustawa o Policji. Komentarz. Warsaw: Legalis, 2015.

Szustakiewicz P, Istota stosunku służbowego, [in:] Maciejko W, Szustakie-
wicz P, Stosunek służbowy w formacjach mundurowych. Legalis, 2016.

Wyrok NSA z 20 lipca 1981 r., sygn. SA 1163/81, Legalis nr 34538.
Wyrok NSA z 25 listopada 2005 r., sygn. I OSK 356/05, Legalis nr 824736.
Wyrok NSA z 3 lutego 2006 r., sygn. I OSK 836/05, Legalis nr 241549.
Wyrok NSA z 5 lipca 2006 r., sygn. I OSK 1338/05, Legalis nr 81179.
Wyrok WSA w Warszawie z 2 stycznia 2007 r., sygn. II SAB/Wa 173/06, 

Legalis nr 847280.
Wyrok NSA z 4 kwietnia 2008 r., sygn. I OSK 605/07, Legalis nr 117275.
Wyrok NSA z 16 kwietnia 2008 r., sygn. I OSK 726/07, Legalis nr 123869.
Wyrok WSA w Olsztynie z 18 czerwca 2008 r., sygn. II SA/Ol 270/08, 

Legalis nr 280638.
Wyrok NSA z 23 października 2008 r., sygn. I OSK 1608/07, Legalis 

nr 209699.
Wyrok NSA z 29 października 2008 r., sygn. I OSK 1683/07, Legalis 

nr 543351.
Wyrok NSA z 23 października 2009 r., sygn. I OSK 257/09, Legalis 

nr 224653.



Nr 2(138)        A decision on permanent inability for service… 169

Wyrok NSA z 23 października 2009 r., sygn. I OSK 258/09, Legalis 
nr 213542.

Wyrok WSA w Warszawie z 13 listopada 2009 r., sygn. II SA/Wa 1051/09, 
Legalis nr 828573.

Wyrok WSA w Gliwicach z 25 listopada 2009 r., sygn. IV SA/Gl 272/09, 
Legalis nr 323860.

Wyrok NSA z 4 grudnia 2009 r., sygn. I OSK 563/09, Legalis nr 225224.
Wyrok WSA w Gliwicach z 16 lutego 2010 r., sygn. IV SA/Gl 546/09, Le-

galis nr 381040.
Wyrok WSA w Warszawie z 9 kwietnia 2010 r., sygn. II SA/Wa 2110/09, 

Legalis nr 234958.
Wyrok NSA z 30 kwietnia 2010 r., sygn. I OSK 93/10, Legalis nr 283557.
Wyrok WSA w Warszawie z 13 października 2010 r., sygn. II SA/

Wa 528/10, Legalis nr 380183.
Wyrok NSA z 28 stycznia 2011 r., sygn. I OSK 1300/10, Legalis 

nr 348245.
Wyrok NSA z 8 kwietnia 2011 r., sygn. I OSK 34/11, Legalis nr 367349.
Wyrok NSA z 28 czerwca 2011 r., sygn. I OSK 166/11, Legalis nr 372984.
Wyrok WSA w Warszawie z 6 lipca 2011 r., sygn. II SA/Wa 759/11, Lega-

lis nr 390022.
Wyrok z WSA w Kielcach 7 lipca 2011 r., sygn. II SA/Ke 370/11, Legalis 

nr 377239.
Wyrok WSA w Lublinie z 19 lipca 2011 r., sygn. III SA/Lu 196/11, Legalis 

nr 366175.
Wyrok WSA w Warszawie z 12 października 2011 r., sygn. IV SA/

Wr 419/11, Legalis nr 415054.
Wyrok WSA w Warszawie 26 października 2011 r., sygn. VIII SA/

Wa 671/11, Legalis nr 392912.
Wyrok NSA z 26 stycznia 2012 r., sygn. I OSK 1112/11, Legalis 

nr 466967.
Wyrok WSA w Warszawie z 24 lutego 2012 r., sygn. II SA/Wa 2614/11, 

Legalis nr 457476.
Wyrok WSA w Warszawie z 11 kwietnia 2012 r., sygn. II SA/Wa 2699/11, 

Legalis nr 465796.
Wyrok NSA z 9 maja 2012 r., sygn. I OSK 1998/11, Legalis nr 778659.
Wyrok WSA w Gdańsku z 11 października 2012 r., sygn. III SA/

Gd 479/12, Legalis nr 563541.
Wyrok NSA z 13 grudnia 2012 r., sygn. I OSK 731/12, Legalis nr 552494.
Wyrok NSA z 17 stycznia 2014 r., sygn. I OSK 2511/12, Legalis 

nr 1327626.
Wyrok WSA w Warszawie z 15 maja 2014 r., sygn. II SA/Wa 220/14, Le-

galis nr 950434.
Wyrok WSA w Poznaniu z 18 marca 2015 r., sygn. IV SA/Po 803/14, Le-

galis nr 1273373.
Wyrok WSA w Łodzi z 12 czerwca 2015 r., sygn. III SA/Łd 350/15, Legalis 

nr 1272099.



170 Paweł Gacek Nr 2(138)

Wyrok WSA w Białymstoku z 23 czerwca 2015 r., sygn. II SA/Bk 328/15, 
Legalis nr 1336233.

Wyrok WSA w Łodzi z 27 stycznia 2016 r., sygn. III SA/Łd 1222/15, Le-
galis nr 1433832.

Wyrok NSA z 18 lutego 2016 r., sygn. I OSK 2849/14, Legalis nr 1509992.
Wyrok WSA w Gliwicach z 20 kwietnia 2016 r., sygn. IV SA/Gl 780/15, 

Legalis nr 1475357.
Wyrok WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2016 r., sygn. II SA/Wa 1819/15, 

Legalis nr 1471545.
Wyrok WSA w Warszawie z 6 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1621/15, Le-

galis nr 1487912.
Wyrok WSA w Warszawie z 10 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1943/15 Le-

galis nr 1584885.
Wyrok WSA w Warszawie z 25 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 243/16, Le-

galis nr 1471169.
Wyrok WSA w Łodzi z 27 stycznia 2016 r., sygn. III SA/Łd 1222/15, Le-

galis nr 1433832.
Wyrok WSA w Gliwicach z 20 kwietnia 2016 r., sygn. IV SA/Gl 780/15 Le-

galis nr 1475357.
Wyrok WSA w Warszawie z 10 maja 2016 r., sygn. II SA/Wa 1943/15, 

Legalis nr 1584885.
Wyrok WSA w Warszawie z 9 czerwca 2016 r., sygn. II SA/Wa 2070/15, 

Legalis nr 1585419.
Wyrok WSA w Warszawie z 13 czerwca 2016 r., sygn. II SA/Wa 191/16, 

Legalis nr 1513024.
Wyrok WSA w Warszawie z 23 czerwca 2016 r., sygn. II SA/Wa 18/16, 

Legalis nr 1488052.
Wyrok WSA w Olsztynie z 31 sierpnia 2016 r., sygn. II SA/Ol 926/16, 

Legalis nr 1557700.
Wyrok WSA w Warszawie z 6 września 2016 r., sygn. II SA/Wa 491/16, 

Legalis nr 1514487.
Wyrok NSA z 26 października 2016 r., sygn. II OSK 132/15, Legalis 

nr 1554129.
Wyrok WSA w Warszawie z 8 listopada 2016 r., sygn. II SA/Wa 553/16, 

Legalis nr 1549142.
Wyrok WSA w Warszawie z 24 listopada 2016 r., sygn. II SA/Wa 1199/16, 

Legalis nr 1548193.
Wyrok WSA w Warszawie z 16 grudnia 2016 r., sygn. II SA/Wa 431/16, 

Legalis nr 1548998.
Wyrok WSA w Warszawie z 8 sierpnia 2017 r., sygn. II SA/Wa 2156/16, 

Legalis nr 1694331.
Wyrok NSA z 23 marca 2017 r., sygn. I OSK 575/16, Legalis nr 1632193.
Wyrok WSA w Warszawie z 13 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/Wa 140/17, 

Legalis nr 1630652.
Wyrok WSA w Warszawie z 11 maja 2017 r., sygn. II SA/Wa 1518/16, 

Legalis nr 1631013.



Nr 2(138)        A decision on permanent inability for service… 171

Wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 2017 r., sygn. II SA/Wa 2220/16, 
Legalis nr 1631117.

Wyrok WSA w Olsztynie z 18 maja 2017 r., sygn. II SA/Ol 271/17, Legalis 
nr 1635041.

Wyrok WSA w Warszawie z 18 maja 2017 r., sygn. II SA/Wa 1312/16, 
Legalis nr 1652729.

Wyrok WSA w Szczecinie z 31 maja 2017 r., sygn. II SA/Sz 394/17, Lega-
lis nr 1635705.

Wyrok WSA w Warszawie z 8 czerwca 2017 r., sygn. II SA/Wa 1994/16, 
Legalis nr 1649849.

Wyrok WSA w Warszawie z 14 czerwca 2017 r., sygn. II SA/Wa 141/17, 
Legalis nr 1636617.

Wyrok WSA w Warszawie z 9 listopada 2017 r., sygn. VIII SA/Wa 580/17, 
Legalis nr 1692317.

Wyrok WSA w Bydgoszczy z 15 listopada 2017 r., sygn. II SA/Bd 482/17, 
Legalis nr 1710872.

Wyrok NSA z 20 lutego 2018 r., sygn. I OSK 1908/17, Legalis nr 1840153.
Wyrok WSA w Gdańsku z 19 lipca 2018 r., sygn. III SA/Gd 298/18, Lega-

lis nr 1811892.
Wyrok NSA z 26 lipca 2018 r., sygn. I OSK 1624/18, Legalis nr 1866964.
Wyrok WSA w Łodzi z 4 września 2018 r., sygn. III SA/Łd 560/18, Legalis 

nr 1823191.
Wyrok WSA w Lublinie z 18 grudnia 2018 r., sygn. III SA/Lu 401/18, Le-

galis nr 1882319.
Wyrok WSA w Warszawie z 7 stycznia 2019 r., sygn. II SA/Wa 609/18, 

Legalis nr 1917338.
Postanowienie WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r., sygn. II SAB/

Wa 60/10, Legalis nr 690996.
Postanowienie WSA w Łodzi z 2 października 2013 r., sygn. III SA/

Łd 690/13, Legalis nr 970331.

Postanowienie WSA w Gdańsku z 14 września 2015 r., sygn. III SA/
Gd 638/15, Legalis nr 1345393.

Postanowienie WSA w Warszawie z 20 marca 2017 r., sygn. II SA/
Wa 414/17, Legalis nr 1621952.

Postanowienie WSA w Warszawie z 6 kwietnia 2017 r., sygn. II SA/
Wa 415/17, Legalis nr 1638204.

Postanowienie WSA w Poznaniu z 25 kwietnia 2017 r., sygn. IV SA/
Po 293/17, Legalis nr 1619330.

Postanowienie WSA w Poznaniu z 5 grudnia 2017 r., sygn. II SA/
Po 941/17, Legalis nr 1704253.

Uchwała składu siedmiu sędziów NSA z 19 stycznia 1998 r., sygn. OPS 
8/97, Legalis nr 41385.

DOI: 10.5604/01.3001.0014.3685   
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.3685



172 Paweł Gacek Nr 2(138)

Keywords: Police, Police offi cer, dismissal from service in the Police, 
administrative decision, discharge from the offi cial duties

Summary: This article is entirely devoted to the issue of discharge from ser-
vice in the Police under Article 41(1)(1) of the Police Act. Exemption on this 
legal basis requires that a medical committee must issue a medical certifi cate 
to the police offi cer, which states that he/she is totally incapable of serving 
in the Police. This must be a fi nal decision. Issuing a fi nal ruling requires the 
superior in charge of personal matters to discharge the police offi cer from 
offi cial duties in the Police, before he/she is dismissed from service. During 
the period of dismissal from offi cial duties, the police offi cer retains the right 
to full salary despite not performing service duties.
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JAKI STAN ŚRODOWISKA NATURALNEGO ZOSTAWIMY 
PRZYSZŁYM POKOLENIOM? PRZEGLĄD PRZYCZYN 
OBECNEGO KRYZYSU EKOLOGICZNEGO I POJĘCIE 

EKOKRYMINOLOGII

Twierdzenie, że nasze środowisko naturalne jest w katastrofalnym stanie, 
nie jest obecnie jedynie głosem ekologów, a coraz częściej pojawia się w ofi -
cjalnych stanowiskach przedstawicieli różnych instytucji, a nawet władz. 
Wprawdzie pojawiają się jeszcze wypowiedzi bardzo znanych polityków ne-
gujące istnienie np. globalnego ocieplenia, ale nie mogą być one poważnie 
brane pod uwagę 2. Do świadomości przeciętnego człowieka zaczyna docie-
rać fakt, eufemistycznie rzecz ujmując, niezbyt dobrej sytuacji, w której się 
znaleźliśmy. Jednak stała obecność w przestrzeni publicznej radykalnych 
twierdzeń o katastrofi e środowiska naturalnego może — paradoksalnie — 
spowodować skutek odwrotny do zamierzonego.

Po pierwsze osoby, które w sposób medialny, a nie naukowy, zwracają 
uwagę na problem, stają się obiektem ostrej krytyki. I tak natychmiast 
obok np. Grety Thunberg 3 zaczynają pojawiać się jej zagorzali przeciwnicy. 
Musimy zdać sobie jednak sprawę, że te internetowe kłótnie, hejterskie 

1  Podinsp. dr Aleksandra Nowak — doktor nauk prawnych, adiunkt w In-
stytucie Kształcenia Kadr w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Autorka kilku-
dziesięciu publikacji z tematyki praw człowieka, ochrony środowiska naturalne-
go i problematyki uzależnień. Jej zainteresowania zawodowe obejmują również 
zagadnienia prawa konstytucyjnego, prawa Unii Europejskiej i teorii państwa 
i prawa.

    Adres do korespondencji: <a.nowak@wspol.edu.pl>. 
2  Prezydent Donald Trump odrzucił badanie przeprowadzone przez jego 

własną administrację, wykonane przez 13 agencji federalnych i ponad 300 wio-
dących naukowców zajmujących się klimatem, ostrzegające przed potencjalnie 
katastrofalnym wpływem zmian klimatu. Zob. Trump on climate change report: 
‘I don’t believe it’, <https://www.bbc.com/news/world-us-canada-46351940>, 
1 maja 2020 r. oraz Ch. Cillizza, Donald Trump buried a climate change report 
because ‘I don’t believe it’, <https://edition.cnn.com/2018/11/26/politics/donald-
trump-climate-change/index.html>, 1 maja 2020 r. 

3  Greta Thunberg — szwedzka nastolatka, aktywistka klimatyczna, prowa-
dziła protest przeciwko zmianom klimatu wynikającym z działalności człowieka. 
Inicjatorka Młodzieżowego Strajku Klimatycznego.
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wpisy nie zmienią stanu środowiska, nie zmniejszą smogu, nie obniżą 
wartości rocznych temperatur, nie spowolnią zamierania raf koralowych 
z powodu przegrzania wody, ale niestety sprowadzą problem ochrony śro-
dowiska do kolejnego medialnego sporu, gdzie każda strona ma swoje ra-
cje i w zasadzie można opowiedzieć się po którejś z opcji. W rzeczywistości 
takiego wyboru nie mamy, a globalne ocieplenie jest faktem zobrazowa-
nym w liczbach, np.: średnich rocznych temperatur powietrza, wód i ilości 
emitowanych rocznie przez działalność człowieka gazów cieplarnianych 4. 

Po drugie społeczeństwo przyzwyczajone do słuchania katastrofi cznych 
wizji, zresztą nie tylko w sferze zagrożeń środowiska, po prostu zaczy-
na powoli godzić się z tym stanem rzeczy. Wytłumaczyliśmy sobie, że jest 
to naturalny koszt postępu gospodarczego, który ponosimy. Oswoiliśmy się 
z tym i nie przeraża nas słuchanie o suszy, dopóki woda z kranu wciąż leci. 

Pogarszający się stan przyrody, zanieczyszczenia lub istotne zmiany 
środowiska naturalnego oddziałują na człowieka nie tylko w ten bezpo-
średni, oczywisty sposób, w jakim lokalna fabryka truje jedynie sąsiadują-
cych mieszkańców. Te zależności niekiedy obejmują swoim zasięgiem cały 
glob i metodą naczyń połączonych działanie człowieka w jednym miejscu 
może spowodować katastrofę przyrodniczą tysiące kilometrów dalej, np.: 
wycinanie lasów tropikalnych w Brazylii przyczynia się do suszy w Pol-
sce, a zjadanie dzikich zwierząt na innym kontynencie, staje się, poprzez 
powszechne międzykontynentalne podróże tysięcy ludzi, potencjalnym 
zagrożeniem epidemiologicznym świata 5. Wreszcie smog, zanieczyszczone 
powietrze, które w oczywisty sposób jest czynnikiem chorobotwórczym 6, 

4  Globalne ocieplenie to obserwowane od kilkudziesięciu lat podwyższanie 
się średniej temperatury atmosfery przy powierzchni ziemi i temperatury oce-
anów oraz przewidywane ocieplenie w przyszłości, za które odpowiada działal-
ność człowieka. Zjawiska naturalne, takie jak aktywność słoneczna i wulkany, 
spowodowały tylko niewielkie ocieplenie w stosunku do okresu sprzed rewolucji 
przemysłowej. W Ramowej Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu sporządzonej w Nowym Jorku 9 maja 1992 r. (UNFCCC) (DzU z 1996 r., 
nr 53, poz. 238) do określenia zmian klimatu z przyczyn naturalnych został 
użyty termin — „zmienność klimatyczna”. 

5  K.G. Andersen i in., The proximal origin of  SARS-CoV-2, “Nature Medicine” 
2020, Vol. 26, <https://www.nature.com/articles/s41591-020-0820-9>, 1 maja 
2020 r. Kristian G. Andersen (Department of Immunology and Microbiology, The 
Scripps Research Institute, La Jolla, CA, USA) dowodzi naturalnego pochodzenia 
wirusa SARS-CoV-2. Podobnie naturalne pochodzenie miały poprzednie wirusy 
wywołujące epidemie SARS i MERS. 

6  „Smog tworzą zanieczyszczenia (pyły, gazy i pary emitowane przez zakłady 
przemysłowe, energetyczne, silniki spalinowe itp.) i produkty ich fotochemicznych 
i chemicznych przemian zachodzących w warunkach inwersji temperatury pod-
czas bezwietrznej pogody. […] Smog, ze względu na dużą koncentrację agresyw-
nych czynników chemicznych, stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt, 
wywołuje choroby roślin”, Encyklopedia PWN, hasło: smog, <https://encyklope-
dia.pwn.pl/haslo/smog;3976775.html>, 2 maja 2020 r. Smog powoduje również 
znaczne skażenie gleby. Badania wskazują, że w niektórych miastach w Polsce 
notuje się o ponad 3000% przekroczenie dopuszczalnych norm dla pyłów PM10 
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hipotetycznie jest jednym z transmiterów wirusa zagrażającego ludziom 7. 
Te przykłady mówią nam, że środowisko naturalne to wiele elementów 
oraz skomplikowane zależności i tylko niektóre z nich możemy przewi-
dzieć. Nie możemy niestety przewidzieć czasami bardzo tragicznych skut-
ków naszych działań. 

Obecna światowa pandemia COVID-19 również skłania do refl eksji nad 
tym, jak człowiek traktuje przyrodę. A środki, które są podejmowane, aby 
ją chronić, zwykle są spóźnione i niewystarczające. Chińskie władze ogło-
siły tymczasowy zakaz handlu dzikimi zwierzętami po wybuchu pandemii 
w Wuhan. Zakaz ma być utrzymany do jej zakończenia. Christian Walzer, 
główny lekarz weterynarii w Wildlife Conservation Society, nazwał ten śro-
dek ważnym pierwszym krokiem, ale stwierdził również, że zakaz musi 
być trwały — „Ten schemat będzie się powtarzał, dopóki nie zakażemy, 
nie tylko w Chinach, ale w innych krajach, sprzedaży dzikiej przyrody, 
szczególnie zwierząt przeznaczonych na żywność na rynkach żywności” 8. 
Podobnego zdania są również inni naukowcy m.in.: Josef Settele, Sandra 
Díaz, Eduardo Brondizio, Peter Daszak 9 oraz Peter Knights — prezes or-
ganizacji WildAid, który obawia się, że wylesianie i sprzedawanie egzotycz-
nych gatunków na targach, będzie powodować wzrost ryzyka wystąpienia 
podobnych epidemii w przyszłości 10. 

Dramatycznym skutkiem susz i degradacji środowiska jest również ma-
sowa ucieczka ludzi z miejsc pozbawionych wody i naturalnych możliwo-
ści produkcji żywności. Nasilają się kryzysy migracyjne, konfl ikty zbrojne, 
zjawiska radykalizacji i terroryzmu oraz wojny. 

Ludzkość wobec tych zagrożeń nie jest zupełnie bezczynna. W celu 
ochrony środowiska podejmowane są bardzo różnorodne działania. Prze-
de wszystkim od kilkudziesięciu już lat powiększa się zakres regulacji 

i PM2,5, a gleba w wyniku działania smogu nie nadaje się w ogóle do rolniczego 
wykorzystania. Skutki zdrowotne z powodu smogu to długa lista chorób: astma, 
przewlekłe zapalenia oskrzeli, niewydolność oddechowa lub układu krążenia, no-
wotwory oraz przewlekła obturacyjna choroba płuc. 

7  Hipoteza, że wirus może być przenoszony na cząsteczkach, które tworzą 
smog wynika m.in. z analizy miejsc, gdzie SARS-CoV-2 się szybko rozprzestrze-
nia. Często są to rejony o wysokim stopniu zanieczyszczenia powietrza. Inną 
hipotezą jest to, że wirus SARS-CoV-2 powoduje cięższy przebieg choroby u osób, 
które narażone są na zanieczyszczone powietrze przez co ich płuca są w gorszym 
stanie, a układ odpornościowy osłabiony. Z uwagi na początkowy etap pandemii 
COVID-19 nie można zweryfi kować tych hipotez 

8  Virus-wary China bans wild-animal trade, “Arkansas Democrat-Gazette”, 
<https://www.arkansasonline.com/news/2020/jan/27/virus-wary-china-bans-
wild-animal-trade-1/>, 3 maja 2020 r. 

9  J. Settele, COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Liveli-
hoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics, <https://
www.ipsnews.net/author/josef-settele-sandra-diaz-eduardo-brondizio-peter/>, 
3 maja 2020 r. 

10  E. Kolecka, Pandemia COVID-19 to dopiero początek. Naukowcy i ekolodzy 
biją na alarm, <https://www.o2.pl/informacje/pandemia-covid-19-to-dopiero-po-
czatek-naukowcy-i-ekolodzy-bija-na-alarm-6506500742228097a>, 3 maja 2020 r.
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prawnej dotyczącej środowiska naturalnego. Prawo dotyczące środowiska, 
choć wciąż dotyczy raczej standardów jego wykorzystywania, a nie ak-
tywnej ochrony, liczy tysiące aktów w ramach prawa międzynarodowego, 
prawa Unii Europejskiej i praw krajowych współczesnych państw. 

W Polsce przepisy dotyczące ochrony środowiska otrzymały wysoką 
rangę ważności. W Konstytucji RP 11 w art. 5 ochrona środowiska potrak-
towana jest na równi z niepodległością i nienaruszalnością terytorium, 
wolnościami i prawami człowieka i obywatela, bezpieczeństwem obywate-
li oraz ochroną dziedzictwa narodowego. Jednak ochrona ta podlega in-
terpretacji w duchu zasady zrównoważonego rozwoju. Defi nicja zrówno-
ważonego rozwoju znalazła się w ustawie — Prawo ochrony środowiska 12 
w art. 3 pkt 50, i tak możemy tam przeczytać, że zrównoważony rozwój 
to „taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integro-
wania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem 
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrod-
niczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych 
potrzeb poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesne-
go pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”. 

Zatem zgodnie z brzmieniem tego przepisu, działania człowieka powin-
ny obejmować również troskę o dobro przyszłych pokoleń i takie gospoda-
rowanie zasobami przyrodniczymi, które nie pogorszy warunków, w jakich 
przyjdzie żyć przyszłym pokoleniom. Czy takie założenie jest jeszcze real-
ne? Pytanie to należy raczej do  retorycznych.

Czy może zasada zrównoważonego rozwoju uzasadnia jednak niekon-
trolowane korzystanie z zasobów środowiska, tak jakby miały one się ni-
gdy nie skończyć, a to wszystko w imię postępu, rozwoju gospodarki, ta-
niego prądu, taniego mięsa, taniego chleba?

Co roku jesteśmy informowani, że wydłuża się tzw. dług ekologiczny — 
tzn. w kolejnych latach ludzkość coraz szybciej wyczerpuje limit możli-
wych do naturalnego odtworzenia w danym roku zasobów naturalnych 13. 
Przyroda przegrywa tę konkurencję w wyścigu do tanich dóbr; ten wyścig 
my jako ludzkość również przegrywamy, przegrywamy go dla siebie i dla 
swoich dzieci, ale w zamian dostajemy całkiem wygodne życie i gadżety, 
których pożądamy. Przysłania to nam prawdę — że żyjemy na kredyt, któ-
ry będą spłacać przyszłe pokolenia. A może to spłacanie już się zaczęło?

11  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (DzU nr 78, 
poz. 483 ze zm.; dalej jako: Konstytucja RP). W Konstytucji RP zasady ochrony 
środowiska zawarte są w art.: 5, 31, 68, 74 i 86.  

12  Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony środowiska (DzU z 2018 r., 
poz. 799). 

13  Po raz pierwszy światowa konsumpcja przekroczyła dostępne zasoby natu-
ralne Ziemi w 1970 r. Dostępne zasoby skończyły się wtedy 29 grudnia — 3 dni 
przed końcem roku. Od tego czasu dzień w którym zaciągamy dług ekologiczny 
wobec Ziemi przypada coraz wcześniej. Zob. U. Lesman, Żyjemy na kredyt. Zaso-
by Ziemi już się wyczerpały, <https://www.rp.pl/Biznes/307299942-Zyjemy-na-
-kredyt-Zasoby-Ziemi-juz-sie-wyczerpaly.html>, 4 maja 2020 r. 
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Obowiązek dbałości o środowisko spoczywa nie tylko na władzach 
publicznych. Zgodnie z art. 86 Konstytucji RP każdy jest obowiązany 
do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodo-
wane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności okre-
ślają ustawy. Uzgodnione normy powinny zatem zabezpieczać przyrodę, 
wskazując zasady odpowiedzialności dla tych, którzy spowodowali jakie-
kolwiek jej pogorszenie. Dlaczego zatem nie są wystarczające w ochronie 
środowiska? 

Może pogarszający się stan środowiska jest skutkiem tego, że my wszy-
scy nie traktujemy przyrody jako dobra samego w sobie cennego i dajemy 
duże przyzwolenie na jej nadmierne wykorzystywanie. Stosunek do przy-
rody, do wykorzystywania jej zasobów wynika z naszych postaw, z tego 
w co wierzymy, czego nas nauczono o otaczającym nas świecie. Podej-
ście człowieka do przyrody nacechowane jest ideą antropocentryzmu, tzn. 
podglądu uznającego człowieka za centrum całej rzeczywistości, a w wer-
sji umiarkowanej akcentujący wyjątkową pozycję człowieka w świecie 14. 
Jest to pogląd, według którego człowiek jest ośrodkiem i celem świata, 
a wszystko w przyrodzie dzieje się ze względu na niego 15. Myśl fi lozofi cz-
na kulturowego Zachodu, w odróżnieniu od kulturowego Wschodu, długo 
faworyzowała życie człowieka, a troska o los zwierząt pojawiał się w roz-
ważaniach fi lozofów bardzo rzadko 16. Wspomnieć tu należy np. poglądy 
Plutarcha potępiającego polowania i znęcanie się nad zwierzętami, które 
według niego prowadzi do okrucieństwa wobec ludzi. Natomiast Arystote-
les twierdził, że rośliny służą zwierzętom, a zwierzęta ludziom i ten pogląd, 
za sprawą nauki Tomasza z Akwinu, został przyjęty bez zastrzeżeń przez 
chrześcijaństwo 17. Zmianę tego podejścia zaprezentowała druga encyklika 
papieża Franciszka Laudato si’ (Pochwalony bądź) 18. 

Dopiero w XVIII w. okrutne traktowanie zwierząt przez ludzi zaczęło się 
spotykać z potępieniem moralnym. Tacy fi lozofowie, jak: Michel de Mon-
taigne, John Lock, Jean-Jacques Rousseau, Immanuel  Kant dostrzegali 
związki okrucieństwa wobec zwierząt z okrucieństwem w ogóle. We współ-
czesnej myśli fi lozofi cznej zatroskanie losem zwierząt, a nawet ich pra-
wami, jest już zupełnie oczywiste, co niestety nie ma jednak przełożenia 
na praktykę życia codziennego 19. Za cierpienie zwierząt na niespotykaną 

14  Antropocentryzm [gr. ánthrōpos ‘człowiek’, łac. centrum ‘środek’], Encyklo-
pedia PWN, haslo: antropocentryzm, <https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/antro-
pocentryzm;3869980.html> 5 maja 2020 r. 

15  Słownik języka polskiego PWN, hasło: antropocentryzm, <https://sjp.pwn.
pl/slowniki/antropocentryzm.html>, 5 maja 2020 r. 

16  R. Tokarczyk, Prawa narodzin, życia i śmierci, Kraków 2002, s. 65.
17  Tamże.
18  Jest ona także określana przez media zieloną encykliką, ponieważ mówi 

o konieczności ochrony przyrody i o obecnym kryzysie ekologicznym. Zob. En-
cyklika Laudato si’ Ojca św. Franciszka poświęcona trosce o wspólny dom, 
<https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/encyclicals/documents/pa-
pa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf>, 13 lipca 2020 r. 

19  R. Tokarczyk, Prawa…, wyd. cyt., s. 65.
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dotąd skalę odpowiada współczesny chów przemysłowy. W ciągu roku 
w celach żywnościowych zabijanych jest ponad 56 mld zwierząt lądowych. 
Zwierzęta morskie w ogóle nie są statystycznie liczone w jednostkach, 
a podawane w tonach. Ta rzeź ma również swoje katastrofalne skutki dla 
środowiska naturalnego.

Jako trzy główne źródła degradacji środowiska można wskazać:
 — rozwój przemysłu i wielkoobszarowego rolnictwa 20,
 — gwałtownie zwiększającą się liczbę ludności 21,
 — przestępczość przeciwko środowisku 22.
Wymienione kategorie nie stanowią odrębnych zbiorów, ale wzajem-

nie się przenikają i tworzą w ramach tych relacji różnorakie zależności 
m.in. — podaży i popytu. Im większa liczba ludności na świecie tym więk-
szy popyt i konsumpcja. Te zmiany mają charakter ilościowy (zwiększa-
jąca się populacja) oraz jakościowy (coraz większy popyt na towary po-
wszechne w krajach rozwiniętych). Skutkuje to coraz szybszym tempem 
zużywania zasobów i coraz większą produkcją odpadów. Aby zwiększyć 
produkcję rolną i jednocześnie zmniejszyć jej koszty rozpowszechniło się 
rolnictwo wielkoobszarowe i przemysłowy chów zwierząt. W XX w. pro-
dukcja żywności stała się wielkim przemysłem, którego najważniejszym 
celem jest zysk 23. Rolnictwo zabiera kolejne kawałki dzikiej przyrody, aby 
przekształcić je w monokultury, które powodują długą listę negatyw-
nych skutków 24. Na domiar złego aż 80% nowych pól uprawnych powsta-
je w miejscu wykarczowanych lasów tropikalnych. Zmiana jakościowa 
dokonała się również w zapotrzebowaniu na określone towary rolnicze. 
Wzrost spożycia mięsa przy zwiększającej się gwałtownie liczbie ludno-
ści to przepis na katastrofę ekologiczną. Zwierzęta hodowane na mięso 
i inne produkty zużywają większość zasobów naturalnych ziemi, takich 

20  Nie ma kategorii związanej z środowiskiem, która nie ucierpiała w związku 
z dynamicznym rozwojem przemysłu i rolnictwa. Skażeniu uległa woda, gleba 
i powietrze. Recykling jest nieskuteczny. Miliardy ton odpadów zanieczyszcza 
lądy i oceany. Wielka pacyfi czna plama śmieci (choć obecnie są już dwie takie 
plamy), składająca się w 99% z plastiku, powoduje śmierć zwierząt morskich 
oraz milionów ptaków i ssaków.

21  Zwiększająca się dynamicznie liczba ludności i degradacja środowiska na-
turalnego, zmiany klimatyczne mają groźne konsekwencje polityczno-społeczne, 
m.in. kryzysy migracyjne, a nawet konfl ikty i wojny. 

22  Przestępczość przeciwko środowisku, choć widoczna od kilkudziesięciu 
lat, obecnie uzyskuje coraz większe znaczenie w strukturze przestępczości mię-
dzynarodowej, a także wywiera zwiększający się, destrukcyjny wpływ na środo-
wisko. W przeciwdziałanie tego typu przestępczości zaangażowane są wszystkie 
agencje i organizacje, których celem jest współpraca międzynarodowa policji.

23  Ceny żywności przy masowej produkcji i stosowaniu wielu chemicznych 
środków (nawozów sztucznych, ochrony roślin, stosowanie GMO, antybioty-
ków itd.) są niskie, ale jakość tych produktów jest zła. Szkodzą one środowisku 
i zdrowiu konsumentów. 

24  A. Zbyryt, Uprawy wielkoobszarowe — nie tędy droga!, <https://www.
kalendarzrolnikow.pl/2922/uprawy-wielkoobszarowe-nie-tedy-droga>, 5 maja 
2020 r. 
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jak woda i gleba, która przekształcana jest na potrzeby związane z ho-
dowlą (pastwiska bądź tereny pod uprawę roślin pastewnych). Nieste-
ty w ostatnich 50 latach aż pięciokrotnie zwiększyło się spożycie mięsa 
na świecie. Na początku lat 60. XX w. produkcja mięsa na naszym globie 
nie przekraczała 70 mln ton, ale z czasem wzrosła ona aż pięciokrotnie, 
do ponad 330 mln ton w 2017 r. W tym samym czasie liczba ludności 
wzrosła ponad dwukrotnie — z 3 mld do 7,6 mld. Największa konsumpcja 
mięsa przypada na USA i Australię, gdzie przeciętnie jada się ponad 100 
kg mięsa rocznie. Na dalszym miejscach są mieszkańcy Europy, szcze-
gólnie zachodniej. Średnie roczne spożycia mięsa sięga tu 80–90 kg. Spo-
życie mięsa wzrasta nie tylko z powodu zwiększającej się liczby ludno-
ści 25. Prognoza popytu potwierdza znaczący wzrost konsumpcji mięsa 
do 2050 r. Większa część tego wzrostu będzie generowana w krajach ni-
sko i średnio rozwiniętych. Produkcja mięsa jest jedną z najbardziej ob-
ciążających środowisko działalności człowieka, przy czym cena mięsa jest 
niewspółmiernie mała do tego, jakie rzeczywiście skutki w środowisku 
naturalnym powoduje jego produkcja i jakie problemy etyczne się z tym 
wiążą 26. Trudno wyobrazić sobie, że przy aktualnym zużyciu zasobów 
naturalnych świat zdoła wykarmić 10 mld ludzi w 2050 r., jeśli spożycie 
mięsa utrzyma się na obecnym poziomie — nie mówiąc już o jego wzro-
ście. Badania wykazały najbardziej dynamiczny wzrost popytu na mięso 
w krajach o niskim lub średnim poziomie dochodu (Chiny, Ameryka Po-
łudniowa, Azja Wschodnia), natomiast kraje wysoko rozwinięte wykazują 
stabilizację popytu, a nawet tendencje spadkowe 27.

Według danych pochodzących z Głównego Urzędu Statystyczne-
go w Polsce spożycie mięsa na osobę w 2017 r. wyniosło 78,5 kg i było 
o 1,5 kg większe, niż w 2016 r. W naszym kraju — podobnie jak w innych 
państwach — część osób deklaruje zmniejszenie spożycia mięsa, choć ska-
la ogólnej jego konsumpcji nie zmienia się albo nawet rośnie 28. Takie dane 

25   J. Studzińska, Spożycie mięsa i jego wpływ na zdrowie i środowisko. Chów 
przemysłowy, <https://www.otwarteklatki.pl/blog/spozycie-miesa-i-jego-wplyw-
-na-zdrowie-i-srodowisko>, 5 maja 2020 r.

26  Niska cena mięsa to też efekt maksymalizacji zysków w przemysłowej ho-
dowli zwierząt. Dzieje się to  kosztem ogromnego cierpienia zwierząt na fermach. 
Tragicznym paradoksem jest to, że w czasach, kiedy obowiązują już przepisy mó-
wiące o etycznej ochronie zwierząt, miliardy stworzeń doświadcza niewyobrażal-
nych cierpień podczas takiej hodowli i nadal jest legalne np. przypalanie dziobów, 
obcinanie rogów, ogonów, zabiegi kastracji bez żadnego znieczulenia. Warunki, 
w których te zwierzęta żyją, przysparzają im maksymalnych cierpień: stłoczenie, 
chów klatkowy, brak dostępu do naturalnego światła, naturalnej ściółki i żyw-
ności, stosowanie antybiotyków, przymusowy tucz itp. To co dzieje się na fer-
mach mięsnych, mlecznych lub zwierząt futerkowych przewyższa swym okru-
cieństwem wszystko to, co do tej pory człowiek czynił innym czującym istotom. 

27  J. Studzińska, Spożycie…, wyd. cyt. 
28  zbw/ zan/, Raport: większy dobrobyt i większa konsumpcja mięsa na świe-

cie, <http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C32721%2Craport-wie-
kszy-dobrobyt-i-wieksza-konsumpcja-miesa-na-swiecie.html>, 5 maja 2020 r. 
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statystyczne są dowodem jeszcze jednego smutnego faktu — zwiększającej 
się ilości marnowanego, wyrzucanego mięsa. 

Hodowla przemysłowa to także ogromne zużycie wody, z czego 98% po-
chłaniają uprawy przeznaczane na karmę dla zwierząt. Rokrocznie ogrom-
ne połacie lądu przekształcane są w pastwiska bądź w tereny pod uprawę 
roślin na paszę. Szacuje się, że już 71% lasów deszczowych w Ameryce 
Południowej (tzw. zielonych płuc Ziemi 29) zostało zamienionych w pa-
stwiska, rancza i fermy hodowli bydła, a dalsze 14% zajęła uprawa soi 
o przeznaczeniu paszowym. Odtworzenie lasu deszczowego na terenach 
pastwisk jest bardzo trudne lub niemożliwe. Nawożenie obornikiem pro-
wadzi do skażenia wód gruntowych toksynami, patogenami i antybioty-
kami, a intensywny wypas powoduje erozję gleby. Wylesianie odpowiada 
za zmniejszanie bioróżnorodności, czy wprost trzeba to nazwać znikanie 
w bezpowrotny sposób wielu gatunków roślin i zwierząt każdego dnia. 
Najistotniejsze gazy cieplarniane, za emisję których odpowiedzialna jest 
działalność człowieka, to metan, dwutlenek węgla i tlenek azotu. Produk-
cja mięsa powoduje emisję wszystkich trzech, a każdy z nich ma bardzo 
negatywny wpływ na klimat 30. Hodowla zwierząt powoduje produkcję 18% 
gazów cieplarnianych związanych z działalnością człowieka na Ziemi. 
To więcej, niż cały transport razem wzięty 31.

Zmiana ilościowa w zakresie zużycia zasobów środowiska związana jest 
ściśle z dynamicznym zwiększaniem się populacji światowej. Liczba ludno-
ści w ostatnich kilkudziesięciu latach wzrosła i co jest charakterystyczne 
w bardzo nierównomierny sposób. W Europie od 1990 r. nie zmieniła się 
prawie w ogóle (z 721 do 743 mln w 2020 r.), średni wiek Europejczy-
ka to 42,4 roku. Natomiast w Azji zwiększyła się o 1/3 to jest o ponad 
miliard osób (do 4 mld 636 mln osób w 2020), średni wiek ludzi w Azji 
to 33,8 roku. W tym samym czasie jeszcze większy wzrost o 2/3 nastąpił 
w Afryce, gdzie liczba ludności osiągnęła 1 mld 363 mln ludzi, a śred-
ni wiek Afrykańczyka to 24,1 roku 32. Prognozy demografi czne mówią, 
że do 2050 r. ludność świata osiągnie pułap prawie 11 mld ludzi. 

29  Lasy deszczowe nazywane są zielonymi płuca Ziemi ze względu na ich zna-
czący wkład w regulację klimatu i to nie tylko poprzez produkcję tlenu oraz po-
chłanianie dwutlenku węgla. Ich rola w tym procesie jest o wiele bardziej skom-
plikowana. Termin chyba powoli zapominany wraz ze wzrostem dewastacji lasów 
deszczowych i z uwagi na fakt, że procentowo najwięcej tlenu produkowanego 
jest przez fi toplankton. Niestety, na skutek ocieplania się wody w oceanach, ilość 
planktonu w ciągu ostatnich 10 lat znacznie zmalała. Niewątpliwie jest to kolej-
na zatrważająca zmiana w naszym środowisku naturalnym, z której przeciętny 
człowiek w ogóle nie zdaje sobie sprawy. 

30 J.  Studzińska, Spożycie…, wyd. cyt. 
31  A. Przybysz, Koncerny mięsne trują środowisko. Przebiły w tym przemysł 

naftowy i transport, <https://innpoland.pl/149369,globalne-koncerny-miesne-
-zatruwaja-srodowisko-sztuczne-mieso-na-ratune>, 5 maja 2020 r. 

32  Populacja świata, <https://www.populationof.net/pl>, 5 maja 2020 r.; 
A. Nowak, Kryzys państwa dobrobytu w kontekście kryzysu migracyjnego. Wy-
brane uwagi [w:] I. Nowicka, D. Mocarska (red.), Współczesne problemy prawa. 
Polityka migracyjna, t. 3, Szczytno 2018, s. 168; G. Kołodko, Wędrujący świat, 
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Granica między skutkami rozwoju gospodarczego, który zgodnie ze zbyt 
szeroko rozumianą zasadą zrównoważonego rozwoju powoduje ogromne 
zniszczenie środowiska, a przestępczością przeciwko środowisku nie za-
wsze jest ostra. Często pełny opis zjawiska przestępczość przeciwko śro-
dowisku naturalnemu z uwagi na modus operandi sprawców zawiera rów-
nież inne przestępstwa, jak: przemyt i fałszowanie dokumentów, korupcję, 
przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, pranie pieniędzy, handel bronią 
czy przestępczość narkotykową 33. Obserwuje się też proces przejmowa-
nia przez świat przestępczy lukratywnych rynków, ich gałęzi i poszczegól-
nych branż identyfi kowanych z naturalnymi zasobami ziemi. Wiążą się 
z tą działalnością przestępczą coraz większe zyski i coraz większy popyt 
na te dobra 34. Wzrastający popyt pomimo zakazów prawnych napędza ra-
bunkową eksploatację świata roślinnego i zwierzęcego, którego drogocenne 
zasoby znajdują nabywców w przemyśle mięsnym i gastronomii, branży 
farmaceutycznej i kosmetycznej, rynku mody i rynku futrzarskim, branży 
jubilerskiej i pamiątkarskiej, branży rozrywkowej i preparatorów lub osób 
zbierających trofea 35. 

Badacze zajmujący się analizą nielegalnych rynków i przestępstw prze-
ciwko środowisku najczęściej wymieniają następujące kategorie zjawisk:

 — kłusownictwo i handel dzikimi gatunkami fauny i fl ory, 
 — nielegalną eksploatację światowych zasobów leśnych, 
 — zorganizowaną przestępczość przeciwko środowisku m.in.: związaną 
z awifauną, handlem dzikimi gatunkami fauny i fl ory oraz zorganizo-
wanymi formami eksploatacji mórz i oceanów 36, 
 — działalność przestępczą związaną z zanieczyszczeniami środowiska 
i toksycznymi odpadami, 
 — przestępstwa przeciwko zwierzętom i humanitarnej ochronie zwierząt,
 — przestępstwa przeciwko bioróżnorodności,
 — czyny mające wpływ na pogłębianie się kryzysu klimatycznego i kon-
fl ikty społeczne z tym związane 37.

Warszawa 2013, s. 396; G. Kołodko, Dokąd zmierza świat? Ekonomia polityczna 
przyszłości, Warszawa 2013, s. 243 i nast. 

33   W. Pływaczewski, Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny 
i fl ory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie, Szczytno 2016, s. 93 i nast. 

34  Tamże, s. 31. 
35  Tamże s. 34 i nast. Przykładem niezrozumiałej i bulwersującej sytuacji 

było zabicie lwa Cecila, który był główną atrakcją Parku Narodowego Hwange 
w Zimbabwe. Został zabity przez kłusownika, który wręczył strażnikom parku 
50 tys. dolarów łapówki, aby pomogli mu wywabić zwierzę z parku. Władze par-
ku szacują, że zabicie najsłynniejszego lwa Afryki oznacza dla kraju milionowe 
straty, jednakże minister środowiska Zimbabwe Oppah Muchinguri stwierdził, 
że wszystkie dokumenty i licencja na zabicie lwa były w porządku. Zob. Ł. Ro-
gojsz, Zabójca lwa Cecila bezkarny, <https://www.newsweek.pl/swiat/zastrzelo-
ny-lew-cecil-z-zimbabwe-dentysta-z-usa-newsweekpl/j261vf8>, 5 maja 2020 r.

36  W. Pływaczewski, Nielegalny…, wyd. cyt., s. 93 i nast.
37  R. White, A. Heckenberg, Green criminology. An introduction to the study 

of environmental harm, New York 2014, s. 99 i nast.
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Tak duża różnorodność form działalności przestępczej, skomplikowana 
materia zjawisk przyrodniczych oraz relacji zachodzących pomiędzy ele-
mentami środowiska sprawia, że ekokryminologia musi mieć charakter 
interdyscyplinarny. Ekokryminologia czerpie ze wszystkich kategorii nauk:

 — humanistycznych (np.: fi lozofi a ochrony przyrody, prawa zwierząt, 
miejsce człowieka w przyrodzie), 
 — społecznych (np. prawne normy ochrony przyrody, społeczne zjawiska 
związane ze zmianami w przyrodzie, demografi a, zmiany kulturowe 
wynikające ze zmian w środowisku, analiza zjawisk ekonomicznych 
mających wpływ na środowisko naturalne i na społeczności, analiza 
socjologiczna, psychologiczna i polityczna — taka analiza pozwoli 
ocenić przyczyny kryzysów migracyjnych oraz niektórych konfl iktów 
i wojen), 
 — przyrodniczych (np. w zakresie badań chemicznych, fi zycznych, biolo-
gicznych i geografi cznych wykorzystywanych w opisie zjawisk przyrod-
niczych i przestępstw przeciwko środowisku). 
Ta interdyscyplinarność ekokryminologii powoduje trudności w jej 

zdefi niowaniu i opracowaniu teoretycznym. W literaturze funkcjonuje 
co najmniej kilka terminów, które treściowo się przenikają lub uzupełnią, 
są to m.in.:

 — ekokryminologia, 
 — zielona kryminologia,
 — ekoprzestępstwo, biopiractwo, 
 — sprawiedliwość środowiskowa. 
Termin „zielona kryminologia” został wprowadzony przez Michaela 

J. Lyncha w 1990 r. i rozwinięty w książce Nancy Frank i Michaela J. Lyn-
cha z 1992 r. — Przestępczość korporacyjna, przemoc korporacyjna 38, 
w której zbadano polityczne oraz ekonomiczne przyczyny przestępczości 
i niesprawiedliwości oraz zakres prawa ochrony środowiska. Termin ten 
rozpowszechnił się jeszcze bardziej po opublikowaniu specjalnego numeru 
czasopisma “Theoretical Criminology”, wydanego w 1998 r. pod redakcją 
Piersa Beirne’a i Nigela Southa, a dotyczącego właśnie zielonej kryminolo-
gii 39. Zielona kryminologia obecna jest w programach nauczania na pozio-
mie uniwersyteckim oraz w podręcznikach z kryminologii i innych dyscy-
plin, również szkolenia policyjne obejmują tę tematykę 40. 

W Polsce propagatorem badań kryminologicznych związanych z zagad-
nieniami środowiska naturalnego jest prof. dr hab. Wiesław Pływaczewski. 
Zaproponował on następujące rozumienie wybranych pojęć:

 — Ekokryminologia (kryminologia środowiska, kryminologia środowi-
skowa) to problematyka destrukcyjnego wpływu człowieka na środo-

38  N.K. Frank, M.J. Lynch, Corporate Crime, Corporate Violence: A Primer, 
New York 1992. 

39  N. South, A Green, Field for Criminology? A proposal for a perspective, 
“Theoretical Criminology” 1998, No. 2.  

40  Tamże, s. 7; Green criminology, <https://en.wikipedia.org/wiki/Green_
criminology>, 5 maja 2020 r.
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wisko naturalne. W obszarze zainteresowań tego kierunku badawczego 
pozostają przede wszystkim przestępczość i inne zachowania patolo-
giczne, a także problematyka partycypacji państw, rządów, korporacji 
międzynarodowych i poszczególnych społeczności w generowaniu szkód 
środowiskowych 41.
 — Zielona kryminologia znacząco poszerza spektrum zainteresowań ba-
dawczych ekokryminologii, wyznacza szersze ramy odpowiedzialności, 
wykraczające niejednokrotnie poza normatywne granice zakreślone 
prawem karnym 42. 
Przestępstwa przeciwko środowisku są bardzo intratne, jak się okazuje, 

mogą być równie opłacalne jak nielegalny handel narkotykami. Ponadto 
są trudniejsze do wykrycia, a sankcje za tego typu przestępstwa są znacz-
nie niższe. Czynniki te sprawiają, że jest to bardzo atrakcyjna działalność 
dla zorganizowanych grup przestępczych. Dochody z tej przestępczości 
mogą być wykorzystywane w innych nielegalnych działaniach, a istnieją 
również przesłanki, że służą do fi nansowania terroryzmu. W przypadku 
zorganizowanej przestępczości przeciwko środowisku tradycyjne gangi 
w stylu mafi jnym często korzystają z tego samego modus operandi i tych 
samych tras, których używają do innych działań. Według danych Europo-
lu z 2011 r. trzy z 12 najbardziej opłacalnych fi nansowo transgranicznych 
działań przestępczych jest powiązanych z przestępstwami przeciwko śro-
dowisku. Należą do nich przemyt powiązany z:

 — przestępstwami przeciwko dzikim gatunkom fauny i fl ory (szacunkowa 
wartość roczna: 7,8 do 10 mld USD),
 — drewnem (szacunkowa wartość roczna: 7 mld USD),
 — rybami (szacunkowa wartość roczna: 4,2–9,5 mld USD).
Roczna wartość międzynarodowej przestępczości przeciwko środowisku 

szacowana jest na 70–213 mld USD rocznie 43.
Zniszczenia i naruszenie równowagi wielu systemów w środowisku na-

turalnym, które przybrały obecnie tak dużą skalę, że można z całą pew-
nością nazwać to kryzysem, są spowodowane, co przedstawiono w niniej-
szym opracowaniu, szeregiem różnorodnych czynników. Tylko na niektóre 
z nich może mieć wpływ policja. Oczywistym obszarem działań tej formacji 
na rzecz środowiska jest zapobieganie i zwalczanie przestępczości przeciw-
ko środowisku naturalnemu. Dobrze, że od kilku ostatnich lat aktywność 
policji w tym zakresie zyskuje na znaczeniu, a jej działania są coraz bar-
dziej profesjonalne — powstają wyspecjalizowane komórki do walki z tego 
typu przestępczością. Rozwija się również międzynarodowa współpraca 
policji w tym zakresie. Organizacje międzynarodowe, np. Interpol i agen-
cje Unii Europejskiej, m.in. Europol, ukierunkowują swoją działalności 
na obszar ecocrime, ale koniecznością współczesnej praktyki policyjnej jest 
kooperacja z wieloma różnorodnymi podmiotami, w tym poza policyjnymi. 

41  W. Pływaczewski, Nielegalny…, wyd. cyt., s. 47–48.
42  Tamże. 
43    Environmental Crime, <https://www.europol.europa.eu/crime-areas-and-

-trends/crime-areas/environmental-crime>, 5 maja 2020 r.
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W walkę z przestępczością przeciwko środowisku naturalnemu zaanga-
żowane są wszystkie podmioty mające na celu poprawę skuteczności współ-
pracy policyjnej. Angażuje się w nią społeczność międzynarodowa, rządy 
państw i organizacje pozarządowe. Ochrona środowiska to obecnie jedna 
z najistotniejszych kwestii, którymi nie tylko policja, ale cała ludzkość musi 
się zająć. Od tego zależy jakość naszego życia, a może i nasze przetrwanie.
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Streszczenie: Artykuł zawiera przegląd przyczyn obecnego kryzysu ekolo-
gicznego Zidentyfi kowano trzy główne jego źródła: rozwój przemysłu i rol-
nictwa na dużą skalę, szybko rosnącą liczbę ludności na świecie i prze-
stępczość przeciwko środowisku. W artykule omówione zostały również 
najpoważniejsze problemy środowiskowe, takie jak globalne ocieplenie, za-
nieczyszczenie powietrza i gleby. Autor zwięźle scharakteryzował defi nicje 
związane z ekokryminologią. Społeczność międzynarodowa, rządy i organi-
zacje pozarządowe są zaangażowane w poprawę skuteczności współpracy 
policyjnej w walce z przestępczością ekologiczną, ale nadal nie jest ona 
wystarczająco skuteczna. Ochrona środowiska jest obecnie jednym z naj-
ważniejszych wyzwań, jakiemu ludzkość musi stawić czoła. Od tego zależy 
jakość naszego życia, a może i nasze przetrwanie.
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WHAT STATE OF THE NATURAL ENVIRONMENT WILL WE 
LEAVE FOR FUTURE GENERATIONS?

REVIEW OF THE CAUSES OF THE CURRENT ECOLOGICAL 
CRISIS AND THE DEFINITION OF ECO-CRIMINOLOGY

The argument that our environment is in a catastrophic state is nowadays 
voiced not only by ecologists. It increasingly appears in offi cial statements 
from various institutions and even authorities. Although there are still 
opinions of very well-known politicians denying the existence of, e.g. global 
warming, they cannot be treated seriously 2. The fact that we are facing, 
euphemistically speaking, a not very good situation, is beginning to reach 
the awareness of the average person. However, the constant presence, in 
the public space, of radical assertions about environmental catastrophe 
can, paradoxically, have the opposite effect to the one intended.

First of all, people who pay attention to the problem through the media, 
rather than in scientifi c forums, become a subject of fi erce criticism. And 
so, immediately around, e.g. Greta Thunberg 3, ardent opponents start ap-
pearing. We must realise, however, that these Internet quarrels and hate 
comments will not change the state of the environment, will not reduce 
the amount of smog or the level of annual temperatures, and will not 

1  Mjr. dr Aleksandra Nowak—Doctor of Law, Assistant Professor at the Insti-
tute of Staff Training at the Police Academy in Szczytno. Author of several doz-
en publications on human rights, environmental protection, and addiction. Her 
professional interests also include constitutional law, European Union law, and 
theory of state and law. 

   Correspondence address: <a.nowak@wspol.edu.pl>.
2  President Donald Trump rejected a study by his own administration, con-

ducted by 13 federal agencies and more than 300 leading climate scientists, warn-
ing of the potentially catastrophic impact of climate change. See: Trump on cli-
mate change report: ‘I don’t believe it’. Electronic source: https://www.bbc.com/
news/world-us-canada-46351940, accessed: 1 May 2020, and Cillizza, C, Donald 
Trump buried a climate change report because ‘I don’t believe it’. Electronic source: 
https://edition.cnn.com/2018/11/26/politics/donald-trump-climate-change/in-
dex.html, accessed: 1 May 2020.

3  Greta Thunberg—a Swedish teenager and a climate activist, who has been 
the leader of a protest against man-made climate change. She initiated the Youth 
Climate Strike.
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slow down the process of coral reefs dying out due to the overheating 
oceans. Instead, they will reduce the problem of environmental protection 
to another media dispute, where each side sticks to its own opinion, and 
in principle, one can opt for either one of the options. In reality, we do 
not have such a choice, and global warming is a fact evidenced by, e.g.: 
average annual air temperatures, water temperatures and the amount of 
greenhouse gases emitted annually as a result of human activity 4. 

Secondly, accustomed to hearing catastrophic visions, not only in the 
sphere of environmental threats, society is simply beginning to slowly 
come to terms with this state of affairs. We have explained to ourselves 
that the above consequences are a natural cost of economic progress that 
we have to bear. We have got used to it and we are not afraid to listen to 
stories of drought as long as the tap water is still fl owing. 

The constant deterioration of nature, ever growing pollution, and sig-
nifi cant changes in the environment affect human beings not only in the 
direct, obvious way in which a local factory only poisons residents in its 
closest vicinity. These dependencies sometimes cover the whole globe and, 
like in a communicating vessels system, human activity in one place can 
cause a natural catastrophe thousands of kilometres away, e.g.: the defor-
estation of the tropical forests in Brazil contributes to drought in Poland, 
and eating wild animals on another continent becomes, through wide-
spread intercontinental travel of thousands of people, a potential epide-
miological threat to the world 5. And last but not least, smog, polluted air, 
which is clearly a pathogenic agent 6, is hypothetically one of the transmit-

4  Global warming is the increase in the average temperature of the atmo-
sphere at the surface of the earth and the temperature of the oceans, which has 
been observed for several decades, and the expected future warming which is 
attributed to human activity. Natural phenomena such as solar volcanic activi-
ty have caused only slight warming compared to that from before the industri-
al revolution. In the United Nations Framework Convention on Climate Change, 
adopted in New York on 9 May 1992 (UNFCCC) (OJ 1996, No. 53, item 238), the 
term ‘natural climate variability’ was used to describe climate change due to 
natural causes.

5  Andersen K.G et al., The proximal origin of  SARS-CoV-2. Nature Medicine, 
2020, Vol. 26. Electronic source: https://www.nature.com/articles/s41591-020-
0820-9, accessed: 1 May 2020. Kristian G. Andersen (Department of Immunolo-
gy and Microbiology, The Scripps Research Institute, La Jolla, CA, USA) proves a 
natural origin of the SARS-CoV-2 virus. Similarly, the previous viruses causing 
the SARS and MERS epidemics had a natural origin. 

6  ‘Smog is formed by pollutants (dust, gases and vapours emitted by indus-
trial and power plants, combustion engines, etc.) and the products of their pho-
tochemical and chemical transformations taking place under temperature in-
version conditions during windless weather. […] Smog, due to a high concentra-
tion of aggressive chemical agents, poses a threat to human and animal health 
and causes plant diseases’. Encyklopedia PWN, entry: smog. Electronic source: 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/smog;3976775.html, accessed: 2 May 2020. 
Smog also causes signifi cant soil contamination. Studies indicate that in some 
Polish cities, over 3000% of the acceptable standards for PM10 and PM2.5 dusts 
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ters of the virus posing a threat to people 7. These examples tell us that 
the environment involves many elements and complex dependencies, and 
only some of them can be predicted. Unfortunately, we cannot predict the 
sometimes very tragic consequences of our actions.

The current COVID-19 global pandemic also makes us refl ect on how 
man is treating nature. And the measures which are taken to protect it 
are usually late and insuffi cient. The Chinese authorities announced a 
temporary ban on wildlife trade following the Wuhan pandemic. The ban 
is to be maintained until the pandemic is over. Christian Walzer, Chief 
Veterinarian at the Wildlife Conservation Society, called this measure an 
important fi rst step, but also stated that the ban must become perma-
nent: “This scheme will continue until we ban, not only in China but in 
other countries too, the sale of wildlife, especially animals for food mar-
kets” 8. Other scientists are of a similar opinion, e.g. Josef Settele, Sandra 
Díaz, Eduardo Brondizio, and Peter Daszak 9, and Peter Knights, the presi-
dent of WildAid, who fears that deforestation and the sale of exotic species 
at trade fairs will increase the risk of similar epidemics in the future 10.

A dramatic effect of droughts and environmental degradation is the 
mass escape of people from places deprived of water and natural food 
production possibilities. Migration crises, armed confl icts, radicalisation, 
terrorism, and wars are on the increase as well. 

Faced with these threats, mankind is not completely inactive. A great 
variety of measures are taken to protect the environment. First of all, for 
several dozen years now, the scope of legal regulations concerning the 
natural environment has been expanding. The law governing the environ-
ment, although still addressing the standards of its exploitation rather 

are exceeded, and the soil as a result of smog is not suitable for agricultural use 
at all. Adverse health effects due to smog constitute a long list of diseases: asth-
ma, chronic bronchitis, respiratory or cardiovascular failure, cancer, and chron-
ic obstructive pulmonary disease.

 7  The hypothesis that the virus can be transmitted on particles which form 
smog results, among others, from an analysis of places where SARS-CoV-2 is 
spreading rapidly. These are often areas with high levels of air pollution. Another 
hypothesis is that the SARS-CoV-2 virus causes a more severe course of the dis-
ease in people who are exposed to polluted air, which reduces their lung capacity 
and weakens their immune system. Due to the COVID-19 pandemic being in the 
initial stage, these hypotheses cannot be verifi ed.

 8  Virus-wary China bans wild-animal trade, Arkansas Democrat-Gazette. 
Electronic source: https://www.arkansasonline.com/news/2020/jan/27/virus-
wary-china-bans-wild-animal-trade-1/, accessed: 3 May 2020.

 9  Settele, J, COVID-19 Stimulus Measures Must Save Lives, Protect Live-
lihoods, and Safeguard Nature to Reduce the Risk of Future Pandemics. Elec-
tronic source: https://www.ipsnews.net/author/josef-settele-sandra-diaz-eduar-
do-brondizio-peter/, accessed: 3 May 2020.

10  Kolecka, E, Pandemia COVID-19 to dopiero początek. Naukowcy i 
ekolodzy biją na alarm. Electroinic source: https://www.o2.pl/informacje/
pandemia-covid-19-to-dopiero-poczatek-naukowcy-i-ekolodzy-bija-na-alarm-
6506500742228097a, accessed: 3 May 2020.
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than its active protection, comprises thousands of acts within the frame-
work of international law, European Union law, and the national laws of 
contemporary states. 

In Poland, environmental protection regulations have been given a high 
priority. In Article 5 of the Polish Constitution 11, environmental protec-
tion is treated on equal terms with the independence and inviolability of 
the Polish territory, human and civil rights and freedoms, security of the 
citizens, and protection of the national heritage. However, this protection 
is subject to interpretation in the spirit of the principle of sustainable 
development, which is included in Article 3(50) of the Environmental Pro-
tection Act 12. And thus, the Article provides that sustainable development 
is “such social and economic development which involves the process of 
integration of political, economic and social activities, while maintaining 
the natural balance and stability of basic natural processes, in order to 
guarantee the possibility of meeting the basic needs of individual commu-
nities or citizens of both the present and future generations”. Therefore, 
pursuant to this provision, human activities should also include concern 
for the welfare of future generations and the management of natural re-
sources in such a way as not to impair the conditions in which future 
generations will live. But, is such an assumption still realistic? This issue 
is rather rhetorical in nature. Or does the principle of sustainable devel-
opment justify the uncontrolled use of environmental resources, as if they 
were never to end, and all of this in the name of progress, economic devel-
opment, cheap electricity, cheap meat, and cheap bread?

Every year, we are informed that the so-called ecological debt is grow-
ing—i.e. in each following year, humanity’s resource consumption for the 
year more and more quickly exceeds Earth’s capacity to regenerate those 
resources that year 13. Nature loses this competition in the race for cheap 
goods; and humanity, we also lose this race—both for ourselves and for 
our children—and in return, we get a pretty comfortable life and some 
desirable gadgets. This obscures the truth, which is that we are living on 
credit to be paid off by future generations. Or maybe this repaying has 
already begun?

The obligation to care for the environment does not only lie with public 
authorities. According to Article 86 of the Polish Constitution, everyone 

11  Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997. (Dz.U. No. 78, item 
483 as amended; hereinafter: the Constitution of the RP). In the Constitution of 
the RP, the principles of environmental protection are contained in Articles: 5, 
31, 68, 74, and 86.

12  Ustawa z 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony środowiska (Dz.U., 2018, 
item 799).

13  For the fi rst time, global consumption exceeded the Earth’s available nat-
ural resources in 1970, when they were used up on 29 December—3 days before 
the end of the year. Since then, the day when we go into ecological debt falls ear-
lier and earlier. See: Lesman U, Żyjemy na kredyt. Zasoby Ziemi już się wyczer-
pały. Electronic source: https://www.rp.pl/Biznes/307299942-Zyjemy-na-kredyt-
Zasoby-Ziemi-juz-sie-wyczerpaly.html, accessed: 4 May 2020.
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is obliged to take care of the state of the environment, and is responsible 
for its deterioration. The principles of this responsibility are defi ned by 
the law. Agreed standards should therefore secure nature, indicating the 
rules of responsibility for those who have harmed the environment in any 
way. Why, then, are these norms not suffi cient for the protection of the 
environment?

Perhaps the ever-worsening state of the environment is due to the fact 
that we do not treat nature as a valuable asset in itself, and give a lot of 
consent to its excessive exploitation. Our approach to nature, to the use of 
its resources, is based on our attitudes, on what we believe in, and what 
we have been taught about the world around us. Man’s approach to nature 
is characterised by the idea of anthropocentrism, i.e. a view which consid-
ers man as the centre of the whole of reality and, in a moderate version, 
emphasises man’s unique position in the world 14. This is the concept that 
man is the center and purpose of the world, and everything in nature hap-
pens because of him 15. The philosophical thought of the cultural West, as 
opposed to the cultural East, favoured human life for a very long time, and 
concern for the fate of animals appeared very rarely in philosophers’ delib-
erations 16. One should mention here, for example, the views of Plutarch, 
who condemned the hunting and abuse of animals, which according to 
him led to cruelty towards humans. Aristotle, on the other hand, claimed 
that plants served animals and animals served human beings, and this 
view, thanks to the teachings of Thomas Aquinas, was accepted with-
out reservation by Christianity 17. A change in this approach was pre-
sented by Pope Francis’ second encyclical Laudato si’ (Be praised) 18.

It was not until the 18th century that the cruel treatment of animals 
by people began to meet with moral condemnation. Philosophers such as 
Michel de Montaigne, John Lock, Jean-Jacques Rousseau, and Immanuel 
Kant saw the links between cruelty to animals and cruelty in general. In 
contemporary philosophical thought, concern for the fate of animals, and 
even for their rights, is already obvious, which unfortunately does not 
translate into the practice of everyday life 19. Modern industrial breeding is 

14  Anthropocentrism [from Greek ánthrōpos ‘human being’ and Latin cen-
trum ‘centre’], Encyklopedia PWN, entry: antropocentryzm. Electronic source: 
https://encyklopedia.pwn.pl/haslo/antropocentryzm;3869980.html, accessed: 5 
May 2020.

15  Słownik języka polskiego PWN, entry: antropocentryzm. Electronic source: 
https://sjp.pwn.pl/slowniki/antropocentryzm.html, accessed: 5 May 2020. 

16  Tokarczyk R, Prawa narodzin, życia i śmierci. Krakow, 2002, p. 65.
17  Ibid.
18  It is also referred to by the media as a green encyclical because it talks 

about the need to protect nature and about the current environmental crisis. 
See: Encyklika Laudato si’ Ojca św. Franciszka poświęcona trosce o wspólny 
dom. Electronic source:  https://w2.vatican.va/content/dam/francesco/pdf/en-
cyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si_pl.pdf, ac-
cessed: 13 July, 2020. 

19  Tokarczyk R, Prawa…, op. cit., p. 65.
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responsible for the suffering of animals on an unprecedented scale. More 
than 56 billion terrestrial animals are slaughtered for food annually. Sea 
animals are not statistically counted in terms of individual organisms at 
all, but are given in tonnes. This slaughter also has disastrous conse-
quences for the environment.

The three main sources of environmental degradation can be identifi ed 
as follows:

 — industrial development and large-scale agriculture 20, 
 — rapidly growing population 21, 
 — environmental crime 22. 
These categories are not separate collections, but they permeate each 

other and create various relationships, e.g. between supply and demand. 
The larger the world population, the greater the demand and consump-
tion. These changes are quantitative (increasing population) and qualita-
tive (increasing demand for common goods in developed countries). The 
above results in an ever-faster rate of resource consumption and an in-
creasing production of waste. In order to increase agricultural produc-
tion while reducing its costs, large-scale agriculture and industrial ani-
mal husbandry have become widespread. In the twentieth century, food 
production became a big industry, the most important objective of which 
is profi t 23. Increasing patches of wilderness are taken over for agricultur-
al purposes to be turned into monocultures, which cause a long list of 
negative effects 24. To make matters worse, as much as 80% of the new 
farmland is being created at the site of the deforested tropical forests. A 
qualitative change has also occurred as regards the demand for specifi c 
agricultural commodities. The increase in meat consumption with a rapid-
ly growing population is a recipe for ecological disaster. Animals reared for 

20  There is no environmental category that has not been adversely affected by 
the dynamic development of industry and agriculture. Water, soil, and air have 
been contaminated. Recycling is ineffi cient. Billions of tons of waste pollutes the 
lands and oceans. The Great Pacifi c garbage patch (although there are already 
two such patches), 99% of which is plastic waste, causes the death of marine an-
imals and millions of birds and mammals.

21  The dynamically increasing population, environmental degradation, and 
climate change have dangerous political and social consequences, such as mi-
gration crises and even confl icts and wars.

22  Although visible for several decades, environmental crime is now becom-
ing increasingly important in the structure of international crime, and has a 
growing, destructive impact on the environment. All agencies and organisations 
responsible for international police cooperation are involved in preventing this 
type of crime.

23  With the mass production and use of many chemical products, (fertilisers, 
plant protection products, use of GMOs, antibiotics, etc.) food prices are low, but 
the quality of these products is poor and they harm the environment and con-
sumer health. 

24  Zbyryt A, Uprawy wielkoobszarowe — nie tędy droga! Electronic source: 
https://www.kalendarzrolnikow.pl/2922/uprawy-wielkoobszarowe-nie-tedy-dro-
ga, accessed: 5 May 2020. 
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meat and other products consume most of the Earth’s natural resources, 
such as water and soil, the latter of which is being transformed for breed-
ing purposes (grazing or forage land). 

Sadly, the world’s meat consumption has increased fi vefold in the last 
50 years. At the beginning of the 1960s, the annual meat production did 
not exceed 70 million tons worldwide, but it increased to over 330 million 
tons in 2017. At the same time, the population more than doubled, from 
3 billion to 7.6 billion. The largest meat consumption per capita is in the 
USA and Australia, where on average more than 100 kg of meat is eaten 
annually. The population of Europe, especially in the West, is slightly low-
er in the ranking, with average annual meat consumption reaching 80–90 
kg. The consumption of meat is increasing not only because of the grow-
ing population 25. The demand forecast confi rms a signifi cant increase in 
meat consumption until 2050. Most of this increase will be accounted for 
by underdeveloped and less-developed countries. Meat production is one 
of the most environmentally damaging human activities, with the price of 
meat being disproportionately low in relation to the actual environmental 
impacts of meat production and the ethical issues involved 26. It is hard to 
imagine that, with the current consumption of natural resources, the world 
will manage to feed 10 billion people in 2050 if the consumption of meat 
remains at its current level—let alone if it increases. Studies have shown 
the most dynamic growth in demand for meat in countries with low or me-
dium income levels (China, South America, East Asia), while highly devel-
oped countries show stabilisation of demand and even a downward trend 27.

According to data from the Central Statistical Offi ce in Poland, meat 
consumption per capita in 2017 was 78.5 kg, which was 1.5 kg higher 
than in 2016. In our country—similarly to other countries—some people 
declare a decrease in meat consumption, although the scale of its overall 
consumption is not changing, or is even increasing 28. Such statistics are 

25   Studzińska J, Spożycie mięsa i jego wpływ na zdrowie i środowisko. Chów 
przemysłowy. Electronic source: https://www.otwarteklatki.pl/blog/spozycie-mie-
sa-i-jego-wplyw-na-zdrowie-i-srodowisko, accessed: 5 May 2020.

26  The low price of meat is also a result of maximising profi ts in industrial 
animal breeding. This happens at the cost of enormous suffering of animals on 
farms. It is a tragic paradox that at a time that there are already regulations in 
force that speak of the ethical protection of animals, billions of creatures ex-
perience unimaginable suffering during such breeding, and it is still legal, for 
example, to burn their beaks, cut off their horns and tails, and castrate them 
without any anaesthetic. The conditions in which these animals live cause them 
maximum suffering: crowding, cage rearing, lack of access to natural light, nat-
ural bedding and food, use of antibiotics, forced fattening, etc. What happens 
on meat, dairy and fur farms is more cruel than anything that man has done to 
other sentient beings so far.

27  Studzińska J, Spożycie…, op. cit.
28  zbw/ zan/, Raport: większy dobrobyt i większa konsumpcja mię-

sa na świecie. Electronic source: http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/
news%2C32721%2Craport-wiekszy-dobrobyt-i-wieksza-konsumpcja-miesa-na-
swiecie.html, accessed: 5 May 2020.
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evidence of yet another sad fact—the increasing amount of wasted, dis-
carded meat.

Industrial breeding is also a huge consumer of water, 98% of which is 
absorbed by crops used for animal food. Each year, vast stretches of land 
are transformed into grazing or forage areas. It is estimated that as much 
as 71% of the rainforest in South America (the so-called green lungs of the 
Earth 29) has been turned into pastures, ranches and cattle farms, and a 
further 14% has been taken up by soya beans for animal food. Restoring a 
rainforest in pasture areas is very diffi cult or impossible. Fertilisation with 
manure leads to contamination of groundwater with toxins, pathogens 
and antibiotics, and intensive grazing causes soil erosion. Deforestation 
is responsible for the reduction of biodiversity, or, to put it in no uncer-
tain terms, for the irreversible disappearance of many plant and animal 
species every day. The most important greenhouse gases, the emissions 
of which are due to human activity, are methane, carbon dioxide, and ni-
trogen oxide. Meat production causes all three of them to be emitted, and 
each has a very negative impact on the climate 30. Animal husbandry pro-
duces 18% of the greenhouse gases related to human activities on Earth. 
That’s more than all forms of transport combined 31.

The quantitative change in the consumption of environmental resourc-
es is closely related to the dynamic growth of the world population. The 
population has grown over the last few decades and, interestingly enough, 
in a very uneven manner. In Europe, it has hardly changed at all since 
1990 (from 721 to 743 million in 2020), with the average age of a Euro-
pean being 42.4 years. In Asia, on the other hand, it has increased by 
1/3, i.e. by more than a billion people (to 4,636 million in 2020), with the 
average age of people in Asia being 33.8 years. At the same time, an even 
greater increase of two thirds occurred in Africa, where the population 
reached 1,363 million people, and the average age of an African is 24.1 
years 32. Demographic projections say that by 2050, the world’s popula-
tion will have reached the threshold of almost 11 billion people.

29  Rainforests are called the green lungs of the Earth because of their signif-
icant contribution to climate regulation, and not only through the production of 
oxygen and the absorption of carbon dioxide. Their role in this process is much 
more complicated. The term is slowly being forgotten as the devastation of the 
rainforests increases, and because the greatest volume oxygen is produced by 
phytoplankton. Unfortunately, due to the warming of the water in the oceans, 
the amount of plankton has decreased signifi cantly over the last 10 years. Un-
doubtedly, this is another frightening change in our natural environment, which 
the average person is not aware of at all. 

30  Studzińska J, Spożycie…, op. cit. 
31 Przybysz A, Koncerny mięsne trują środowisko. Przebiły w tym przemysł 

naftowy i transport. Electronic source: https://innpoland.pl/149369,-
globalne-koncerny-miesne-zatruwaja-srodowisko-sztuczne-mieso-na-ratune, ac-
cessed: 5 May 2020. 

32  Populacja świata. Electronic source: https://www.populationof.net/, acces-
sed: 5 May 2020; Nowak, A, Kryzys państwa dobrobytu w kontekście kryzysu 
migracyjnego. Wybrane uwagi, [in:] Nowicka I, Mocarska D (Eds), Współczesne 
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The boundary between the consequences of economic development, 
which, according to the too-broadly understood principle of sustainable 
development, causes enormous damage to the environment, and crime 
against the environment is not always well-defi ned. Often, a complete de-
scription of an environmental crime—due to the modus operandi of the 
perpetrators—also includes other offences such as smuggling, fraudulent 
alterations to documents, corruption, crimes against a person or persons, 
money laundering, arms traffi cking, or drug crime 33. There is also a pro-
cess of the criminal world taking over lucrative markets, their branches, 
and individual industries related to the natural resources of the earth. 
These criminal activities generate increasing profi ts, and hence there is a 
growing demand for their products 34. Despite legal prohibitions, the grow-
ing demand is boosting the predatory exploitation of the plant and animal 
world, whose precious resources fi nd purchasers in the meat and catering 
industry, the pharmaceutical and cosmetics industries, the fashion and 
fur markets, the jewellery and souvenir industry, the entertainment in-
dustry, and among taxidermists and trophy collectors 35.

Researchers analysing illegal markets and environmental crime most 
frequently mention the following categories of phenomena:

 — poaching and trade in species of wild fl ora and fauna,
 — illegal exploitation of global forest resources,
 — organised environmental crime, including traffi cking in avifauna, en-
dangered species of wildlife, and organised forms of sea and ocean 
exploitation 36,
 — criminal activities involving environmental pollution and toxic waste,
 — crimes against animals and humanitarian animal protection,
 — crimes against biodiversity,
 — activity contributing to the deepening of the climate crisis and related 
social confl icts 37.

problemy prawa. Polityka migracyjna, Vol. 3, Szczytno, 2018, p. 168; Kołodko G, 
Wędrujący świat. Warsaw, 2013, p. 396; Kołodko G, Dokąd zmierza świat? Eko-
nomia polityczna przyszłości. Warsaw, 2013, pp. 243 ff. 

33   Pływaczewski W, Nielegalny rynek chronionych gatunków dzikiej fauny i 
fl ory. Geneza, przejawy, przeciwdziałanie. Szczytno, 2016, pp. 93 ff. 

34  Ibid., p. 31. 
35  Ibid., pp. 34 ff. An example of an incomprehensible and appalling situation 

was the killing of the lion Cecil, the main attraction of Hwange National Park in 
Zimbabwe. He was killed by a poacher, who gave the park rangers $50,000 in 
bribes to help him lure the animal out of the park. The park authorities estimate 
that the killing of Africa’s most famous lion means millions of dollars’ worth of 
damage to the country, but Zimbabwe’s environment minister, Oppah Muchin-
guri, said that all of the documentation and the license to kill the lion were in 
order. See: Rogojsz Ł, Zabójca lwa Cecila bezkarny. Electronic source: https://
www.newsweek.pl/swiat/zastrzelony-lew-cecil-z-zimbabwe-dentysta-z-usa-news-
weekpl/j261vf8, accessed: 5 May 2020.

36  Pływaczewski W, Nielegalny…, op. cit., pp. 93 ff.
37  White, R, Heckenberg, A, Green criminology. An introduction to the study 

of environmental harm. New York, 2014, pp. 99 ff.
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Such a great variety of different forms of criminal activity, and the com-
plexity of the natural phenomena and relations between elements of the 
environment are a reason that green criminology must be interdisciplinary 
in nature. It draws on all categories of the following branches of knowl-
edge:

 — humanities (e.g.: philosophy of nature protection, animal rights, man’s 
place in nature), 
 — social sciences (e.g. legal standards of environmental protection, so-
cial phenomena related to changes in nature, demography, cultural 
changes resulting from changes in the environment, analysis of eco-
nomic phenomena affecting the environment and communities, so-
ciological, psychological and political analysis, which will allow the 
causes of migration crises and some confl icts and wars to be assessed), 
 — natural sciences (e.g. chemical, physical, biological, and geographical 
research used to describe natural phenomena and environmental 
crime). 
This interdisciplinarity of green criminology leads to diffi culties in its 

defi nition and theoretical development. There are at least a few terms in the 
relevant literature which intertwine or complement each other, such as:

 — eco-criminology,
 — green criminology,
 — eco-crime, biopiracy,
 — environmental justice. 
The term ‘green criminology’ was introduced by Michael J. Lynch in 

1990, and expanded upon in Nancy Frank and Michael J. Lynch’s 1992 
book, Corporate Crime, Corporate Violence 38, which examined the political 
economic origins of green crime and injustice, and the scope of environ-
mental law. The term became more widely used following publication of a 
special issue on green criminology in the journal Theoretical Criminology 
edited by Piers Beirne and Nigel South in 1998 39. Green criminology has re-
cently started to feature in university-level curricula and textbooks in crim-
inology and other disciplinary fi elds, including police training courses 40.

In Poland, a propagator of criminological research related to environ-
mental issues is Prof. Wiesław Pływaczewski, who proposed the following 
understanding of selected concepts:

 — Eco-criminology (criminology of the environment, environmental crim-
inology) is a science which examines the destructive infl uence of man 
on the natural environment. Its area of interest is primarily crime and 
other forms of pathological behaviour, as well as the participation of 

38  Frank, N.K, Lynch M.J, Corporate Crime, Corporate Violence: A Primer. 
New York, 1992. 

39  South, N, Green A, Field for Criminology? A proposal for a perspective. 
Theoretical Criminology, 1998, No. 2. 

40  Ibid., p. 7; Green criminology. Electronic source: https://en.wikipedia.org/
wiki/Green_criminology, accessed: 5 May 2020.
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states, governments, international corporations and individual com-
munities in generating environmental damage 41.
 — Green criminology signifi cantly broadens the spectrum of research in-
terests in eco-criminology, sets a broader framework of responsibility, 
often going beyond the normative boundaries of criminal law 42. 
Environmental crime is very lucrative and, as it turns out, can be as 

profi table as drug traffi cking. Moreover, it is more diffi cult to detect, and 
the sanctions are much lower. These factors are reasons why this form 
of crime is highly attractive for organised crime groups. The proceeds of 
these crimes can be used in other illegal activities, and there is also evi-
dence that they are used to fi nance terrorism. With regard to organised 
crime against the environment, traditional mafi a-style gangs often use the 
same modus operandi and the same routes as those used for other activi-
ties. According to Europol data from 2011, three out of the 12 most fi nan-
cially viable cross-border criminal activities are linked to environmental 
crime. They include smuggling involving:

 — crime against species of wild fl ora and fauna (estimated annual value: 
USD 7.8–10 billion),
 — wood (estimated annual value: USD 7 billion),
 — fi sh (estimated annual value: USD 4.2–9.5 billion).
The yearly value of international environmental crime is estimated at 

USD 70–213 billion 43.
The destruction and imbalance of many systems in the environment, 

which have now assumed such a large scale that it can certainly be called 
a crisis, is due, as presented in this paper, to a variety of factors. Only 
some of them can be affected by the police. The obvious fi eld of action 
of this environmental formation is to prevent and combat crime against 
the environment. It is good that over the last few years, police activity in 
this area has been gaining in importance and is becoming increasingly 
professional, with specialised cells being set up to fi ght this type of crime. 
International police cooperation in this area is also developing. Interna-
tional organisations such as Interpol and European Union agencies such 
as Europol are focusing their activities on the area of eco-crime, but it 
is a necessity of modern police practice to cooperate with many different 
stakeholders, including non-police ones.

The fi ght against environmental crime involves all authorities aiming 
to improve the effectiveness of police cooperation. The international com-
munity, national governments and NGOs are involved. Environmental 
protection is currently one of the most important issues which must be 
addressed not only by the police, but by humanity as a whole. Our quality 
of life and perhaps our survival depend on it.

41  Pływaczewski W, Nielegalny…, op. cit., pp. 47–48.
42  Ibid., pp 47–48. 
43   Environmental Crime. E. Electronic source: https://www.europol.europa.

eu/crime-areas-and-trends/crime-areas/environmental-crime, accessed: 5 May 
2020.
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Keywords: natural environment, crisis, green criminology, eco-crime, 
police cooperation

Summary: The article provides an overview of the causes of the current 
environmental crisis, with three main sources being identifi ed: industrial 
development and large-scale agriculture, a rapidly growing global population, 
and environmental crime.

The most serious environmental problems, such as global warming, air 
and soil pollution have also been characterised. The author briefl y charac-
terises the defi nitions related to eco-criminology. The international commu-
nity, governments, and NGOs are involved in improving the effectiveness of 
police cooperation in the fi ght against eco-crime, but it is still not effective 
enough.

Environmental protection is currently one of the most important issues 
that humanity must address. The quality of our lives and maybe our surviv-
al depend on it.
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Wstęp

Przedmiotem niniejszego artykułu jest sprawa Gäfgen przeciwko Niem-
com 3, która stała się obiektem oceny sądów niemieckich oraz Europejskiego 

1  Dr Krystyna Patora — doktor nauk prawnych, absolwentka Wydziału Pra-
wa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończyła 16 kierunków studiów 
podyplomowych, m.in. na Uniwersytecie Łódzkim, Uniwersytecie Jagiellońskim, 
Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie Wrocławskim, Uniwersytecie Ślą-
skim, Polskiej Akademii Nauk oraz w Szkole Głównej Handlowej. Ponadto ukoń-
czyła około 50 kursów, w tym kursy rachunkowości oraz roczny kurs neurolin-
gwistycznego programowania. Jest autorką artykułów dotyczących problematyki 
korupcji, pojęcia bezprawności w różnych gałęziach prawa, analizy kryminal-
nej, prania brudnych pieniędzy, „pustych” faktur VAT, zasady lex certa oraz li-
chwy. W latach 2009–2014 była prokuratorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi, 
a od 2014 r. jest prokuratorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi. 

   Kontakt z autorką za pośrednictwem redakcji. 
2  Kom. Emil Świąder — magister bezpieczeństwa wewnętrznego, absolwent Wyż-

szej Szkoły Policji w Szczytnie. Ukończył studia podyplomowe o kierunku menedżer 
w służbach publicznych w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz szereg kur-
sów specjalistycznych, m.in. z zakresu rozpoznania minersko-pirotechnicznego, ne-
gocjacji policyjnych, dowódców akcji i operacji. Brał udział w około 20 szkoleniach 
krajowych i zagranicznych związanych m.in. z komunikacją kryzysową, wywiera-
niem wpływu na ludzi, postępowaniem w sytuacjach kryzysowych, profi lowaniem 
kryminalnym, terroryzmem, radykalizmem, ekstremizmem oraz zagrożeniami o cha-
rakterze terrorystycznym. Od 2003 r. jest funkcjonariuszem Policji pełniącym służ-
bę na terenie woj. śląskiego, od 2017 r. zajmuje stanowisko eksperta Zespołu Za-
rządzania Kryzysowego Sztabu Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

   Kontakt z autorem za pośrednictwem redakcji. 
3  Wyrok ETPC z 1 czerwca 2010 r. w sprawie Gäfgen przeciwko Niemcom, 

sygn. 22978/05, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22dmdocnumber%22:[%2
2868977%22],%22itemid%22:[%22001-99015%22]}>, 28 grudnia 2019 r.; wyrok 
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Trybunału Praw Człowieka (dalej jako: ETPC), dotycząc uznania za torturę 
samą groźbę tortury 4 wypowiedzianą przez funkcjonariusza niemieckiej 
policji do sprawcy porwania dziecka. Problematyka postępowania organów 
ścigania w tzw. trudnych przypadkach, gdzie z jednej strony chodzi o ochro-
nę największej wartości, jaką jest życie ludzkie, natomiast z drugiej strony 
o stosowanie odpowiednich procedur wobec sprawcy czynu zabronionego 
sprowadzającego zagrożenie dla życia innego człowieka lub innych ludzi, nie 
jest przedmiotem zbyt licznych opracowań, a przecież w każdym momencie 
każdy funkcjonariusz policji w każdym kraju może stanąć przed wyborem 
rodzaju postępowania w tego typu sprawach, z kolei każdy prokurator 
może dokonać oceny prawnej takiego postępowania. Dlatego konieczne jest, 
aby przeprowadzić analizę tej sprawy i odpowiedzieć na pytanie o sposób 
postępowania organów ścigania i prokuratury w takich sytuacjach, lecz 
w kontekście przyjętych regulacji prawnych i zaprezentowanych poglądów 
przez ETPC. 

Stan faktyczny sprawy

W sprawie niemieckiej Gäfgen przeciwko Niemcom ustalono, że J. był 
najmłodszym synem poważanej rodziny bankierskiej zamieszkałej 
we Frankfurcie nad Menem 5. Sprawcą czynu zabronionego był, jak się póź-
niej okazało, student prawa, który jednocześnie był znajomym siostry po-
krzywdzonego J. 27 września 2002 r. sprawca zwabił 11-letniego J. do swo-
jego mieszkania we Frankfurcie nad Menem, kłamiąc, że jego siostra zosta-
wiła w tym miejscu swoją kurtkę, a następnie udusił go. Kolejno sprawca 
złożył w miejscu zamieszkania rodziców J. pismo, w którym poinformował, 
że ich syn został uprowadzony przez kilka osób. Ze złożonego pisma wyni-
kało, że rodzice dziecka będą mogli zobaczyć swojego syna, jeśli porywacze 
otrzymają milion euro i jeśli uda się im opuścić kraj. W sprawie ustalono, 
że sprawca pojechał nad staw, oddalony około godzinę drogi samochodem 
od Frankfurtu nad Menem, a następnie na prywatnej działce niedaleko Bir-
stein ukrył pod kładką ciało uduszonego chłopca. 30 września 2002 r., oko-
ło 1 w nocy, sprawca odebrał okup na przystanku tramwajowym i od tego 
momentu był obserwowany przez policję. Ustalono, że sprawca część oku-
pu wpłacił na swoje konta, a resztę pieniędzy ukrył w swoim mieszkaniu. 
Po południu tego samego dnia policja zatrzymała go na lotnisku we Frank-
furcie nad Menem. Po zatrzymaniu sprawca został doprowadzony do le-
karza w klinice lotniska z powodu dolegliwości związanych z układem 

nr 22978 ETPC z 30 czerwca 2008 r. Gäfgen przeciwko Niemcom, <https://www.
hrr-strafrecht.de/hrr/egmr/05/22978-05-1.php>, 3 sierpnia 2019 r.; dalej jako: 
wyrok z 30 czerwca 2008 r.

4  W. Brzozowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa człowieka, Warszawa 
2018, s. 133. W publikacji sprawa ta została przedstawiona jako przykład tego, 
że sama groźba użycia tortury może być uznana za torturę.

5  Stan faktyczny sprawy został ustalony na podstawie wyroku z 30 czerwca 
2008 r.
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krążenia i obrażeniami skóry, a następnie został zabrany na komendę poli-
cji we Frankfurcie nad Menem. Na miejscu funkcjonariusz M. policji zako-
munikował mu, że jest podejrzany o to, iż uprowadził J., a kolejno pouczył 
go o prawach przysługujących mu jako podejrzanemu, w szczególności 
o prawie do niewypowiadania się w tej sprawie bądź prawie do ustanowie-
nia adwokata. Natępnie zatrzymany mężczyzna został zapytany przez funk-
cjonariusza policji o przebieg zdarzenia (chodziło o odnalezienie porwanego 
dziecka). W odpowiedzi zatrzymany mężczyzna podał, że dziecko jest prze-
trzymywane przez innego porywacza. Na żądanie zatrzymanego mężczyzny 
policja zezwoliła na 30-minutową rozmowę z adwokatem. Po rozmowie z ad-
wokatem zatrzymany mężczyzna podał, że inne osoby, tj. F.R. i M.R., upro-
wadziły chłopaka i ukryły go w chatce nad jeziorem. Następnie funkcjona-
riusz M. i sprawca uzgodnili, że rozpytanie będzie kontynuowane następne-
go ranka. Wczesnym rankiem 1 października 2002 r., zanim funkcjonariusz 
M. rozpoczął służbę, inny funkcjonariusz E. poinformował zatrzymanego, 
a uczynił to po poinstruowaniu go przez zastępcę komendanta frankfur-
ckiej policji D. (der Vizepräsident der Frankfurter Polizei D. 6), że wyrządzone 
mu będą ogromne bóle (massive Schmerzen) przez specjalnie do tego celu 
przygotowaną osobę (von einer speziell für diese Zwecke ausgebildeten Per-
son), jeśli nie wyjawi miejsca przebywania dziecka (wenn er den Aufenthalt-
sort des Kindes nicht preisgebe). Według danych skarżącego funkcjonariusz 
groził (drohte ihm der Beamte […] an) mu, że zamknie go w celi z dwoma 
czarnoskórymi, którzy wykorzystają go seksualnie (mit zwei großen Schwa-
rzen in eine Zelle zu sperren, die ihn sexuell missbrauchen würden). Ustalono 
również, że funkcjonariusz uderzył zatrzymanego dłonią w klatkę piersiową 
(mit der Hand einen Schlag gegen den Brustkorb versetzt) i potrząsnął nim 
(ihn derart geschüttelt), w wyniku czego zatrzymany mężczyzna uderzył raz 
głową o ścianę (dass er einmal mit dem Kopf an die Wand geschlagen sei). 
Trzeba podkreślić, że czynności te miały miejsce po przekazaniu przez za-
trzymanego informacji, iż porwany chłopiec żyje. Powyższe ustalenia przyję-
to jako wykazane, mimo że rząd zaprzeczał (die Regierung bestritt), iż zatrzy-
manemu mężczyźnie grożono seksualnym wykorzystaniem (dem Beschwer-
deführer sexueller Missbrauch angedroht wurde). Przedstawiając dalej stan 
faktyczny, ustalono, że zatrzymany mężczyzna, ze strachu przed groźbami 
(aus Angst vor den angedrohten Maßnahmen), po 10 minutach od rozpoczę-
cia rozpytania (nach etwa 10 Minuten Befragung), podał dokładne miejsce, 
w którym było dziecko (den genauen Ort, an dem sich das Kind befand). 
Zatrzymany mężczyzna zastrzegł również, że tylko w obecności funkcjona-
riusza M. pojedzie na miejsce, w którym ukrył porwanego chłopca J. Wobec 
tego sprawca został zawieziony wraz z funkcjonariuszem M. i innymi funk-
cjonariuszami policji, lecz bez funkcjonariusza E. (ohne E.), który kierował 
do niego groźby, do Birstein. Policja, po przybyciu na miejsce, odnalazła 
zwłoki porwanego chłopca J., które były ukryte pod kładką, przy stawie, 

6  W trosce o precyzyjne ustalenie stanu faktycznego sprawy istotne (z punktu 
widzenia omawianej problematyki), dane oraz informacje zostały przedstawione 
także w nawiasach wraz z oryginalnymi zwrotami z uzasadnienia omawianego 
orzeczenia w języku niemieckim.
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niedaleko Birstein. Odnalezienie zwłok zostało zarejestrowane na nagraniu 
video. Policja odnalazła w pobliżu stawu, niedaleko Birstein, ślady opon, 
które pochodziły z pojazdu zatrzymanego. Ważne w relacjonowaniu stanu 
faktycznego jest to, że w drodze powrotnej z Birstein na komendę policji 
we Frankfurcie nad Menem zatrzymany mężczyzna, zapytany przez funk-
cjonariusza M. o swój udział w zdarzeniu (von dem Kriminalbeamten M. be-
fragt wurde), przyznał się do uprowadzenia i zabicia chłopca J. (gestand er, 
J. entführt und getötet zu haben). 

Odnosząc się do zgromadzonego materiału dowodowego, trzeba stwier-
dzić, że policja zabezpieczyła również podręczniki, plecak i ubranie, które 
porwany chłopiec miał na sobie w momencie uprowadzenia, oraz maszynę 
do pisania — użytą do napisania listu z żądaniem okupu. Wspomnia-
ne przedmioty znajdowały się w pojemnikach, które zatrzymany męż-
czyzna wskazał w drodze powrotnej do Frankfurtu nad Menem (auf dem 
Rückweg nach Frankfurt am Main bezeichnet hatte). Oprócz tego w miesz-
kaniu sprawcy odnaleziony został prawie cały okup oraz kartka z notat-
kami dotyczącymi zaplanowania przestępstwa (wurden […] das gesamte 
Lösegeld sowie ein Zettel mit Notizen zur Planung des Verbrechens in der 
Wohnung des Beschwerdeführers aufgefunden). Obdukcja zwłok po-
rwanego chłopca J., przeprowadzona 2 października 2002 r., wykazała, 
że chłopiec się udusił (erstickt ist). Istotne dla ustaleń faktycznych jest 
także to, że 1 października 2002 r. zatrzymany mężczyzna po powrocie 
z Birstein rozmawiał ze swoim adwokatem N., który rano daremnie pró-
bował się skontaktować ze swoim klientem (vergeblich versucht hatte), 
aby przedyskutować sprawę 7. Z treści powołanego orzeczenia wynika po-
nadto, że w adnotacji przeznaczonej do akt policyjnych z 1 października 
2002 r. zastępca komendanta frankfurckiej policji D. stwierdził, iż o ile 
porwany chłopiec jeszcze żyje, o tyle rano tamtego dnia znajdował się 
w poważnym zagrożeniu życia (in akuter Lebensgefahr befi nde) ze względu 
na brak żywności i temperaturę na zewnątrz. Aby ratować życie dziecka 
(um das Leben des Kindes zu retten), zastępca komendanta frankfurckiej 
policji D. nakazał przesłuchanie sprawcy przez funkcjonariusza E., stosu-
jąc groźby zadawania bólu, które nie prowadziłyby do odniesienia ran (un-
ter Androhung von Schmerzen, die nicht zu Verletzungen führen würden). 
Przesłuchanie samo w sobie miało być przeprowadzone pod nadzorem le-
karza (unter ärztlicher Aufsicht). Zastępca komendanta frankfurckiej policji 
D. odnotował również, że poinstruował innego funkcjonariusza, aby ten 
zdobył serum prawdy (Wahrheitsserum) 8, które miało być podane sprawcy. 

7  Wyrok ETPC z 17 stycznia 2012 r. Alchagin przeciwko Rosji, sygn. 20212/05, 
LEX nr 1101570. W wyroku orzeczono, że oparcie się na wyjaśnieniach, które zo-
stały złożone w obecności adwokata, a następnie potwierdzone w dalszym postę-
powaniu w obecności adwokata, nie narusza standardu rzetelnego postępowania 
z art. 6 konwencji z 4 listopada 1950 r. o ochronie praw człowieka i podstawo-
wych wolności (DzU z 1993 r., nr 61, poz. 284; dalej jako: EKPC). Zob. W. Jasiń-
ski, Nielegalnie uzyskane dowody w procesie karnym, Warszawa 2019, s. 165. 

8  Określenie substancji psychoaktywnej zwiększającej szansę na uzyskanie 
informacji od człowieka, który nie może lub nie chce ich ujawnić. Serum prawdy, 
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Według adnotacji przesłuchanie sprawcy uprowadzenia dziecka służyło 
nie wspieraniu procesu karnego (nicht der Förderung des Strafverfahrens) 
odnoszącego się do porwania, lecz wyłącznie ratowaniu życia dziecka (son-
dern ausschließlich der Rettung des Lebens des Kindes). Z uwagi na to, że 
skarżący, po tym jak funkcjonariusz E. groził mu zadawaniem bólu, już 
przyznał się do winy (bereits ein Geständnis abgelegt habe), nie zostały 
zastosowane żadne środki (seien keine Maßnahmen durchgeführt worden) 
celem uzyskania dalszych informacji.

Problemem prawnym, który był przedmiotem rozstrzygnięć sądowych 
w Niemczech, a następnie stał się zagadnieniem omawianego orzeczenia 
ETPC, była kwestia oceny zachowania zastępcy komendanta niemieckiej 
policji we Frankfurcie nad Menem D. wydającego polecenie określonego 
zachowania podwładnemu oraz podległemu mu funkcjonariuszowi policji 
E., który groził zatrzymanemu mężczyźnie (celem tego postępowania było 
nakłonienie zatrzymanego, aby ujawnił miejsce przetrzymywania porwane-
go chłopca). Należy podkreślić, że w momencie wydawania oraz kierowania 
tych gróźb, według przekazanych informacji, uprowadzony chłopiec żył. 
Stąd ocena zachowania funkcjonariuszy policji — przez sądy niemieckie — 
w kategoriach przekroczenia uprawnień, a ETPC w kategorii naruszenia 
na podstawie art. 3 EKPC. 

Orzeczenia sądów krajowych w sprawie Gäfgen przeciwko Niemcom.
Orzeczenie dotyczące sprawcy porwania

Na wstępie istotne z punktu widzenia prawnego jest wskazanie mate-
riału dowodowego, który został zgromadzonym w sprawie. Trzeba zazna-
czyć, że sprawca podtrzymał przyznanie się do winy podczas policyjnego 
przesłuchania (in einer polizeilichen Vernehmung), które miało miejsce 
4 października 2002 r., oraz w trzech prokuratorskich przesłuchaniach 
(in drei staatsanwaltlichen Vernehmungen) i jednym przesłuchaniu sądo-
wym, które odbyło się 30 stycznia 2003 r. (in einer amtsrichterlichen Ver-
nehmung am 30. Januar 2003) 9. Pomimo tego sprawca — reprezentowany 
przez swojego adwokata — złożył wniosek o umorzenie postępowania (ei-
nen Antrag auf Einstellung des Verfahrens). Sprawca twierdził, że funk-
cjonariusz E. groził mu (habe […] angedroht), na polecenie zastępcy ko-
mendanta policji we Frankfurcie nad Menem, zadaniem ogromnego bólu 
i wykorzystaniem seksualnym (die Zufügung massiver Schmerzen und 
sexuellen Missbrauch). Sprawca podnosił, że postępowanie funkcjonariu-
sza E. naruszało § 136a Strafprozessordnung (niemiecki kodeks postę-
powania karnego; dalej jako: StPO) 10 oraz art. 3 EKPC i usprawiedliwiało 

<https://pl.wikipedia.org/wiki/Serum_prawdy>, 28 grudnia 2019 r. W treści wy-
roku ETPC wskazano tylko określenie Wahrheitsserum, które zostało przetłuma-
czone jako serum prawdy.

 9  Wyrok z 30 czerwca 2008 r.
10  Strafprozessordnung vom 1.02.1977 (BGBl. I S. 2652, 2697). Zob. <htt-

ps://dejure.org/gesetze/StPO/136a.html>, 3 sierpnia 2019 r. — „(1) Wolność 
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umorzenie prowadzonego wobec niego postępowania. Ponadto spraw-
ca porwania wnioskował, że w następstwie wpływu skierowanej prze-
ciwko niemu groźby przemocy (Gewaltandrohung) również pozostałe 
wypowiedzi, które złożył przed organami dochodzeniowymi, w procesie 
karnym nie mogą być wykorzystane (im Strafverfahren nicht verwer-
tet werden könnten). Oprócz tego skarżący wnioskował o stwierdzenie, 
że na podstawie naruszenia paragrafu § 136a StPO miał miejsce zakaz 
wykorzystania wszystkich materiałów dowodowych, takich jak np. cia-
ło dziecka, które znane były organom śledczym na podstawie jego wy-
muszonych wypowiedzi (abgepresste Aussagen). 9 kwietnia 2003 r. Sąd 
Krajowy we Frankfurcie nad Menem odrzucił wniosek sprawcy o umo-
rzenie prowadzonego przeciwko niemu postępowania. Sąd postanowił, 
że wobec sprawcy występowała groźba zadania ogromnego bólu, kiedy 
odmawiał (wenn er sich weigere) ujawnienia miejsca przetrzymywania 
ofi ary (den Aufenthaltsort des Opfers preiszugeben). Nie uważał jednak 
za dowiedzione, że sprawcy grożono również wykorzystaniem seksual-
nym bądź wpływano na niego w inny sposób. Sąd stwierdził także, że już 
groźba zadania bólu skarżącemu (bereits die Androhung, dem Beschwer-
deführer Schmerzen zuzufügen) była niezgodna (rechtswidrig) z § 136a 
StPO i art. 1 i 104 ust. 1 zdaniem 2 Grundgesetz (niemiecka konstytucja, 
zwana także jako Verfassung; dalej jako: konstytucja) 11  i art. 3 EKPC. 
Mimo to naruszenie konstytucji (Verfassungsverstoß) nie stanowiło 
przeszkody w postępowaniu karnym, jakie było prowadzone przeciwko 
sprawcy porwania. Na podstawie § 136a ust. 3 StPO wypowiedzi, które 
powstały przez zastosowanie zakazanych metod przesłuchiwania (ver-
botener Vernehmungsmethoden) — zdaniem Sądu — nie mogły być wy-
korzystane (nicht verwertet werden) w postępowaniu karnym prowadzo-
nym przeciwko oskarżonemu (in dem gegen den Angeklagten geführten 
Strafverfahren). Sąd przyjął, że funkcjonariusz E. zastosował zakazane 
metody przesłuchania w rozumieniu § 136a ust. 1 StPO, grożąc skarżą-
cemu zadaniem bólu, jeśli ten nie wyjawi miejsca pobytu dziecka, i uznał 
za niedopuszczalne wykorzystanie wypowiedzi skarżącego, które padły 
na podstawie wykorzystania tego zakazanego środka dochodzeniowego, 

decyzji woli i woli działania podejrzanego nie może być ograniczana przez mal-
tretowanie, przez zmęczenie, przez naruszenie cielesne, przez podanie środków, 
przez męczenie, przez oszustwo lub poprzez hipnozę. Przymus może być użyty 
tylko w przypadku, jeśli dopuszcza to prawo procedury karnej. Groźba z użyciem 
środka niedozwolonego i obietnica ustawowo nieprzewidzianej korzyści są zabro-
nione. (2) Środki, które zdolność przypominania lub zdolność oceny sytuacji po-
dejrzanego ograniczają, są niedozwolone. (3) Zakaz wspomniany w ustępie 1 lub 
2 obowiązuje bez względu na zgodę podejrzanego. Wypowiedzi, które zaistniały 
z naruszeniem tego zakazu, nie mogą być wykorzystane nawet wtedy, jeśli podej-
rzany na to wykorzystanie się zgadza” — tłum. K.P.

11  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. 
I S. 1546). Zob. <https://www.gesetze-im-internet.de/gg/BJNR000010949.html>, 
3 sierpnia 2019 r.
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jako materiału dowodowego. Zakaz wykorzystania dowodu objął nie tylko 
wypowiedzi, które zostały sformułowane bezpośrednio po groźbie, dlate-
go wskutek dalszego oddziaływania naruszenia § 136a StPO w postępo-
waniu karnym nie mogłyby być wykorzystane również pozostałe wypo-
wiedzi (auch die sonstigen Aussagen), które skarżący od tego momentu 
przekazał organom śledczym (seit diesem Zeitpunkt vor den Ermittlungs-
behörden gemacht habe). Sąd postanowił, że wszystkie zeznania i wypo-
wiedzi skarżącego (sämtliche Geständnisse und Aussagen des Beschwer-
deführers), które do tej pory zostały złożone przed policją, prokuratorem 
i sędzią (vor der Polizei, einem Staatsanwalt und einem Amtsrichter erfolgt 
waren), zgodnie z § 136a ust. 3 zdaniem 2 StPO, nie mogą być wykorzy-
stane (nicht verwertet werden dürften) w prowadzonym przeciwko niemu 
postępowaniu karnym. 

Nie skutkowało to jednak całkowitym uwolnieniem sprawcy porwania 
od odpowiedzialności karnej, ponieważ sąd wyszedł z założenia, że biorąc 
pod uwagę wagę zarzutów, które zostały przedstawione sprawcy, oraz 
wymiar niezgodnych z prawem zachowań funkcjonariuszy, nie można 
mówić o tak nadzwyczajnym (außergewöhnlichen) i nieakceptowalnym 
(unerträglichen) naruszeniu zasady państwa prawa (Rechtsstaatsverstoß) 
w postępowaniu śledczym, żeby stało ono na przeszkodzie przeprowa-
dzenia procesu postępowania karnego (der Durchführung des Strafver-
fahrens entgegenstehen würde) 12. Pozostałe w sprawie dowody nie były 
dotknięte jednak tą wadą i dały podstawę do podjęcia decyzji przez sąd, 
który 28 lipca 2003 r. uznał oskarżonego winnym zabójstwa 13 (des Mor-
des schuldig sein) w zbiegu z (in Tateinheit mit) szantażem oraz upro-
wadzeniem ze skutkiem śmiertelnym (erpresserischem Menschenraub 
mit Todesfolge) i skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności 
(verurteilte ihn zu lebenslanger Freiheitsstrafe), stwierdzając szczególną 
wagę winy. 

Wobec powyższego należy stwierdzić, że podczas postępowania zo-
stała zastosowana koncepcja owoców zatrutego drzewa, która dotknęła 

12  Zob. W. Jasiński, Nielegalnie…, wyd. cyt., s. 164. W publikacji wskazano, 
że naruszenie art. 3 EKPC w celu zapewnienia skazania oskarżonemu zdyskre-
dytowałoby wymiar sprawiedliwości. W omawianej sprawie ocena zachowania 
funkcjonariuszy policji w pierwszej kolejności obejmowała te czynności zmierza-
jące do ustalenia miejsca pobytu porwanego dziecka, które według posiadanych 
przez policję we Frankfurcie nad Menem informacji żyło.

13  Umyślne zabójstwo człowieka zakwalifi kowane zostało w § 211 Strafge-
setzbuch z 15 maja 1871 r. (niemiecki kodeks karny; BGBl. I S. 1626, 1663). 
Według wspomnianego przepisu umyślne zabójstwo człowieka należy traktować 
jako morderstwo, jeśli określone obciążające cechy mają miejsce. Mordercą jest 
w szczególności ten, kto zabija człowieka dla żądzy zabijania, w celu zaspokoje-
nia żądzy seksualnej, z chęci wzbogacenia się lub w wyniku motywacji zasłu-
gującej na szczególne potępienie. Jest ono zagrożone karą dożywotniego pozba-
wienia wolności. Zob. E. Schwierskott-Matheson, Deutsches Strafgesetzbuch, 
Regensburg 2013, s. 240–241.
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wszystkie wypowiedzi sprawcy, jakie były składane przez niego przed od-
powiednimi organami. W sprawie występowały jednak inne dowody, które 
zostały przyjęte przez sąd jako podstawa do wydania orzeczenia 14.

Orzeczenie dotyczące funkcjonariuszy Policji

Osobnym zagadnieniem jest kwestia oceny zachowań funkcjonariuszy, 
w szczególności zastępcy komendanta policji we Frankfurcie nad Menem 
D., który wydał polecenie skierowania gróźb do sprawcy porwania dzie-
cka celem uzyskania informacji dotyczących miejsca pobytu porwanego, 
oraz funkcjonariusza E., który wykonał to polecenie. Trzeba podkreślić, 
co też wynika z wyżej opisanego materiału dowodowego, że kierowanie 
gróźb zostało wraz ze wskazaniem stanu faktycznego i uzasadnieniem ta-
kiego postępowania udokumentowane w formie adnotacji (in einem für 
die Polizeiakte bestimmten Vermerk). Z tego powodu w sprawie nie pojawił 
się problem udowodnienia podjęcia określonej decyzji i postępowania, ale 
oceny prawnej decyzji i postępowania funkcjonariuszy policji. 

Tak jak wyżej wskazano, doszło do naruszenia procedury karnej w za-
kresie odebrania stanowiska od sprawcy porwania co do miejsca prze-
trzymywania porwanego dziecka, dlatego 20 grudnia 2004 r. Sąd Krajowy 
we Frankfurcie nad Menem 15, opierając się na tych ustaleniach, uznał 
funkcjonariusza E. winnego zmuszania w trakcie sprawowania urzę-
du (sprach der Nötigung im Amt schuldig). Sąd upomniał oskarżonego 
i zastrzegł skazanie go na karę grzywny 60 stawek dziennych — każda 
po 60 euro (Geldstrafe von 60 Tagessätzen zu je 60 Euro), jeśli popełnił-
by podczas okresu zawieszenia (während der Bewährungsfrist) inny czyn 
karalny. Sąd uznał również za winnego 16 zastępcę komendanta frankfur-
ckiej policji D., który nakłaniał podwładnego do nadużycia urzędu (zu ei-
ner Nötigung im Amt). Sąd upomniał (verwarnte) zastępcę komendanta 
frankfurckiej policji D. i zastrzegł skazanie go (behielt die Verurteilung […] 
vor) na karę grzywny 90 stawek dziennych — każda po 120 euro (zu einer 
Geldstrafe von 90 Tagessätzen zu je 120 Euro). Sprawca porwania zezna-
wał w tym postępowaniu jako świadek. 

Sprawa Gäfgen przeciwko Niemcom stała się w Niemczech podstawą 
do dyskusji o odejściu od bezwzględnego zakazu stosowania tortur oraz 
podziału stanowisk od uznania bezwzględnego zakazu tortur do przyjęcia, 
że zagrożenie wyrządzenia bólu jest środkiem adekwatnym i koniecznym 
do ratowania życia 17. 

14  W. Jasiński, Nielegalnie…, wyd. cyt., s. 165 [za:] wyrok ETPC z 11 lutego 
2014 r. w sprawie Cĕsnieks przeciwko Łotwie, sygn. 9278/06.

15  Wyrok z 30 czerwca 2008 r.
16  Tamże.
17  Zob. J. Kulesza, Legalne tortury [w:] A. Błachnio-Parzych i in. (red.), Prob-

lemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Sku-
pińskiego, Warszawa 2013, s. 1038 i nast.
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Orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie Gäfgen 
przeciwko Niemcom

Punktem wyjścia do oceny opisanego wyżej stanu faktycznego była 
EKPC, zgodnie z którą „Nikt nie może być poddany torturom ani nie-
ludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu albo karaniu” 18. Odnosząc się 
do kwestii rozumienia tego przepisu, trzeba w pierwszej kolejności wska-
zać, że art. 3 EKPC nie przewiduje żadnego wyjątku, a jednocześnie zgod-
nie z art. 15 ust. 2 EKPC 19 jego zastosowanie nie podlega uchyleniu, nawet 
jeżeli występuje niebezpieczeństwo publiczne zagrażające życiu narodu 20.

W przedmiotowej sprawie ETPC nie tylko przyjął, że doszło do nieludz-
kiego traktowania, ale także uznał, że sama groźba zastosowania tortur 
jest już torturą. Dlatego też punktem wyjścia powinno być ustalenie, jakie 
zachowanie winno być uznane za nieludzkie, a dalej ustalenie cech, jakimi 
winno wyróżniać się zachowanie, które zostanie uznane za torturę. Za po-
niżające traktowanie może być uznane takie zachowanie, które wzbudzi-
ło w ofi erze uczucie lęku, niepokoju lub niższości. Aby uznać karanie lub 
traktowanie za nieludzkie lub upokarzające, cierpienie i upokorzenie muszą 
wykraczać poza nieuchronny element cierpienia i upokorzenia związanego 
z daną formą uprawnionego traktowania 21. Pod tymi ogólnymi stwierdze-
niami kryją się konkretne stany faktyczne, które ocenione są w kategoriach 
art. 3 EKPC. Przykładowo jako poniżające traktowanie uznane zostało po-
kazywanie oskarżonego w kajdankach na rozprawie czy publiczne poka-
zywanie oskarżonego w klatce w otoczeniu dużej liczby funkcjonariuszy 22.

Jeżeli chodzi o pojęcie tortur, to ich definicja legalna znajduje się 
w art. 1 konwencji z 2 grudnia 1984 r. w sprawie zakazu stosowania tortur 

18  EKPC, art. 3.
19  Tamże, art. 15 ust. 1. „W przypadku wojny lub innego niebezpieczeństwa 

publicznego zagrażającego życiu narodu, każda z Wysokich Układających się 
Stron może podjąć środki uchylające stosowanie zobowiązań wynikających z ni-
niejszej konwencji w zakresie ściśle odpowiadającym wymogom sytuacji, pod wa-
runkiem że środki te nie są sprzeczne z innymi zobowiązaniami wynikającymi 
z prawa międzynarodowego”. 

Tamże,, art. 15 ust. 2. „Na podstawie powyższego przepisu nie można uchylić 
zobowiązań wynikających z artykułu 2, z wyjątkiem przypadków śmierci będą-
cych wynikiem zgodnych z prawem działań wojennych, oraz zobowiązań zawar-
tych w artykułach 3, 4 (ustęp 1) i 7”.

20  Wyrok ETPC z 7 kwietnia 2015 r. Cestaro przeciwko Włochom, sygn. 
6884/11, <https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%
22],%22appno%22:[%226884/11%22],%22documentcollectionid2%22:[%22CHA
MBER%22],%22itemid%22:[%22001-153901%22]}>, 28 grudnia 2019 r.; W. Brzo-
zowski, A. Krzywoń, M. Wiącek, Prawa…, wyd. cyt., s. 130 i nast.

21  Wyrok ETPC z 13 lutego 2014 r. Tali przeciwko Estonii, sygn. 66393/10, 
<https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2266393/10%22],%22item
id%22:[%22001-140785%22]}>, 28 grudnia 2019 r.

22  M.A. Nowicki, Wokół Konwencji Europejskiej, Warszawa 2013, s. 413 i nast.
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oraz innego okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo 
karania, przyjętej przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 
10 grudnia 1984 r. 23, który stanowi, że określenie tortury oznacza każde 
działanie, którym jakiejkolwiek osobie umyślnie zadaje się ostry ból lub 
cierpienie, fi zyczne bądź psychiczne, w celu uzyskania od niej lub od oso-
by trzeciej informacji lub wyznania, w celu ukarania jej za czyn popełniony 
przez nią lub osobę trzecią albo o którego dokonanie jest ona podejrzana, 
a także w celu zastraszenia lub wywarcia nacisku na nią lub trzecią osobę 
albo w jakimkolwiek innym celu wynikającym z wszelkiej formy dyskry-
minacji, gdy taki ból lub cierpienie powodowane są przez funkcjonariusza 
państwowego czy inną osobę występującą w charakterze urzędowym lub 
z ich polecenia albo za ich wyraźną lub milczącą zgodą. Określenie to nie 
obejmuje bólu lub cierpienia wynikających jedynie ze zgodnych z prawem 
sankcji, nieodłącznie związanych z tymi sankcjami lub wywołanych przez 
nie przypadkowo 24. Przyjmuje się, że tortury są szczególną formą umyśl-
nego, nieludzkiego traktowania powodującego bardzo poważne i dotkliwe 
cierpienie 25.

Wracając do omawianej sprawy, trzeba wskazać, że w toku procesu 
przed ETPC niemiecki rząd przyznał z żalem (mit Bedauern), że podczas 
przesłuchania sprawcy porwania funkcjonariusz E. dopuścił się do naru-
szenia art. 3 EKPC 26. Niemiecki rząd podkreślił, że składającemu zażalenie 
grożono ogromnym bólem, jeśli nie złoży wyjaśnień odnośnie miejsca prze-
bywania J. Do gróźb doszło rankiem 1 października 2002 r., kiedy biorący 
udział w przesłuchaniu funkcjonariusze wychodzili z założenia, że J. mógł 
jeszcze żyć (J. noch leben könnte), jednak znajdował się w dużym zagroże-
niu życia (in großer Lebensgefahr sein würde). 

Europejski Trybunał Praw Człowieka przyjął 27, że nie może być uspra-
wiedliwione (nicht gerechtfertigt werden kann) naruszenie art. 3 EKPC 
i to niezależnie od zachowania osoby zainteresowanej, również w celu ra-
towania życia (zur Rettung von Leben) i w przypadku sytuacji wyjątkowej 
dla całego kraju (im Fall eines Notstand für den gesamten Staat).

Ponadto ETPC orzekł, że jeśli jakiejkolwiek osobie grozi się bezpośred-
nio i realnie torturami (unmittelbar und realistisch mit Folter), stanowi to, 
tak jak w sprawie Gäfgen, naruszenie art. 3 EKPC — przynajmniej w for-
mie nieludzkiego traktowania (mindestens in Form der unmenschlichen 
Behandlung) 28. 

23  DzU z 1989 r., nr 63, poz. 378.
24  M.A. Nowicki, Wokół…, wyd. cyt., s. 390.
25  Wyrok Wielkiej Izby ETPC z 18 stycznia 1978 r. Irlandia przeciwko 

Wielkiej Brytanii, skarga nr 5310/71, § 167, <https://translate.google.com/
translate?hl=pl&sl=en&u=https://sip.lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/
orzeczenia-sadow/5310-71-ireland-v-wielka-brytania-wyrok-europejskiego-
-522550137&prev=search>, 28 grudnia 2019 r.

26  Wyrok z 30 czerwca 2008 r.
27  Tamże.
28  Tamże.
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Europejski Trybunał Praw Człowieka zwrócił także uwagę na kwestię 
zadośćuczynienia, wskazując, że w warunkach, w jakich w pojedynczym 
przypadku, z powodu naruszenia art. 3 EKPC, w sytuacji wystarczającego 
zadośćuczynienia (wegen einer hinreichenden Kompensation) przez pań-
stwo naruszające, sygnatariusza EKPC (durch den verletzenden Vertrag-
sstaat), stanowisko ofi ary (die Opferstellung) może zostać odrzucone (ent-
fallen kann) 29, co oznaczało, że skarżący utracił status ofi ary 30. Odmienne 
orzeczenie odnośnie statusu ofi ary zostało wydane 1 czerwca 2010 r. 31

Europejski Trybunał Praw Człowieka, co do ważności dowodów, orzekł, 
że wykorzystanie materiału dowodowego, który bezpośrednio z narusze-
nia art. 3 EKPC został uzyskany, prowadzi zawsze (stets) do niespra-
wiedliwości postępowania (Unfairness des Verfahrens), podczas którego 
dowody zostały wykorzystane. W uzasadnieniu orzeczenia wskazano, 
że nawet pośrednie wykorzystanie dowodów uzyskanych z naruszeniem 
art. 3 EKPC niszczy praworządność (die Rechtsstaatlichkeit des Verfah-
rens zerstört).

Stan prawny w Polsce

Sposób postępowania funkcjonariuszy policji w Niemczech, rozpatry-
wany na gruncie prawa polskiego, związany byłby z odpowiedzią na py-
tanie, czy doszło do wypełnienia znamion czynu zabronionego z art. 231 
§ 1 k.k. 32 Aby odpowiedzieć na pytanie odnośnie przekroczenia uprawnień 
funkcjonariusza Policji, należałoby wykazać, że doszło do przekroczenia 
uprawnień przez funkcjonariusza, zaś zakresu tych uprawnień należy po-
szukiwać w ustawie z 6 kwietnia 1990 r. o Policji 33 oraz innych aktach 
prawnych, w szczególności regulujących zakres uprawnień funkcjonariu-
sza Policji w sytuacjach związanych z uprowadzeniem osoby dla okupu, 
takich jak wyżej przedstawiona. 

Zgodnie z ustawą o Policji jednym z podstawowych zadań policjantów 
jest ochrona życia i zdrowia ludzi przed bezprawnymi zamachami naru-
szającymi te dobra. Sytuacje związane z uprowadzeniem osoby dla okupu 
należą do jednych z najtrudniejszych zdarzeń z uwagi na swoją złożoność 
oraz realne zagrożenie życia i zdrowia osoby uprowadzonej. 

Sposób postępowania Policji w sytuacji uprowadzenia osoby dla oku-
pu reguluje zarządzenie nr 9 komendanta głównego Policji z 13 marca 

29  Tamże.
30  J. Kulesza, Legalne…,  wyd. cyt., s. 884 i nast. 
31  Tamże. Autor pisze, że w orzeczeniu z 1 czerwca 2010 r. ETPC uznał, 

iż skarżący nie utracił statusu ofi ary.
32  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2019 r., 

poz. 1950). Zgodnie z treścią art. 231 § 1 k.k. „Funkcjonariusz publiczny, który, 
przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę 
interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

33  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 161 ze zm.; dalej jako: ustawa o Policji. 
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2019 r. w sprawie postępowania Policji w przypadku uprowadzenia oso-
by 34, w którym określono m.in. skład i funkcjonowanie grupy śledczej. 

Należy podkreślić, że funkcjonariusze Policji wykonujący czynności 
służbowe, zgodnie z ustawą o Policji, „mają obowiązek respektowania god-
ności ludzkiej, oraz przestrzegania i ochrony praw człowieka” 35 — tym sa-
mym zobowiązani są do przestrzegania przepisów oraz ustaw krajowych 
i międzynarodowych regulujących kwestie bezwzględnego zakazu stosowa-
nia tortur psychicznych oraz fi zycznych. Ponadto kwestie zakazu inicjowa-
nia, stosowania i tolerowania tortur oraz nieludzkiego traktowania przez 
funkcjonariuszy Policji opisane zostały w zarządzeniu nr 805 komendanta 
głównego Policji z 31 grudnia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej 
policjanta” 36. 

W przypadku uprowadzeń dla okupu funkcjonariusze działają pod pre-
sją czasu, dążąc przede wszystkim do uwolnienia osoby uprowadzonej 
oraz zatrzymania sprawców przestępstwa. W takich sytuacjach, zwłasz-
cza podczas przesłuchań osób podejrzewanych o popełnienie przestęp-
stwa, które mogą posiadać wiedzę na temat pobytu osoby uprowadzonej, 
wykorzystuje się różne werbalne techniki wywierania wpływu na ludzi, 
m.in. wprowadzanie w błąd lub uświadamianie osobie podejrzanej pozycji, 
w jakiej może się znaleźć na skutek swojego działania lub zachowania. 
Stosowanie przez policjantów technik wywierania wpływu na podejrza-
nych jest swego rodzaju zrównoważeniem praw, jakie przysługują zgodnie 
z przepisami osobie podejrzanej (prawo do odmowy składania wyjaśnień 
czy możliwość kłamstwa i wprowadzenia organów ścigania w błąd, gdzie 
żadne z nich nie powoduje negatywnych skutków dla podejrzanego).  

W polskim systemie prawnym brak jest jednoznacznych regulacji okre-
ślających możliwości wykorzystania przez funkcjonariuszy Policji infor-
macji wrażliwych o osobie podejrzanej, aby, wywołując w sposób werbalny 
poczucie strachu lub lęku, uzyskać informacje niezbędne do wyłączenia 
zagrożenia dla pokrzywdzonego w tzw. szczególnych przypadkach, np. za-
grożenia życia i zdrowia wielu osób. Istotną kwestią, którą należy uwzględ-
nić przy przesłuchaniu osoby podejrzanej, jest równowaga dóbr — dla 
postępowania funkcjonariuszy policji nie mogą pozostać bez znaczenia 
prawa ofi ary przestępstwa uprowadzenia dla okupu, a wiec mowa o prawie 
do życia i wolności. W celu ich zapewnienia winny być wykorzystywane 
wszystkie możliwe zasoby oraz środki osobowe i techniczne. Należy w tym 
miejscu podkreślić, że sposób prowadzenia czynności procesowych, w tym 
prowadzenie przesłuchań w sposób naruszający przepisy prawa, ma istot-
ne znaczenie dla oceny  zebranego materiału dowodowego przez sąd, a na-
wet może mieć wpływ na odmowę waloru wiarygodności części zebranych 
dowodów. Świadomość cierpienia i ból, z jakim często spotykają się ofi ary 
uprowadzeń, stawiają przed policjantami bardzo trudne zadania związane 
z opanowaniem własnych emocji, zwłaszcza w przypadkach uprowadzeń 

34  Tekst jedn. Dz. Urz. z 2019 r., poz. 28. 
35  Ustawa o Policji, art. 14 ust. 3.
36  Dz. Urz. KGP z 2004 r., nr 1, poz. 3; dalej jako: zarządzenie nr 805.
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dzieci. Działania funkcjonariuszy w tych sytuacjach będzie cechować de-
terminacja ukierunkowana na uwolnienie osoby uprowadzonej. 

W stosunku do analizowanego przykładu należy rozważyć, czy właśnie 
z tego powodu działanie funkcjonariuszy nie powinno być oceniane w kon-
tekście celu, dla jakiego zostało podjęte. 

Wykonywanie poleceń przełożonych związanych z torturowaniem oso-
by przesłuchiwanej w celu uzyskania informacji niezbędnych do ochrony 
życia i zdrowia innych osób nie wyłącza odpowiedzialności funkcjonariu-
sza, który takie polecenie wykonał. Zgodnie z ustawą o Policji „Policjant 
obowiązany jest odmówić wykonania rozkazu lub polecenia przełożonego, 
a także polecenia prokuratora, organu administracji państwowej lub sa-
morządu terytorialnego, jeśli wykonanie rozkazu lub polecenia łączyłoby 
się z popełnieniem przestępstwa” 37. W sytuacji wykonania polecenia służ-
bowego przez funkcjonariusza Policji, które jest związane z popełnieniem 
przestępstwa, prokurator prowadzący śledztwo będzie rozpatrywał zacho-
wanie przełożonego policjanta wydającego takie polecenie w kontekście 
sprawstwa kierowniczego. 

W celu uniknięcia błędów w trakcie prowadzenia czynności proceso-
wych metodyka prowadzenia przesłuchania zawsze powinna być dobiera-
na indywidualnie, w zależności od charakteru i osobowości podejrzanego 
oraz okoliczności sprawy. W przypadku uprowadzeń i przesłuchań osób 
podejrzanych w celu uzyskania informacji o pobycie osoby uprowadzonej 
możliwe jest skorzystanie z wiedzy i doświadczenia psychologów lub nego-
cjatorów policyjnych, aby optymalnie dobrać sposób prowadzenia komu-
nikacji i wybrać odpowiednią technikę wywierania wpływu. 

Zasadnym, w analogicznej do opisywanej sytuacji, w trakcie przesłu-
chania osoby podejrzanej będzie unikanie działania zmierzającego do wer-
balnego zadawania bólu i cierpienia podejrzanego oraz ukierunkowanie 
się na uświadamianie i obrazowanie osobie przesłuchiwanej — z należytą 
uczciwością i rzetelnością (zgodnie z § 3 załącznika do zarządzenia nr 805 
KGP) — sytuacji, w jakiej się znalazła w wyniku swojego własnego działa-
nia. Możliwe jest zatem uświadomienie podejrzanemu (osobie przesłuchi-
wanej) sytuacji prawnej, w jakiej się znalazł, i grożących mu konsekwen-
cji czynów, o popełnienie których jest podejrzewany. Możliwe jest także 
wskazanie ewentualnych sposobów wyjścia z danej sytuacji — temu służy 
choćby pouczenie o treści art. 60 k.k. czy też prawach, jakie przysługują 
świadkowi anonimowemu, koronnemu. Niewątpliwie odczucia podejrzane-
go w tej sytuacji mogą być różne (łącznie z poczuciem realnego zagrożenia), 
jednak nie będą wynikać z celowego działania funkcjonariusza ukierun-
kowanego na zadanie bólu i cierpienia przesłuchiwanemu podejrzanemu 
w celu uzyskania od niego informacji, lecz z wcześniejszego postępowa-
nia podejrzanego, co powinno zostać (przy ewentualnym złożeniu skargi 
na działania funkcjonariusza) rozpatrzone przez sąd na korzyść policjanta. 

Przy ustalonym, wyżej opisanym, stanie faktycznym i jego oce-
nie pod względem prawnym można by ewentualnie odpowiedzieć 

37  Ustawa o Policji, art. 58 ust. 2.
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twierdząco na pytanie o wypełnienie znamion czynu zabronione-
go z art. 231 § 1 k.k. przez funkcjonariuszy Policji przy uwzględnieniu 
agresji słownej i fi zycznej wobec zatrzymanego przesłuchiwanego. Zara-
zem ocena prawna czynu nie może zatrzymać się tylko na tym etapie, 
lecz winna zmierzać do oceny w kontekście okoliczności wyłączających 
odpowiedzialność z rozdziału III kodeksu karnego. Rozpatrywać należa-
łoby stan wyższej konieczności z art. 26 § 1 k.k. z uwagi na to, że do-
tyczy on kolizji dóbr prawnie chronionych. Trzeba przyznać, że w rea-
liach przedstawionej sprawy spełniony byłby warunek działania w celu 
uchylenia bezpośredniego niebezpieczeństwa grożącego jakiemukolwiek 
dobru chronionemu prawem, a także dobru poświęconemu, które przed-
stawia wartość niższą od dobra ratowanego. Można przyjąć, że w opisa-
nym stanie faktycznym sposób postępowania funkcjonariuszy policji był 
jedynym możliwym do ustalenia miejsca pobytu porwanego chłopca i tyl-
ko w ten sposób możliwe było uchylenie bezpośredniego niebezpieczeń-
stwa grożącego porwanemu dziecku. Nie jest jednak możliwe powołanie 
się na działanie w stanie wyższej konieczności, gdy jest ono wyłączone 
przez ustawę 38. Lech Gardocki — z jednej strony — wskazuje, że dobro 
polegające na zakazie tortur jest zawsze większej wartości niż inne dobro 
prawne, nawet życie ludzkie, ale — z drugiej strony — również podno-
si, że w skrajnych sytuacjach, gdyby chodziło o zapobieżenie katastro-
fi e nuklearnej, i ten pogląd mógłby być podważony 39. Pewne jednak roz-
wiązanie tej skomplikowanej sytuacji proponuje Jan Kulesza, wskazu-
jąc na to, że EKPC nie ma zastosowania w relacjach horyzontalnych 40.

Powyższe uwagi prowadzą do konstatacji, że w polskim prawie karnym, 
na poziomie kodeksu karnego, brak jest podstaw do wyłączenia odpowie-
dzialności karnej funkcjonariusza Policji, który postępuje w sposób opisa-
ny w sprawie Gäfgen przeciwko Niemcom. W celu ochrony zagrożonego do-
bra prawnego, jakim jest życie ludzkie, możliwym i opisanym przez J. Ku-
leszę sposobem postępowania jest skorzystanie z instytucji wskazanej 
w art. 26 § 1 k.k. przez uprawniony do tego podmiot 41. To rozwiązanie służy 
praktycznemu rozwiązaniu problemu postępowania wobec współczesnych 
zagrożeń o charakterze terrorystycznym i każdym innym, które jest związa-
ne z takim postępowaniem wobec pokrzywdzonego, że zagraża jego życiu. 

W sytuacji braku regulacji prawnej, która w szczególnych wypadkach 
uwalniałaby od odpowiedzialności karnej, pozostaje wiara w rozwagę 
orzecznictwa sądowego, choć trzeba przyznać, że ten sposób reakcji prawa 
karnego nie jest społecznie akceptowalny i z ludzkiego punktu widzenia 
nie można się temu dziwić 42. 

38  L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2017, s. 130.
39  Tamże.
40  J. Kulesza, Legalne…, wyd. cyt., s. 890 i nast.
41  Tamże.
42  Chodzi o to, że wszczęcie sprawy karnej przeciwko funkcjonariuszowi nie-

mieckiej policji za groźby, których celem było uzyskanie informacji o miejscu 
przetrzymywania porwanego chłopca, spotkało się w ogromnej większości z bra-
kiem akceptacji dla takiej reakcji karnej skierowanej do funkcjonariusza policji. 
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Trzeba także zastrzec, że taki sposób postępowania zgodny jest 
z art. 3 EKPC, która nie przewiduje żadnych wyjątków, nawet o charakte-
rze zagrożenia powszechnego 43.

Taka interpretacja spełnia także wymóg zgodności prawa polskiego 
z prawem międzynarodowym.

Kwestia wykorzystania dowodu, który został uzyskany z naruszeniem 
przepisów prawa, nie jest tak oczywista. W tym miejscu należy zwró-
cić uwagę, że chodzi o dalszy etap postępowania, który jest związany 
z uznaniem wyników określonego postępowania jako dowodów w pro-
cesie. Z uwagi na to, że nie jest to główny przedmiot rozważań, należy 
na marginesie tylko wskazać, że pierwotne brzmienie art. 168a k.p.k. 44 
nie budziło wątpliwości i niedopuszczalne było przeprowadzenie oraz wy-
korzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowania karnego za po-
mocą czynu zabronionego. Obecne brzmienie art. 168a k.p.k. nie jest 
już tak kategoryczne 45, jednak orzecznictwo sądowe zmierza w kierun-
ku ograniczenia możliwości pozyskania materiału dowodowego 46. Trzeba 
zauważyć, że kwestia dowodów uzyskanych w wyniku tortur wiąże się 
także z prawem do rzetelnego procesu sądowego. Marek Antoni Nowicki 

Większość społeczeństwa nie zaakceptowała wymierzenia mu kary, nawet jeżeli 
miała ona charakter symboliczny.

43  W. Jasiński, Nielegalnie…, wyd. cyt., s. 164; M.A. Nowicki, Wokół…, wyd. 
cyt., s. 383; M.A. Nowicki, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzecz-
nictwa, Warszawa 1999, s. 28. 

44  Ustawa z 27 września 2013 r. o zmianie ustawy — Kodeks postę-
powania karnego oraz niektórych innych ustaw  (DzU z 2013 r., poz. 1247). 
Po art. 168 k.p.k. dodany został art. 168a k.p.k. w brzmieniu „Niedopuszczalne 
jest przeprowadzenie i wykorzystanie dowodu uzyskanego do celów postępowa-
nia karnego za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 Kodek-
su karnego”. Zob. T. Grzegorczyk, Kodeks postępowania karnego, t. I, Warszawa 
2014, s. 570.

45  Obecnie art. 168a k.p.k. stanowi, że „Dowodu nie można uznać za niedo-
puszczalny wyłącznie na tej podstawie, że został uzyskany z naruszeniem prze-
pisów postępowania lub za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 
§ 1 Kodeksu karnego, chyba że dowód został uzyskany w związku z pełnieniem 
przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych, w wyniku: zabójstwa, 
umyślnego spowodowania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności”.

46  Przykładowo w wyroku SA we Wrocławiu z 22 listopada 2017 r., sygn. 
II AKa 224/17, LEX nr 2464913, wskazano, że „Wykładnia językowa przepisu 
art. 168a k.p.k. w brzmieniu obowiązującym od dnia 15 kwietnia 2016 r. pozwala 
na stwierdzenie, że wysłowionym tam zakazem dowodowym objęte są następujące 
grupy dowodów: 1) uzyskane z naruszeniem przepisów postępowania w związku 
z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych; 2) uzy-
skane za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k. w związku 
z pełnieniem przez funkcjonariusza publicznego obowiązków służbowych; 3) uzy-
skane za pomocą czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k. i z naru-
szeniem przepisów postępowania w związku z pełnieniem przez funkcjonariusza 
publicznego obowiązków służbowych; 4) uzyskane za pomocą czynu zabronione-
go, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k., w wyniku: zabójstwa, umyślnego spowodo-
wania uszczerbku na zdrowiu lub pozbawienia wolności”.
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pisze, że „żaden system prawa oparty na rządach prawa nie może sobie 
na to pozwolić. Proces sądowy stanowi fundament rządów prawa. Dowód 
uzyskany w wyniku tortur szkodzi nieodwracalnie temu procesowi; za-
stępuje rządy prawa siłą oraz negatywnie wpływa na reputację każdego 
sądu, który go dopuszcza” 47.

Wnioski końcowe

Omawiana sprawa budzi zainteresowanie ze względu na drastyczny 
sposób postępowania sprawcy. Należy również do tzw. spraw trudnych, 
które coraz częściej pojawiają się w praktyce. Stąd konieczne jest zaję-
cie stanowiska, które może przydać się praktyce. Chodzi o to, aby odpo-
wiedzieć na pytanie o istnienie odpowiednich regulacji prawnych w pol-
skim prawie, które będą możliwe do zastosowania w takich przypadkach. 
W prawie niemieckim zastępca komendanta policji D., który wydał pole-
cenie, oraz funkcjonariusz policji E., który użył groźby przemocy w celu 
ustalenia miejsca przebywania porwanego i według jego wiedzy żyjącego 
dziecka, zostali skazani przez sąd karny. Wprawdzie wymiar kary był sym-
boliczny, ale przesądzona została kwestia odpowiedzialności karnej za opi-
sane wyżej zachowania. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał rów-
nież, że doszło do naruszenia art. 3 EKPC. W polskim prawie taki sposób 
postępowania byłby oceniany na płaszczyźnie wypełnienia znamion czynu 
zabronionego z art. 231 k.k. Niewątpliwie w sprawach określanych jako 
tzw. trudne przypadki dochodzi do kolizji dóbr prawnych i w celu ochrony 
dóbr o najwyższym znaczeniu dochodzi do naruszenia innych dóbr, które 
podlegają — bez wyjątków — takiej samej ochronie. 
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Streszczenie: Przedmiotem niniejszego artykułu jest sprawa Gäfgen prze-
ciwko Niemcom, która dotyczy granic postępowania funkcjonariuszy poli-
cji realizujących swoje obowiązki, prowadzących sprawy dotyczące terroru 
i stosowania przemocy, w następstwie których zagrożone jest zdrowie ludz-
kie, oraz którzy muszą podejmować decyzje chroniące życie pokrzywdzo-
nych. Wybór środków służących ochronie najwyższej wartości, jaką jest ży-
cie drugiego człowieka, nie jest łatwy. Jednocześnie funkcjonariusze są na-
rażeni na ocenę prawnokarną na płaszczyźnie ochrony podstawowych praw 
człowieka, z których korzysta sprawca sprowadzający niebezpieczeństwo 
dla życia innych. Sprawa Gäfgen przeciwko Niemcom dotyczy problematyki 
wyboru dóbr i odpowiedzialności karnej funkcjonariuszy policji, jaka się 
z tym wiąże. Sprawa ta dotyczy także możliwości wykorzystania dowodów 
pozyskanych z naruszeniem prawa w procesie karnym i granic koncepcji 
owoców zatrutego drzewa. 
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Court of Human Rights (hereinafter:  ECtHR) and concerns the recognition 
as torture of the very threat of torture 4, which was made by a German po-
lice offi cer to a child abductor. Law enforcement, in the so-called diffi cult 
cases, which on the one hand involve the protection of the greatest value, 
i.e. human life, and on the other hand, involve the use of appropriate 
procedures towards a perpetrator who poses a threat to the life of another 
human being or other people, has not been the subject of numerous stud-
ies, and yet at any time, every police offi cer in every country may be faced 
with having to choose how to behave in such cases, while every prosecu-
tor may make a legal assessment of such police performance. Therefore, 
it is necessary to analyse this case and to answer the question of what 
procedures law enforcement agencies and the prosecution service should 
apply in such cases, in the context of the legal regulations adopted, and 
the views presented by the ECtHR.

Facts of the case

In the German case of Gäfgen v. Germany, it was established that J. was 
the youngest son of a respectable banking family living in Frankfurt am 
Main 5. The offender was, as it later turned out, a law student who was also 
an acquaintance of the victim’s sister. On 27 September 2002, the offender 
lured 11-year-old J. into his apartment in Frankfurt am Main, lying that his 
sister had left her jacket there, and then suffocated him. The perpetrator 
then sent a letter to J’s parents’ place of residence informing them that their 
son had been abducted by several people. The letter read that the child’s 
parents would only be able to see their son again if the kidnappers received 
a ransom of one million euros and managed to leave the country. It was es-
tablished in the case that the perpetrator had gone to a pond, about an hour 
away by car from Frankfurt am Main, and then had hidden the body of the 
strangled boy under a footbridge on a private property near Birstein. On 30 
September 2002, at about 1 a.m., the perpetrator collected the ransom at a 
tram stop, and from then on, was under police surveillance. He was found 
to have deposited part of the ransom money into his accounts, and kept 
the rest of it in his apartment. In the afternoon of the same day, the police 
stopped him at the airport in Frankfurt am Main. Following his arrest, due 
to cardiovascular problems and skin injuries, the perpetrator was taken to a 
doctor at the airport clinic, and then taken to the police station in Frankfurt 
am Main, where a police offi cer named M. informed him that he was sus-
pected of having abducted J. and subsequently instructed him on his rights 
as a suspect, in particular the right to remain silent or the right to appoint 
a lawyer. Then the detainee was asked by the police offi cer about the course 

4  Brzozowski W, Krzywoń A, Wiącek M, Prawa człowieka. Warsaw, 2018, 
p. 133. This case is presented in the publication as an example that the very 
threat of torture can be considered to be torture.

5  The facts of the case were established on the basis of the judgement of 30 
June 2008.
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of events, the aim being to track down the abducted child. In response, the 
detainee stated that the child was being held by another kidnapper. At the 
detainee’s request, the police allowed a 30-minute conversation with a law-
yer, after which the detainee reported that two other people named F.R. and 
M.R. had abducted the boy and hid him in a hut by a lake. Then offi cer M. 
and the perpetrator agreed that the questioning would continue the next 
morning. In the early morning of October 1, 2002, before offi cer M. began 
his service, another offi cer named E. informed the detainee, and did so af-
ter being instructed by the Deputy Chief of the Frankfurt Police named D. 
(der Vizepräsident der Frankfurter Polizei D.) 6 that he would be subjected to 
great suffering (massive Schmerzen) by a specially trained person (von einer 
speziell für diese Zwecke ausgebildeten Person) if he did not reveal the child’s 
whereabouts (wenn er den Aufenthaltsort des Kindes nicht preisgebe). Ac-
cording to the complainant, the offi cer threatened (drohte ihm der Beamte 
[…] an) to lock him up in a cell together with two black people who would 
abuse him sexually (mit zwei großen Schwarzen in eine Zelle zu sperren, die 
ihn sexuell missbrauchen würden). The investigation also revealed that the 
offi cer had hit the detainee with his hand in the chest (mit der Hand einen 
Schlag gegen den Brustkorb versetzt) and had shaken him (ihn derart ges-
chüttelt), causing the detainee to hit his head once against the wall (dass er 
einmal mit dem Kopf an die Wand geschlagen sei). It should be noted that 
these actions took place after the detainee informed the police that the kid-
napped boy was alive. These fi ndings were considered to have been proven, 
although the government denied (die Regierung bestritt) that the detainee 
had been threatened with sexual abuse (dem Beschwerdeführer sexueller 
Missbrauch angedroht wurde). In the following presentation of the facts, it 
was established that the detainee, for fear of the threats (aus Angst vor den 
angedrohten Maßnahmen), 10 minutes after the questioning started (nach 
etwa 10 Minuten Befragung), gave the exact place where the child was being 
kept (den genauen Ort, an dem sich das Kind befand). The detainee also stat-
ed that only when accompanied by offi cer M. would he go to the place where 
the boy was being held captive. Therefore, the perpetrator was later taken in 
the company of offi cer M. and other police offi cers, without offi cer E. (ohne 
E.), who had threatened him, to Birstein. Upon arrival, the police found the 
body of the kidnapped boy, which was hidden under the footbridge by the 
pond, near Birstein. The fi nding of the corpse was recorded on video. The 
police found traces of tyres near the pond, near Birstein, which had been left 
by the vehicle of the arrested perpetrator. What is important in reporting the 
facts is that on his way back from Birstein to the police station in Frankfurt 
am Main, when asked by offi cer M. (von dem Kriminalbeamten M. befragt 
wurde), the detainee confessed to the kidnapping and killing of the boy J. 
(gestand er, J. entführt und getötet zu haben). With regard to the evidence 
gathered, the police also secured the textbooks, backpack, and clothes that 

6  For the sake of a precise factual assessment of the case, the relevant data 
and information are accompanied by the original German phrases (given in 
brackets) used in passing the sentence in question.
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the kidnapped boy was wearing at the time of the abduction, and the type-
writer used to type up the ransom note. These items had been hidden in the 
containers which the offender pointed out on his way back to Frankfurt am 
Main (auf dem Rückweg nach Frankfurt am Main bezeichnet hatte). In addi-
tion, almost the entire ransom and a sheet of paper with details of the the 
planned crime were found in the perpetrator’s apartment (wurden […] das 
gesamte Lösegeld sowie ein Zettel mit Notizen zur Planung des Verbrechens in 
der Wohnung des Beschwerdeführers aufgefunden). The post-mortem exam-
ination of the victim’s corpse, conducted on 2 October 2002, showed that the 
boy had been suffocated (erstickt ist). It is also relevant to the factual fi ndings 
that on 1 October 2002, the detainee, after coming back from Birstein, spoke 
to his lawyer N., who had unsuccessfully tried in the morning to contact his 
client (vergeblich versucht hatte) to discuss the case 7. It also follows from 
the content of the cited judgement that in an annotation included in the 
police fi les of 1 October 2002, the Deputy Chief of the Frankfurt Police D. 
stated that if the kidnapped boy was still alive, he was in serious danger of 
death that morning (in akuter Lebensgefahr befi nde) because of the lack of 
food and the temperature outside. In order to save the child’s life (um das 
Leben des Kindes zu retten), the Deputy Chief of the Frankfurt Police D. or-
dered that the perpetrator be questioned by offi cer E., using threats of pain, 
which were not to result in wounds (unter Androhung von Schmerzen, die 
nicht zu Verletzungen führen würden). The interrogation itself was ordered to 
be conducted under the supervision of a doctor (unter ärztlicher Aufsicht). The 
Deputy Chief D. also noted that he had instructed another offi cer to obtain 
truth serum (Wahrheitsserum 8), which was to be given to the perpetrator. 
According to the annotation, the interrogation of the child’s kidnapper had 
not served to support the criminal process (nicht der Förderung des Strafver-
fahrens) relevant to that particular kidnapping, but only to save the boy’s life 
(sondern ausschließlich der Rettung des Lebens des Kindes). Since the com-
plainant, after being threatened with pain by offi cer E., had pleaded guilty 
(bereits ein Geständnis abgelegt habe), no measures (seien keine Maßnahmen 
durchgeführt worden) had been taken to obtain further information.

The legal problem, which was the subject of court decisions in Germa-
ny and subsequently became the subject of the ECtHR judgement under 

7  Judgement of the ECHR of 17 January 2012. Alchagin v. Russia, case. no. 
20212/05, LEX no. 1101570. The judgement ruled that reliance on explanations 
which have been submitted in the presence of a lawyer and subsequently con-
fi rmed in further proceedings in the presence of a lawyer is without prejudice 
to the standard of fair dealing under Article 6 of the Convention of 4 Novem-
ber 1950 for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (DzU, 
1993, No. 61, item 284; hereinafter: ECHR). See: Jasiński W, Nielegalnie uzyska-
ne dowody w procesie karnym. Warsaw, 2019, p. 165. 

8  A psychoactive substance that increases the chance of obtaining informa-
tion from a person who cannot or does not want to disclose it. Serum prawdy. 
Electronic source: https://pl.wikipedia.org/wiki/Serum_prawdy, accessed: 
28.12.2019. The ECtHR judgement merely refers to the term Wahrheitsserum, 
which has been translated as “truth serum”.
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discussion, was the assessment of the conduct by the Deputy Chief D. of 
the German police force in Frankfurt am Main, who had issued an order 
for his subordinate, police offi cer E., who had threatened the detainee 
with torture (with a view to persuading him to reveal the place where the 
kidnapped boy was being held captive). It is important to stress that, at 
the time that those threats were made and directed at the kidnapper, 
according to the information provided, the abducted boy was still alive. 
Hence the assessment by the German courts of the conduct by the police 
offi cers involved, in terms of abusing their powers, and by the ECtHR, in 
terms of the infringement of Article 3 of the European Convention of Hu-
man Rights. 

Judgements of national courts in Gäfgen v. Germany

Ruling concerning the kidnapper

From a legal point of view, it is important to analyse the evidence gathered 
in the case. It should be noted that the perpetrator maintained his confession 
of guilt, which he made during the police interrogation (in einer polizeilichen 
Vernehmung), on 4 October 2002, through three interrogations by prosecutors 
(in drei staatsanwaltlichen Vernehmungen), and in one court hearing, which 
took place on 30 January 2003 (in einer amtsrichterlichen Vernehmung am 
30. Januar 2003) 9. Despite this, represented by his lawyer, the perpetrator 
submitted an application for the proceedings to be discontinued (einen Antrag 
auf Einstellung des Verfahrens). He claimed that offi cer E. had threatened 
(habe […] angedroht), as instructed by the Deputy Chief of Police in Frankfurt 
am Main, to cause him great pain and sexual abuse (die Zufügung massiver 
Schmerzen und sexuellen Missbrauch). The defendant claimed that the con-
duct of offi cer E. violated Section 136a of the Strafprozessordnung (German 
Code of Criminal Procedure; hereinafter: StPO) 10 and Article 3 of the ECHR, 
which justifi ed the discontinuance of proceedings against him. In addition, the 
kidnapper also concluded that, because of the effect of the threat of violence 
against him (Gewaltandrohung), the other statements which he had made 

 9  Judgement of 30 June 2008.
10 Strafprozessordnung vom 1.02.1977 (BGBl. I S. 2652, 2697). See: Electron-

ic source: https://dejure.org/gesetze/StPO/136a.html, accessed: 3 August 2019 
— ‘(1) The freedom of a suspect’s decision of will and the will to act must not be 
restricted by mistreatment, fatigue, bodily harm, drugging, torturing, deception 
or by hypnosis. A compulsion can only be used if the law of criminal procedure 
allows it. Threatening with a prohibited measure and a promise of a legally un-
foreseen benefi t are prohibited. (2) Substances which restrict suspect’s ability 
to recall or assess a situation are prohibited. (3) The prohibition referred to in 
point 1 or 2 applies irrespective of the suspect’s consent. Statements made in 
breach of this prohibition may not be used even if the suspect agrees to such 
use’.— trans. by K.P.
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before the investigating authorities could not be used in criminal proceedings 
(im Strafverfahren nicht verwertet werden könnten). Moreover, on the basis 
of the breach of Section 136a of the StPO, the accused applied for the whole 
body of evidence to be ruled inadmissible, including the body of the boy, as 
it had become known to the investigating authorities as a result of his forced 
statements (abgepresste Aussagen). On 9 April 2003, the National Court of 
Frankfurt am Main rejected the defendant’s application for the discontinu-
ance of the proceedings against him. The court concluded that the perpetrator 
had been threatened with great pain when he refused (wenn er sich weigere) 
to disclose the victim’s place of captivity (den Aufenthaltsort des Opfers pre-
iszugeben). Nevertheless, the court did not consider it proven that the per-
petrator had also been threatened with sexual abuse or had otherwise been 
infl uenced. The Court also found that the very threat of pain to be caused 
to the applicant (bereits die Androhung, dem Beschwerdeführer Schmerzen 
zuzufügen) violated (rechtswidrig) Section 136a of the StPO and Articles 1 
and 104(1)(second sentence) of the German Constitution (Grundgesetz, also 
known as the Verfassung; hereinafter: the Constitution) 11 and Article 3 of 
the ECHR. However, it was not the infringement of the Constitution (Verfas-
sungsverstoß) which was considered an obstacle to the criminal proceedings 
against the kidnapper. It was Section 136a(3) of the StPO, under which the 
statements had been produced by the use of prohibited methods of interroga-
tion (verbotener Vernehmungsmethoden), which—in the view of the court—was 
the reason that those statements could not be used (nicht verwertet werden) 
in criminal proceedings against the accused (in dem gegen den Angeklagten 
geführten Strafverfahren). The Court took the view that offi cer E. had used 
prohibited methods of interrogation within the meaning of Section 136a(1) 
of the StPO, by threatening the applicant with pain if he did not disclose the 
child’s whereabouts, and considered it inadmissible to use the applicant’s 
statements which resulted from the use of that prohibited means of investiga-
tion as evidence. That prohibition on the use of evidence did not only cover the 
statements which were made immediately after the threat, and therefore, as a 
result of the continued impact of the infringement of Section 136a of the StPO, 
the remaining statements (auch die sonstigen Aussagen) which the applicant 
had submitted to the investigating authorities since that moment (seit diesem 
Zeitpunkt vor den Ermittlungsbehörden gemacht habe) could not be used in 
criminal proceedings either. The Court decided that all testimonies and state-
ments of the applicant (sämtliche Geständnisse und Aussagen des Beschwer-
deführers) which had so far been given before the police, the prosecutor, and 
the judge (vor der Polizei, einem Staatsanwalt und einem Amtsrichter erfolgt 
waren) could not be used (nicht verwertet werden dürften) in criminal proceed-
ings against him pursuant to Section 136a(3)(second sentence) of the StPO. 

However, the above did not result in the defendant being completely 
released from criminal responsibility, as the court assumed that, given 

11  Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland vom 23.05.1949 (BGBl. 
I S. 1546). See: Electronic source: https://www.gesetze-im-internet.de/gg/
BJNR000010949.html, accessed: 3 August 2019.
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the gravity of the charges brought against him and the extent of the illegal 
conduct by the police offi cers, there could be no question of such an ex-
traordinary (außergewöhnlichen) and unacceptable (unerträglichen) breach 
of the rule of law (Rechtsstaatsverstoß) in the investigative procedure as to 
prejudice the criminal trial procedure (der Durchführung des Strafverfah-
rens entgegenstehen würde) 12. The remaining evidence in the case was not 
affected by this defect, however, and it provided suffi cient basis for a deci-
sion by the court, which found the accused guilty of murder on 28 July 
2003 13 (des Mordes schuldig sein) along with (in Tateinheit mit) blackmail, 
and fatal kidnapping (erpresserischem Menschenraub mit Todesfolge), and 
sentenced the defendant to life imprisonment (verurteilte ihn zu lebens-
langer Freiheitsstrafe), emphasising the particular gravity of his guilt. 

In view of the above, it should be stated that the fruit of the poisonous 
tree doctrine, which affected all the statements made by the perpetrator 
to the relevant authorities, was used during the proceedings. There was, 
however, other evidence in the case which was accepted by the court as 
the basis for the ruling 14.

Ruling concerning the police offi cers

A separate issue is the assessment of the conduct of the police offi cers in-
volved, in particular of the Deputy Chief D. of Police in Frankfurt am Main, 
who issued the order to direct threats at the abductor so that he would 
reveal the information about the kidnapped boy’s whereabouts, and offi cer 
E., who complied with that order. It should be emphasised, which can also 
be seen from the abovementioned evidence, that the fact of the threats be-
ing used was documented in the form of an annotation (in einem für die 
Polizeiakte bestimmten Vermerk), together with the facts of the case and 
the justifi cation for such a procedure. Therefore, the legal problem in this 

12  See: Jasiński W, Nielegalnie…, op.cit., p. 164. The publication indicates 
that a breach of Article 3 of the ECHR in order to ensure a conviction of the ac-
cused would discredit the justice system. In the case at hand, the assessment 
of police offi cers’ performance in the fi rst place included those activities which 
sought to establish the whereabouts of the kidnapped child who, according to 
the information available to the Police in Frankfurt am Main, was alive. 

13  The intentional killing of a human being is classifi ed in Section 211 of Straf-
gesetzbuch vom 15.5.1871 (German Criminal Code; BGBl. I S. 1626, 1663). Ac-
cording to this provision, the intentional killing of a human being is to be regard-
ed as murder if certain aggravating characteristics take place. A murderer is, in 
particular, one who kills another person for the lust of killing, in order to satisfy 
a sexual desire, out of a desire to get rich, or as a result of a motivation deserving 
particular condemnation. He/she is liable to life imprisonment. See: Schwier-
skott-Matheson E, Deutsches Strafgesetzbuch, Regensburg, 2013, pp. 240–241.

14  Jasiński W, Nielegalnie…, op. cit., p. 165 [as quoted in:] judgement of the 
ECtHR of 11 February 2014 in the case of Cĕsnieks v. Latvia, case no. 9278/06.
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case consisted not in proving that a certain decision and conduct had been 
taken, but in the legal assessment of that decision and the police conduct. 

As indicated above, there was a breach of the criminal procedure which 
had been used to obtain the information from the offender about the victim’s 
place of captivity, therefore on 20th December 2004, the National Court in 
Frankfurt am Main 15, based on those fi ndings, found offi cer E. guilty of co-
ercion during the exercise of his offi cial duties (sprach der Nötigung im Amt 
schuldig). The court issued the accused with a warning and ordered a sus-
pended fi ne of 60 daily rates—60 euros each (Geldstrafe von 60 Tagessätzen 
zu je 60 euro) if he committed another offence during the probation period 
(während der Bewährungsfrist). The court also found the Deputy Chief of 
the Frankfurt Police D., who had instructed his subordinate to abuse his 
power (zu einer Nötigung im Amt), guilty 16. The court cautioned him (ver-
warnte) and ordered a suspended fi ne (behielt die Verurteilung […] vor) of 
90 daily rates—120 euros each (zu einer Geldstrafe von 90 Tagessätzen 
zu je 120 Euro). The abductor testifi ed in these proceedings as a witness. 

In Germany, the case of Gäfgen v. Germany gave rise to a discussion 
about the departure from the absolute prohibition of torture and the shift of 
positions from recognising the absolute prohibition of torture to accepting 
that a threat of pain is an adequate and necessary measure to save life 17. 

European Court of Human Rights judgement in the case of 
Gäfgen v. Germany 

The starting point for the assessment of the facts described above was 
the ECHR, according to which ‘[…] no one may be subjected to torture or 
to inhuman or degrading treatment or punishment’ 18. With regard to the 
interpretation of the provision, it should fi rst be pointed out that Article 
3 of the ECHR does not provide for any exception, and at the same time, 
according to Article 15(2) of the ECHR 19 its application shall not be waived 
even if there is a public danger threatening the life of a nation 20.

15  Judgement of 30 June 2008.
16  Ibid.
17  See: Kulesza J, Legalne tortury, [in:] Błachnio-Parzych A et al. (Eds), Prob-

lemy wymiaru sprawiedliwości karnej. Księga Jubileuszowa Profesora Jana Sku-
pińskiego. Warsaw, 2013, pp. 1038 ff.

18  ECHR, Article 3.
19  Ibid., Article 15(1) ‘[…] in the event of war or other public danger threaten-

ing the life of a nation, any High Contracting Party may take measures to waive 
the application of the obligations under this Convention to the extent strictly nec-
essary to remedy the situation, provided that such measures do not confl ict with 
other obligations under international law’. Ibid., Article 15(2) ‘[…] the obligations 
under Article 2, except in cases of death resulting from lawful acts of war, and 
those under Articles 3, 4 (1) and 7 cannot be waived on the basis of this provision’.

20  ECtHR Judgement of 7 April 2015 in the case of Cestaro v. Italy, case no. 
6884/11. Electronic source: https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageiso-
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In the case in question, the ECtHR not only assumed that inhuman 
treatment had taken place, but also considered that the very threat of 
torture is torture in itself. Therefore, the starting point should be to de-
termine what conduct should be considered as inhuman and, further, 
to determine the characteristics of conduct that will be considered as 
torture. Degrading treatment may be considered as conduct which has 
caused the victim to feel fear, anxiety or inferiority which could demean 
or humiliate the victim. In order for punishment or treatment to be con-
sidered inhuman or degrading, the suffering and humiliation must go 
beyond the inevitable element of suffering and humiliation associated 
with a given form of legitimate treatment 21. These general statements 
refer to specifi c facts which are assessed in terms of Article 3 of the 
ECHR. For example, it was considered degrading to show the accused 
handcuffed at the trial or to show him publicly in a cage surrounded by 
a large number of offi cers 22.

As regards the concept of torture, its legal defi nition is contained in 
Article 1 of the Convention against Torture and other Cruel, Inhuman 
or Degrading Treatment or Punishment of 2 December 1984, adopted 
by the United Nations General Assembly on 10 December 1984 23, under 
which the term ‘torture’ means any act by which severe pain or suffering, 
whether physical or mental, is intentionally infl icted on a person for such 
purposes as obtaining from him or a third person information or a confes-
sion, punishing him for an act he or a third person has committed or is 
suspected of having committed, or intimidating or coercing him or a third 
person, or for any reason based on discrimination of any kind, when such 
pain or suffering is infl icted by or at the instigation of or with the consent 
or acquiescence of a public offi cial or other person acting in an offi cial 
capacity. It does not include pain or suffering arising only from, inherent 
in or incidental to lawful sanctions 24. It is understood that torture is a 
specifi c form of deliberate inhuman treatment causing very serious and 
severe suffering 25.

Coming back to the case at hand, it must be stressed that, during the 
trial before the ECtHR, the German government admitted with regret (mit 

code%22:[%22ENG%22],%22appno%22:[%226884/11%22],%22documentcollec-
tionid2%22:[%22CHAMBER%22],%22itemid%22:[%22001-153901%22]}, accessed: 
28 December 2019; Brzozowski W, Krzywoń A, Wiącek M, Prawa…, op. cit., pp. 130 ff.

21  Judgement of the ECtHR of 13 February 2014. Tali v. Estonia, case no. 
66393/10. Electronic source:  https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%
2266393/10%22],%22itemid%22:[%22001-140785%22]}, accessed: 28 December 
2019.

22  Nowicki M.A, Wokół Konwencji Europejskiej. Warsaw, 2013, pp. 413 ff.
23  Dz.U., 1989, No. 63, item 378.
24  Nowicki M.A, Wokół…, op. cit., p. 390.
25  Judgement of the Grand Chamber of the ECtHR of 18 January 1978. Ire-

land v. Great Britain, complaint no. 5310/71, § 167. Electronic source: https://sip.
lex.pl/orzeczenia-i-pisma-urzedowe/orzeczenia-sadow/5310-71-ireland-v-wiel-
ka-brytania-wyrok-europejskiego-522550137, accessed: 28 December 2019.
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Bedauern) that there had been a violation of Article 3 of the ECHR when 
the kidnapper was being interviewed by offi cer E 26. The court explicitly 
heard that the complainant had been threatened with great pain if he did 
not reveal the victim’s whereabouts. The threats were made on the morn-
ing of 1 October 2002, when the offi cers conducting the interrogation as-
sumed that although there was an imminent danger to J.’s life (in großer 
Lebensgefahr sein würde), he could still be alive (J. noch leben könnte). 

The European Court of Human Rights decided 27 that there could be no 
justifi cation (nicht gerechtfertigt werden kann) for a breach of Article 3 of 
the ECHR, regardless of the behaviour of the person concerned, also for 
the purpose of saving lives (zur Rettung von Leben) and in the event of a 
national emergency (im Fall eines Notstand für den gesamten Staat).

Furthermore, the ECtHR ruled that if any person is directly and realis-
tically threatened with torture (unmittelbar und realistisch mit Folter), the 
fact constitutes, as in the Gäfgen case, an infringement of Article 3 of the 
ECHR—at least in the form of inhuman treatment (mindestens in Form der 
unmenschlichen Behandlung) 28. 

The European Court of Human Rights also raised the issue of compen-
sation, pointing out that in circumstances where, in an individual case, 
due to a breach of Article 3 of the ECHR, there is suffi cient compensation 
(wegen einer hinreichenden Compensation) by a violating State which is a 
signatory to the ECHR (durch den verletzenden Vertragsstaat), the position 
of the victim (die Opferstellung) may be rejected (entfallen kann) 29, which 
meant that the claimant lost his victim status 30. A different ruling on the 
status of the victim was issued on 1 June 2010 31.

As regards the validity of the evidence, the European Court of Human 
Rights ruled that the use of evidence which has been obtained in breach 
of Article 3 of the ECHR always (stets) leads to injustice in the proceedings 
(Unfairness des Verfahrens) during which the evidence has been used. The 
reasons for the judgement indicated that even indirect use of evidence 
obtained in breach of Article 3 of the ECHR destroys the rule of law (die 
Rechtsstaatlichkeit des Verfahrens zerstört).

Legal situation in Poland

The manner of conduct by the German police offi cers, considered on 
the basis of Polish law, would involve answering the question of wheth-
er the elements of the act prohibited under Article 231(1) of the (Polish) 

26  Judgement of 30 June 2008.
27  Ibid.
28  Ibid.
29  Ibid.
30  Kulesza J, Legalne…, op. cit., pp. 884 ff. 
31  Ibid. The author writes that in the ruling of 1 June 2010, the ECtHR found 

that the applicant had not lost his victim status.
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Criminal Code were fulfi lled 32. In order to answer whether or not police 
powers have been exceeded, it would be necessary to prove that the pow-
ers have been exceeded by a police offi cer, and the scope of these powers 
should be sought in the Act of 6 April 1990 on the Police 33 and other legal 
acts, in particular those regulating the scope of police powers in situations 
involving the abduction of a person for ransom, as presented above. 

Under the Police Act, one of the basic responsibilities of police offi c-
ers is to protect the life and health of a person from illegal attacks which 
violate these values. Situations involving the abduction of a person for 
ransom are among the most diffi cult cases due to their complexity and the 
real threat to the life and health of the abductee. 

The police procedure for dealing with situations where a person has 
been abducted for ransom is regulated by Order No. 9 of the National 
Police Chief of 13 March 2019 on the police procedure in cases of kidnap-
ping 34, where, inter alia, the composition and functioning of the investiga-
tive group have been defi ned. 

It should be emphasised that, according to the Police Act, in the course 
of performing their offi cial duties, police offi cers ‘shall be obliged to re-
spect human dignity and to observe and protect human rights’ 35—thus, 
they shall be obliged to comply with national and international laws and 
regulations governing the absolute prohibition of mental and physical tor-
ture. In addition, the prohibition of initiating, using and tolerating torture 
and inhuman treatment by police offi cers is described in Order No. 805 
of the National Police Chief of 31 December 2003 on ‘Principles of profes-
sional police ethics’ 36. 

In the case of kidnappings for ransom, offi cers act under time pressure, 
primarily seeking to release the abductees and apprehend the offenders. 
In such situations, in particular when interrogating suspects who may 
have knowledge of the abductee’s whereabouts, various verbal techniques 
are used to infl uence people, including misleading or making the suspect 
aware of the situation that they may fi nd themselves in as a result of their 
action or behaviour. The use of infl uencing techniques by police offi cers is 
a kind of balance between the rights which the suspects possess by virtue 
of law (such as the right to remain silent and the possibility of lying and 
misleading the law enforcement authorities, where none of these have 
negative consequences for the suspect). 

32  Ustawa z 6 czerwca 1997 — Kodeks karny (Act of 6 June 1997 – Criminal 
Code, hereinafter: k.k.). Consolidated text, Dz.U., 2019, item 1950. Under Article 
231(1) of the code ‘[…] a public offi cial who, by exceeding his powers or by failing 
to comply with his obligations, is acting to the detriment of public or private in-
terests, shall be liable to imprisonment of up to 3 years’.

33  Consolidated text, Dz.U., 2019, item 161 as amended; hereinafter: the Po-
lice Act. 

34  Consolidated text, Dz.U., 2019, item 28. 
35  The Act on the Police, Article 14(3).
36  Dz.U. KGP (Offi cial Journal of the National Police Headquarters), 2004, 

No. 1, item 3; hereinafter: Order No. 805.
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In the Polish legal system, there are no explicit regulations specifying 
the possibilities of using sensitive information about a suspect by police 
offi cers in order to, by verbally creating a sense of fear or anxiety, obtain 
information necessary to eliminate a threat to the victim in so-called spe-
cial cases, e.g. threats to the lives and health of many people. An impor-
tant issue that should be taken into account when questioning a suspect 
is the balance of interests—it should be stressed that the right of a person 
abducted for ransom, i.e. the right to life and freedom—can by no means 
be ignored or regarded as insignifi cant by police offi cers. All possible re-
sources, manpower, equipment and technical means should be used to 
ensure the abovementioned right. At this point, it must be emphasised 
that the manner in which the procedural activities are carried out, includ-
ing interrogations conducted in violation of the law, is important for the 
judicial appraisal of the evidence gathered, and may even result in deny-
ing the credibility of some of such evidence. Awareness of the suffering 
and pain which victims of abduction often face, puts police offi cers in a 
very diffi cult position when it comes to controlling their emotions, espe-
cially in cases of child abduction. In such situations, the police conduct 
will be hugely motivated by great determination to release the abductee. 

As regards the example under discussion, it should be considered 
whether, for this very reason, the action of the offi cers should not be as-
sessed in the context of the purpose for which it was taken. 

The execution of superiors’ orders to use torture against a person in-
terviewed in order to obtain information necessary to protect the life and 
health of others does not exclude the responsibility of the offi cer who has 
executed such an order. Under the Police Act: ‘A police offi cer shall be 
obliged to refuse to carry out an order or instruction of his/her superior, 
as well as an instruction of any prosecutor, state administration author-
ity or local government authority, if the execution of the said order or 
instruction involves committing a crime’. In the event of the execution of 
an offi cial order by a police offi cer in breach of the law, the prosecutor 
conducting the investigation shall consider the police offi cer’s superior li-
able for being the prime mover behind the violation.

In order to avoid errors in the performance of procedural steps, the 
methodology of the interview should always be chosen on an individual 
basis, depending on the nature and personality of the suspect and the 
circumstances of the case. In the case of abductions and subsequent in-
terrogations of suspects, the expertise and experience of psychologists or 
police negotiators may be used to obtain information about the abductee’s 
whereabouts in order to optimise communication and to choose the ap-
propriate technique for exerting infl uence.

In a situation similar to the one under discussion, it is legitimate and 
well-based to avoid acting in such a way as to verbally or physically infl ict 
pain and suffering on the suspect, and to instead focus on making the 
interviewee aware of the situation that he or she has found himself or her-
self in as a result of his or her own actions–with due honesty and fairness 
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(pursuant to § 3 of the appendix to Order 805 of the National Police Chief). 
It is therefore possible to make suspects (interrogated persons) aware of 
the legal situation in which they fi nd themselves and the consequences 
of the acts they are suspected of having committed. It is also possible to 
indicate possible ways of getting out of a given situation, which can be 
done, e.g. by providing information about the content of Article 60 of the 
k.k. or about the rights that an anonymous or crown witness is entitled 
to. Undoubtedly, the suspect in this situation may be feelings many dif-
ferent things (including the sense of real danger), however, they will not 
result from a deliberate action of an offi cer aimed at infl icting pain and 
suffering on the questioned suspect in order to obtain information from 
him/her, but from the previous conduct of the suspect, which should be 
considered by the court in favour of the police offi cer (in the case of a pos-
sible complaint against the offi cer’s actions).

Given the above-described facts and their legal assessment, the ques-
tion of the elements of an act prohibited under Article 231(1) of the k.k. 
being committed by police offi cers, taking into account verbal and physical 
aggression towards the detainee being questioned, could possibly be an-
swered in the affi rmative. At the same time, however, the legal assessment 
of the act cannot stop at this stage, but should aim at the assessment 
in the context of circumstances excluding liability according to Chapter 
III of the Penal Code. The state of higher necessity under Article 26(1) of 
the k.k. should be considered, as it involves a confl ict of legally protected 
values. It must be acknowledged that in the reality of the presented case, 
the condition of acting in order to avoid an immediate danger threatening 
any legally protected interests, as well as the condition of sacrifi cing an 
interest that is lower than the one being saved, would be fulfi lled. It can 
be assumed that, in the analysed situation, the conduct of the police of-
fi cers was the only way to determine the whereabouts of the kidnapped 
boy, and only in this way was it possible to avert the imminent danger to 
his life. However, it is not possible to plead a state of emergency when it 
is excluded by law 37. Lech Gardocki, on the one hand, points out that the 
value of the prohibition of torture is always greater than any other legal 
value, even human life, but, on the other hand, he also argues that, in 
extreme situations, if it were to prevent a nuclear disaster, even this view 
could be questioned 38. A solution to this complicated situation is proposed 
by Jan Kulesza, who points out that the ECHR is not applicable in hori-
zontal relations 39.

The above comments lead to the conclusion that under the Polish crim-
inal law, the Penal Code does not provide for excluding the criminal liabil-
ity of a police offi cer who acts in the manner described in the case of Gäf-
gen v. Germany. In order to protect a threatened legal value in the form of 

37  Gardocki L, Prawo karne. Warsaw, 2017, p. 130.
38  Ibid.
39  Kulesza J, Legalne…, op.cit., pp. 890 ff.
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human life, an authorised stakeholder can—in J. Kulesza’s opinion—take 
advantage of the legal solution defi ned in Article 26(1) of the k.k. 40, which 
addresses the problem of dealing with contemporary threats of a terrorist 
nature and any other threats involving treatment of the victim in such a 
way as to endanger his or her life. 

In this situation, in the absence of a legal regulation that would, in 
specifi c cases, exempt police offi cers from criminal liability, there remains 
faith in the prudence of judicial decisions, although it has to be acknowl-
edged that this way of responding to criminal law is not socially accept-
able, which, from a human point of view, should not surprise anybody 41. 

It should also be made clear that this course of action is in line with 
Article 3 of the ECHR, which does not provide for any exceptions, even 
where there is a threat to the general public 42. Such an interpretation 
also meets the requirement of compatibility between Polish and interna-
tional law.

The issue of admitting evidence that has been obtained in breach of 
the law is not so obvious. It should be noted at this point that this is a 
further stage of proceedings which involves recognising the outcome of 
a particular procedure as evidence in a trial. Since the latter problem is 
not the main subject of the present discussion, it should only be noted in 
passing that the original wording of Article 168a of the Code of Criminal 
Procedure 43 did not raise any doubts that it was unacceptable to collect 
evidence by means of a criminal act and use the evidence obtained for the 
purposes of criminal proceedings. The present wording of Article 168a 
of the k.p.k. is no longer so categorical 44. Judicial case law, however, is 

40  Ibid.
41  The initiation of criminal proceedings against the German police offi cer 

for using threats in an effort to obtain information about the whereabouts of the 
kidnapped boy, in the vast majority of cases, met with a lack of acceptance for 
such a criminal reaction towards the offi cer. The majority of the society did not 
accept the punishment, albeit of a symbolic nature.

42  Jasiński W, Nielegalnie…, op. cit., p. 164; Nowicki M. A, Wokół…, op. cit., 
p. 383; Nowicki M. A, Europejska Konwencja Praw Człowieka. Wybór orzeczni-
ctwa. Warsaw, 1999, p. 28. 

43  Ustawa z 27 września 2013 o zmianie ustawy — Kodeks postępowania kar-
nego oraz niektórych innych ustaw (Act of 27 September 2013 on the amendment 
of the Code of Criminal Procedure and some other acts, hereinafter: k.p.k.). 
Dz.U., 2013 item 1247. Article 168 of the k.p.k. was supplemented with Arti-
cle168a of the k.p.k., which stipulates that ‘[…] it is inadmissible to take and use 
evidence obtained for the purposes of criminal proceedings by means of a crim-
inal act referred to in Article 1(1) of the Penal Code’. See: Grzegorczyk T, Kodeks 
postępowania karnego, Vol. I. Warsaw, 2014, p. 570.

44  Article 168a of the k.p.k. provides that ‘[…] evidence cannot be considered 
inadmissible solely on the grounds that it has been obtained in breach of legal 
provisions or by means of a prohibited act referred to in Article 1(1) of the Penal 
Code, unless the evidence has been obtained in connection with a public offi cial’s 
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drifting towards limiting the possibilities in which evidence can be ob-
tained 45. It should be noted that the issue of evidence obtained through 
torture is also related to the right to a fair trial. Marek Antoni Nowicki is 
of the opinion that: ‘No legal system based on the rule of law can let it 
happen. Court trial is the foundation of the rule of law. Evidence obtained 
under torture irreversibly harms this process; it replaces the rule of law 
by force and adversely affects the reputation of any court that allows it’ 46.

Conclusions

The discussed case arouses great interest because of the perpetrator’s 
shocking modus operandi. It is also one of the so-called diffi cult cases, 
which are becoming increasingly common in practice. Therefore, it is nec-
essary to take a stand which may be of practical use. The point is to 
answer the question about the existence of appropriate legal regulations 
in Polish law which could be applied in such cases. Under German law, 
Deputy Chief of Police D., who issued the order, and police offi cer E., who 
used the threat of violence to establish the whereabouts of the kidnapped 
boy, who—to the best of his knowledge—was still alive, were convicted by 
a criminal court. Although their sentences were symbolic, the question 
of criminal responsibility for the behaviour described above was decided. 
The European Court of Human Rights also found a violation of Article 3 
of the ECHR. Under Polish law, such police conduct would be assessed in 
terms of possessing the features of an act prohibited under Article 231 of 
the k.k. Undoubtedly, in cases described as so-called diffi cult cases, there 
is a confl ict of legal values, and in order to protect values of the highest 
importance, other values are violated, which are subject—without excep-
tion—to the same protection. 

performance of offi cial duties, as a result of: murder, wilful bodily injury or depri-
vation of liberty’. 

45  For example, in the judgement of the Administrative Court in Wrocław of 
22 November 2017, Case No. II AKa 224/17, LEX No. 2464913, it was indicated 
that ‘[…] the linguistic interpretation of the content of Article 168a of the k.p.k. 
in the wording in force from 15 April 2016 allows it to be stated that the following 
groups of evidence are covered by the prohibition on evidence in question: 1) ev-
idence obtained in breach of procedural regulations in connection with the per-
formance of offi cial duties by a public offi cer; 2) evidence obtained through an 
offence referred to in Article 1(1) of the k.k. in connection with the performance 
of offi cial duties by a public offi cer; 3) evidence obtained through an offence re-
ferred to in Article 1(1) of the k.k. and in breach of procedural regulations in 
connection with the performance of offi cial duties by a public offi cer; 4) evidence 
obtained through an offence referred to in Article 1(1) of the k.k. as a result of: 
murder, intentional damage to health or deprivation of liberty’.

46  Nowicki M. A, Wokół…, op. cit., p. 589.
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Summary: The article focuses on the case of Gäfgen v. Germany, which con-
cerns the restrictions imposed on police offi cers who work on cases involving 
terror and violence posing a risk to human life, and on the ones who have to 
make decisions protecting victims’ lives. The choice of measures serving the 
protection of the highest value, i.e. human life, is not easy. At the same time, 
police offi cers are assessed in terms of criminal law as regards the protection 
of the basic human rights enjoyed by perpetrators who pose a risk to other 
people’s lives. The case of Gäfgen v. Germany regards the choice of values, and 
the criminal liability of police offi cers, connected with thereof, as well as the 
problem of the admissibility of evidence obtained in breach of the law in crimi-
nal proceedings, and the limitations of the fruit of the poisonous tree doctrine.
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KSZTAŁTOWANIE ODPOWIEDZIALNOŚCI 
DYSCYPLINARNEJ W SPORCIE I JEJ PRAKTYCZNE 

ZASTOSOWANIE NA WĘGRZECH

Wstęp

Badanie koncentruje się na różnorakich formach odpowiedzialności praw-
nej, w tym na możliwych do rozróżnienia postaciach odpowiedzialności 
związanej ze światem sportu, w szczególności na odpowiedzialności dy-
scyplinarnej w sporcie, co można również omówić poprzez porównanie jej 
z aspektami prawa karnego i prawa pracy.

Na Węgrzech odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie była pierwot-
nie odpowiedzialnością ukształtowaną również przez socjalistyczne prawo 
administracji publicznej i prawo pracy. Zanim opracowano model odpo-
wiedzialności dyscyplinarnej, który obowiązuje do dziś, przeszła ona kilka 
zmian organizacyjnych i merytorycznych 2. 

Odpowiedzialność dyscyplinarną w sporcie faktycznie można nazwać 
drobną lub ograniczoną odpowiedzialnością karną, ponieważ dana federa-
cja sportowa może utrzymać porządek w danej gałęzi sportu, wykorzystu-
jąc swoją władzę karną, niejako poprzez pociąganie do odpowiedzialności 
zawodników, organizacji sportowych i specjalistów. Istotą sankcji dyscy-
plinarnych w sporcie jest kara. Istnieje również szereg innych analogii 
do przepisów prawa karnego.

1  Dr Nikolett Ágnes Tóth — starszy wykładowca, kierownik domu studen-
ckiego, Wydział Służb Porządku, Publiczny Państwowy Uniwersytet Służb Pub-
licznych w Budapeszcie. Zainteresowania badawcze autorki dotyczą prawa spor-
towego oraz policji sportowej. 

   Adres do korespondencji: <Toth.Nikolett@uni-nke.hu>.
2  P. Princzinger, Jogi felelősség a sportban, „Magyar Közigazgatás” 2011, 

No. 2, s. 79.
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Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie

Korzenie odpowiedzialności dyscyplinarnej w sporcie znajdują się rów-
nież w prawie do zrzeszania się. Podpisując wniosek o przynależność 
do stowarzyszenia, członkowie przystępujący do niego poddają się prze-
pisom statutu w nim obowiązującego. Jeżeli zachowanie członka jest 
sprzeczne z normami danej organizacji społecznej, może ona jednostronnie 
wypowiedzieć mu członkostwo. Jednocześnie, szukając analogii do federa-
cji sportowej, należy ustalić, że wstąpienie do stowarzyszenia sportowego 3 
nie jest obowiązkowe, a ściślej rzecz biorąc, zawodnik może wybrać kon-
kretną organizację sportową, do której chce wstąpić. Przynależność do fe-
deracji sportowej wiąże się z ograniczeniem polegającym na tym, że or-
ganizacje sportowe, które chcą uczestniczyć w systemie rozgrywek danej 
dyscypliny sportu, mogą prowadzić klub lub drużynę wyłącznie w oparciu 
o członkostwo w krajowej federacji sportowej. Ponadto zawodnicy mogą 
brać udział w zawodach pod warunkiem posiadania statusu członka sto-
warzyszenia sportowego oraz licencji wydanej przez federację sportową 4. 

Innymi słowy, federacje sportowe zajmują pozycję monopolisty. Piłkarz 
nie ma prawa wyboru, ponieważ może być związany tylko z jedną narodo-
wą federacją sportową swojej branży, którą jest Węgierska Federacja Piłki 
Nożnej (dalej jako: HFF).

Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie doskonale pokazuje, że pra-
wo sportowe jest szczególną, interdyscyplinarną dziedziną prawa. Rozwią-
zuje ona również debatę na temat regulacji państwowej wobec samoregu-
lacji w sporcie, potwierdzając znaczenie regulacji państwowej w niektórych 
przypadkach.

Odpowiedzialność dyscyplinarna w sporcie pojawia się w przypadku 
świadomego, przestępczego naruszenia odpowiednich przepisów. Ciężar 
przedstawienia dowodów spoczywa na federacji sportowej. Jest to naru-
szenie obowiązku, tj. naruszenie przepisów federacji sportowej. Każda 
federacja sportowa jest upoważniona do prowadzenia postępowania dy-
scyplinarnego wobec zawodnika, specjalisty oraz organizacji sportowej za-
angażowanej w system współzawodnictwa danej federacji.

Regulamin dyscyplinarny określa, jakie przewinienie dyscyplinarne 
może popełnić zawodnik, specjalista do spraw sportu lub organizacja 
sportowa w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, które zo-
stanie wszczęte.

3  Dla celów niniejszego artykułu termin „stowarzyszenie sportowe” będzie 
oznaczał klub sportowy (por. węgierski sportegyesület), a „federacja sportowa” — 
specjalne stowarzyszenie uprawnione do organizowania zawodów (por. węgier-
ski sportszövetség). W dokumencie będą również stosowane terminy „krajowa 
federacja sportowa danej dyscypliny sportowej” (por. węgierski országos sportági 
szakszövetség) oraz „federacja sportowa” w znaczeniu federacji danej dyscypliny 
sportowej (por. węgierski országi szövetség).

4  P. Princzinger, Jogi…, wyd. cyt., s. 88.
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W przeszłości najczęstszym wykroczeniem dyscyplinarnym popełnia-
nym przez zawodników było zwolnienie po dwóch żółtych kartkach i po-
pchnięciu innego zawodnika. Jednak gdy sport ulegał coraz większej ko-
mercjalizacji, a na trybunach pojawił się chuliganizm sportowy, również 
wykroczenia dyscyplinarne w sporcie stały się coraz bardziej zróżnicowane.

Zatem formą odpowiedzialności w prawie sportowym jest odpowie-
dzialność dyscyplinarna, regulowana na kilku poziomach, zgodnie z obo-
wiązującymi przepisami. Na Węgrzech, na poziomie ustaw, została ona 
uregulowana ustawą I z 2004 r. o sporcie 5, która określa główne zasady 
odpowiedzialności dyscyplinarnej. Na podstawie upoważnienia udzielo-
nego na mocy ustawy o sporcie z 2004 r. rząd skodyfi kował swoje roz-
porządzenie nr 39/2004 (III. 12.) z 2004 r. w sprawie odpowiedzialności 
dyscyplinarnej w sporcie 6, określając szczegółowe ustalenia dotyczące od-
powiedzialności dyscyplinarnej i postępowania dyscyplinarnego w sporcie. 
Dalsze szczegółowe ustalenia znajdują się w przepisach dyscyplinarnych 
ustanowionych przez krajowe federacje sportowe pozostałych dyscyplin.

Zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 39/2004, które zostało wy-
dane na podstawie upoważnienia udzielonego przez ustawę o sporcie 
z 2004 r., krajowe federacje sportowe są zobowiązane do tworzenia przepi-
sów materialnych i proceduralnych dotyczących dyscypliny oraz do dzia-
łania organów dyscyplinarnych. Są one również uprawnione do pociąga-
nia do odpowiedzialności i karania zawodników, specjalistów i organiza-
cji sportowych naruszających przepisy federacji, oraz ograniczania ich 
działalności w zakresie zawodów sportowych poprzez nakładanie na nich 
sankcji.

Ograniczona dostępność specjalistycznej literatury na temat przepisów 
wydawanych przez federacje sportowe oraz praktyki postępowania dyscy-
plinarnego, zwłaszcza w zakresie piłki nożnej, skłania do omówienia prze-
pisów dotyczących postępowania dyscyplinarnego na przykładzie bardziej 
interesujących przypadków z udziałem HFF.

W książce z 1966 r. znajduje się następująca myśl: „Musi istnieć pewna 
dyscyplina w każdej społeczności i organizacji. Dyscyplina przejawia się 
w przestrzeganiu zasad i przepisów, które bezpośrednio lub pośrednio za-
pewniają funkcjonowanie danej społeczności. Poza edukacją i perswazją, 
konieczne jest podjęcie środków zapewniających dyscyplinę wobec osób ła-
miących te zasady” 7. Oczywiście odnosi się to również do masowej organi-
zacji społecznej związanej z wychowaniem fi zycznym i ruchem sportowym.

Statut byłego Węgierskiego Stowarzyszenia Wychowania Fizyczne-
go i Sportu (dalej jako: HAPES) określał podstawowe zasady pociągania 
do odpowiedzialności osób winnych wykroczeniom dyscyplinarnym w ra-
mach organizacji. W zakresie realizacji tych zasad stowarzyszenie wydało 

5  <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400001.tv>, 5 sierpnia 2020 r.; 
dalej jako: ustawa o sporcie z 2004 r.

6  <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400039.kor>, 5 sierpnia 2020 r.; 
dalej jako: rozporządzenie rządowe nr 39/2004.

7  J. Arató, Gy. Lindner, Fegyelmi szabályok a testnevelési és sportmozgalom-
ban, Budapeszt 1966, s. 5.
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regulamin dyscyplinarny z 1964 r. 8 Wydany wówczas regulamin stanowił, 
że tylko osoby (fi zyczne) odpowiedzialne za przestępstwa popełnione w or-
ganizacji mogą być pociągane do odpowiedzialności dyscyplinarnej i ka-
rane. Powyższy zapis nie miał jednak zastosowania do samej organizacji. 
W tym czasie, zgodnie z przepisami obowiązującymi w różnych gałęziach 
sportu, w ramach postępowania dyscyplinarnego możliwe było podejmo-
wanie działań mających negatywny wpływ na organizacje sportowe. Nie 
były to jednak kary dyscyplinarne, lecz inne środki stosowane w trakcie 
postępowania 9.

Za przestępstwa związane z wychowaniem fi zycznym i sportem oraz 
inne poważne naruszenia prawa uznawano wówczas przestępstwa dyscy-
plinarne, a także nieprzestrzeganie przepisów zawartych w decyzjach or-
ganów HAPES, zachowania niesportowe, poważne naruszenie zasad oraz 
regulaminów gier i zawodów, zaniedbanie własnej działalności sportowej 
oraz uszkodzenie mienia organizacji sportowej.

Formą kary dyscyplinarnej był zakaz prowadzenia działalności spor-
towej. Regulamin dyscyplinarnym z 1964 r. określał maksymalny czas 
trwania takiego zakazu na pięć lat. Przy tym dożywotni zakaz nie mógł być 
stosowany w kontekście kary dyscyplinarnej. Należy podkreślić, że taka 
kara była stosowana w celach edukacyjnych.

W rozporządzeniu ministra kultury i edukacji nr 4/1991 z 1991 r. 
w sprawie uregulowania odpowiedzialności dyscyplinarnej związanej 
z działalnością sportową 10, w ośmiu krótkich ustępach, do których miały 
zastosowanie uprawnienia dyscyplinarne federacji, określono rodzaje za-
chowań, które zakwalifi kowano jako wykroczenia dyscyplinarne. W roz-
porządzeniu tym określono również, które organizacje są uprawnione 
do wymierzania kar, oraz tryb postępowania i rodzaje kar. Postępowania 
w sprawie naruszenia dyscypliny sportu były regulowane tym rozporzą-
dzeniem do 2001 r.

Ustawa LXIV z 1996 r. o sporcie 11 nie regulowała kwestii dyscypli-
ny sportowej, ale upoważniła do tego rząd, jednak nastąpiło to dopiero 
w 2000 r.

Oprócz postępowań przeciwko zawodnikom, standardową praktyką 
krajowych federacji sportowych było prowadzenie postępowań w sprawie 
naruszenia dyscypliny sportowej oraz nakładanie kar dyscyplinarnych 
również na federacje sportowe, które były zaangażowane w różne systemy 
rywalizacji. Jednakże praktyka ta nie miała wtedy uzasadnionej podstawy 
ani na Węgrzech, ani na szczeblu międzynarodowym, ponieważ odpowie-
dzialność dyscyplinarna została wówczas skodyfi kowana w węgierskim 
systemie prawnym jako odpowiedzialność osób fi zycznych 12.

 8  Na mocy wewnątrzorganizacyjnej decyzji 6/1964. MTS Tan. (niepubl.), któ-
ra weszła w życie 1 lipca 1964 r.; dalej jako: regulamin dyscyplinarny z 1964 r.

 9  J. Arató, Gy. Linder, Fegyelmi…, wyd. cyt., s. 9.
10  Dostępne w Archiwum Narodowym Węgier.
11  <https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600064.TV>, 5 sierpnia 2020 r.
12  T. Sárközy, Magyar sportjog az új Polgári Törvénykönyv után, Budapeszt 

2015, s. 104.
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Ustawa CXLV z 2000 r. o sporcie 13 regulowała odpowiedzialność dyscy-
plinarną również w odniesieniu do zawodników, specjalistów i organizacji 
sportowych. Tym samym uznano w niej także dyscyplinarną kompetencję 
organizacji sportowych. Oprócz odpowiedzialności poszczególnych osób 
pojawiła się możliwość rozważenia odpowiedzialności dyscyplinarnej orga-
nizacji sportowych. Jednocześnie w tym czasie rewizja sądowa była mocno 
ograniczona. Kiedy potępiano organizacje sportowe, nie oferowano możli-
wości rewizji sądowej. Zgodnie z przepisami ustawy o sporcie z 2000 r. nie 
tylko krajowe federacje sportowe, ale również organizacje sportowe mogły 
prowadzić postępowania w sprawie naruszenia dyscypliny sportowej 14. 
Jedynie zawodnicy i specjaliści mogli wnioskować o rewizję sądową, nato-
miast organizacje sportowe nie miały takiej możliwości.

Zgodnie z ustawą o sporcie z 2004 r. tylko krajowa federacja sportowa 
może wykorzystywać uprawnienia dyscyplinarne, a rewizja sądowa zostaje 
rozszerzona na organizacje sportowe jako osoby prawne. Odpowiedzial-
ność dyscyplinarna tych organizacji została przekształcona w odpowie-
dzialność karną.

Wykrycie nielegalnego manipulowania meczami trwało dłużej niż okres 
przewidziany w rozporządzeniu rządowym nr 39/2004. W związku z tym 
pociąganie do odpowiedzialności dyscyplinarnej było utrudnione z powodu 
ograniczeń czasowych. Od 27 listopada 2013 r., ze względu na szczególne 
polityczne i społeczne zapotrzebowanie na skuteczne i efektywne rozpa-
trywanie spraw dotyczących oszustw (związanych głównie z meczami piłki 
nożnej), zmieniono rozporządzenie rządowe nr 39/2004 w sprawie termi-
nów zamykania postępowań. Obecnie, w przypadku nielegalnej manipu-
lacji wynikiem zawodów, meczu lub systemu rozgrywek (turnieju), prawo 
do wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w sporcie nie ulega prze-
dawnieniu. Wprowadzono również bardziej rygorystyczne zasady, zgodnie 
z którymi rozwiązanie stosunku pracy lub innych stosunków prawnych 
albo fakt, że osoba, której dotyczy postępowanie, kontynuuje działalność 
sportową lub działalność w charakterze specjalisty w innej dziedzinie, nie 
uniemożliwiają uprawnionym organizacjom wszczynania lub prowadzenia 
postępowania dyscyplinarnego związanego ze sportem 15.

Federacja sportowa może wszczynać i prowadzić postępowania dyscy-
plinarne, jeżeli zostaną spełnione następujące warunki:
1. Wszystkie trzy podmioty prawne, które mogą zostać objęte postępo-

waniem dyscyplinarnym, muszą spełniać zarówno ogólne warunki od-
powiedzialności prawnej, czyli zachowania niezgodnego z prawem, jak 
i winy. W odniesieniu do winy, ustawa o sporcie z 2004 r. stanowi rów-
nież, że: „Jeżeli próbka pobrana od zawodnika zawiera nielegalną sub-
stancję znajdującą się na zakazanej liście, jej pochodną lub znacznik — 
13  <https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000145.TV>, 5 sierpnia 2020 r.; 

dalej jako: ustawa o sporcie z 2000 r.
14   P. Princzinger, Jogi…, wyd. cyt., s. 80. 
15  Jogi Fórum/MTI, Bundaügyek hatékonyan — Módosult a sportfegyelmi fe-

lelősségről szóló rendelet, <http://www.jogiforum.hu/hirek/30673>, 12 marca 
2018 r.
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zgodnie z definicją zawartą w rządowym rozporządzeniu o działaniach 
antydopingowych — zawodnik jest odpowiedzialny za przestępstwo do-
pingujące, niezależnie od jego winy” 16.

2. Zachowanie niezgodne z prawem oznacza naruszenie przepisów okre-
ślonych przez federację sportową, tj. naruszenie obowiązków.

3. Ważnym kryterium jest poczucie winy za naruszenie obowiązków, tzn. 
organizacja sportowa również może zostać pociągnięta do odpowie-
dzialności w przypadku zawinionego, zaskarżalnego naruszenia prze-
pisów.

4. Naruszenie obowiązków jest obiektywnym elementem odpowiedzial-
ności dyscyplinarnej, ale nie wystarczy pociągnąć kogoś do odpowie-
dzialności. Potrzebny jest również element subiektywny.

5. Obowiązek przedstawienia dowodu spoczywa na federacji sportowej, 
zarówno w odniesieniu do naruszenia przepisów, jak i winy.
Wszystkie federacje sportowe są uprawnione do prowadzenia postępo-

wań dyscyplinarnych — oczywiście wyłącznie wobec zawodnika, specjali-
sty lub organizacji sportowej, która jest stroną systemu rozgrywek danej 
federacji 17.

Najważniejszym uprawnieniem federacji sportowej jest posiadanie kom-
petencji dyscyplinarnych. Ustawa o sporcie z 2004 r. stanowi jedynie, 
że federacja sportowa sprawuje nadzór dyscyplinarny i jest zobowiązana 
do tworzenia stosownych przepisów, a przepisy państwowe określają za-
sady postępowania dyscyplinarnego w sporcie.

Ustawa o sporcie z 2004 r. szczegółowo określa odpowiedzialność dy-
scyplinarną w sporcie. Odnosi się ona do innych wewnętrznych przepisów 
federacji sportowej, przepisów dotyczących zawodów, rejestracji i trans-
feru. W przypadku zawinionego naruszenia zawartych w przepisach obo-
wiązków, federacja sportowa musi przeprowadzić postępowanie dyscypli-
narne przeciwko zawodnikowi lub specjaliście.

Sama ustawa o sporcie z 2004 r. upoważniała rząd do określenia 
w swoim rozporządzeniu szczegółowych przepisów dotyczących odpowie-
dzialności dyscyplinarnej i postępowań dyscyplinarnych w sporcie.

Zgodnie z rozporządzeniem rządowym nr 39/2004, jeżeli istnieje uza-
sadnione podejrzenie naruszenia obowiązków, przewodniczący komisji dy-
scyplinarnej do spraw sportu wszczyna postępowanie dyscyplinarne.

Osoba lub organizacja sportowa, której dotyczy postępowanie dyscy-
plinarne, musi zostać powiadomiona na piśmie lub drogą elektroniczną 
o rozpoczęciu, przedmiocie i podstawie prawnej postępowania. Stronę po-
stępowania należy poinformować o dacie i godzinie rozprawy oraz o spo-
sobie jej przeprowadzenia. Szczegółowe zasady informowania są określone 
w rozporządzeniu rządowym nr 39/2004.

O rozpoczęciu postępowania dyscyplinarnego przewodniczący komi-
sji dyscyplinarnej powiadomi osobę lub organizację będącą stroną po-
stępowania w ciągu ośmiu dni, w formie pisemnej oraz w formie pisma 

16  Ustawa o sporcie z 2004 r., § 12 ust. 3.
17  T. Sárközy, Magyar…, wyd. cyt., s. 106.
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urzędowego (zgodnie z ustawą o sporcie z 2004 r.), drogą listowną, przy 
wykorzystaniu usługi dodatkowej, czyli za potwierdzeniem odbioru, lub — 
jeżeli uprzednio osoba będąca stroną postępowania wyraziła na to zgo-
dę — drogą elektroniczną. Do zawiadomienia muszą zostać załączone 
kopie dokumentów, które stanowią podstawę postępowania i mogą być 
wykorzystane jako dowód w trakcie postępowania.

Rozprawa dyscyplinarna musi odbyć się w ciągu piętnastu dni od otrzy-
mania zawiadomienia o wszczęciu postępowania 18.

Jeżeli jedna ze stron lub jej pełnomocnik nie stawi się na rozprawie, 
może ona zostać przeprowadzona, a postępowanie może zostać rozstrzyg-
nięte co do istoty sprawy tylko wtedy, gdy strona, której dotyczy postępo-
wanie, lub jej pełnomocnik zostali powiadomieni o niej w odpowiednim 
trybie. Postępowanie może zostać przeprowadzone także wtedy, gdy stro-
na, której dotyczy postępowanie, lub jej pełnomocnik złożyli pisemne za-
wiadomienie o rezygnacji z udziału w rozprawie.

Po otwarciu rozprawy przewodniczący sportowej komisji dyscyplinarnej 
przedstawia okoliczności, które doprowadziły do wszczęcia postępowania, 
oświadczenia o naruszeniu obowiązków oraz materiał dowodowy. Strona 
ma prawo wglądu do dokumentów sprawy, wypowiedzenia się na temat 
tego, co zostało sformułowane i zaproponowania przedstawienia dalszych 
dowodów 19.

W celu wyjaśnienia okoliczności konieczne jest zakończenie procedury 
dowodowej, podczas której komisja dyscyplinarna przesłuchuje świadków 
i ekspertów, uzyskuje dokumenty, zdjęcia, nagrania audio i wideo jako 
dowody rzeczowe oraz przeprowadza kontrolę. Ponadto należy sporządzić 
protokół z rozprawy i działań podjętych w trakcie postępowania. Akta mu-
szą być przechowywane razem z dokumentami sprawy.

Najczęstszymi środkami dowodowymi są protokoły, sprawozdania in-
spektora, zeznania świadków i konfrontacje (w przypadku wystąpienia 
sprzeczności). Ta ostatnia forma nie ma żadnego praktycznego znaczenia 
i zazwyczaj nie prowadzi do żadnych rozstrzygnięć w sądach.

W związku z procesami dyscyplinarnymi mogą pojawić się następują-
ce pytania: Czy świadek powinien zostać ostrzeżony? Jeżeli dopuści się 
on krzywoprzysięstwa w postępowaniu, czy może być ono wykorzystane 
w postępowaniu karnym przeciwko stronie postępowania dyscyplinarnego?

Postępowanie w pierwszej instancji musi zostać zakończone orzecze-
niem w terminie nie dłuższym niż trzydzieści dni od jego wszczęcia. Jeżeli 
sprawa jest zbyt skomplikowana, przewodniczący składu sędziowskiego 
sądu dyscyplinarnego może jednorazowo przedłużyć postępowanie o pięt-
naście dni. Jeżeli sprawa nie mogła zostać wyjaśniona na rozprawie, na-
leży przeprowadzić nową rozprawę w terminie ośmiu dni od jej ostatniego 
przeprowadzenia.

Sportowa komisja dyscyplinarna ustala naruszenie obowiązków i nakła-
da karę dyscyplinarną lub uznaje, że strona postępowania nie dopuściła 

18  Rozporządzenie rządowe nr 39/2004, § 5 ust. 1.
19  Tamże, § 6 ust. 1.
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się naruszenia obowiązków, tj. naruszenia dyscypliny, lub zamyka postę-
powanie z innych powodów.

Przewodniczący ma obowiązek przedłożyć decyzję składu orzekającego 
na piśmie w terminie ośmiu dni od dnia zakończenia postępowania i poin-
formować o niej stronę postępowania, doręczając decyzję 20.

Ustawa o sporcie z 2004 r. określa również kto w pierwszej kolejno-
ści powinien prowadzić postępowanie dyscyplinarne. Musi to być komisja 
dyscyplinarna federacji sportowej lub, zgodnie z regulaminem dyscypli-
narnym danej federacji, komisja dyscyplinarna oddziału regionalnego lub 
sekcji sportowej. W drugiej instancji postępowanie musi być prowadzone 
przez organ odwoławczy (zarząd lub komisję odwoławczą) określony w re-
gulaminie dyscyplin sportowych federacji (ogólnie).

Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, tj. odwołanie od decyzji, moż-
na złożyć w terminie piętnastu dni od daty otrzymania decyzji. Wniosek 
należy złożyć do zespołu dyscyplinarnego pierwszej instancji, który w ter-
minie piętnastu dni przekaże dokumenty do organu drugiej instancji.

Decyzje przyjęte w drugiej instancji są wykonalne z chwilą ich doręcze-
nia. Komisja dyscyplinarna pierwszej instancji może stwierdzić, że kary 
dyscyplinarne w postaci zakazu udziału w zawodach federacji sportowej 
lub krajowej działalności sportowej są bezzwłocznie egzekwowalne do cza-
su przyjęcia decyzji w drugiej instancji 21.

Strona poszkodowana może odwołać się w petycji do sądu lub trybuna-
łów arbitrażowych w terminie trzydziestu dni — liczonym od daty doręcze-
nia decyzji i stanowiącym ostateczny termin wygaśnięcia takiego prawa.

Oprócz przepisów ogólnych należy również wspomnieć o odpowied-
nich przepisach szczególnych. Rozporządzenie rządowe nr 54/2004 
z 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa imprez sportowych 22 stanowi, co na-
stępuje 23:
1. Po przeprowadzeniu postępowania dyscyplinarnego federacja sportowa 

może podjąć następujące środki przeciwko organizatorowi w przypad-
ku niewykonania przez niego zadań organizacyjnych:
a) zmniejszenie lub wycofanie dodatków oferowanych przez federację 

sportową, 
b) nakazanie przeprowadzenia imprezy sportowej bez udziału widzów 

na zamkniętym obiekcie sportowym lub nakazanie zamknięcia da-
nego sektora,

c) cofnięcie prawa wyboru obiektu na maksymalny okres sześciu mie-
sięcy,

d) unieważnienie wyników meczu i odjęcie punktów mistrzowskich,
e) naliczenie punktów karnych,
f) wykluczenie z systemów rozgrywek lub określonej liczby turniejów,
g) wykluczenie z federacji sportowej,
20  Tamże, § 10 ust. 1.
21  Ustawa o sporcie z 2004 r., § 14 ust. 1.
22  <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400054.KOR&celpara=&dbnum=1>, 

5 sierpnia 2020 r.
23  Rozporządzenie rządowe nr 39/2004, § 18.
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h) kary pieniężne,
i) eskorta kibiców gości zapewniana przez własnych stewardów klubu.
Przed 1 września 2011 r., tj. przed wejściem w życie nowelizacji ustawy 

o sporcie z 2004 r., rozporządzenie rządowe zawierało zapis o wiążącym 
zwiększeniu liczby stewardów, podejmowanym w przypadku, gdy istnieje 
ryzyko, że mecz zostanie zakłócony. Wspomniany zapis obecnie można 
znaleźć jedynie w rozporządzeniu dyscyplinarnym HFF 24.

Paragraf 8 ustawy o sporcie z 2004 r. stanowi, że właściwa miejscowo 
komenda główna policji musi zostać powiadomiona na piśmie o organi-
zacji imprezy sportowej co najmniej piętnaście dni przed jej planowaną 
datą w przypadku meczu międzynarodowego lub krajowego pucharu, 
a w przypadku meczów w ramach systemu turniejów, które nie mogą być 
uwzględnione w momencie opracowywania kalendarza sportowego (ang. 
play-off), jeśli liczba dni pomiędzy losowaniem a meczem jest mniejsza niż 
piętnaście, w dniu roboczym następującym po losowaniu. Obowiązkiem 
organizatora jest dokonanie tego zgłoszenia.

Organizator imprezy sportowej musi powiadomić o wszelkich zmianach 
wprowadzonych do pisemnego zgłoszenia nie później niż pięć dni przed 
imprezą. Niedopełnienie tego obowiązku może pociągać za sobą wszczęcie 
postępowania dyscyplinarnego przeciwko organizatorowi, jeżeli występuje 
on w charakterze organizacji sportowej.

Zarządzenie ministerstwa zasobów ludzkich nr 27/2013 (III. 29.) 
z 2013 r. w sprawie wykorzystania i przydziału wsparcia rządowego na cele 
sportowe 25 wspomina o zawieszeniu i wycofaniu pomocy budżetowej. Je-
żeli wobec zawodnika lub specjalisty zapadnie prawomocny wyrok za na-
ruszenie dyscypliny sportowej, sponsor może zawiesić lub wycofać po-
moc budżetową przewidzianą dla organizacji sportowej, szkoły sportowej, 
fundacji zajmującej się kształceniem sportowców juniorów lub jednost-
ki organizacyjnej związku sportowego posiadającego osobowość prawną.

Rozporządzenie dyscyplinarne HFF wspomina o kwestii terminu waż-
ności, który również wykazuje podobieństwo do prawa karnego, ponieważ 
przestępstwo dyscyplinarne także powinno być oceniane zgodnie ze sku-
tecznym rozporządzeniem dyscyplinarnym. Jeżeli w momencie postępo-
wania obowiązuje już nowy przepis dyscyplinarny, zgodnie z którym po-
pełniony czyn nie jest już przestępstwem dyscyplinarnym, lub jeżeli nowy 
przepis dyscyplinarny przewiduje łagodniejszą karę za popełnione prze-
stępstwo, nowy przepis powinien być stosowany nawet do czynu popełnio-
nego przed jego wejściem w życie.

Rozporządzenie dyscyplinarne HFF stanowi również, że organizacje 
sportowe są odpowiedzialne za zachowanie swoich piłkarzy, specjalistów, 

24  Magyar Labdarúgó Szövetség, Fegyelmi szabályzat, <http://dokumentum-
tar.mlsz.hu/02_Szabalyzatok/02_Labdarugas_uzemeltetesi_szabalyzatok/01_
Versenyeztetesi_szabalyzatok/FSZ/FSZ_2015_2_(20151013).pdf>, 5 sierpnia 
2020 r.; dalej jako: rozporządzenie dyscyplinarne HFF.

25  <https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300027.EMM&celpara=&dbnum=1>, 
5 sierpnia 2020 r.
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członków, kibiców i wszystkich osób wykonujących prace w czasie trwania 
imprez sportowych na wniosek organizacji sportowej.

Zgodnie ze szczegółowymi przepisami HFF węgierska organizacja spor-
towa jest odpowiedzialna za utrzymanie bezpieczeństwa na terenie obiektu 
sportowego przed, w trakcie i po zakończeniu imprezy sportowej.

Przepisy dotyczące zawodników i specjalistów w zakresie przepisów dy-
scyplinarnych są dość kuriozalne. Niektóre przepisy mogą być kwestiono-
wane, ponieważ przewidują kary dyscyplinarne za naruszenie umowy cy-
wilnoprawnej: „Nie wypełnia on swojego zobowiązania umownego, wypeł-
nia je tylko częściowo, spóźnia się lub jednostronnie je zmienia” 26. Komisja 
dyscyplinarna nie jest właściwa w tej sprawie, ponieważ zarówno spory 
z zakresu prawa cywilnego, jak i prawa pracy powinny być rozstrzygane 
w drodze postępowania sądowego.

Opierając się na statystykach przedstawionych w raporcie rocznym 
HFF, można stwierdzić, że liczba decyzji wniesionych w sprawach dyscy-
plinarnych w sezonie piłkarskim 2015/2016 była o 6% niższa niż w sezo-
nie poprzednim.

Przyczyną nałożenia kar przez komisję dyscyplinarną — podobnie jak 
w poprzednim sezonie piłkarskim — było głównie skandaliczne zachowa-
nie kibiców, ich rasistowskie postawy, używanie urządzeń pirotechnicz-
nych, obrażanie sędziów i niesportowe zachowanie piłkarzy wobec siebie 
nawzajem. Zakres kar pieniężnych był mniejszy niż w latach poprzednich, 
co może wynikać ze zmniejszającej się liczby przypadków wykroczeń lub 
poprawy zachowań kibiców. W 2016 r. osoby uprawnione do składania 
odwołań zwracały się do komisji odwoławczej w sprawach dyscyplinarnych 
dwanaście razy.

W przeciwieństwie do 77 spraw z 2015 r., które wszczęto na podstawie 
kontroli bezpieczeństwa, w 2016 r. komitet odwoławczy potępił organizacje 
sportowe za zaniedbanie wymogów bezpieczeństwa tylko w 53 sprawach, 
czyli w 20 sprawach, które miały miejsce w sezonie wiosennym (19 spraw 
w 2015 r.) i 33 — w sezonie jesiennym (58 spraw w 2015 r.). Dzięki dys-
kretnym kontrolom przeprowadzanym przez inspektorów do spraw bez-
pieczeństwa nakłada się coraz więcej kar dyscyplinarnych ze względu 
na niedociągnięcia organizacji i infrastruktury oraz naruszenie przepisów 
dotyczących infrastruktury. Na podstawie danych statystycznych uzyska-
nych podczas kontroli można stwierdzić, że organizacje sportowe popra-
wiły poziom przestrzegania przepisów dotyczących zarządzania i organi-
zacji imprez sportowych, ponieważ liczba postępowań dyscyplinarnych, 
wszczętych na podstawie sprawozdań inspektorów bezpieczeństwa, spadła 
z 77 do 53. Na meczach organizowanych przez HFF na Węgrzech nie do-
chodziło do naruszania przepisów przez kibiców. Podczas tych wydarzeń 
prowadzono konsekwentną politykę. Korzystano z możliwości przewidzia-
nych w rozporządzeniu dyscyplinarnym HFF w celu podjęcia działań prze-
ciwko osobom, które naruszyły zasady dotyczące obiektów sportowych. 
W okresie objętym dochodzeniem wydano 27 decyzji dyskwalifi kacyjnych.

26  Rozporządzenie dyscyplinarne HFF.
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Ustawa o sporcie z 2004 r. zawiera listę następujących kar dyscyplinar-
nych, które mogą być nałożone na zawodników i specjalistów:
1. Upomnienie ustne. 
2. Nagana pisemna. 
3. Wycofanie (zmniejszenie) świadczeń oferowanych przez federację spor-

tową na maksymalny okres jednego roku. 
4. Kara pieniężna.
5. Zakaz udziału zawodnika w zawodach systemu rozgrywek federacji 

sportowej w kalendarzu rozgrywek federacji sportowej lub organiza-
cji sportowej oraz w szkoleniach lub obozach treningowych organizo-
wanych przez federację sportową lub organizację sportową — nawet 
na stałe.

6. W przypadku naruszenia zasad rekrutacji (rejestracji), transferu lub 
antydopingu może zostać nałożone wykluczenie z transferów czaso-
wych lub ostatecznych nawet na okres maksymalnie dwóch lat.
Zakres kar pieniężnych nie może przekraczać dwunastomiesięcznej 

kwoty średniego rocznego dochodu z działalności sportowej zawodnika lub 
działalności krajowej specjalistów. Nie można nakładać kar pieniężnych 
na sportowców — amatorów lub specjalistów zatrudnionych na podstawie 
umów o pracę zawieranych pro bono.

Maksymalny limit zakazów początkowo podlegał ograniczeniom, jednak 
z czasem przestały obowiązywać limity czasowe, a obecnie mogą być na-
kładane nawet zakazy stałe. Jest to wątpliwe z konstytucyjnego punktu 
widzenia, ponieważ uprawianie sportu stanowi prawo obywatelskie. Prawo 
do zdrowia fi zycznego i duchowego jest zadeklarowane w ustawie zasadni-
czej Węgier 27. Prawo do sportu można odjąć od prawa do zdrowia, a więc 
jest to prawo drugiej generacji. Prawo do uprawiania sportu jest wyraźnie 
wymienione w preambule do ustawy o sporcie z 2004 r., w której Parla-
ment Węgierski uznał, że każdy człowiek ma prawo do uprawiania sportu 
i prawo to jest przyznawane przez państwo. Jeżeli uprawianie sportu jest 
prawem cywilnym i stanowi profesję sportowców zawodowych oraz spe-
cjalistów, to można zakwestionować stałą dyskwalifi kację. Nie ma również 
precedensu dla tego rodzaju działalności w piłce nożnej. Nawiasem mó-
wiąc, zakazy mogą być interpretowane w odniesieniu do systemu rozgry-
wek danej gałęzi sportu.

Na specjalistów może nawet zostać nałożona kara stałego zakazu wyko-
nywania specjalistycznej działalności sportowej.

W praktyce jednak w HFF nigdy nie nałożono stałych zakazów, mimo 
że rozporządzenie dyscyplinarne HFF przewiduje możliwość wprowadzenia 
stałego zakazu wszelkiej działalności piłkarskiej.

Postępowanie dyscyplinarne w sporcie musi być prowadzone przeciwko 
organizacji sportowej w przypadku naruszenia przez nią przepisów zawar-
tych w regulaminie federacji sportowej lub innych przepisach 28.

27  Konstytucja Węgier z 25 kwietnia 2011 r., <https://njt.hu/translated/doc/
TheFundamentalLawofHungary_20190101_FIN.pdf>, 5 sierpnia 2020 r.

28  Ustawa o sporcie z 2004 r., § 13.
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Na organizacje sportowe mogą być nakładane następujące kary dyscy-
plinarne: 
 1. Upomnienie pisemne. 
 2. Zmniejszenie (wycofanie) świadczeń przyznawanych przez federację 

sportową. 
 3. Wiążące zwiększenie liczby stewardów. 
 4. Wiążące przyjęcie inspektora z federacji sportowej i ponoszenie kosz-

tów proceduralnych.
 5. Nakazanie przeprowadzenia imprezy sportowej bez udziału publiczno-

ści na zamkniętym obiekcie sportowym lub nakazanie zamknięcia sek-
tora (w obu przypadkach na maksymalny okres dwunastu miesięcy). 

 6. Odebranie prawa wyboru obiektu na maksymalny okres dwunastu 
miesięcy. 

 7. Unieważnienie wyników meczów i potrącenie punktów mistrzowskich. 
 8. Naliczenie punktów karnych. 
 9. Zakaz udziału w międzynarodowych imprezach sportowych przez 

maksymalny okres dwóch lat.
10. Odebranie prawa do zatrudniania (przenoszenia) sportowców na mak-

symalny okres dwóch lat. 
11. Zdegradowanie do niższej ligi w systemie rozgrywek, jeżeli w danym sy-

stemie rozgrywek istnieje niższa liga (zawodowa, mieszana, amatorska). 
12. Wykluczenie z określonej liczby rozgrywek lub systemów rozgrywek 

(zawodowych, mieszanych, amatorskich) — nawet na stałe. 
13. Zobowiązanie do pokrycia kosztów proceduralnych federacji sportowej. 
14. Wykluczenie z federacji sportowej na maksymalny okres jednego roku. 
15. Wyznaczenie kary pieniężnej w maksymalnej wysokości 50 mln forin-

tów.
Zgodnie z rozporządzeniem dyscyplinarnym HFF wykroczeniem jest nie-

zachowanie porządku na terenie obiektu sportowego, począwszy od przy-
bycia drużyn na stadion aż do momentu opuszczenia stadionu przez sę-
dziów i drużyny, w szczególności jeśli kibice używają różnych urządzeń 
pirotechnicznych lub popełniają czyny zakłócające przebieg meczów.

Zgodnie z ustawą o sporcie z 2004 r. postępowanie dyscyplinarne 
ma charakter dwuetapowy. Zespół dyscyplinarny federacji sportowej jest 
uprawniony do prowadzenia postępowania w pierwszej instancji, a organ 
odwoławczy w drugiej. Znaczenie tego przepisu polega na tym, że postępo-
wanie dyscyplinarne powinno być prowadzone szybko, tak aby nie docho-
dziło do niepewności co do organizacji rozgrywek w przypadku ich opóź-
nienia. Strony dotknięte poważniejszymi karami dyscyplinarnymi mogą 
odwołać się we wniosku do sądu lub Stałego Sportowego Sądu Arbitra-
żowego w terminie trzydziestu dni, który jest liczony od dnia doręczenia 
decyzji, stanowiącym termin wygaśnięciem takiego prawa, który został 
ustanowiony w celu uniknięcia niejasności prawnej 29.

Komisja do spraw dyscypliny sportowej składa się z co najmniej 
trzech członków. Określa ona swój sposób działania i musi wybrać 

29  Sárközy T, Magyar…, wyd. cyt., s. 110.
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przewodniczącego spośród swoich członków. W przypadku podejrzenia na-
ruszenia obowiązków poza uzasadnionymi wątpliwościami przewodniczący 
sportowej komisji dyscyplinarnej musi zapewnić przeprowadzenie postę-
powania. Postępowanie dyscyplinarne nie może zostać przeprowadzone, 
jeśli wykroczenie dyscyplinarne uległo przedawnieniu. W 2013 r. wpro-
wadzono innowację, zgodnie z którą każda organizacja sportowa może 
ustalić termin przedawnienia zgodnie ze specyfi ką danej dziedziny sportu, 
ale nie może on być krótszy niż rok lub dłuższy niż dziesięć lat liczonych 
od momentu popełnienia danego wykroczenia. Termin przedawnienia nie 
ma zastosowania, jeżeli wykroczenie dyscyplinarne dotyczy nielegalnego 
manipulowania wynikami rozgrywek 30.

W branży piłkarskiej początkowo określono jednoroczny okres przedaw-
nienia, który później został zmieniony na trzy lata. Tym samym postępo-
wanie dyscyplinarne nie może zostać wszczęte, jeśli minęło więcej niż trzy 
lata od podjęcia czynności, która mogła stanowić podstawę do wszczęcia 
postępowania dyscyplinarnego.

Należy podkreślić, że HFF posiada również Dyscyplinarny Organ Nad-
zorczy (dalej jako: DSB), który pełni rolę quasi-prokuratora uprawnionego 
do składania odwołań. Może on wszcząć dochodzenie dyscyplinarne, ale 
nie jest organem decyzyjnym. Jednocześnie może on podjąć niezbędne 
środki, uchylając decyzję dyscyplinarną naruszającą dowolny z przepisów 
dyscyplinarnych.

Dzięki upoważnieniu wydanemu przez DSB jego członkowie postępują 
w poszczególnych sprawach w sposób niezależny. Zbiera się on co miesiąc 
w celu oceny prowadzonych spraw i sformułowania jednolitego stanowi-
ska, które jest wiążące dla jego członków. Ponadto DSB jest uprawniony 
do reprezentowania HFF w sprawach dyscyplinarnych oraz upoważnio-
ny do przeglądania dokumentów i prowadzenia dochodzeń, na podstawie 
których może wszcząć postępowanie dyscyplinarne. Może również złożyć 
odwołanie z urzędu lub na wniosek przewodniczącego, kierownictwa czy 
sekretarza generalnego HFF. Jeśli komisja dyscyplinarna otrzyma infor-
macje o danych, które uzasadniają wszczęcie postępowania przez DSB, 
Centralne Biuro FFF lub Zarząd Okręgowy HFF w Budapeszcie przekazu-
ją je na piśmie do DSB. Regulamin DSB, który został zatwierdzony przez 
kierownictwo HFF, zawiera procedurę podejmowania decyzji i wydawania 
dokumentów oraz przepisy administracyjne.

Podsumowanie

Organizacje sportowe odpowiedzialne za bezpieczeństwo imprez spor-
towych są zainteresowane podjęciem działań przeciwko chuligaństwu pił-
karskiemu, również w kontekście stosowania poważnych kar. Korzystając 
ze środków i rozwiązań, którymi dysponują, muszą one zagwarantować, 
że mecze nie będą zakłócane przez kibiców.

30  Tamże, s. 111.
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W tym miejscu warto również zwrócić uwagę na pewną sprawę ze wzglę-
du na jej zarówno humorystyczny, jak i skandaliczny wydźwięk. W paź-
dzierniku 2017 r., podczas meczu na trzecim szczeblu lokalnych lig 
(na szczeblu okręgu) pomiędzy Kunbaja i Kisszállás, miał miejsce nieczę-
sty  incydent. Kibice gospodarzy od początku meczu nieustannie krytyko-
wali głównego sędziego i sędziów liniowych, co niestety często zdarza się 
podczas meczów piłkarskich na Węgrzech. W siedemdziesiątej minucie 
spotkania, po tym jak sędzia pokazał czerwoną kartkę jednemu z zawodni-
ków, kibice, twierdząc, że decyzja sędziego była nieuzasadniona, przegonili 
go z boiska. Zarówno sędzia główny, jak i jeden z sędziów liniowych mu-
sieli uciekać z boiska, ponieważ kibice nie zrezygnowali z pościgu, dopóki 
uciekający nie oddalili się od stadionu o dwie ulice. Naturalnie mecz został 
przerwany, a sprawę omówiono na posiedzeniu komisji dyscyplinarnej.

Prawo do gry zawodnika drużyny gospodarzy, który otrzymał czerwo-
ną kartkę, zostało zawieszone przez komisję dyscyplinarną na posiedze-
niu odbywającym się po meczu. Ponadto komisja dyscyplinarna nałożyła 
na niego czternastomiesięczny zakaz wykonywania wszelkich czynności 
związanych z piłką nożną.

Z kolei Kunbaja SE, czyli klub macierzysty piłkarza, otrzymał następu-
jące kary: odebranie prawa do organizowania meczów na czas trzech roz-
grywek turniejowych na własnym boisku, przyjęcie inspektora z federacji 
sportowej na czas trzech meczów i poniesienie kosztów proceduralnych, 
karę pieniężną w wysokości 100 tys. forintów oraz zapłatę 2 tys. forintów 
tytułem opłat proceduralnych.

Dzięki opracowaniu krajowych norm prawnych i regulacyjnych oraz 
przepisów węgierskich federacji sportowych udało się przedstawić ich prak-
tyczne zastosowanie również w ramach przepisów dyscyplinarnych HFF.
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Streszczenie: Odpowiedzialność prawna przybiera różnorakie formy, 
w tym liczne możliwe do rozróżnienia postaci odpowiedzialności związa-
nej ze światem sportu, w szczególności odpowiedzialności dyscyplinarnej 
w sporcie, co można również przedstawić poprzez porównanie jej z aspekta-
mi prawa karnego i prawa pracy. Odpowiedzialność dyscyplinarna w spor-
cie pojawia się w przypadku świadomego i karalnego naruszenia związa-
nych z nią przepisów. Ciężar przedstawienia dowodów spoczywa na federa-
cji sportowej danego państwa. Każda federacja sportowa jest uprawniona 
do prowadzenia postępowania dyscyplinarnego przeciwko zawodnikowi, 
specjaliście czy organizacji sportowej zaangażowanej w system współza-
wodnictwa w niej obowiązujący.

Regulamin dyscyplinarny określa, jakie przewinienie dyscyplinarne może po-
pełnić zawodnik, specjalista lub organizacja sportowa, dla rozpatrzenia których 
postępowanie zostanie wszczęte. Zarówno normy prawne danego państwa, jak 
i przepisy krajowych federacji sportowych zawierają szczegółowe regulacje, któ-
re są niezbędne do prawidłowego prowadzenia postępowania dyscyplinarnego. 
Znajomość tych przepisów jest niezbędna z punktu widzenia ich praktycznego 
zastosowania, co zostało szczegółowo przedstawione w niniejszym opracowaniu.
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THE DEVELOPMENT OF SPORTS DISCIPLINARY 
LIABILITY AND ITS PRACTICAL APPLICABILITY IN 

HUNGARY

The study focuses on the various forms of legal liability, including the 
various distinguishable forms of liability related to the world of sport and 
disciplinary liability in sports in particular, which can also be discussed 
by comparing it with aspects of criminal law and labour law.

In Hungary, disciplinary liability in sports was originally legal liability, 
also shaped by socialist public administration law and labour law. It un-
derwent several changes in terms of organisations and content, before the 
liability model, effective even today, was developed 2.

Disciplinary liability in sports can actually be called ‘small’ or ‘reduced’ 
criminal law, as the sports federation can maintain order in the given 
branch of sport by using its ‘punitive power’, as it were, by calling the 
athletes, the sports organisations and the sports specialists to account. 
The content of disciplinary sanctions in sport is punishment. There are 
a number of other similarities with criminal law, too.

The roots of disciplinary liability in sports can also be found in the right 
of association. By signing the affi liation application, members joining the 
association submit themselves to the regulations of the constitution of 
that association. If a member’s behaviour contradicts the norms of the 
given social organisation, the community may unilaterally terminate his/
her membership status. At the same time, if we try to fi nd an analogy with 
a sports federation, we must establish that while joining a sports associa-
tion 3 is not compulsory, more precisely, an athlete may select a particular 

1  Nikolett Ágnes Tóth, PhD — senior lecturer, head of dormitory, Faculty of 
Law Enforcement National University of Public Service in Budapest.  Research 
interests: sports law, sports policing.

   Correspondence address: <Toth.Nikolett@uni-nke.hu> .
2  Princzinger P, Jogi felelősség a sportban. Magyar Közigazgatás, 2011, No. 2, 

p. 79.
3  For the purposes of this paper, the term ‘sports association’ will be used to 

mean a sports club (cf. the Hungarian sportegyesület) and ‘sports federation’ to 
mean a special association entitled to organise competitions (cf. the Hungarian 
sportszövetség). The paper will also use the terms ‘national sport federation by 
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sports organisation (s)he wants to join, membership in a sports federa-
tion involves a constraint, namely that the sports organisations that wish 
to take part in the competition system of the given branch of sport can 
operate a club or a team only based on a membership in a national sport 
federation. Also, athletes may enter competitions on condition that they 
have a member status in the sports association and a licence issued by 
the sports federation 4. 

In other words, sports federations are in a monopolistic position. A foot-
baller cannot choose; he can be related only to one national sport federa-
tion of his branch of sport, which is the Hungarian Football Federation 
(hereinafter: HFF).

Disciplinary liability in sports perfectly presents, too, that sports law is 
a special, interdisciplinary area of law. It also resolves the debate on ‘state 
regulation’ vs. ‘self-regulation’ in sport, by confi rming the importance of 
state regulation in certain cases.

Disciplinary liability in sports emerges in the case of accountable, de-
linquent infringement of the related regulations. The burden of produc-
tion of evidence lies with the sports federation. It is the breach of obli-
gation, i.e. the infringement of the regulations of the sports federation. 
Every sports federation is authorised to conduct disciplinary proceedings 
against an athlete, sports specialist and sports organisation involved in 
the competition system of the given sports federation.

The disciplinary regulations defi ne what disciplinary offence the ath-
lete, sports specialist or sports organisation is likely to have committed, 
for the investigation of which the proceedings will start.

In the past the most frequent disciplinary offence committed by sports 
persons was the dismissal after two yellow cards and pushing an op-
ponent. However, as sport became more and more commercialised and 
sports hooliganism emerged on the terraces, disciplinary offences in sport, 
too, became more diversifi ed.

Thus, the form of liability in sports law is disciplinary liability, reg-
ulated at several levels, in accordance with the effective legislation. At 
the level of laws, in Hungary it was regulated by Act I of 2004 on sport 5, 
which defi nes the basic, guarantee rules of disciplinary accountability. 
Based on the authorisation given by the Sports Act, the government cod-
ifi ed its Regulation No. 39/2004. (III. 12.) of 2004 on disciplinary liabil-
ity in sport 6, defi ning the detailed arrangements concerning disciplinary 
liability in sport and disciplinary proceedings in sport. Further detailed 
arrangements can be found in the disciplinary regulations laid down by 

branch of sport’ (cf. the Hungarian országos sportági szakszövetség) and ‘sport 
federation’ to mean a federation of a branch of sport (cf. the Hungarian sportági 
szövetség).

4  Princzinger P, Jogi..., op. cit., p. 88.
5  Electronic source: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400001.tv, ac-

cessed: 5 August 2020; hereinafter: Sports Act of 2004.
6  Electronic source: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0400039.kor, ac-

cessed: 5 August 2020; hereinafter: Government Regulation No. 39/2004.
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the national sport federations of certain branches of sport and by sports 
federations.

According to the Government Regulation No. 39/2004, which was is-
sued based on the authorisation given by the abovementioned Sports Act, 
the national sport federations are obliged to create substantive and proce-
dural rules concerning discipline and to operate disciplinary bodies. They 
are also authorised to hold liable and punish athletes, sports specialists 
and sports organisations that are in delinquent infringement of the regu-
lations of the federation and curtail their activities in sports competitions 
by the sanctions imposed on them.

There is limited amount of special literature available on the regula-
tions issued by sports federations and the practice of disciplinary pro-
ceedings, especially as far as football is concerned. Therefore I wish to 
elaborate on the rules concerning disciplinary proceedings through the 
more interesting cases of the HFF.

I found the following idea in a book, written in 1966: ‘There must in-
evitably be some kind of discipline in every community and organisation. 
Discipline is manifested in observing the rules and regulations that direct-
ly or indirectly ensure the operation of a community. Apart from education 
and persuasion, measures ensuring discipline are necessary to be taken 
against those breaking these rules’ 7. Of course, this also applies to the 
mass social organisation of the physical education and sports movement. 

The statute of the former Hungarian Association of Physical Education 
and Sports (hereinafter: HAPES) defi ned the basic principles of holding 
persons accountable for disciplinary offences within the organisation. 
The Association issued the Disciplinary Regulations of 1964 of the or-
ganisation as the implementation of these principles 8. The Disciplinary 
Regulations issued at that time set out that only the (natural) persons re-
sponsible for offences committed within the organisation could be held ac-
countable for disciplinary offences and be punished by disciplinary action 
but this did not apply to organisations. At that time, according to the pro-
visions of the various branches of sport, it was possible to take measures 
adversely affecting sports organisations in the framework of disciplinary 
proceedings. They, however, were not disciplinary punishments but other 
measures applicable in the course of the proceedings 9.

At that time offences related to physical education and sports and other 
serious crimes were considered disciplinary offences, as well as non-com-
pliance with the provisions in the decisions of the governing bodies of the 
HAPES, unsportsmanlike conduct, serious violation of the rules and reg-
ulations of games and competitions, negligence of one’s sports activities 
and damaging the property of the sports organisation.

7  Arató J, Lindner Gy, Fegyelmi szabályok a testnevelési és sportmozgalom-
ban. Budapest, 1966, p. 5.

8  By its decision 6/1964. MTS Tan. (not published), which came into force on 
1 July 1964; hereinafter: The Disciplinary Regulations of 1964.

9  Arató J, Lindner Gy, Fegyelmi..., op. cit., p. 9.
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The form of disciplinary punishment was a ban from sports activities. 
The Disciplinary Regulations of 1964 set the maximum length of such 
a prohibition to fi ve years. Lifetime bans could not be applied as disci-
plinary punishment. Such punishment was applied for educational pur-
poses.

Regulation No. 4/1991 of 1991of the Minister of Culture and Educa-
tion on the regulation of disciplinary liability related to sports activities 10, 
sets out in eight short paragraphs, to which the Federation’s disciplinary 
powers applied, specifi es the types of behaviour classifi ed as disciplinary 
offences. It also specifi ed which organisations were authorised to impose 
punishments, as well as their proceedings and the types of punishments. 
Sports discipline infringement proceedings were regulated by this order 
until 2001.

Act LXIV of 1996 on sport 11 did not regulate the issue of sports disci-
pline but gave the authorisation to the government to do so, which did not 
take place until 2000.

Apart from proceedings against athletes, it was standard practice for 
national sport federations to conduct sports discipline infringement pro-
ceedings and impose disciplinary punishment also on sports federations 
involved in various competition systems. However, this practice did not 
have legitimate ground then, neither in Hungary nor at an international 
level, as disciplinary liability was codifi ed in the Hungarian legal system 
at that time as a liability of natural persons 12.

After these preliminaries, the second act on sport, Act CXLV of 2000 
on sport 13 regulated disciplinary liability in sport, concerning athletes, 
sports specialists and sports organisations, too. Thus, it also recognised 
the disciplinary power of sports organisations. Besides the accountability 
of individual persons, the possibility of considering the disciplinary lia-
bility of sports organisations emerged. At the same time, judicial revision 
was strongly limited. When sports organisations were condemned, judicial 
revision was not offered as a possibility. According to the provisions of the 
Sports Act of 2000, not only national sport federations but also sports 
organisations were able to conduct sports discipline infringement proceed-
ings 14. Only athletes and sports specialists were allowed to ask for judicial 
revision, whereas sports organisations were not.

According to Sports Act of 2004 only a national sport federation can 
exercise disciplinary powers and judicial revision is extended to sports 
organisations as legal entities. Their disciplinary liability was transformed 
into culpable liability.

10  Available in The National Archives of Hungary.
11  Electronic source: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600064.TV, 

accessed: 5 August 2020.
12  Sárközy T, Magyar sportjog az új Polgári Törvénykönyv után. HVG-ORAC 

Lap- és Könyvkiadó Kft. Budapest, 2015, p. 104.
13  Electronic source: https://mkogy.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0000145.TV, 

accessed: 5 August 2020; hereinafter: Sports Act of 2000.
14  Princzinger P, Jogi..., op. cit., p. 80.
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The detection of the illegal manipulation of matches took longer than 
the term stipulated by the Government regulation No. 39/2004 on dis-
ciplinary liability. Therefore, calling those having disciplinary liability 
to account was impeded by time limits. As of 27th November 2013, due 
to the special political and social demand to handle fraud cases (mainly 
connected to football matches) effectively and effi ciently, the Government 
Regulation No. 39/2004 concerning the deadlines for closing procedures 
was changed. Now, in the event of the illegal manipulation of the result of 
a competition, match or competition system (tournament), no statute of 
limitations applies to the right to initiate sports disciplinary proceedings. 
More stringent rules have also been introduced, according to which the 
termination of employment relationships or other legal relations or the 
fact that the person subjected to the proceedings continues his/her sport-
ing or sports specialist’s activities in a different branch of sport do not 
prevent the authorised organisations from initiating or conducting sports 
disciplinary proceedings 15.

The sports federation can initiate and conduct disciplinary proceedings 
if the following conditions are met:
1. All the three legal entities that can be subjected to disciplinary pro-

ceedings must have both of the general conditions of legal liability, 
namely unlawful conduct and culpability. Regarding culpability, the 
Sports Act also stipulates the following: ‘If a sample taken from a com-
petitor contains an illicit substance on the banned list, its derivative 
or marker — as defined by the government regulation on anti-doping 
activities — the competitor is responsible for this doping offence, re-
gardless of culpability’ 16.

2. Unlawful conduct means an infringement of the regulations defined by 
the sport federation, i.e. a breach of obligations.

3. The guilt of breaking one’s duties is an important criterion, i.e. the 
sports organisation, too, can be held accountable in the case of cul-
pable, actionable violation of the rules.

4. The breach of obligations is an objective element of disciplinary lia-
bility, but it is not enough to hold someone accountable. A subjective 
element is also needed.

5. The burden of proof lies with the sports federation, as regards both the 
violation of the rules and the culpability.
All the sports federations are authorised to conduct disciplinary pro-

ceedings — of course, only against an athlete, sports specialist or sports 
organisation that is involved in the competition system of the given sports 
federation 17.

The most signifi cant authorisation of the sports federation is the disci-
plinary power. The Act only stipulates that the sports federation exercises 

15  Jogi Fórum/MTI, Bundaügyek hatékonyan — Módosult a sportfegyel-
mi felelősségről szóló rendelet. Electronic source: http://www.jogiforum.hu/hi-
rek/30673, accessed: 12 March 2018.

16  Act on sport of 2004, Paragraph 12(3).
17  Sárközy T, Magyar..., op. cit., p. 106.
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the disciplinary powers and that it is obliged to create disciplinary reg-
ulations and the government regulations arrange the rules of the sports 
disciplinary proceedings.

Sports Act of 2004 elaborates on discipline liability in sport in detail. It 
refers to the other internal regulations of the sports federation, the regu-
lations on competitions, registration and transfer. In the case of culpable 
violation of the obligations included in them the sports federation must 
conduct sports disciplinary proceedings against an athlete or a sports 
specialist.

Sports Act of 2004 itself gave authorisation to the government to es-
tablish in its regulations the detailed regulations concerning discipline 
liability in sport and sports disciplinary proceedings.

According to the Government regulation No. 39/2004, if there is rea-
sonable suspicion of a breach of obligations, the chair of the sports disci-
plinary panel will initiate sports disciplinary proceedings.

The person or sports organisation subjected to the disciplinary pro-
ceedings must be notifi ed in writing or by electronic means about the 
commencement, the subject and the legal ground of the proceedings. 
They must be informed about the date and time of the hearing and of the 
trial. The details of this are defi ned by the Government Regulation No. 
39/2004.

The chair of the sports disciplinary panel will notify the person or or-
ganisation subjected to the disciplinary proceedings about its commence-
ment within eight days, in writing, as an offi cial document (in accordance 
with the Sports Act of 2004) by mail, using supplementary service, with 
acknowledgement of receipt, or — if the person subjected to the proceed-
ings has given his/her prior agreement — by electronic means. When the 
notifi cation is sent, it must be accompanied by a copy of documents that 
serve as the cause of the proceedings and can be used as evidence during 
the proceedings.

The sports disciplinary trial must be held within fi fteen days of receipt 
of the notifi cation about the initiation of the proceedings 18.

If one of the parties or their legal representative fails to appear at the 
trial, it can be held and the case can be adjudged on the merits only if the 
party subjected to the proceedings or their legal representative has been 
notifi ed in due process. The proceedings can also be conducted if the 
party subjected to the proceedings or their legal representative has given 
written notice that they do not wish to attend the trial.

After the opening of the trial, the chair of the sports disciplinary panel 
presents the facts leading to the initiation of the proceedings, the state-
ments related to the violation of obligations and their evidence to the sub-
ject of the proceedings. The subject has the right to inspect the documents 
of the case, comment on what has been said and propose the presentation 
of further evidence 19.

18  Government Regulation No. 39/2004, Paragraph 5(1).
19  Ibid., Paragraph 6(1).
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In order to clear up the facts, an evidential procedure must be conclud-
ed, during which the sports disciplinary panel can hear witnesses and ex-
perts, obtain documents, photos, audio and video recordings as physical 
evidence and can conduct an inspection. Records must be made about the 
trial and the actions implemented in the proceedings. The records must be 
administered together with the documents of the case.

The most frequent means of evidence are protocols, inspector’s reports, 
witness evidence and confrontation in the event of contradiction. This lat-
ter is of no practical signifi cance and usually does not achieve any results 
in courts, either.

Related to disciplinary trials, the following questions may arise: Should 
the witness be warned? If (s)he commits perjury in the proceedings, can it 
be used in criminal law, in criminal proceedings against the subject of the 
disciplinary proceedings?

The proceedings of fi rst instance must be concluded with a decision with-
in the period of no more than 30 days following its commencement. If the 
case is too complex, the chair of the sports disciplinary panel can extend the 
proceedings, on one occasion, for 15 days. If the case could not be cleared 
up at the trial, a new trial must be held, within eight days after the trial.

The sports disciplinary panel will establish the violation of obligations 
and impose a disciplinary punishment, or will conclude that the subject of 
the proceedings did not commit the violation of obligations, i.e. the breach 
of discipline, or will terminate the proceedings for other reasons.

The chair of the sports disciplinary panel must put the decision of the 
sports disciplinary panel into writing within eight days after the conclu-
sion of the proceedings and inform the subject of the proceedings of it by 
delivery of the decision 20.

The Sports Act of 2004 also prescribes who should conduct the sports 
disciplinary proceedings in fi rst instance. It must be the sports disci-
plinary panel of the sports federation or, in accordance with the sports 
disciplinary regulations of the sports federation, the sports disciplinary 
panel of the regional unit or section of the sports federation. In second 
instance the proceedings must be conducted by the appeal body (board 
or appeal committee) defi ned by the sports disciplinary regulations of the 
sports federations (in general).

An application for review, i.e. appeal can be lodged against the decision 
within 15 days of receipt. The application must be lodged to the disci-
plinary panel of fi rst instance and it will post the documents to the body 
of second instance within 15 days.

Decisions adopted at second instance are enforceable simultaneous-
ly with delivery thereof. The disciplinary panel of the fi rst instance may 
declare the disciplinary penalties of ban from participation in the sports 
federation’s competitions or from sports national activities to be forthwith 
enforceable until the adoption of the decision of the second instance 21.

20  Ibid., Paragraph 10(1).
21  Act on sport of 2004, Paragraph 14(1).
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The affected party may appeal in a petition to court or the arbitrary 
tribunals within 30 days reckoned from the delivery of the decision as a 
deadline with lapse of such right.

Apart from general provisions, we should also mention the relevant 
special provisions. The Government Regulation No. 54/2004 of 2004 on 
the safety of sports events 22 stipulates the following 23:
1. The sports federation may take the following measures against the or-

ganiser for failure of carrying out its organisation tasks, after conduct-
ing disciplinary proceedings:
a) reduction or withdrawal of allowances offered by the sports federa-

tion, 
b) prescribing the holding of the sports event without spectators in a 

closed sports facility or ordering the closing of a sector,
c) withdrawal of the right to choose the venue for a maximum term of 

six months,
d) annulment of match results and deduction of championship points,
e) setting penalty points,
f) exclusion from competition systems or a specified number of com-

petitions,
g) exclusion from the sports federation,
h) pecuniary penalties,
i) escort of guest supporters provided by the club’s own stewards.
Prior to 1 September 2011, i.e. before the modifi cation of the Sports 

Act of 2004 entered into force, the Government regulation contained the 
measure of binding increase of the number of stewards, which now can be 
found only in the Disciplinary Regulation of the HFF 24, to be taken if the 
match is disturbed.

Paragraph 8 of the Sports Act of 2004 provides that the locally compe-
tent police headquarters must be notifi ed about the organisation of the 
sports event in writing at least 15 days before its planned date in the case 
of an international match or national cup-tie, and, in the case of matches 
within the system of tournaments that cannot be taken into consideration 
at the time when the sports calendar is compiled (playoff), if the number 
of days between the drawing of lots and the match is less than 15, on the 
working day following the drawing of lots. It is the organiser’s duty to ar-
range this notifi cation.

The organiser of the sports event must give notifi cation about any 
changes to the written information, not later than fi ve days before the 
event. Failure to do so may entail the initiation of disciplinary proceedings 
against the organiser if it is a sports organisation.

22  Electronic source: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A0400054.
KOR&celpara=&dbnum=1, accessed: 5 August 2020.

23  Government regulation No. 39/2004, Paragraph 18.
24  Magyar Labdarúgó Szövetség, Fegyelmi szabályzat. Electronic source: 

http://dokumentumtar.mlsz.hu/02_Szabalyzatok/02_Labdarugas_uzemeltete-
si_szabalyzatok/01_Versenyeztetesi_szabalyzatok/FSZ/FSZ_2015_2_(20151013).
pdf, accessed: 5 August 2020; hereinafter: the HFF Disciplinary Regulation.
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The Order of the Minister of Human Resources 27/2013 (III. 29.) of 
2013 on the use and allocation of government support for sports pur-
poses 25 mentions the suspension and withdrawal of budget aid. If a fi nal 
sentence has been imposed on a competitor or a sports specialist for the 
violation of sports discipline, the sponsor will suspend or withdraw the 
budget aid provided for the sports organisation, sports school, foundation 
involved in the development of the education of junior athletes or the or-
ganisational unit of the sports association with legal personality.

The Disciplinary Regulation of the HFF mentions the problem of the 
term of validity, which also shows resemblance to criminal law, as a dis-
ciplinary offence should also be judged according to the effective discipli-
nary regulation. If at the time of the proceedings there is already a new 
disciplinary regulation in force, according to which the committed act is 
not a disciplinary offence any more, or if the new disciplinary regulation 
provides for a lighter penalty to be imposed because of the committed act 
as a disciplinary offence, the new disciplinary regulation should be ap-
plied, even to an act committed before it entered into force.

The HFF Disciplinary Regulation also stipulates that the sports organi-
sations are responsible for the behaviour of their footballers, sports spe-
cialists, members, supporters and all the persons carrying out tasks at 
matches at the request of the sports organisation.

According to the specifi c regulations of the HFF, the Hungarian sports 
organisation is responsible for the maintenance of safety in the territory 
of the sports facility before, during and after the matches.

Regulations concerning athletes and sports specialists in the disci-
plinary regulation are rather strange. Certain provisions could be ques-
tioned, as they want to penalise the breach of a civil law contract with 
disciplinary punishment: ‘He fails to fulfi l his contractual obligation, only 
partially fulfi ls them or is late in doing so or unilaterally alters it’ 26. The 
disciplinary panel has no jurisdiction over this matter as both civil law 
and labour law disputes should be decided by litigation.

Relying on the statistics presented in the annual report of the HFF, we 
can say that the number of decisions brought in disciplinary matters in 
the 2015/2016 football year was 6% lower than in the previous season.

The reasons for which the Disciplinary Committee imposed penalties 
— similarly to the previous football year — were mainly the scandalous 
behaviour of supporters, their racist conduct, the use of pyrotechnical de-
vices, insulting the referees and the footballers’ unsportsmanlike behaviour 
towards each other. The extent of pecuniary penalties was smaller than 
that in the previous years, which may be due to the diminishing number 
of cases or the improvement of the supporters’ behaviour. Those entitled to 
fi le an appeal turned to the Appeal Committee in disciplinary cases on 12 
occasions in 2016.

25  Electronic source: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1300027.EM-
M&celpara=&dbnum=1, accessed: 5 August 2020.

26  The HFF Disciplinary Regulation.
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As opposed to 77 cases in 2015, based on safety checks, the Appeal 
Committee condemned sports organisations for neglecting safety require-
ments only in 53 cases in 2016, 20 cases having taken place in the spring 
season (19 in 2015) and 33 — in the autumn one (58 in 2015). Owing to 
the discreet checks of the safety inspectors, there are more and more dis-
ciplinary penalties imposed due to the defi ciencies of the organisation and 
the infrastructure and the violation of the regulations concerning the in-
frastructure. Based on the statistical data gained from the checks, we can 
establish that the sports organisations have improved at observing the reg-
ulations concerning the management and organisation of the matches, as 
the number of disciplinary proceedings initiated following the reports made 
by safety inspectors fell from 77 to 53. There were no delinquent violations 
of the rules committed by spectators at matches organised by the HFF in 
Hungary. Consistent practice was conducted at these events. Opportunities 
provided by the HFF Disciplinary Regulation were used to proceed against 
persons who violated the measures concerning the sports grounds. 27 
disqualifi cation decisions were brought in the period under investigation.

The Sports Act of 2004 lists the following disciplinary penalties that 
may be imposed on competitors and sports specialists:
1. Oral warning. 
2. Written reprimand. 
3. Withdrawal (reduction) of allowances offered by the sports federation 

for a maximum term of one year. 
4. Pecuniary penalty.
5. Ban of the competitor from participation in the competition of the sports 

federation’s competition system in the competition calendar of the sports 
federation or sports organisation and the trainings or training camps organ-
ised by the sports federation or sports organisation — even permanently.

6. In the event of the violation of the recruitment (registration), transfer or 
anti-doping rules, exclusion from temporary or final transfers even for 
a maximum term of two years may be imposed.
The extent of pecuniary penalties may not exceed the twelve-month 

amount of average annual income from the professional athlete’s sports 
activity or the sports specialists’ national activity. No pecuniary penalties 
may be imposed on amateur athletes or sports specialists engaged under 
pro bono contracts of assignment.

The maximum limit of bans was originally subject to restrictions, but 
time limits have ceased to exist and now even permanent bans may be 
imposed. This is questionable from a constitutional aspect as doing sport 
is a civil right. The right to physical and spiritual health is declared by 
the Fundamental Law of Hungary 27. The right to sports can be deducted 
from the right to health, thus it is a second-generation right. The right 
to do sport is explicitly named in the preamble of the Sports Act of 2004, 

27  This is in fact the Constitution of Hungary of 25 April 2011. Electronic sour-
ce: https://njt.hu/translated/doc/TheFundamentalLawofHungary_20190101_
FIN.pdf, accessed: 5 August 2020.
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in which the Hungarian Parliament declared that every person has the 
right to sports and this right is granted by the state. If doing sport is a 
civil right and it is the profession of professional athletes and of sports 
specialists, a permanent disqualifi cation can be questioned. There is no 
precedent for it in soccer either. Incidentally, bans can be interpreted con-
cerning the competition system of the given branch of sport.

For sports specialists even the penalty of a permanent ban from sports 
specialist activities can be imposed.

In practice, however, permanent bans have never been imposed in the 
HFF, even though the HFF Disciplinary Regulation includes the possibility 
of a permanent ban from all football activities.

Sports disciplinary proceedings must be conducted against a sports 
organisation in case of its delinquent breach of stipulations stated in the 
sports federation’s bylaws or other regulations 28.

The following may be imposed on sports organisations as sports disci-
plinary penalties: 
 1. Written warning. 
 2. Reduction (withdrawal) of benefits granted by the sports federation. 
 3. Binding increase of the number of stewards. 
 4. Binding receiving of an inspector from the sports federation and bear-

ing the procedural costs. 
 5. Prescribing the holding of the sports event without spectators in a 

closed sports facility or ordering the closing of a sector, both for a 
maximum term of twelve months. 

 6. Withdrawal of the right of choosing the venue for a maximum term of 
twelve months. 

 7. Annulment of match results and deduction of championship points. 
 8. Setting penalty points. 
 9. Ban from participation in international sports events for a maximum 

term of two years.
10. Withdrawal of the right to recruit (transfer) athletes for a maximum 

term of two years. 
11. Relegation to a lower league in the competition system, if there is 

a lower league in the particular competition system (professional, 
mixed, amateur). 

12. Exclusion from a specified number of competitions or competition sys-
tems (professional, mixed, amateur) — even permanently. 

13. Binding to bear the procedural costs of the sports federation. 
14. Exclusion from the sports federation for a maximum term of one year. 
15. Pecuniary penalty of a maximum of HUF 50 million.

According to the HFF Disciplinary Regulation, it constitutes an offence 
not to maintain order in the premises of the sports facility, starting from 
the arrival of the teams at the stadium until the referees and the teams 
have left the stadium, especially if the spectators use various pyrotechni-
cal devices or commit acts that disturb the matches.

28  Act on sport of 2004, Paragraph 13.
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Disciplinary proceedings are stipulated to be two-staged by the Sports 
Act of 2004. The sports federation’s sports disciplinary panel is authorised 
to proceed at fi rst instance and the appeals body at second instance. The 
signifi cance of this provision is that disciplinary proceedings should be 
managed fast, so that the organisation of tournaments is not made un-
certain if they are delayed. Parties affected by more serious disciplinary 
penalties may appeal in a petition to court or the Sports Standing Arbitra-
tion Court, within 30 days reckoned from the delivery of the decision as a 
deadline with lapse of such right, which was established to prevent legal 
uncertainty 29.

The sports disciplinary panel is made up of at least three members. 
It lays down its operational arrangements and must elect a person from 
its members as its chair. If a breach of obligation is suspected beyond 
reasonable doubt, the chair of the sports disciplinary panel must provide 
for the proceedings to be conducted. The sports disciplinary proceedings 
cannot be conducted if the disciplinary offence has lapsed. In 2013 an 
innovation was introduced, according to which each sports organisation 
can establish the limitation period in accordance with the special features 
of the given branch of sport, but it must not be shorter than one year or 
longer than ten years calculated from when the breach of obligation was 
committed. No statute of limitations applies if the disciplinary offence con-
cerns the illegal manipulation of competition results 30.

In the branch of football originally a one-year limitation period was de-
fi ned, which was later changed to three years. Thus, disciplinary proceed-
ings cannot be initiated if more than three years have passed since the 
action that could give rise to disciplinary proceedings happened.

It must be highlighted that the HFF also has a Disciplinary Supervisory 
Body, (hereinafter: DSB) which has the role of a quasi public prosecutor, 
and it would also be authorised to lodge appeals. It can initiate a discipli-
nary investigation but it is not a decision making body. At the same time 
it can take the necessary measures by overturning a disciplinary decision 
infringing any of the disciplinary regulations.

Due to the authorisation issued by the DSB, its members proceed in-
dependently in the particular cases. The DSB has a meeting every month 
to evaluate the ongoing cases and to formulate a unifi ed view, which is 
binding for the members. The DSB is entitled to represent the HFF in 
disciplinary cases. It is authorised to review documents and to conduct 
investigations, based on which it may initiate disciplinary proceedings. It 
can also lodge an appeal ex offi cio or at the request of the chair, the lead-
ership or the general secretary of the HFF. If the disciplinary panel within 
the association receives knowledge of data that justify the proceedings of 
the DSB, the Central Offi ce of the HFF or the HFF County (or Budapest) 
Directorate indicates it in writing to the DSB. The DSB Rules of Proce-
dure, which have been approved by the management of the HFF, contain 

29  Sárközy T, Magyar..., op. cit., p. 110.
30  Ibid., p. 111.
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a decision-making and document issuance procedure and administrative 
provisions.

Conclusion

The sports organisations responsible for the security of the sports event 
is interested in taking steps against football hooliganism, also due to the 
serious applicable penalties. Using the means and the measures at their 
disposal, they must make sure that the match is not disturbed by the 
supporters.

Here, it’s also worth paying attention to a certain matter because of its 
both humorous and scandalous overtone. In October 2017 an incident 
that occurs fairly rarely took place during a match in the third tier of local 
divisions (county level) between Kunbaja and Kisszállás. The home spec-
tators had been constantly criticising the referee and his linesmen since 
the beginning of the match, which, unfortunately frequently happens at 
football matches in Hungary. In the 70th minute of the meeting, after the 
referee showed a red card to one of the players, the fans, claiming that 
the referee’s decision was unjustifi ed, chased him off the fi eld. He and one 
of the linesmen had to fl ee from the football grounds and the spectators 
did not give up the chase until they were two streets away. Naturally, the 
match was interrupted and a disciplinary panel discussed the case.

The right to play of the home footballer (who was given the red card) 
was suspended by the Disciplinary Panel at the meeting following the 
match. The Disciplinary Panel of the Directorate also imposed on him a 
14-month ban from all the activities related to football.

Kunbaja SE, the home club deserved the following penalties: withdraw-
al of the right to organise a match for three tournament home match-
es, binding receiving of an inspector from the sports federation for three 
matches and bearing the procedural costs, pecuniary punishment of HUF 
100 000 and the payment of HUF 2000 as procedural charges.

The development of national legal and regulatory standards and regu-
lations of the Hungarian sports federations has succeeded in presenting 
their practical application also within the disciplinary rules of the HFF.
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Summary: Legal liability has various forms, including the various distin-
guishable forms of liability related to the world of sport and disciplinary li-
ability in sports in particular, which can also be discussed by comparing it 
with aspects of criminal law and labour law. Disciplinary liability in sports 
emerges in the case of accountable, delinquent infringement of the related 
regulations. The burden of production of evidence lies with the sports federa-
tion. Every sports federation is authorised to conduct disciplinary proceed-
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ings against an athlete, sports specialist and sports organisation involved in 
the competition system of the given sports federation.

The disciplinary regulations defi ne what disciplinary offence the athlete, 
sports specialist or sports organisation is likely to have committed, for the 
investigation of which the proceedings will start. Both the legal standards of 
the country concerned and the rules of national sports federations include 
detailed regulations necessary for disciplinary proceedings to be conducted 
properly. The knowledge of thereof is essential in terms of practical applica-
bility, as presented by this study in detail.
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PROBLEMATYKA PRZYJĘCIA ZAWIADOMIENIA 
O PRZESTĘPSTWIE OD OSOBY ZNAJDUJĄCEJ SIĘ POD 

WPŁYWEM ALKOHOLU LUB ŚRODKÓW DZIAŁAJĄCYCH 
PODOBNIE DO ALKOHOLU W ASPEKCIE PRAWIDŁOWEJ 

REALIZACJI CZYNNOŚCI SŁUŻBOWYCH PRZEZ 
FUNKCJONARIUSZA POLICJI

Wprowadzenie

Zawiadomienie o przestępstwie jest obowiązkiem nałożonym mocą 
ustawy i przepisów szczególnych na osobę posiadająca wiedzę o takim 
zdarzeniu oraz wiąże się z powinnością przyjęcia takiego zgłoszenia przez 
Policję. Polski system prawa wprowadza niejako przymus takiego reago-
wania w przypadku powzięcia podejrzenia popełnienia przestępstwa, który 
po stronie składającego zawiadomienie realizuje się w społecznym i praw-
nym obowiązku zawiadomienia o przestępstwie, zaś po stronie adresata 
w bezwzględnym obowiązku przyjęcia takiej informacji. Zobligowanie oby-
dwu stron, tj. powiadamiającej i powiadamianej, do synergicznego dzia-
łania ma na celu eliminację ryzyka bezczynności organów ścigania oraz 
pewnego rodzaju społecznego przyzwolenia do łamania prawa.

Warto zauważyć, że ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowa-
nia karnego 2 nie przewiduje szczególnej formy, w jakiej ma zostać złożone 
zawiadomienie o przestępstwie. Może ono nastąpić ustnie, w wyniku czego 

1  Sierż. szt. Aleksandra Prokopowicz — specjalista Wydziału Kryminalnego 
Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, doktorantka Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego Jana Pawła II Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji 
(kierunek prawo).

   Kontakt z autorką za pośrednictwem redakcji.  
2  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks postępowania karnego (tekst jedn. 

DzU z 2020 r., poz. 30, 413, 568; dalej jako: k.p.k.). 
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organ przyjmujący je sporządza na tę okoliczność protokół ustnego zawiado-
mienia o przestępstwie, może także nastąpić w formie pisemnej. Informacje 
o zaistniałym przestępstwie, uzasadniające wszczęcie postępowania przygo-
towawczego, mogą pochodzić z różnych źródeł. Co prawda, w art. 303 k.p.k. 
wymienione jest tylko jedno źródło informacji, jakim jest zawiadomienie, 
ale nie ulega wątpliwości, że podstawę wszczęcia postępowania przygoto-
wawczego mogą także stanowić informacje własne organów ścigania, ano-
nim czy doniesienia w mediach 3. Na uwagę zasługuje również fakt, że osoba 
składająca zawiadomienie o przestępstwie nie ma obowiązku sprawdzania 
zgodności informacji z prawdą, gdyż informacje te nie muszą być obiek-
tywnie prawdziwe, aczkolwiek powinny być zgodne z rzeczywistością 4. 

Należy wspomnieć o istocie pouczenia każdej osoby zawiadamiającej 
o przestępstwie o treści art. 234 i art. 238 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks karny 5. Te przepisy stoją bowiem na straży prawidłowego funkcjo-
nowania wymiaru sprawiedliwości 6. Chronią organy ścigania, jak też inte-
res społeczny od koncentrowania się na przestępstwach pozornych, dając 
tym samym możliwość poświęcania uwagi tylko tym, do których doszło 
naprawdę 7. Stanowią one zakaz prawny fałszywego oskarżania innej osoby 
o przestępstwo (234 k.k.), jak też zakaz zawiadomienia o przestępstwie, 
do którego nie doszło (238 k.k.). Nie mają jednak na celu odstraszać czy 
odwodzić od zgłoszenia przestępstwa, kiedy tylko występuje podejrzenie, 
a nie pewność, że takowe zaistniało. Kluczową kwestią do zrozumienia, 
na kim spoczywa odpowiedzialność karna za zawiadomienie o niepopeł-
nionym przestępstwie, lub fałszywe oskarżenie innej osoby o przestępstwo, 
jest strona podmiotowa przestępstwa z art. 238 k.k. i art. 234 k.k., gdyż 
czynów tych można dokonać tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim. 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego z 30 listopada 2007 r. 8 za bez-
prawne może być uznane takie zawiadomienie ze wskazaniem osoby po-
dejrzanej, które zostało dokonane w sposób oczywisty ze złym zamiarem 
i pełną świadomością przedstawienia nieprawdy. Prowadzi to do konkluzji, 
że tylko ten, kto wiedział, był pewny, że oskarżona osoba nie popełniła za-
rzucanego jej czynu, lub przestępstwo w ogóle nie zaistniało, a mimo tego 
zawiadamia o tym organy ścigania, naraża się na odpowiedzialność karną, 
która w obydwu przypadkach zagrożona jest karą nawet do 2 lat pozba-
wienia wolności. Tu należy wskazać, iż Sąd Najwyższy stoi na stanowisku, 

3  K. Dudka, Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a odpowie-
dzialność pokrzywdzonego odpowiedzialnego za czyn z art. 240 K.K., „Czasopis-
mo Prawa Karnego i Nauk Penalnych” 2005, z. 1, s. 105.

4  S. Cora, Z problematyki zawiadomienia o przestępstwie, „Gdańskie Studia 
Prawnicze” 2003, t. XI, s. 271. 

5  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny (tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 
568; dalej jako: k.k.) 

6  K. Wiak (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 2017, 
s. 1110. 

7  Tamże, s. 1116. 
8  Wyrok SN z 30 listopada 2007 r., sygn. IV CSK 310/07, Lex nr 623817. 
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że motywy i pobudki, dla których dokonano takiego zawiadomienia, nie 
mają żadnego znaczenia 9. Ukazanie powagi złożenia zawiadomienia o prze-
stępstwie jest podyktowane koniecznością przedstawienia problemu, jaki 
leży w dokonaniu takiej czynności przez osobę nietrzeźwą i ewentualnym 
poniesieniem przez nią konsekwencji karnych. 

Pewne wątpliwości budzi kwestia przyjęcia zawiadomienia o przestęp-
stwie i przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka w sytu-
acji, kiedy organ ścigania reprezentowany przez osobę funkcjonariusza 
Policji ma uzasadnione podejrzenie, że osoba zawiadamiająca znajduje 
się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, psychotropowych 
czy psychoaktywnych. Czy w takiej sytuacji konieczne jest sprawdzenie 
stanu trzeźwości takiej osoby alkomatem lub zbadanie próbki śliny nar-
kotestem i czy w ogóle istnieje do tego podstawa prawna? Wątpliwości, 
jakie ma rozstrzygnąć artykuł, związane są z pytaniami, na jakie, w świet-
le obowiązujących przepisów, policjant podejmujący decyzję o przyjęciu 
zawiadomienia od osoby nietrzeźwej, musi sam sobie odpowiedzieć. Te py-
tania sprowadzają się do rozważenia tego, czy istnieje w ogóle zasada, 
że osoba składająca zawiadomienie musi być całkowicie trzeźwa? Jak 
wygląda kwestia przyjęcia zawiadomienia od osób, których stan psycho-
fi zyczny może być zaburzony z uwagi na terapię lekową, której nie moż-
na przerwać, co oznacza, że stan ten nie zmieni się na następny dzień 
w przeciwieństwie do sytuacji po spożyciu alkoholu, środków odurzają-
cych, psychotropowych czy psychoaktywnych, a zawiadamiający nie po-
siada opiekuna prawnego czy kuratora? Czy można takiej osobie odebrać 
prawo do złożenia zawiadomienia, przyjmując, że jej zawiadomienie będzie 
fałszywie? Jak w świetle oceny prawidłowej realizacji czynności służbo-
wych ma wyglądać postępowanie policjanta w przypadku, kiedy na przy-
kład wyczuje woń alkoholu od zawiadamiającego, jednakże wypowiada się 
on logicznie, a z okoliczności towarzyszących zawiadomieniu (np. obrażeń 
ciała, nagrań monitoringu) wynika, że naprawdę doszło do przestępstwa. 
Czy powinien przyjąć od takiej osoby zawiadomienie o przestępstwie, spo-
rządzając protokół ustnego zawiadomienia o przestępstwie i przesłuchać 
tę osobę w charakterze świadka? W jaki sposób policjant powinien udo-
kumentować stan psychofi zyczny tej osoby? Czy powinien sporządzić no-
tatkę urzędową? Czy może powinien zamieścić jedynie wpis w uwagach 
do protokołu? I jeszcze jedno — czy w takim przypadku policjant powinien 
poprosić innego funkcjonariusza, by ten uczestniczył w trakcie wszystkich 
czynności? 

Istotne jest także rozważenie wątpliwości związanych ze sporządzeniem 
notatki z tzw. rozpytania, jeżeli miałaby być ona alternatywą dla protokołu 
przyjęcia zawiadomienia — czy może ona stanowić dowód w sprawie? Waż-
na jest ocena wartości dowodowej takiego sposobu utrwalenia informacji 
o przestępstwie pochodzącej od osoby nietrzeźwej lub znajdującej się pod 
wpływem środka odurzającego w kontekście podjęcia innych czynności 

9  Wyrok SN z 14 września 2004 r., sygn. IV KK 129/04, OSNwSK 2004, nr 1, 
poz. 1548. 
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operacyjnych i procesowych, w tym zwłaszcza zatrzymania osoby podej-
rzewanej. 

Na wstępie warto zauważyć, że istnieje niejednolitość stanowiska ju-
dykatury i doktryny wobec problematyki przesłuchiwania osób będących 
w stanie nietrzeźwości. Przyczyn powyższego należy upatrywać w tym, 
iż ustawodawca nie wypowiedział się stanowczo co do kwestii dopuszczal-
ności lub niedopuszczalności przesłuchania przez organ procesowy osoby 
nietrzeźwej lub będącej pod wpływem środków odurzających, psychotro-
powych czy psychoaktywnych. 

Celem artykułu jest próba znalezienia odpowiedzi na powyższe pyta-
nia oraz omówienie problematyki przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie 
od osoby nietrzeźwej lub będącej pod wpływem środków psychotropowych 
czy psychoaktywnych w aspekcie prawidłowej realizacji czynności służbo-
wych przez funkcjonariusza Policji. 

Obowiązek zawiadomienia o przestępstwie 

Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie 

Prawodawca nakłada obowiązek zawiadomienia organów ścigania o prze-
stępstwie ściganym z urzędu na każdą osobę, która dowiedziała się o jego 
popełnieniu. W celu wywołania takiej reakcji społeczeństwa w k.p.k. został 
wprowadzony społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie, wywo-
dzący się z dawnego actio popularis, który wiąże się z zasadą legalizmu. 
Powinność złożenia zawiadomienia przez każdego, kto powziął informa-
cję o przestępstwie, określona jest w art. 304 § 1 k.p.k., zgodnie z którym 
„Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu przestępstwa ściganego z urzędu, 
ma społeczny obowiązek zawiadomić o tym prokuratora lub Policję. Prze-
pisy art. 148a oraz art. 156a stosuje się odpowiednio”. Z przepisu wynika 
zatem, że nie tylko na pokrzywdzonym czy bezpośrednim świadku spoczy-
wa taki obowiązek, ale na każdej osobie dysponującej informacjami o prze-
stępstwie 10. Niepodporządkowanie się temu nakazowi nie pociąga jednak 
za sobą żadnych sankcji karnych, gdyż jest to obowiązek społeczny i dla-
tego nie może być egzekwowany za pomocą środków karnych. Nieuczy-
nienie zadość temu obowiązkowi może spotkać się jedynie z negatywną 
oceną moralną, w sytuacji gdy wyjdzie na jaw, iż przestępstwo zostało po-
pełnione, chociaż była możliwość zapobiegnięcia jemu, gdyby tylko osoba 
posiadająca wiedzę o tym, co się stanie, poinformowała odpowiednie or-
gany. Należy zauważyć, iż społeczny obowiązek rozciąga się tylko na za-
wiadomienie o przestępstwie ściganym z urzędu, nie dotyczy on  bowiem 
przestępstw ściganych z oskarżenia prywatnego i na wniosek, ponieważ 
decyzja co do złożenia wniosku została pozostawiona osobie dotkniętej 

10  Biuro Służby Kryminalnej KGP, Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie? 
Poradnik, Warszawa 2013, s. 5. 
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przestępstwem. Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie nie 
dotyczy również osób najbliższych dla sprawcy przestępstwa 11. Umieszcze-
nie opisywanego obowiązku w ustawie świadczy o tym, że koniecznością 
organów władzy publicznej jest nie tylko zwalczanie przestępczości, ale tak-
że kształtowanie kultury i świadomości prawnej społeczeństwa 12. W świet-
le omawianego problemu warto przytoczyć stanowisko Sądu Najwyższego, 
który w wyroku z 5 marca 1998 r. wyraził pogląd, że społeczny obowią-
zek zawiadomienia o przestępstwie spoczywa również na osobie nietrzeźwej 
i żaden przepis karny nie upoważnia organu zobowiązanego do przyjęcia 
takiego zawiadomienia do zignorowania go 13. Analizując przepis art. 304 
§ 1 k.k., można stwierdzić, że występuje w nim podmiot zbiorowy, które-
go indywidualizuje jedynie sytuacja, w której się znalazł, co prawodawca 
określa w pierwszych słowach — „Każdy, dowiedziawszy się o popełnieniu 
przestępstwa […]”. W związku z czym ten społeczny nakaz kierowany jest 
do wszystkich osób objętych jurysdykcją prawa polskiego, bez względu 
na płeć, wiek, rasę czy narodowość. Wynika stąd, że zawiadomienie o po-
pełnionym przestępstwie może złożyć również małoletni, co powinno wy-
wołać takie same skutki proceduralne, jak w przypadku zawiadomienia 
przez osobę dorosłą. Małoletni może uczestniczyć w dalszych czynnościach, 
może być przesłuchiwany w charakterze świadka; inaczej jednak traktuje 
się dziecko w sytuacji odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. 
Osobę poniżej 13. roku życia informuje się o obowiązku mówienia prawdy, 
jednak nie poucza się o odpowiedzialności za składanie fałszywych zeznań. 
Natomiast osoby w wieku 13–17 lat uprzedza się o treści art. 238 k.k., 
234 k.k., 233 § 1 k.k. oraz o możliwości zastosowania wobec nich środ-
ków przewidzianych w przepisach o postępowaniu w sprawach nieletnich 14. 

Społeczny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie jest ograniczony pod 
względem podmiotowym: nie dotyczy on duchownego, który wszedł w po-
siadanie informacji o przestępstwie podczas spowiedzi. Obowiązek posza-
nowania tajemnicy spowiedzi znajduje uzasadnienie konstytucyjne w za-
gwarantowanym prawie do praktykowania religii, o czym stanowi z art. 25 
ust. 3 i art. 53 ust. 1 Konstytucji RP 15. Powyższy zakaz dowodowy zawar-
ty jest także w art. 178 pkt 2 k.p.k. Zgodnie z zasadą sacramento sigil-
lum inviolabile est tajemnica spowiedzi obowiązuje w sposób bezwzględny 
i nie można z niej w jakikolwiek sposób zwolnić 16. Inny przykładem sy-
tuacji, w której podmiot nie jest zobowiązany do zawiadomienia organów 
ścigania jest tajemnica adwokacka. Zgodnie z art. 6 ust. 1, 2 i 3 ustawy 

11  J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 
2018, s. 717. 

12  M. Jasińska, Źródła informacji o popełnionym przestępstwie, Szczecin 
2016, s. 54. 

13  Wyrok SN z 5 marca 1998 r., sygn. II KKN 328/96, „Prokuratura i Prawo” 
1998, nr 10, poz. 13. 

14  M. Jasińska, Źrodła…, wyd. cyt., s. 55–56.
15  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. (tekst jedn. DzU 

z 1997 r., nr 78, poz. 483). 
16  M. Jasińska, Źrodła…, wyd. cyt., s. 58.



272 Omówienia Nr 2(138)

z 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze 17 „1. Adwokat obowiązany jest 
zachować w tajemnicy wszystko, o czym dowiedział się w związku z udzie-
laniem pomocy prawnej. 2. Obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej 
nie może być ograniczony w czasie. 3. Adwokata nie można zwolnić od obo-
wiązku zachowania tajemnicy zawodowej co do faktów, o których dowie-
dział się, udzielając pomocy prawnej lub prowadząc sprawę”. Wśród ogra-
niczeń podmiotowych należy wymienić art. 52 ust. 1 ustawy z 19 sierpnia 
1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego 18, zgodnie z którym „Nie wolno 
przesłuchiwać osób obowiązanych do zachowania tajemnicy, stosownie 
do przepisów niniejszego rozdziału, jako świadków na okoliczność wypo-
wiedzi osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z niniejszej usta-
wy, co do popełnienia przez nią czynu zabronionego pod groźbą kary”. Ten 
zakaz dotyczy wszystkich osób wykonujących czynności wynikające z wy-
żej wskazanej ustawy, w związku z czym Sąd Najwyższy interpretuje go  
jako bezwzględnie obowiązujący 19. Lekarze psychiatra, wykonując nawet 
obowiązki biegłego, nie może zostać zwolniony z tajemnicy lekarskiej, gdyż 
w myśl art. 199 k.p.k. złożenie przez oskarżonego wobec biegłego albo leka-
rza udzielającego pomocy medycznej oświadczenia dotyczącego zarzucanego 
mu czynu, nie może stanowić dowodu. Powyższy przepis stanowi lex spe-
cialis w stosunku do art. 180 § 2 k.p.k. Zakaz ów stosuje się również do le-
karzy wykonujących czynności biegłego i dotyczy wypowiedzi nie tylko osób 
z zaburzeniami psychicznymi, lecz każdej osoby badanej psychiatrycznie 20. 

Warto podkreślić, że kierując się wykładnią teleologiczną przepisu 
art. 304 § 1 k.p.k., ma on służyć ochronie dóbr prawnych, takich które 
społeczeństwo zorganizowane w państwo uważa za najważniejsze dla swo-
jego bytu, wymagających ochrony za pomocą surowych sankcji karnych 21. 
Należy zauważyć, że wywiązanie się ze społecznego obowiązku zawiado-
mienia o przestępstwie nie zależy od tego, czy sprawca czynu zabronione-
go będzie odpowiadać karnie, czy można uznać go za winnego popełnie-
nia przestępstwa. Obowiązek ten nie leży po stronie zawiadamiającego, 
ma on jedynie zawiadomić organy ścigania, których rolą jest podjęcie dal-
szych czynności. Dodatkowo należy zauważyć, że złożenie zawiadomienia 
o przestępstwie nie wpływa na nabycie praw pokrzywdzonego 22. 

17  Ustawa z 26 maja 1982 r. — Prawo o adwokaturze (tekst jedn. DzU 
z 2019 r., poz. 1513).

18  Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (tekst jedn. 
DzU z 2020 r., poz. 685).

19  Postanowienie SN z 20 kwietnia 2005 r., sygn. I KZP 6/05, <https://prawo.
money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowienie;sn;izba;karna,ik,i,kzp,6,05
,6704,orzeczenie.html>, 20 maja 2020 r.

20  S. Rutkowski, Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej 
lekarza, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 9, s. 87. 

21  M. Cieślak, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia, Warszawa 
1995, s. 25.

22  D. Świecki (red.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I, 
Warszawa 2017, s. 1101, Szerzej zob.: R. Kmiecik, Glosa do postanowienia 
SN 18.07.2000, IV KZ 63/00, OSP 2001, nr 1, poz. 11.
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Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie 

Obowiązek społeczny przeradza się w obowiązek prawny w sytuacji, gdy 
spełnione są warunki w postaci powzięcia wiarygodnej informacji o popeł-
nieniu przestępstw enumeratywnie wymienionych w art. 240 k.k. 23 Przepis 
ten wprowadza powszechny obowiązek denuncjacji. Chodzi o przestępstwa 
szczególnie groźne, takie jak ludobójstwo, udział w masowym zamachu, 
zamach stanu, zamach na organ konstytucyjny RP, szpiegostwo, zamach 
na życie prezydenta RP, zamach na jednostkę Sił Zbrojnych RP, obiekt 
albo urządzenie o znaczeniu obronnym, zabójstwo, spowodowanie ciężkie-
go uszczerbku na zdrowiu, sprowadzenie katastrofy,  piractwo, pozbawie-
nie człowieka wolności, zgwałcenie lub wymuszenie czynności seksualnej, 
seksualne wykorzystanie bezradności lub niepoczytalności innej osoby, 
obcowanie płciowe z osobą małoletnią lub doprowadzenie jej do poddania 
się czynnościom seksualnym, wzięcie lub przetrzymywanie zakładnika lub 
przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Obowiązek ten ciąży na każ-
dym, kto ma wiarygodną informację o karalnym przygotowaniu, usiłowa-
niu popełnienia lub dokonaniu powyższych czynów 24. Godne uwagi jest to, 
że organ ścigania winien zostać powiadomiony niezwłocznie o zaistniałym 
przestępstwie, tak więc zawiadamiający nie ma obowiązku sprawdzania 
prawdziwości posiadanej informacji, powinna ona być jednak w jego oce-
nie wiarygodna. Prawny obowiązek denuncjacji nie dotyczy adwokata, któ-
ry uzyskał informację o przestępstwie, udzielając pomocy prawnej, oraz 
duchownego, który dowiedział się o przestępstwie podczas spowiedzi 25. 
Uchyla on natomiast tajemnicę dziennikarską; w myśl art. 16 ustawy z 26 
stycznia 1984 r. — Prawo prasowe 26: „Dziennikarz jest zwolniony od za-
chowania tajemnicy zawodowej, o której mowa w art. 15 ust. 2, w razie 
gdy informacja, materiał prasowy, list do redakcji lub inny materiał o tym 
charakterze dotyczy przestępstwa określonego w art. 240 § 1 Kodeksu kar-
nego albo autor lub osoba przekazująca taki materiał wyłącznie do wia-
domości dziennikarza wyrazi zgodę na ujawnienie jej nazwiska lub tego 
materiału”. Podobnież na zasadzie art. 40 ust. 2 pkt 1 ustawy z 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty 27 lekarz jest obowiązany 
powiadomić organy ścigania o zaistniałym przestępstwie i nie może powo-
ływać się na tajemnicę lekarską. 

Obowiązek prawny zawiadomienia o przestępstwie zawarty jest rów-
nież w art. 304 § 2 k.p.k. Przepis ów jest podmiotowo zawężony i doty-
czy instytucji państwowych oraz samorządowych, które w związku ze swą 
działalnością oprócz powiadomienia organów ścigania o zaistniałym 

23  D. Świecki (red.), Kodeks…, wyd .cyt., s. 1101.
24  J. Grajewski, L. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks postępowania karnego, 

Tom I. Komentarz do art. 1–424 K.P.K., Kraków 2003, s. 719. 
25  Tamże, s. 720. 
26  Ustawa z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (tekst jedn. DzU z 2018 r., 

poz. 1914). 
27  Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (tekst 

jedn. DzU z 2020 r., poz. 514, 567).
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przestępstwie, powinny także przedsięwziąć niezbędne czynności, aby nie 
dopuścić do zatarcia śladów przestępstwa. Zaniechanie obowiązku praw-
nego zawiadomienia o przestępstwie pociąga za sobą odpowiedzialność 
karną z art. 231 k.k. Obowiązek zawarty w art. 304 § 2 k.p.k. spoczy-
wa na osobach sprawujących funkcje kierownicze w tych instytucjach, 
bądź na osobach upoważnionych do ich reprezentowania. Mając powyższe 
na uwadze, obowiązkiem pracownika jest powiadomienie o przestępstwie 
osoby sprawującej funkcje kierownicze w danej instytucji 28. 

Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie został wyra-
żony nie tylko w  k.p.k. czy k.k., lecz także w innych ustawach, m.in. 
w art. 60 ustawy z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 29, 
w myśl którego, gdy właściciel lub działający w jego imieniu zarządca albo 
kierownik zakładu gastronomicznego, lokalu rozrywkowego lub prowadzą-
cy inną działalność usługową, mający wiarygodną wiadomość o popełnie-
niu przestępstwa wprowadzania do obrotu środków odurzających, udziela-
nia odpłatnego lub nieodpłatnego środków lub substancji kontrolowanych 
ustawą, ułatwiania albo nakłaniania do ich użycia, nie powiadamia o po-
wyższym organów ścigania podlega karze grzywny ograniczenia wolności 
lub pozbawienia wolności do lat dwóch. Na potrzeby niniejszego artykułu 
omawianie wszystkich przepisów nakładających prawny obowiązek zawia-
domienia o zaistniałym przestępstwie jest jednak niecelowe. 

Algorytm postępowania funkcjonariusza Policji w przypadku 
przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie oraz obowiązek 

przyjęcia takiego zawiadomienia 

Policja jest organem ścigania, na który prawodawca nakłada obowiązek 
przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i podjęcia odpowiednich kroków 
już od w chwili uzyskania takiej informacji. Fakt, że prawodawca nakłada 
taką rolę przede wszystkim na Policję wynika chociażby z treści art. 304 
§ 3 k.p.k., który stanowi, iż „Zawiadomienie o przestępstwie lub własne 
dane świadczące o popełnieniu takiego przestępstwa, co do którego obo-
wiązkowe jest prowadzenie śledztwa przez prokuratora, Policja przekazu-
je wraz z zebranym materiałem niezwłocznie prokuratorowi”. Obowiązek 
reagowania przez Policję wiąże się z jedną z najważniejszych cech kla-
sycznej koncepcji procesu karnego dążącej do osiągnięcia sprawiedliwości 
materialnej. Determinuje to rolę organów procesowych, które odpowie-
dzialne są za prowadzenie postępowania w taki sposób, aby powyższy cel 
został osiągnięty 30. Przedmiotowy obowiązek nałożony na Policję realizu-
je się w przepisach szczególnych, które defi niują sposób wywiązania się 

28  J. Skorupka (red.), Kodeks… , wyd. cyt., s. 717. 
29  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. DzU 

z 2019 r., poz. 852).
30  J. Karaźniewicz, Instytucja sygnalizacji w polskim procesie karnym, Toruń 

2015, s. 127. 
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z powinności przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie i powzięcia dalszych 
kroków. 

Dokonując analizy przepisów szczególnych, jakie na przestrzeni lat pe-
nalizowały prawidłowy sposób wykonywana czynności służbowych przez 
funkcjonariusza Policji w związku z przyjęciem zawiadomienia o przestęp-
stwie, należy stwierdzić, iż ich treści normatywne w sposób konsekwentny 
nakładały na policjanta obligatoryjny obowiązek przyjęcia zawiadomienia. 
Powyższą kwestię regulowało zarządzenia nr 1426 komendanta głównego 
Policji z 23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności 
dochodzeniowo-śledczych przez służby policyjne wyznaczone do wykry-
wania przestępstw i ścigania ich sprawców 31, które utraciło moc zgodnie 
z treścią § 59 zarządzenia nr 109 komendanta głównego Policji z 15 lu-
tego 2012 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności 
dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję do-
wodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym 32. W myśl § 33 
ust. 1 zarządzenia nr 1426 policjant był „obowiązany przyjąć zawiadomie-
nie o przestępstwie od osoby, która przybyła do jednostki Policji, także 
wówczas, gdy z uwagi na właściwość miejscową lub rzeczową uprawniona 
do prowadzenia postępowania jest inna jednostka Policji lub inny organ”. 
Wyżej cytowany przepis § 33 zarządzenia nr 1426 wskazywał również po-
licjantowi prawidłowy sposób pouczenia zawiadamiającego w zależności 
od tego, czy jest to osoba małoletnia, czy dorosła w świetle k.k., a także 
od tego, czy jest osobą pokrzywdzoną, czy sprawcą. 

Na bezwzględny obowiązek przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie 
wskazywała także treść § 4 ust. 1 wytycznych nr 1 komendanta głównego 
Policji z 23 lipca 2015 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności 
dochodzeniowo-śledczych przez policjantów 33, rozszerzając ponadto oko-
liczności, w jakich policjant musi wywiązać się z tej powinności, o sytua-
cję, w której osoba zgłaszająca „zwróciła się do policjanta w jakimkolwiek 
innym miejscu” niż jednostka Policji. 

Obowiązek przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie obecnie znajduje 
potwierdzenie w § 4 ust. 1 wytycznych nr 3 komendanta głównego Policji 

31  Zarządzenie nr 1426 komendanta głównego Policji z 23 grudnia 
2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych 
przez służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich 
sprawców (Dz. Urz. KGP z 2005 r., nr 1; dalej jako: zarządzenie nr 1426), <http://
policja.pl/ftp/Gazeta_policyjna/Do_pobrania/z_KGP_nr_1426.pdf>, 14 lipca 
2019 r.

32  Zarządzenia nr 109 komendanta głównego Policji z 15 lutego 2012 r. 
w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-
-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzy-
skanych w postępowaniu karnym (Dz. Urz. KGP poz. 6), <http://isp.policja.pl/
isp/aktualnosci/2945,Nowe-akty-prawne-dla-quotdochodzeniowkiquot.html>, 
4 listopada 2019 r.

33  Wytyczne nr 1 komendanta głównego Policji z 23 lipca 2015 r. w spra-
wie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez po-
licjantów (Dz. Urz. KGP, poz. 59), <http://edziennik.policja.gov.pl/api/DU_
KGP/2015/59/journal/3632>, 4 listopada 2019 r.



276 Omówienia Nr 2(138)

z 30 sierpnia 2017 r, w sprawie wykonywania czynności dochodzeniowo-
-śledczych przez policjantów 34. Przepis § 4 ust. 6 tych wytycznych wska-
zuje także, że podczas przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie 
od pokrzywdzonego może być obecna osoba przez niego wskazana, jeżeli 
tylko nie uniemożliwia to przeprowadzenia czynności lub jej nie utrud-
nia w istotny sposób. Osobą tą może być zarówno osoba najbliższa bądź 
przedstawiciel instytucji lub organizacji społecznej wspierającej ofi ary 
przestępstw. 

Obligatoryjny obowiązek przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, który 
jak przedstawiono powyżej wynika wprost z treści przepisów szczególnych, 
w sposób jednolity z ustawą k.p.k. przyjmuje dwie formy, w jakich czyn-
ność ta może być przeprowadzona. Przepis art. 143 § 1 pkt 1 k.p.k. sta-
nowi o tym, że zawiadomienie o przestępstwie może być złożone na piśmie 
lub ustnie do protokołu. O zaistniałym przestępstwie może zawiadomić po-
krzywdzony, ale także świadek czy sam sprawca. W przypadku gdy zawia-
damiającym jest sprawca przestępstwa, należy sporządzić tylko protokół 
przyjęcia ustnego zawiadomienia o przestępstwie 35. Jeżeli samooskarże-
nie dostatecznie uzasadnia popełnienie przestępstwa, osobę taką prze-
słuchuje się w charakterze podejrzanego w trybie art. 308 § 2 k.p.k., zaś 
po wszczęciu postępowania przygotowawczego w trybie art. 313 § 1 k.p.k. 
lub art. 325g  § 1 i 2 k.p.k. 36 

W myśl art. 304a k.p.k. sporządza się wspólny protokół zawiadomienia 
o przestępstwie i przesłuchania w charakterze świadka w każdym przypad-
ku ofi cjalnego zawiadomienia o przestępstwie, nawet gdy zawiadamiają-
cym jest jedynie świadek. Natomiast gdy o przestępstwie zawiadamia sam 
pokrzywdzony, to dodatkowo w protokole można zamieścić wniosek o ści-
ganie. Nie budzi wątpliwości, że celem wprowadzenia powyższego przepisu 
do k.p.k. było przyspieszenie postępowania i wyeliminowanie zbędnych 
czynności 37. Dodatkowo warto wspomnieć, że osobę uprawnioną do złoże-
nia wniosku o ściganie należy zapoznać z treścią art. 12 k.p.k., umieszcza-
jąc w protokole wzmiankę o takim pouczeniu. Z chwilą złożenia wniosku 
postępowanie toczy się bowiem z urzędu. Może być on cofnięty w postę-
powaniu przygotowawczym, jednak tylko za zgodą prokuratora 38. Odstęp-
stwem od ogólnych zasad sporządzenia wspólnego protokołu jest przesłu-
chanie małoletniego poniżej lat 15 w sprawach o przestępstwa określone 

34  Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji z 30 sierpnia 2017 r. w sprawie 
wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. 
KGP poz. 59; dalej jako: wytyczne nr 3), <https://www.google.com/search?q=wyt
yczne+nr+3+kgp+w+sprawie+wykonywania+czynno%C5%9Bci+dochodzeniowo+s
ledczych+przez+policjant%C3%B3w&ie=utf-8&oe=utf-8&client=fi refox-b>, 16 lip-
ca 2019 r. 

35  Z. Banasiak, Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie publicznoskargo-
wym w praktyce policyjnej, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 2, s. 101. 

36  J. Skorupka (red.), Kodeks…, wyd. cyt., s. 718. 
37  D. Świecki (red.), Kodeks…, wyd. cyt., s. 1103. 
38  Wyjątek stanowi przestępstwo zgwałcenia, gdzie złożonego wniosku nie 

można już cofnąć. 
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w rozdziale XXIII (przestępstwa przeciwko wolności), XXV (przestępstwa 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności) i XXVI k.k. (przestępstwa 
przeciwko rodzinie i opiece) oraz w sprawach o przestępstwa popełnio-
ne z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej. W takiej sytuacji wspólny 
protokół można przyjąć od przedstawiciela ustawowego małoletniego bądź 
osoby, pod której stałą pieczą on pozostaje. Czynność przyjęcia zawia-
domienia o przestępstwie połączona z przesłuchaniem małoletniego jest 
dopuszczalna, ale tylko przez sąd na posiedzeniu, w obecności biegłego 
psychologa, w sytuacji gdy zeznania małoletniego pokrzywdzonego mogą 
mieć istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy. Kolejnym przypadkiem, 
w którym funkcjonariusz Policji przyjmuje tylko zawiadomienie o przestęp-
stwie jest przesłuchanie w sprawach o przestępstwa przeciwko wolno-
ści seksualnej określone w art. 197–199 k.k. Zgodnie bowiem z treścią 
art. 185c § 1 k.p.k. przyjęcie takiego zawiadomienia powinno ograniczyć się 
do wskazania najważniejszych faktów i dowodów, zaś czynności przesłu-
chania w charakterze świadka dokonuje wyłącznie sąd na posiedzeniu 39. 

Funkcjonariusz Policji jest z reguły pierwszą osobą, z którą styka się 
pokrzywdzony, dlatego powinien on dostosować swoje zachowanie do sy-
tuacji i odpowiednio odnosić się do ofi ary przestępstwa, by nie doszło 
do jego powtórnej wiktymizacji 40. Nie ma wątpliwości że sposób trakto-
wania ofi ar przez Policję znacząco wpływa na ich gotowość do składania 
zawiadomień 41. Warto zauważyć, że bezczynność organu procesowego jest 
niedopuszczalna i może skutkować odpowiedzialnością dyscyplinarną, 
a w skrajnych przypadkach nawet odpowiedzialnością karną. Niedopusz-
czalna jest bowiem praktyka odmowy przyjmowania przez organy ściga-
nia zawiadomienia o przestępstwie pod pretekstem niemożności wykrycia 
sprawcy bądź przeciążenia sprawami o większym ciężarze gatunkowym 42. 
Ponadto taka opieszałość, poza wyżej wspomnianą odpowiedzialnością dy-
scyplinarną czy karną, powoduje również obniżenie społecznego zaufania 
do organów ścigania. 

Istotną zmianą, jaka została wprowadzona w procesie penalizacji proce-
dury przyjmowania zawiadomienia o przestępstwie przez funkcjonariusza 
Policji, jest przepis wyrażony w § 4 ust. 2 wytycznych nr 3. Dopuszcza 
on bowiem możliwość odstąpienia od sporządzenia protokołu ustnego za-
wiadomienia o przestępstwie. Jest to jednak możliwe jedynie w określo-
nych przypadkach, mianowicie gdy już ze swobodnej wypowiedzi osoby 
zgłaszającej można wskazać, że opisane zdarzenie nie posiada znamion 
czynu zabronionego, o którym mowa w art. 1 § 1 k.k. Inną sytuacją jest 
uzyskanie informacji wysoce nieprawdopodobnych lub zbyt ogólniko-
wych, które nie będą stanowić podstawy nawet do przeprowadzenia po-
stępowania w trybie art. 307 k.p.k. W takiej sytuacji funkcjonariusz powi-
nien pouczyć osobę zgłaszającą o możliwym dalszym toku postępowania, 

39  J. Skorupka (red.), Kodeks…, wyd. cyt., s. 719. 
40  M. Jasińska, Źrodła…, wyd. cyt., s. 151. 
41  Tamże, s. 158. 
42  J. Grajewski, L. Paprzycki, M. Płachta, Kodeks…, wyd. cyt., s. 716–717. 
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np. wytoczeniu procesu cywilnego. Istotne bowiem z punktu omawianego 
problemu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie od osoby znajdującej 
się pod wpływem alkoholu lub środków działających podobnie, jest ostat-
nie zdanie § 4 ust. 2 wytycznych nr 3, które stanowi, iż „Protokół należy 
jednak sporządzić, jeżeli osoba zawiadamiająca, po jej pouczeniu, zażą-
da jego sporządzenia”. Przedmiotowa regulacja w przełożeniu na bada-
ny problem pozwala wnioskować, iż funkcjonariusz Policji nawet w razie 
posiadania dużych wątpliwości co do prawdopodobieństwa wystąpienia 
przedstawionego przez osobę zgłaszającą toku wydarzeń, w przypadku wy-
rażenia żądania sporządzenia protokołu przyjęcia zawiadomienia o prze-
stępstwie, nie ma prawnych możliwości, aby od tej czynności odstąpić. 

Na co w związku z powyższym pozwalają policjantowi przepisy szczegól-
ne w sytuacji stawienia się w jednostce osoby nietrzeźwej, która chce złożyć 
zawiadomienie o przestępstwie? Przepis § 33 ust. 7 zarządzenia nr 1426 
wskazywał, iż „w przypadku zgłoszenia się osoby, która nie ma pełnego ro-
zeznania co do przedsiębranych czynności treść przekazanych informacji 
dokumentuje się w notatce urzędowej. Jeżeli zakres informacji na to po-
zwala, przeprowadza się niezwłocznie czynności zmierzające do potwierdze-
nia zdarzenia, a gdy jest to konieczne do zabezpieczenia śladów i dowodów 
przestępstwa przed ich utratą, należy przeprowadzić czynności, o których 
mowa w art. 308 k.p.k.” Ponadto ust. 8 tego zarządzenia zobowiązywał 
policjanta do uzupełnienia czynności procesowych w postaci protokolar-
nego przyjęcia zawiadomienia i przesłuchania osoby w charakterze świad-
ka po ustaniu przyczyn „wyłączających możliwość przesłuchania osoby”. 

W przedmiocie przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie od osoby nie-
trzeźwej wytyczne nr 3 zachowały prawie identyczne brzmienie przepisu 
w § 4 ust. 11, jakie obowiązywało wcześniej w wytycznych nr 1 w § 4 ust. 8. 
Oba te przepisy wskazują, że „Jeżeli nie można sporządzić protokołu przy-
jęcia zawiadomienia o przestępstwie wobec niemożności dostatecznie ko-
munikatywnego porozumienia się z zawiadamiającym z powodu jego specy-
fi cznego stanu psychofi zycznego albo nieznajomości języka polskiego, przy 
jednoczesnej niemożności natychmiastowego sprowadzenia tłumacza, poli-
cjant sporządza jedynie notatkę urzędową wskazującą taki powód i zawie-
rającą opis informacji na temat zgłaszanego przestępstwa, jakie udało się 
uzyskać”. Poza powyżej przywołaną treścią obecnie obowiązujący akt jest 
wzbogacony o jedno zdanie, które stanowi, że na podstawie danych ujętych 
w notatce urzędowej Policja podejmuje odpowiednie czynności. Wskazanie 
w nowelizacji dodatkowo tejże podstawy, na jakiej Policja miałaby wyko-
nać kolejne czynności, pozwala na stwierdzenie, że zauważono już wówczas 
problem doprecyzowania sposobu postępowania policjanta w takim przy-
padku. Drugi rozdział zarówno we wcześniej obowiązujących wytycznych 
nr 1, jak i aktualnych wytycznych nr 3 w całości został poświęcony tema-
tyce przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie, przeprowadzeniu postępowa-
nia sprawdzającego lub czynności w niezbędnym zakresie. Jeśli zaś chodzi 
o wskazanie sposobu postępowania w sytuacji, gdy zgłaszającym jest osoba 
nietrzeźwa, to obecnie jedynie treść § 4 ust. 11 wytycznych nr 3 może od-
nosić się do takiej kwestii, opisuje ona bowiem przypadek „niemożności 
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dostatecznie komunikatywnego porozumienia się z zawiadamiającym z po-
wodu jego specyfi cznego stanu psychofi zycznego”. Ponadto § 4 ust. 12 wy-
tycznych nr 3 stanowi, że „W przypadku, o którym mowa w ust. 11, pro-
tokół można spisać w odpowiednim do okoliczności terminie późniejszym, 
na który należy wezwać osobę zawiadamiającą o przestępstwie, jeżeli potrze-
ba jego sporządzenia nadal występuje”. 

W związku z powyższym należy zauważyć dalszy proces zmian, porów-
nując treść uprzednio obowiązujących przepisów zarządzenia nr 1426, jak 
i wytycznych nr 1, do obecnie obowiązującego stanu prawnego. Wskazane 
akty niejednolicie odnoszą się do kwestii przyjęcia zawiadomienia o prze-
stępstwie po ustaniu przyczyny, która uniemożliwiała wykonanie tej czyn-
ności od razu. Zarządzenie nr 1426 oraz wytyczne nr 1 wskazywały na ob-
ligatoryjny obowiązek uzupełnienia czynności procesowych o protokolarną 
formę przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie w odpowiednim do oko-
liczności terminie późniejszym. Wytyczne nr 3 przestawiają ten obowiązek 
już jako fakultatywny, warunkując go ponadto istniejącą w dalszym ciągu 
potrzebą. Ostania kwestia, jaka odróżnia regulacje ujęte w zarządzeniu 
nr 1426 w porównaniu z wytycznymi nr 1 i obecnie obowiązującymi wy-
tycznymi nr 3, to przestawienie w pierwszym z wymienionych aktów „przy-
czyny wyłączających możliwość przesłuchania osoby” jako sytuacji, gdzie 
zgłaszającą jest osoba „która nie ma pełnego rozeznania co do przedsię-
branych czynności”. Wytyczne zaś stawiają podwójny warunek, ponieważ 
poza wystąpieniem specyfi cznego stanu psychofi zycznego osoby zawiada-
miającej, istotny jest także wynikły z tego stanu rezultat w postaci niemoż-
ności dostatecznego komunikowania się. 

W myśl § 10 ust. 1 wytycznych nr 3 policjant wyznaczony do prowa-
dzenia postępowania wydaje postanowienie o wszczęciu postępowania 
przygotowawczego, jeśli okoliczności ujęte w zawiadomieniu nie wymaga-
ją wykonania czynności w niezbędnym zakresie. Wszczęcie dochodzenia 
przez funkcjonariusza Policji powinno nastąpić wówczas, gdy wskazane 
w zawiadomieniu fakty i dowody uzasadniają podejrzenie, iż przestęp-
stwo zaistniało, a nie występują przesłanki do prowadzenia postępowa-
nia sprawdzającego. Zgodnie bowiem z zasadą legalizmu organy ścigania 
są zobowiązane do wszczęcia postępowania w razie prawdopodobień-
stwa popełnienia przestępstwa ściganego z urzędu, a także na wniosek, 
jeżeli takowy został złożony. Ustawodawca warunkuje jednak koniecz-
ność wszczęcia postępowania „uzasadnionym podejrzeniem” popełnienia 
przestępstwa. W związku z czym organ ścigania nie musi mieć pewności 
co do jego popełnienia, gdyż celem postępowania przygotowawczego jest 
ustalenie uzasadnionego podejrzenia, że doszło do popełnienia czynu za-
bronionego i zgromadzenie w tym zakresie materiału dowodowego 43. 

Przejawem podkreślenia roli zawiadamiającego jest wprowadzenie przez 
ustawodawcę przepisu art. 304b k.p.k., w myśl którego „Na wniosek pokrzyw-
dzonego składającego zawiadomienie o przestępstwie wydaje mu się potwier-
dzenie złożenia zawiadomienia, zawierające datę oraz miejsce jego przyjęcia, 

43  Tamże.
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wskazanie organu przyjmującego wraz z danymi do kontaktu, sygnaturę spra-
wy, dane określające tożsamość pokrzywdzonego, czas i miejsce popełnienia 
czynu, którego dotyczy zawiadomienie, oraz zwięzły opis czynu i wyrządzonej 
szkody. O prawie tym należy pokrzywdzonego pouczyć”. Przepis ów stano-
wi odpowiedź na potrzeby wynikające z organizacji życia w społeczeństwie. 
Wydając takowe zaświadczenie, funkcjonariusz Policji nie powinien imiennie 
wskazywać sprawcy czynu, gdyż mogło by to stanowić naruszenie zasady do-
mniemania niewinności 44. Należy zauważyć, że powyższe uprawnienie nada-
ne jest jedynie zawiadamiającemu, który jednocześnie jest pokrzywdzonym. 
W przypadku zaś, gdy zawiadamiający nie jest stroną postępowania ma prawo 
do informacji o wszczęciu, odmowie wszczęcia, a także umorzeniu postępowa-
nia przygotowawczego. 

Sposób postępowania w sytuacji, kiedy funkcjonariusz Policji 
ma uzasadnione podejrzenie, że osoba zawiadamiająca znajduje się 

pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, psychotropowych 
czy psychoaktywnych 

Niewątpliwie alkohol, środki odurzające, psychotropowe czy psychoak-
tywne mają wpływ na stan psychofi zyczny człowieka. Nie budzi również 
wątpliwości, że wpływ alkoholu bądź innych podobnie działających środ-
ków może prowadzić do eliminacji dowodu z zeznań wskutek stwierdzenia 
jego uzyskania w warunkach wyłączających swobodę wypowiedzi. 

Elżbieta Tokarczyk, opisując wpływ alkoholu na człowieka, wskazuje 
na utratę zdolności do samokontroli, zaburzenia procesu logicznego my-
ślenia i spostrzegania, pobudzenia przejawiającego się chociażby w ga-
datliwości. Wskazuje ponadto, iż alkohol wpływa na dwie funkcje myślo-
we, tj. myślenie racjonalne i myślenie życzeniowe 45. Na potrzeby artykułu 
ograniczono się jedynie do tych skutków spożycia alkoholu, które mogą 
mieć wpływ na przebieg czynności procesowych. Należy zaznaczyć, iż nie 
ma takiego wskaźnika stężenia alkoholu we krwi, poniżej którego nie 
następuje żadnego rodzaju upośledzenie 46. Wpływ alkoholu na organizm 
człowieka jest bardzo różnorodny i zależy od wielu czynników, m.in. wie-
ku, płci, braku snu, interakcji z lekami czy tolerancji na alkohol. Wyniki 
badań naukowych wskazują, że kobiety i mężczyźni w podobnym stopniu 
zniekształcają relację z przeszłych wydarzeń pod wpływem alkoholu, nie-
wielkie rozbieżności między płciami występują również w przypadku licz-
by podawanych informacji i ich poprawności. Stężenie alkoholu we krwi 
jest odwrotnie proporcjonalne do liczby podawanych informacji. Co istot-
ne, z perspektywy omawianego problemu, nie uzyskano wyników, które 

44  D. Świecki (red.), Kodeks…, wyd. cyt., s. 1103—1104. 
45  E. Tokarczyk, Psychologiczne i kryminologiczne aspekty kierowania po-

jazdem w stanie nietrzeźwości, Warszawa 2011, s. 43–45. 
46  Tamże, s. 46. 
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potwierdziłyby fakt, iż obecność alkoholu w organizmie ma wpływ na po-
datność na sugestię 47. Odnosząc się do środków odurzających, substan-
cji psychotropowych i psychoaktywnych, których defi nicję można znaleźć 
w ustawie z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii 48, należy 
zauważyć, że pozostawanie pod ich wpływem jest porównywane, jeśli 
chodzi o  ich oddziaływanie na ośrodkowy układ nerwowy i zakłócenia 
czynności psychosomatycznych, w aspekcie prawno-karnym, do stanu 
nietrzeźwości jaki wywołuje alkohol 49. Mając na uwadze powyższe prob-
lemy, których wystąpienie może wpłynąć na przebieg czynności proce-
sowych, i tym samym na ocenę ich wartości dowodowej, przy jednoczes-
nym braku jasno określonej procedury postępowania w sytuacji przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie od osoby nietrzeźwej, należy stwierdzić, 
iż ważność badanego problemu uzasadnia potrzebę podjęcia próby jego 
rozwiązania. 

Na potrzeby dalszych rozważań zwrócono się do Komendy Głównej Po-
licji z pytaniem prawnym dotyczącym kwestii przyjęcia zawiadomienia 
o przestępstwie i przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka, 
w przypadku kiedy funkcjonariusz Policji ma uzasadnione podejrzenie, 
iż osoba zawiadamiająca znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków 
odurzających, psychotropowych czy psychoaktywnych. W treści uzyskanej 
odpowiedzi wyróżnia się ten sam problem, determinujący wszystkie z po-
stawionych tu pytań — mianowicie, iż judykatura i doktryna są niejed-
nolite wobec problematyki przesłuchiwania osób będących w stanie nie-
trzeźwości. Stanowisko Komendy Głównej Policji wskazuje jako oczywistą 
regułę prawidłowego postępowania założenie, że zgodnie z zasadą prawdy 
materialnej organ procesowy musi zapewnić osobie przesłuchiwanej wa-
runki swobody wypowiedzi i nie może wykorzystywać jej stanu odurzenia 
alkoholem czy innymi podobnie działającymi środkami przy formułowaniu 
zeznań. W uzyskanej odpowiedzi jasno wybrzmiało stwierdzenie, iż: „[…] 
osobę znajdującą się w stanie nietrzeźwości lub będącą pod wpływem in-
nych podobnie działających środków można przesłuchać, jeżeli nie wiąże 
się to z wyłączeniem jej swobody wypowiedzi, a zatem jeżeli jej zachowa-
nie nie wskazuje, że nie kontroluje ona swojej woli wypowiedzi i samych 
wypowiedzi” 50. Zgodnie z art. 171 § 5 pkt 2 k.p.k. dowód z zeznań oso-
by nietrzeźwej, bądź będącej pod wpływem środków odurzających, psy-
chotropowych czy psychoaktywnych tylko wtedy jest wykluczony, kiedy 

47  B. Wojciechowski (red.), Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psy-
chologicznymi uwarunkowaniami, Warszawa 2017, s. 70. 

48  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (tekst jedn. DzU 
z 2019 r., poz. 852). 

49  Wyrok SN z 27 lutego 2007 r., sygn. I KZP 36/06, OSNKW 2007, nr 3, poz. 21. 
50  Odpowiedź na pytanie prawne dotyczące kwestii przyjęcia zawiadomie-

nia o przestępstwie i przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka, 
w przypadku kiedy funkcjonariusz Policji ma uzasadnione podejrzenie, że osoba 
zawiadamiająca znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
psychotropowych czy psychoaktywnych udzielona przez Komendę Główną Policji 
10 czerwca 2019 r., KR-DŚ-1888/1743/19/RW. 
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przesłuchujący celowo zaaranżował upicie świadka i zrobił to w związku 
z przesłuchaniem 51. 

W związku z tym pojawia się pytanie, jak powinien postępować funkcjo-
nariusz Policji w sytuacji, gdy osoba nietrzeźwa lub będąca pod wpływem 
innego podobnie działającego środka sama wprowadziła się w taki stan 
i zgłosiła się do organu ścigania w celu zawiadomienia o przestępstwie? 
Stanowisko organów ścigania w tym przypadku nie jest jednolite. Stosow-
nie do informacji zawartych w poradniku opracowanym przez Biuro Kry-
minalne Komendy Głównej Policji „Nie zostanie spisany protokół ustnego 
zawiadomienia o przestępstwie przyjętego od osoby pozostającej pod wpły-
wem alkoholu, narkotyków czy innych środków o podobnym działaniu (nie 
może ona także zostać przesłuchana w charakterze świadka). Jednak infor-
macje podane przez tę osobę zostaną niezwłocznie sprawdzone i Policja po-
dejmie działania adekwatne do sytuacji. Protokół zaś zostanie sporządzony 
w dogodnym terminie, gdy ustaną przyczyny wcześniejszego zaniechania” 52.

Z odpowiedzi Komendy Głównej Policji uzyskanej na potrzeby niniejsze-
go artykułu na pytanie — „Czy istnieje jakaś reguła, iż osoba składająca 
zawiadomienie musi być całkowicie trzeźwa?” wynika, że „takiej reguły, 
z przyczyn oczywistych nigdy nie było i nadal nie ma”. Z kolei materiały 
dydaktyczne Centrum Szkolenia Policji w Legionowie wskazują, iż poli-
cjant może odstąpić od przesłuchania lub przerwać czynność, kiedy w wy-
niku obserwacji zachowania świadka i sposobu jego wypowiedzi poweźmie 
podejrzenie, że jest on po spożyciu alkoholu, pod wpływem środka odurza-
jącego lub substancji psychotropowej albo innego podobnie działającego 
środka. Przyczynę przerwania czynności dokumentuje się w protokole prze-
słuchania lub w notatce urzędowej, jeśli do przesłuchania nie doszło. No-
tatkę taką należy włączyć do akt postępowania, zaś po ustaniu przyczyny, 
z powodu której przerwano przesłuchanie lub odstąpiono od niego, świad-
ka należy przesłuchać 53. Podobnież wskazano w materiałach szkolenio-
wych Szkoły Policji w Pile, w których jako przeszkodę faktyczną do spisa-
nia protokołu zawiadomienia o przestępstwie wskazano pozostawanie pod 
wpływem alkoholu bądź innego podobnie działającego środka 54. Po ana-
lizie powyższych stanowisk na temat przyjęcia zawiadomienia od osoby 
nietrzeźwej wyrażonych w piśmiennictwie, nasuwa się refl eksja, iż to stan 
nietrzeźwości zawiadamiającego uprawnia do zaniechania protokolarnego 
przyjęcia zawiadomienia, a nie zaś wynikające z tego stanu konsekwencje 
niemożności złożenia takowego zawiadomienia, których powodów należy 
upatrywać nie po stronie funkcjonariusza Policji, a osoby zgłaszającej. 

51  J. Gurgul, Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego, „Proku-
ratura i Prawo” 2018, nr 11, s. 114. 

52  Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Jak złożyć zawiadomienie o prze-
stępstwie? Poradnik, Warszawa 2007, s. 6. 

53  M. Śrubka, Przesłuchanie świadka w procesie karnym, Legionowo 2013, 
s. 22. 

54  J. Curyło, Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzają-
ce. Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawcze-
go, Piła 2011, s. 9. 
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Jakie jednak przepisy k.p.k. uprawniają funkcjonariusza Policji 
do odmowy przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie od osoby nietrzeź-
wej? W k.p.k. nie ma przepisu, który wskazywałby, że osoba nietrzeź-
wa lub będąca pod wpływem innych podobnie działających środków 
nie ma prawa do złożenia zawiadomienia o przestępstwie, co za tym 
idzie — policjant nie może takiej osoby nie przesłuchać. Zgodnie z przy-
toczonym już powyżej § 4 ust. 11 wytycznych nr 3 „Jeżeli nie moż-
na sporządzić protokołu przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie wo-
bec niemożności dostatecznie komunikatywnego porozumienia się 
z zawiadamiającym z powodu jego specyficznego stanu psychofizycz-
nego albo nieznajomości języka polskiego, przy jednoczesnej niemoż-
ności natychmiastowego sprowadzenia tłumacza, policjant sporządza 
jedynie notatkę urzędową wskazującą taki powód i zawierającą opis in-
formacji na temat zgłaszanego przestępstwa, jakie udało się uzyskać”. 

Komenda Główna Policji interpretuje powyższy przepis jedynie jako 
„możliwość odstąpienia od protokolarnego utrwalenia czynności przyjęcia 
zawiadomienia o przestępstwie” 55, stwierdzając że „nieuprawniony wydaje 
się wniosek, że stanowi on podstawę do odstąpienia od czynności przyjęcia 
zawiadomienia” 56. W opinii Komendy Głównej Policji można odnaleźć dalej 
idące wnioski, iż nie tylko nie ma reguły nieprzyjmowania zawiadomienia 
o przestępstwie od osoby nietrzeźwej, ale wręcz istnieje konieczność wystą-
pienia w jednym czasie dwóch przesłanek, które dałyby możliwość odmowy 
protokolarnego przyjęcia zawiadomienia, tj. specyfi cznego stanu psycho-
fi zycznego zawiadamiającego, który „można interpretować w kontekście 
stanu nietrzeźwości”, a drugą przesłaną jest skutek, jaki ten stan mu-
siałby wywołać określony „niemożnością dostatecznie komunikatywnego 
porozumienia się z zawiadamiającym” 57. Według Komendy Głównej Policji 
stan wskazujący na użycie alkoholu przez zawiadamiającego nie zwalnia 
policjanta od wypełnienia obowiązków, wynikających z § 4 ust. 11 wy-
tycznych nr 3, które nakładają powinność podjęcia odpowiednich czyn-
ności nawet na podstawie danych zawartych w notatce urzędowej 58. 

Warto zauważyć, że Komenda Główna Policji stoi na stanowisku, iż ist-
nieje podstawa prawna wykonania badania osobie zawiadamiającej na za-
wartość alkoholu lub innych podobnie działających środków, wskazując 
na art. 192 § 1 i 4 k.p.k., które stanowią odpowiednio, że „Jeżeli karalność 
czynu zależy od stanu zdrowia pokrzywdzonego, nie może on sprzeciwić 
się oględzinom i badaniom niepołączonym z zabiegiem chirurgicznym lub 
obserwacją w zakładzie leczniczym” oraz „Dla celów dowodowych można 
również świadka, za jego zgodą, poddać oględzinom ciała i badaniu lekar-
skiemu lub psychologicznemu” 59. 

Konkludując zatem, Komenda Główna Policji wyraziła zdanie, iż w przy-
padku, kiedy funkcjonariusz Policji wyczuje woń alkoholu od osoby 

55  Odpowiedź na pytanie prawne…, wyd. cyt. 
56  Tamże.
57  Tamże.
58  Tamże.
59  Tamże. 
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zawiadamiającej, która jednak wypowiada się logicznie, a z okoliczno-
ści towarzyszących (np. obrażenia ciała, nagranie monitoringu) wynika, 
że mogło dojść do przestępstwa, może on i powinien przyjąć zawiadomienie 
poprzez sporządzenie protokołu ustnego zawiadomienia o przestępstwie 
i przesłuchać taką osobę w charakterze świadka, „tym bardziej, że w tej 
hipotetycznej sytuacji, niewątpliwie podejmowane są czynności, o których 
mowa w art. 308 § 1 k.p.k.” 60 

Brak jednolitego stanowiska rozstrzygającego to zagadnienie widocz-
ny jest także w judykaturze. Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku 
z 18 maja 2017 r. uznał za najbardziej wiarygodne zeznania złożone naj-
wcześniej po zdarzeniu, pomimo tego, że mogą być złożone przez oso-
by nietrzeźwe 61. Uznał je za najbardziej spontaniczne, najbliższe prawdy 
i stwierdził, że nie podlegają modyfi kacjom ukierunkowanym ewidentnie 
na uzyskanie korzyści procesowych przez oskarżonego. Podobnież Sąd 
Najwyższy w wyroku z 5 marca 2004 r. 62 stwierdził, że uzależnienie sto-
sowania zakazu dowodowego z art. 171 § 7 k.p.k. od stopnia intoksy-
kacji alkoholowej jest niewłaściwe. Oceny zeznań złożonych przez osobę 
nietrzeźwą należy dokonać na płaszczyźnie art. 7 k.p.k., kiedy możliwe 
będzie wszechstronne zbadanie, w jakim stopniu spożyty alkohol wpłynął 
na prawidłowość postrzegania i zapamiętywania, a także na ewentualne 
uleganie sugestii 63. Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Lublinie 
z 9 czerwca 2011 r. 64 nie wyłącza swobody wypowiedzi stan nietrzeź-
wości, w który wprawiła się osoba przesłuchiwana bez udziału organu 
przesłuchującego. A contrario — wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie 
z 13 grudnia 2000 r., mimo, że dotyczy zeznań świadka na sali sądowej, 
wskazuje, że skoro pokrzywdzony przed przesłuchaniem sam wprawił się 
w stan nietrzeźwości, to zeznania złożone w tym stanie nie mogą stanowić 
dowodu, a oświadczenie złożone przez osobę nietrzeźwą musi zostać wyłą-
czone z materiału dowodowego. Przesłuchanie, jeśli ma dostarczyć dowo-
du, może odbyć się dopiero po wytrzeźwieniu osoby przesłuchiwanej bez 
względu na to, jak bardzo pożądane byłoby niezwłoczne zeznanie czy wy-
jaśnienie mogące służyć za dowód w postępowaniu 65. W tym duchu wypo-
wiedział się także Sąd Najwyższy w postanowieniu z 26 listopada 2003 r., 
w którym wskazał, że z treści art. 171 § 7 k.p.k. nie wynika, by wyłą-
czenie swobody wypowiedzi musiało być spowodowane przez organ pro-
cesowy. Wprawienie się przez świadka w stan nietrzeźwości, ogranicza-
jący, a nawet znoszący swobodę wypowiedzi, rozumianą jako zdolność 

60  Tamże. 
61 Wyrok SA w Katowicach z 18 maja 2017 r., sygn. II Aka 154/17, Lex 

nr 2310576. 
62  Wyrok SN z 5 marca 2004 r., sygn. V KK 314/03, OSNwSK 2004, nr 1, poz. 501. 
63  Wyrok SA w Katowicach z 18 maja 2017 r., sygn. II Aka 154/17, Lex 

nr 2310576. 
64  Wyrok SA w Lublinie z 9 czerwca 2011 r., sygn. II AKa 108/11, Lex 

nr 895932. 
65  Wyrok SA w Warszawie z 13 grudnia 2000 r., sygn. II AKa 464/00, OSA 

2001, nr 7–8, poz. 44. 
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panowania nad własną wolą przy ich formułowaniu, stanowi przeszko-
dę wykluczającą przesłuchanie go w okresie pozostawania pod działa-
niem alkoholu. Należy stwierdzić, że organowi procesowemu nie wolno 
wykorzystywać stanu upojenia alkoholowego przesłuchiwanego, w któ-
rym o nieskrępowanym wyrażaniu swoich myśli nie może być mowy 66. 
Z kolei w literaturze prawniczej wskazuje się, że nie należy przyjmować 
ustnego zawiadomienia o przestępstwie od osób nietrzeźwych. W przy-
padku zgłoszenia się takiej osoby, należy ograniczyć się tylko do sporzą-
dzenia notatki urzędowej. Przesłuchanie przeprowadza się zaś dopiero 
po ustaniu przeszkody, do tego czasu należy podjąć czynności zmierza-
jące do weryfi kacji faktów podanych w zawiadomieniu, gdy jest to ko-
nieczne do zabezpieczenia śladów i dowodów w trybie art. 308 k.p.k. 67 

Podsumowanie 

Problem przesłuchania osoby znajdującej się w stanie nietrzeźwości lub 
środków odurzających, psychotropowych czy psychoaktywnych w kontek-
ście zakazu dowodowego jest skomplikowany i niełatwy do jednoznacznego 
rozstrzygnięcia. Orzecznictwo sądów, jak i poglądy doktryny rysują się 
niejednolicie i są niekiedy skrajnie odmienne. W literaturze prawniczej 
dominuje pogląd, iż każdy stopień nietrzeźwości osoby przesłuchiwanej 
przesądza o wyłączeniu swobody wypowiedzi, a wypowiedzi takie nie mogą 
stanowić dowodu z uwagi na sankcję przewidzianą w art. 171 § 7 k.p.k. 68 
Wobec powyższego niejasno wygląda również kwestia tego, czy funkcjo-
nariusz Policji w sytuacji, gdy zgłaszający znajduje się pod wpływem al-
koholu lub innych podobnie działających środków, powinien przyjmować 
zawiadomienie o przestępstwie i przesłuchiwać taką osobę. 

Zasadne wydaje się stanowisko przenoszące problem przesłucha-
nia osoby nietrzeźwej lub będącej pod wpływem innego podobnie dzia-
łającego środka na płaszczyznę oceny dowodów dokonywaną zgodnie 
z art. 7 k.p.k., kiedy to możliwe jest wszechstronne zbadanie, w jakim 
stopniu spożyty alkohol bądź inny podobnie działający środek wpłynę-
ły na prawidłowość postrzegania, zapamiętywania i odtwarzania zdarzeń. 
Zakres stosowania art. 171 § 7 k.p.k. powinien być rozumiany poprzez 
wystąpienie okoliczności opisanych w § 5 tegoż przepisu, który zakazuje 
wpływania na wypowiedzi osoby przesłuchiwanej za pomocą przymusu 
lub groźby bezprawnej; stosowanie hipnozy albo środków chemicznych lub 
technicznych wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwa-
nej albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej organizmu 
w związku z przesłuchaniem.

66  Postanowienie SN z 26 listopada 2003 r., sygn. III KK 506/02, Lex 
nr 82319. 

67  J. Skorupka (red.), Kodeks…, wyd. cyt., s. 719. 
68 Wyrok SA w Lublinie z 9 czerwca 2011 r., sygn. II AKa 108/11, Lex 

nr 895932. 
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Mając powyższe na uwadze, wydaje się, że prawodawca powinien jedno-
znacznie określić, w jaki sposób powinien zachować się funkcjonariusz Po-
licji w momencie, kiedy osoba nietrzeźwa lub będąca pod wpływem innego 
podobnie działającego środka chce złożyć zawiadomienie o przestępstwie. 
Na gruncie obecnych regulacji prawnych, co przyznaje nawet Komenda 
Główna Policji, oceny stanu psychofi zycznego ad casum dokonuje poli-
cjant, do którego obowiązków należy podejmowanie pierwszych czynności. 
Stan wskazujący na spożycie przez zawiadamiającego alkoholu lub inne-
go podobnie działającego środka nie zwalnia policjanta w żadnej mierze 
od obciążających go obowiązków 69. 

Pozostawienie funkcjonariuszowi Policji oceny stanu psychofi zycznego 
takiej osoby i pozostawienie jemu decyzji o tym, czy sporządzić proto-
kół z czynności przesłuchania, czy nie, budzi wiele wątpliwości i zrzuca 
na jego barki bardzo dużą odpowiedzialność, zwłaszcza w przypadku cięż-
kich przestępstw. W tym kontekście należy wspomnieć także o dylematach 
związanych z przyjmowaniem zawiadomienia od osoby, która znajduje się 
pod wpływem leków mogących wpływać na zdolność postrzegania i oceny 
rzeczywistości, a jej stan nie zmieni się z dnia na dzień. Komenda Główna 
Policji wskazuje, że w takiej sytuacji nie można wykluczyć zastosowania 
przepisu art. 192 § 2 k.p.k. — „Jeżeli istnieje wątpliwość co do stanu psy-
chicznego świadka, jego stanu rozwoju umysłowego, zdolności postrze-
gania lub odtwarzania przez niego spostrzeżeń, sąd lub prokurator może 
zarządzić przesłuchanie świadka z udziałem biegłego lekarza lub biegłego 
psychologa, a świadek nie może się temu sprzeciwić” 70. Należy zaznaczyć, 
iż obecny stan prawny daje jednak tylko taką możliwość i to po uzyskaniu 
zgody sądu lub prokuratora. Wydaje się być dobrym rozwiązaniem, by taki 
sposób postępowania był wprost określoną procedurą wynikającą z mocy 
ustawy w sytuacji przyjęcia zawiadomienia od osoby w jakkolwiek sposób 
odurzonej. Zaletą powyższego byłoby uwolnienie funkcjonariusza Policji 
od ciężaru podjęcia decyzji na podstawie swoich odczuć, i doświadczenia 
życiowego. Kolejną propozycją stworzenia regulacji prawnej w tym zakre-
sie, która mogłaby być z punktu widzenia praktycznego łatwa do stoso-
wania, jest wprowadzenie nakazu rejestrowania dźwięku i obrazu takiej 
czynności, co zapewniłoby możliwość przeprowadzenia swobodnej oceny 
przez sąd zachowania danej osoby podczas przesłuchania.

Kończąc rozważania, należy podkreślić, iż przyjęcie zawiadomienia 
o przestępstwie od osoby nietrzeźwej lub będącej pod wpływem środków 
odurzających, psychotropowych czy psychoaktywnych jest prawnie do-
puszczalne. Jednak wartość dowodowa takiej czynności może być pod-
ważona, gdyż decyzję o jej przeprowadzeniu samodzielnie podejmuje po-
licjant, który w przypadku odmowy przyjęcia zawiadomienia w obecnym 
stanie prawnym ma bynajmniej obowiązek sporządzić notatkę urzędo-
wą z uzyskanych informacji, i na tej podstawie powinien podjąć dalsze 
działania. Podważając dowód z zeznań osoby nietrzeźwej lub będącej pod 

69  Odpowiedź na pytanie prawne…, wyd. cyt. 
70  Tamże. 
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wpływem środków odurzających, psychotropowych czy psychoaktywnych, 
należy postawić pytanie o to, czy taka notatka jest w ogóle jakimkolwiek 
dowodem? Notatki urzędowe mogą bowiem dotyczyć jedynie kwestii o dru-
gorzędnym znaczeniu, niewymagających sporządzenia protokołu, i nie 
mogą stanowić podstawy ustalenia, że okoliczności i zdarzenia w nich 
opisane w rzeczywistości miały miejsce, jeżeli nie ma innych dowodów 
potwierdzających informacje w nich zawarte 71. Sporządzenie z przesłucha-
nia notatki urzędowej nie otwiera możliwości wykorzystania zawartych 
w niej informacji jako dowodu 72. Potwierdza to Sąd Najwyższy w wyroku 
z 24 października 2001 r. 73, zgodnie z którym przesłuchanie świadka wy-
maga bezwzględnie sporządzenia protokołu, inna forma, np. notatka jest 
niedopuszczalna. Prawodawca w art. 174 k.p.k. zakazuje substytuowania 
dowodów z zeznań jakimikolwiek innymi środkami dowodowymi 74. Funk-
cjonariusz Policji powinien przesłuchiwać osobę zawiadamiającą metodą 
swobodnej relacji, w której stosowane są pytania ogólne, otwarte, mające 
na celu pobudzenie intencji świadka do nieskrępowanego opisu zdarze-
nia, bez kierowania przebiegiem zeznań 75. Właściwe wydaje się również, 
że zgodnie z zasadą lojalności procesowej organy procesowe obowiąza-
ne są do rzetelnego prowadzenia postępowania dowodowego, co ozna-
cza informowanie uczestników o prawach i obowiązkach 76. Wynika stąd, 
że funkcjonariusz Policji, przyjmując zawiadomienie o przestępstwie, obo-
wiązany jest pouczyć osobę zawiadamiającą o odpowiedzialności karnej 
z art. 233 § 1, art. 233 § 1a oraz 234 i 238 k.k. 
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Streszczenie: Zawiadomienie o przestępstwie jest obowiązkiem nałożonym 
mocą ustawy i przepisów szczególnych na osobę posiadająca wiedzę o za-
istniałym zdarzeniu, jak też wiąże się z powinnością przyjęcia takiego zgło-
szenia przez Policję. Zobligowanie obu stron, tj. powiadamiającej i powiada-
mianej do synergicznego działania ma na celu eliminację ryzyka bezczyn-
ności organów ścigania czy doprowadzenia do pewnego rodzaju społecz-
nego przyzwolenia do łamania prawa. Na uwagę zasługuje fakt, że osoba 
składająca zawiadomienie o przestępstwie nie ma obowiązku sprawdzania 
zgodności informacji z prawdą, gdyż informacje te nie muszą być obiektyw-
nie prawdziwe, aczkolwiek powinny być zgodne z rzeczywistością. Pewne 
wątpliwości budzi jednak kwestia przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie 
i przesłuchania zawiadamiającego w charakterze świadka, w sytuacji kie-
dy funkcjonariusz Policji ma uzasadnione podejrzenie, że osoba zawiada-
miająca znajduje się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, 
psychotropowych czy psychoaktywnych. Czy w takiej sytuacji konieczne 
jest sprawdzenie stanu trzeźwości i czy w ogóle istnieje podstawa praw-
na do sprawdzenia stanu trzeźwości takiej osoby? Czy osobę taką można 
pouczyć o jej prawach i obowiązkach i jak wygląda odpowiedzialność ta-
kiej osoby z art. 233 § 1, art. 233 § 1a oraz 234 i 238 ustawy z 6 czerwca 
1997 r. — Kodeks karny? Warto zauważyć, że istnieje niejednolitość sta-
nowiska judykatury i doktryny wobec problematyki przesłuchiwania osób 
będących w stanie nietrzeźwości. Przyczyny powyższego należy upatrywać 
w tym, iż ustawodawca nie wypowiedział się stanowczo co do kwestii do-
puszczalności lub też nie przesłuchania przez organ procesowy osoby nie-
trzeźwej lub będącej pod wpływem innego podobnie działającego środka. 
Celem artykułu jest znalezienie odpowiedzi na powyższe pytania oraz omó-
wienie problematyki przyjęcia zawiadomienia o przestępstwie w aspekcie 
prawidłowej realizacji czynności służbowych przez funkcjonariusza Policji.
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Introduction

Reporting a crime is an obligation imposed by law and special regulations 
on a person who has knowledge of such an event, and it involves the obli-
gation of the Police to accept such a report. The Polish legal system intro-
duces a kind of legal constraint to react in case of suspicion that a crime 
has been committed, which on the part of the reporting person is carried 
out under the social and legal obligation to report the crime, and on the 
part of the recipient, under an absolute obligation to accept such informa-
tion. This mandates the two parties, i.e. the reporter and the reportee, to 
act synergistically in order to eliminate the risk of law enforcement inac-
tion and some kind of social approval of law-breaking.

It is worth noting that the Act of 6 June 1997 – The Code of Criminal 
Procedure 2 does not provide for the specifi c form in which a report of a 
crime is to be made. It may take place verbally, as a result of which the re-
ceiving authority issues a record of an oral report of the crime, and it may 
also take place in writing. Information about the crime that has occurred, 

1  SSgt. Aleksandra Prokopowicz—specialist at the Criminal Department of 
Police Headquarters in Chełm, a doctoral student of the John Paul II Catholic 
University of Lublin, Faculty of Law, Canon Law and Administration (law fac-
ulty).
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2  Code of Criminal Procedure (Dz.U. of 2020, item 30, 413, 568; hereinafter 

referred to as: k.p.k.).
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justifying the initiation of a preliminary investigation, may come from vari-
ous sources. Although Article 303 of the Code of Criminal Procedure men-
tions only one source of information, which is a report, there is no doubt 
that the basis for initiating pre-trial proceedings may also be the law en-
forcement authorities’ own information, an anonym or mass media news 3.

It is also noteworthy that the person reporting a crime is not obliged to 
check the accuracy of the information, as this information does not have 
to be objectively true, although it should be true 4.

It should be mentioned that each person who reports a crime ought to 
be informed of the content of Articles 234 and 238 of the Criminal Code 5. 
These provisions are the guardians of the proper functioning of the justice 
system 6. They protect law enforcement agencies, as well as the public in-
terest, against a focus on fi ctitious crimes, thus providing the opportunity 
to pay attention only to those that have really happened 7. They constitute 
a legal prohibition to falsely accuse another person of a crime (Article 234 
of the k.k.), as well as a prohibition to report a crime that did not occur 
(Article 238 of the k.k.). However, they are not intended to deter or dis-
suade a report of a crime whenever there is a suspicion, as opposed to the 
certainty that it has occurred. The key issue to understand who is crimi-
nally responsible for reporting a crime that has not been committed, or 
for falsely accusing another person of a crime, is the subject of the crime 
under Article 238 of the Criminal Code and Article 234 of the Criminal 
Code, as these acts can only be committed intentionally with direct intent.

According to the ruling of the Supreme Court of 30 November 2007 8, 
such a report indicating a suspect, which was clearly made with malicious 
intent and with full knowledge of its untruthfulness, may be considered 
unlawful. This leads to the conclusion that only the person who knew, 
was sure that the accused person had not commit the alleged act, or that 
the crime had not occurred at all, and yet reports this fact to the law en-
forcement authorities, faces criminal responsibility, which in both cases is 
punishable by up to 2 years of imprisonment. It should be noted here that 
the Supreme Court is of the opinion that the motives for such a report are 
of no importance 9. Showing the seriousness of reporting a crime to the 
police is motivated by the need to present the problem that lies in doing so 

3  Dudka K, Prawny obowiązek zawiadomienia o przestępstwie a 
odpowiedzialność pokrzywdzonego odpowiedzialnego za czyn z art. 240 K.K. 
Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych, 2005, Vol. 1, p. 105.

4  Cora S, Z problematyki zawiadomienia o przestępstwie. Gdańskie Studia 
Prawnicze, 2003, vol. XI, p. 271.

5  Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. of 2020, item 568; re-
ferred to as: k.k.).

6  Wiak K (Ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warsaw, 2017, p. 1110.
7  Ibid., p. 1116.
8  Judgement of SN of 30 November 2007, ref. IV CSK 310/07, Lex No. 623817.
9  Judgement of SN of 14 September 2004, ref. IV KK 129/04, OSNwSK 2004, 

No. 1, item 1548.
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by a person being under the infl uence of alcohol and in potentially incur-
ring criminal consequences by this person.

There are some doubts about accepting a report of a crime, and ques-
tioning the reporting person as a witness, in a situation where a law 
enforcement authority represented by a police offi cer has a reasonable 
suspicion that the reporting person is under the infl uence of alcohol, psy-
chotropic or psychoactive substances, or other drugs. In such a situation, 
is it necessary to check the sobriety of such a person with a breathalyser, 
or to examine a sample of their saliva with a drug test kit, and a further 
question arises as to whether there is a legal basis for doing so at all? The 
doubts which this article is intended to resolve are related to the ques-
tions which, in light of the applicable regulations, a police offi cer who de-
cides to accept a report from a drunken person must answer themselves.

These questions relate to the consideration of whether there is any rule 
that the person making the report must be completely sober? What is the 
issue of accepting reports from people whose psychophysical condition 
may be impaired due to drug therapy which cannot be interrupted, which 
means that their condition will not change for the next day, as opposed to 
the situation after drinking alcohol, or taking psychotropic or psychoac-
tive substances or other drugs, and the person making the report has no 
legal representative or probation offi cer? Is it possible to deprive such a 
person of the right to make a report, assuming that their report is false? 
In light of the assessment of the proper performance of offi cial activities, 
what should a police offi cer’s conduct look like if, for example, he or she 
smells alcohol on the person reporting to them, but the person speaks co-
herently, and from the circumstances accompanying the report (e.g. bodily 
injury, CCTV recording), it appears that a crime really occurred. Should 
they accept a report of a criminal offence from such a person by making 
a record of the oral report of the offence and question the person as a wit-
ness? How should police offi cers document the psychophysical condition 
of the person? Should they make an offi cial note? Or should they only 
make an entry in the remarks on the record? And one more thing - in 
such a case, should the police offi cer ask another offi cer to participate in 
all activities? 

It is also important to consider the doubts related to the drafting of a 
note from the so-called “questioning” if it is supposed to be an alternative 
to the protocol of acceptance of the notice - can it constitute evidence in a 
case? It is important to assess the evidential value of this way of record-
ing information about an offence originating from a person who is drunk 
or intoxicated, in the context of taking other operational and procedural 
steps, including in particular the detention of the suspected person. At 
the beginning, it is worth noting that there is an inconsistency in the posi-
tion of the judicature and doctrine in relation to the issue of interrogating 
people who are intoxicated. The reason for this results from the fact that 
the legislator has not expressed a fi rm opinion on the issue of admissibil-
ity or non-admissibility by the judicial authority of the questioning of a 
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drunk or intoxicated person under the infl uence of narcotic drugs, psy-
chotropic or psychoactive substances.

The aim of the article is an attempt to fi nd answers to the above ques-
tions, and to discuss the issue of accepting a report of a crime from an 
agent that is drunk or under the infl uence of psychotropic or psychoac-
tive, with respect to proper performance of offi cial activities by a police 
offi cer.

Obligation to report a crime 

Public duty to report a crime 

The legislator imposes an obligation to inform law enforcement authori-
ties about an offence prosecuted ex offi cio on every person who learns 
about its perpetration. In order to evoke such a reaction of the society, a 
social obligation to report a crime was introduced in the Code of Criminal 
Procedure, originating from the former actio popularis, which is connected 
with the principle of legalism. The duty to submit a report by anyone who 
has learned about a crime is specifi ed in Article 304(1) of the Code of 
Criminal Procedure, which states that “[…]veryone, having learned about 
the commission of an offence prosecuted ex offi cio, is under a social obli-
gation to report it to the prosecutor or the Police. The provisions of Article 
148a and Article 156a shall apply accordingly”. Therefore, the provision 
shows that not only the injured party or a direct witness is under such an 
obligation, but also any person who has information about the offence 10. 
However, non-compliance with this obligation does not entail any crimi-
nal sanctions, as it is a social obligation and therefore cannot be enforced 
by criminal means. Failure to comply with this obligation can only meet 
with a negative moral evaluation when it becomes apparent that a crime 
has been committed, but there was an opportunity to prevent it if only a 
person with knowledge of what would happen had informed the relevant 
authorities. It should be noted that the social obligation extends only to 
reporting an offence prosecuted ex offi cio, as it does not apply to offences 
prosecuted by private prosecution and on request, as the decision on sub-
mitting the application was left to the person affected by the offence. The 
social obligation to report a crime also does not apply to people who are 
closest to the offender 11. The inclusion of this obligation in the Act proves 
that it is necessary for public authorities not only to combat crime, but 
also to shape the culture and legal awareness of the society 12. In light of 

10  Biuro Służby Kryminalnej KGP, Jak złożyć zawiadomienie o przestępstwie? 
Poradnik. Warsaw, 2013, p. 5.

11  Skorupka J (Ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warsaw, 
2018, p. 717.

12  Jasińska M, Źródła informacji o popełnionym przestępstwie. Szczecin, 
2016, p. 54.
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the problem in question, it is worth quoting the position of the Supreme 
Court, which, in its judgement of 5 March 1998, expressed the view that 
the social obligation to report a crime also applies to a drunken person, 
and no legal provision of a criminal law authorises the authority which 
is obliged to accept such a report to ignore it 13. Analysing the law pursu-
ant to Article 304(1) of the Code of Criminal Procedure, it can be con-
cluded that there is a collective entity which is individualised only by the 
situation in which it fi nds itself, which the legislator defi nes in its fi rst 
words—“Everyone, having learned about the commission of an offence 
[…]”. Therefore, this social order is addressed to all persons under the 
jurisdiction of Polish law, regardless of gender, age, race or nationality. It 
follows that a minor may also report a crime, which should have the same 
procedural consequences as an adult report. A minor may participate in 
further activities, and may be questioned as a witness; however, a child 
is treated differently in a situation of responsibility for giving false state-
ments. A person under 13 years of age is informed about the obligation 
to tell the truth, but is not cautioned about responsibility for giving false 
testimony. However, persons aged 13–17 are warned about the content of 
Articles 238, 234 and 233(1) of the Code of Criminal Procedure, as well 
as about the possibility of applying to them the measures provided in the 
regulations on proceedings in cases of minors 14.

The social obligation to report a crime is limited in subjective terms: it 
does not apply to a priest who has come into possession of information 
about the crime during confession. The obligation to respect the secrecy 
of confession is justifi ed by the Constitution in the guaranteed right to 
the practise of religion, as provided for in Article 25(3) and Article 53(1) 
of the Constitution of Poland 15. The above prohibition of evidence is also 
contained in Article 178(2) of the Code of Criminal Procedure. Accord-
ing to the principle sacramento sigillum inviolabile est the confi dentiality 
of confession is absolute and cannot be released in any way 16. Another 
example of a situation in which an entity is not obliged to notify law en-
forcement authorities is legal professional privilege. Pursuant to Article 
6(1), (2) and (3) of the Act of 26 May 1982 on the Bar 17, “1. A lawyer for 
the defence is obliged to keep secret everything he/she learns in connec-
tion with legal assistance. 2. The obligation of professional secrecy cannot 
be limited in time. 3. A lawyer for the defence cannot be exempted from 
the obligation of professional secrecy with regard to facts of which he/she 
has become aware while providing legal assistance or conducting a case”. 
Among the subjective limitations, one should mention Article 52(1) of the 

13  Judgement of SN of 5 March 1998, ref. II KKN 328/96, Prokuratura i Prawo, 
1998, No. 10, item 13.

14  Jasińska M, Źródła…, op. cit., pp. 55–56.
15  Constitution of the Republic of Poland of 2 April 1997 (Dz.U. of 1997, 

No. 78, item 483).
16  Jasińska M, Źródła…, op. cit., p. 58.
17  Ustawa z 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz.U. of 2019, item 151).
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Act of 19 August 1994 on the protection of mental health 18, according to 
which, “[…]ersons obliged to maintain secrecy, pursuant to the provisions 
of this chapter, may not be questioned as witnesses on the occasion of 
statements made by a person against whom actions resulting from this 
Act have been taken regarding the commission of an act prohibited un-
der penalty”. This prohibition applies to all persons performing activities 
resulting from the abovementioned act, therefore the Supreme Court in-
terprets it as mandatory 19. A psychiatrist, even performing the duties of 
an expert, cannot be released from medical secrecy, because pursuant to 
Article 199 of the Code of Criminal Procedure, a statement made by the 
accused against the expert or the doctor providing medical assistance 
concerning the alleged act cannot constitute evidence. The above provi-
sion constitutes a lex specialis in relation to Article 180(2) of the Code of 
Criminal Procedure. This prohibition also applies to doctors performing 
expert activities, and concerns statements not only of persons with mental 
disorders, but of every person examined psychiatrically 20.

It is worth noting that, following the teleological interpretation of the 
provision of Article 304(1) of the Code of Criminal Procedure, it is intended 
to protect legal assets; such assets which the society organised in the 
state considers to be the most important for its existence, requiring pro-
tection by means of severe criminal sanctions 21. It should be noted that 
the fulfi lment of the social obligation to report a crime does not depend 
on whether the perpetrator of a criminal act will be criminally responsible 
or whether they can be found guilty of committing the crime. This obliga-
tion does not apply to the person reporting it, but to the law enforcement 
authorities, whose role is to take further action. In addition, it should be 
noted that submitting a report of an offence does not affect the acquisition 
of rights of a disadvantaged person 22.

Legal obligation to report a crime 

A social obligation becomes a legal obligation in a situation where con-
ditions are met in the form of obtaining reliable information on the com-
mission of crimes enumerated in Article 240 of the Criminal Code 23. This 

18  Ustawa z 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. of 
2020, item 685).

19  Ordinance of SN of 20 April 2005, ref. I KZP 6/05. Electronic source: 
https://prawo.money.pl/orzecznictwo/sad-najwyzszy/postanowienie;sn;izba;kar-
na,ik,i,kzp,6,05,6704,orzeczenie.html, accessed: 20 May 2020.

20  Rutkowski S, Wybrane zagadnienia z zakresu odpowiedzialności karnej 
lekarza. Prokuratura i Prawo, 1999, No. 9, p. 87.

21  Cieślak M, Polskie prawo karne. Zarys systemowego ujęcia. Warsaw, 1995, 
p. 25.

22  Świecki D (Ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Tom I. War-
saw, 2017, p. 1101, See also: Kmiecik R, Glosa do postanowienia SN 18.07.2000, 
IV KZ 63/00, OSP 2001, No. 1, item 11.

23  Świecki D, (Ed.), Kodeks…, op. cit., p. 1101.
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provision introduces a general obligation to denounce. These are particu-
larly dangerous crimes, such as genocide, participation in a mass assas-
sination, coup d’état, coup attempt on the constitutional body of the Re-
public of Poland, espionage, assassination of the President of the Republic 
of Poland, assassination of a unit of the Armed Forces of the Republic of 
Poland, an object or device of defensive importance, murder, causing seri-
ous damage to health, causing a catastrophe, piracy, deprivation of lib-
erty, rape or extortion of sexual activities, sexual exploitation of the help-
lessness or insanity of another person, sexual intercourse with a minor or 
bringing him or her into sexual relations, taking or holding a hostage, or 
a terrorist offence. This obligation is imposed on anyone who has credible 
information about a punishable preparation, attempt or perpetration of 
any of the above acts 24. It is noteworthy that the crime should be reported 
immediately to a law enforcement agency, so the reporting party is not 
obliged to check the truthfulness of the information held, but it should 
be credible in his opinion. The legal obligation to denounce does not ap-
ply to a lawyer who obtained information about a crime by providing legal 
assistance and a clergyman who learned about the crime in confession 25. 
However, it repeals journalistic secrecy pursuant to Article 16 of the Press 
Law of 26 January 1984 26. A psychiatrist, even when performing the du-
ties of an expert, cannot be released from medical secrecy, because pur-
suant to Article 199 of the Code of Criminal Procedure, a statement made 
by the accused against the expert or the doctor providing medical assis-
tance concerning the alleged act cannot constitute evidence. “A journalist 
is exempt from the professional secrecy referred to in Article 15(2), if the 
information, press material, letter to the editorial offi ce, or other mate-
rial of this nature relates to an offence referred to in Article 240(1) of the 
Criminal Code, or the author or the person who provides such material 
exclusively for the journalist’s information agrees to the release of his or 
her name or that material”. Similarly, under Article 40.2.1.1 of the Act of 
5 December 1996 on the Professions of physician and dentist 27, a doctor is 
obliged to notify the law enforcement authorities of an offence and cannot 
invoke medical confi dentiality. 

The legal obligation to report a crime is also contained in Article 304(2) 
of the Code of Criminal Procedure. This provision is subjectively narrowed 
and concerns state and local government institutions, which in connec-
tion with their activities, apart from reporting a crime to the law enforce-
ment authorities, should also take the necessary steps to prevent the 
erase corpus delicti. Failure to comply with the legal obligation to report a 
crime entails criminal liability under Article 231 of the Criminal Code. The 
obligation contained in Article 304(2) of the Code of Criminal Procedure 

24  Grajewski J, Paprzycki L, Płachta M, Kodeks postępowania karnego, Tom I, 
Komentarz do art. 1–424 K.P.K. Krakow, 2003, p. 719.

25  Ibid., p. 720.
26  Ustawa z 26 stycznia 1984 r. — Prawo prasowe (Dz.U. of 2018, item 1914).
27  Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. of 

2020, items 514, 567).
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lies with the persons holding executive positions in these institutions or 
persons authorised to represent them 28. Taking into account the above, it 
is the employee’s duty to inform a person holding an executive position in 
a given institution about a crime. 

The legal obligation to report a crime is expressed not only in the Code 
of Criminal Procedure or the Criminal Code, but also in other acts, among 
others in Article 60 of the Act of 29 July 2005 on Counteracting Drug Ad-
diction 29, according to which, when the owner or the manager of a cater-
ing establishment, entertainment centre or other service activity acting 
on his/her behalf, having credible knowledge of the offence of introducing 
narcotic drugs to the market, granting, facilitating or inducing the use 
of drugs or substances controlled by the Act, against payment or free of 
charge, does not report the above to the law enforcement authorities, they 
shall be subject to a penalty of restriction of liberty or imprisonment for 
up to two years. For the purposes of this article, however, it is not ap-
propriate to discuss all provisions imposing a legal obligation to report a 
criminal offence.

Algorithm of a police offi cer’s conduct in case of accepting an oral 
report of a crime and obligation to accept such a report

The police is a law enforcement agency, which is required by the leg-
islator to accept reports of crimes and to take the appropriate steps as 
soon as it receives such information. The fact that the legislator imposes 
such a role primarily on the Police results from Article 304(3) of the Code 
of Criminal Procedure, which states that, “[…] report of a crime or one’s 
own data proving that such a crime has been committed, for which it is 
obligatory to conduct an investigation by a prosecutor, shall be immedi-
ately forwarded by the Police to the prosecutor together with the collected 
material”. The duty of the Police to respond is connected with one of the 
most important features of the classical concept of the criminal process 
aimed at achieving material justice. It determines the role of procedural 
authorities, which are responsible for conducting proceedings in such a 
way as to achieve this goal 30. This obligation imposed on the Police is 
fulfi lled by specifi c provisions which defi ne how to fulfi l the obligation to 
receive a report of a crime and take further steps.

While analysing special provisions, which over the years penalised the 
correct way of performing offi cial activities by a police offi cer in connection 
with accepting a report of a crime, it should be stated that their normative 
content consistently imposed an obligation on a police offi cer to accept the 
report. The above issue was regulated by Ordinance No. 1426 of the Chief 

28  Skorupka J (Ed.), Kodeks…, op. cit., p. 717.
29  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz.U. of 2019, 

item. 852).
30  Karaźniewicz J, Instytucja sygnalizacji w polskim procesie karnym. Toruń, 

2015, p. 127.
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Commander of the Police of 23 December 2004 on the methodology of per-
formance of investigative activities by police services appointed to detect 
crimes and prosecute their perpetrators 31, which expired pursuant to § 59 
of the Ordinance No. 109 of the National Police Chief of 15 February 2012 
on certain forms of organisation and registration of investigative activi-
ties of the Police and storage by the Police of material evidence obtained 
in criminal proceedings 32. According to § 33(1) of Ordinance No. 1426, 
a police offi cer was “obliged to accept a report of a crime from a person 
who came to the police unit, also if, due to local or material jurisdiction, 
another police unit or other authority is entitled to conduct proceedings”. 
The aforementioned provision of § 33 of Ordinance 1426 also indicated to 
the police offi cer the correct manner of informing the reporter, depending 
on whether he or she is a minor or an adult in light of the Polish Crimi-
nal Code, as well as on whether he or she is a victim or an offender. The 
absolute obligation to accept a report of a crime was also indicated by the 
content of § 4(1) of Guidelines No. 1 of the National Police Chief of 23 July 
2015 on the performance of certain investigative activities by police offi c-
ers 33, extending the circumstances in which a police offi cer must fulfi l this 
obligation to include a situation in which the reporting person “turned to 
a police offi cer in any other place” than the police unit.

The obligation to accept a report of a crime is currently confi rmed in § 
4(1) of Guidelines No. 3 of the National Police Chief of 30 August 2017 on 
the performance of investigative activities by police offi cers 34. The provi-
sion of § 4(6) of these guidelines also indicates that a person indicated by 
the aggrieved person may be present when accepting a report of an offence 
from the aggrieved person, only if this does not prevent or signifi cantly 

31  Zarządzenie nr 1426 komendanta głównego Policji z 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie metodyki wykonywania czynności dochodzeniowo-śledczych przez 
służby policyjne wyznaczone do wykrywania przestępstw i ścigania ich spraw-
ców (Dz.U. KGP, 2005, No. 1; hereinafter: Ordinance No. 1426). Electronic 
source: http://policja.pl/ftp/Gazeta_policyjna/Do_pobrania/z_KGP_nr_1426.pdf, 
accessed: 14 June 2019.

32  Zarządzenia nr 109 komendanta głównego Policji z 15 lutego 2012 r. w 
sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-
śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzys-
kanych w postępowaniu karnym (Dz.U. KGP item 6). Electronic source: http://
isp.policja.pl/isp/aktualnosci/2945,Nowe-akty-prawne-dla-quotdochodzeniowk-
iquot.html, accessed: 4 November 2019.

33  Wytyczne nr 1 komendanta głównego Policji w sprawie wykonywania niek-
tórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów of 23 July 2015 
(Dz.U. KGP, item 59). Electronic source http://edziennik.policja.gov.pl/api/DU_
KGP/2015/59/journal/3632, accessed: 4 November 2019.

34  Wytyczne nr 3 komendanta głównego Policji w sprawie wykonywania 
czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów z 30 sierpnia 2017 r. 
(Dz.U. KGP, item 59; hereinafter: Guidelines No. 3). Electronic source: https://
www.google.com/search?q=wytyczne+nr+3+kgp+w+sprawie+wykonywan-
ia+czynno%C5%9Bci+dochodzeniowo+sledczych+przez+policjant%C3%B3w, 
accessed: 16 July 2019.
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hinder the conduct of activities. Such a person may be either the closest 
person or a representative of a social institution or organisation support-
ing victims of crime.

The mandatory obligation to accept a report of a crime, which, as pre-
sented above, results directly from the content of the special provisions, 
in a manner consistent with the Code of Criminal Procedure, takes two 
forms in which this activity can be carried out. The provision of Article 
143(1)(1) of the Code of Criminal Procedure provides that a report of an 
offence may be submitted in writing or orally to the police. The offence 
may be reported by the victim, but also by a witness or the perpetra-
tor themselves. If the reporting person is the perpetrator of the offence, 
only a protocol of acceptance of an oral report of the offence should be 
performed 35. If self-incrimination suffi ciently justifi es committing a crime, 
such a person shall be questioned as a suspect under Article 308(2) of the 
Code of Criminal Procedure and after initiating preparatory proceedings 
under Article 313(1), 325g(1) and (2) of the Code of Criminal Procedure 36.

According to Article 304a of the Code of Criminal Procedure, a joint 
protocol of reporting a crime and hearing a witness shall be drawn up in 
each case of offi cial reporting of a crime, even if the only witness is the 
reporter. However, when the victim reports the offence himself or herself, 
a request for prosecution may also be included in the protocol. There is no 
doubt that the purpose of introducing the above provision into the Code 
of Criminal Procedure was to accelerate proceedings and eliminate un-
necessary activities 37. Additionally, it is worth mentioning that a person 
entitled to submit a motion for prosecution should be familiarised with the 
content of Article 12 of the Code of Criminal Procedure, including a note 
about such an instruction in the protocol. At the moment of submitting 
the motion, the proceedings take place ex offi cio. It may be withdrawn in 
preparatory proceedings, but only with the consent of the prosecutor 38. A 
derogation from the general rules for preparing the common protocol is 
the hearing of a minor under 15 years of age for the offences specifi ed in 
Chapters XXIII (offences against freedom), XXV (offences against sexual 
freedom and customs), and XXVI of the Penal Code (crimes against family 
and childcare), and in cases of violent crimes or illegal threats. In such a 
situation, a joint protocol may be adopted from the legal representative of 
a minor or a person under whose permanent custody they remain. The 
act of accepting the report of a criminal offence combined with the hearing 
of a minor is admissible, but only by a court of law during a hearing, in 
the presence of an expert psychologist, where the testimony of the minor 
victim may be relevant to the outcome of the case. Another case in which 
a police offi cer accepts only a report of an offence is a hearing in cases of 

35  Banasiak Z, Przyjęcie zawiadomienia o przestępstwie publicznoskargowym 
w praktyce policyjnej. Prokuratura i Prawo, 2008, No. 2, p. 101.

36  Skorupka J (Ed.), Kodeks…, op. cit., p. 718.
37  Świecki D (Ed.), Kodeks…, op. cit., Kodeks…, op. cit., p. 1103.
38  The exception is the offence of rape, where the application can no longer be 

withdrawn.



Nr 4(136) Papers 301

offences against sexual freedom referred to in Article 197–199 of the Penal 
Code. Pursuant to Article 185c(1) of the Code of Criminal Procedure, the 
acceptance of such a report should be limited to indicating the most im-
portant facts and evidence, and the hearing of a witness is performed only 
by the court at the hearing 39.

As a rule, a police offi cer is the fi rst person the victim comes into con-
tact with, therefore he or she should adjust his or her behaviour to the 
situation and refer to the victim of the crime in an appropriate manner, 
so that they are not victimised again 40. There is no doubt that the way 
the police treat victims signifi cantly affects their willingness to submit 
reports 41. It is worth noting that the inaction of the procedural body is 
unacceptable and may result in disciplinary and, in extreme cases, even 
criminal responsibility. This is because it is unacceptable for law enforce-
ment authorities to refuse to accept a report of a crime under the pretext 
of being unable to detect the perpetrator or being overloaded with cases 
of a greater signifi cance 42. Moreover, such tardiness, apart from the afore-
mentioned disciplinary or criminal responsibility, also lowers public trust 
in law enforcement agencies. An important change, which was introduced 
in the process of penalisation of the procedure of accepting a report of a 
crime by a police offi cer, is the provision expressed in § 4(2) of Guidelines 
No. 3. It allows for the possibility to refrain from taking minutes of an oral 
report of a crime. However, this is possible only in certain cases, namely 
when it can be indicated from the free speech of the reporting person that 
the described event does not have the features of a prohibited act referred 
to in Article 1(1) of the Penal Code. Another situation is to obtain informa-
tion that is highly improbable or too general, which will not constitute a 
basis for proceedings under Article 307 of the Code of Criminal Procedure. 
In such a situation, the offi cer should instruct the reporting person about 
the possible further course of proceedings, e.g. a lawsuit. The last sen-
tence of § 4(2) of Guideline No. 3 is important from the point of view of the 
discussed problem of accepting a report of a crime from a person under 
the infl uence of alcohol or another substance which acts in a similar way, 
which states that “a report should be drawn up, if the reporting person, 
after having been instructed, demands it”. The regulation in question, re-
fl ected in the problem in question, allows for the conclusion that a police 
offi cer, even if he or she has great doubts as to the probability of the oc-
currence of the course of events presented by the reporting person, in the 
event of a request to make a report of acceptance of a report of a crime, 
has no legal possibility to abandon this action. 

What do the special provisions allow a police offi cer to do in the case of 
a drunken person who wants to report a crime? The provision of § 33(7) of 
Ordinance No. 1426 indicated that “in the case of the report of a person 

39  Skorupka J (Ed.), Kodeks…, op. cit., p. 719.
40  Jasińska M, Źrodła…, op. cit. p. 151.
41  Ibid., p. 158.
42  Grajewski J, Paprzycki L, Płachta M, Kodeks…, op. cit., pp. 716–717.
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who does not have full knowledge of the activities undertaken, the content 
of the information provided shall be documented in an offi cial note. If the 
scope of the information allows it, activities aimed at confi rming the event 
shall be carried out immediately, and if it is necessary to secure the traces 
and evidence of the crime against their loss, the activities referred to in 
Article 308 of the Code of Criminal Procedure shall be carried out”. In ad-
dition, paragraph 8 of that ordinance obliges police offi cers to supplement 
the procedural steps with a notice of an offence and with questioning the 
person as a witness after the reasons “excluding the possibility of ques-
tioning the person” cease to exist.

With regard to the acceptance of the report of an offence from a drunk-
en person, Guideline No. 3 retains an almost identical meaning of the pro-
vision in § 4(11) to that of Guideline No. 1 in § 4(8), which was previously 
applicable. Both of these provisions indicate that “[…] if it is not possible 
to prepare a notice of an offence due to the impossibility of suffi cient com-
munication with the reporter due to their specifi c psychophysical condi-
tion or lack of knowledge of the Polish language, while it is impossible to 
immediately bring in an interpreter, the police offi cer shall only prepare 
an offi cial note indicating such a reason and containing a description of 
information on the reported crime that was obtained”. In addition to the 
abovementioned content, the current act is enriched with one sentence, 
which states that on the basis of the data contained in the offi cial memo, 
the police shall take appropriate action. The additional indication in the 
amendment of the basis on which the police would carry out subsequent 
actions makes it possible to state that the problem of clarifying the police 
offi cer’s conduct in such a case has already been noticed. The second 
chapter of both the previously binding guidelines No. 1 and the current 
guidelines No. 3 is entirely devoted to the subject matter of accepting a 
report of a crime, and carrying out verifi cation proceedings or activities 
to the extent necessary. As regards the indication of how to deal with a 
situation where the reporter is drunk, at present only § 4(11) of Guide-
line No. 3 can refer to such an issue, as it describes a case of “inability to 
communicate with the reporter in a suffi ciently communicative manner 
because of their specifi c psychophysical condition”. Furthermore, § 4(12) 
of Guideline No. 3 states that “[…] in the case referred to in paragraph 11, 
the report may be drawn up at a later date, appropriate to the circum-
stances, at which the person reporting the offence must be summoned if 
the need for the report still exists”.

Taking into account the above, it is important to note a further process 
of change, comparing the content of the previously applicable provisions 
of Ordinance No. 1426, as well as Guideline No. 1, with the current legal 
status. The acts referred to do so do not uniformly address the issue of ac-
cepting the report of a criminal offence after the termination of the cause 
which prevented the execution of the activity immediately. Ordinance 
No. 1426 and Guidelines No. 1 indicated an obligatory duty to supplement 
procedural activities with a protocol form of accepting a report of a crime at 
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a later date appropriate to the circumstances. Guidelines No. 3 made this 
obligation optional and also conditioned it by a need that still exists. The 
last issue that distinguishes the provisions of Ordinance No. 1426 from 
those of Guideline No. 1 and current Guideline No. 3 is the presentation 
in the fi rst act of “the reason for excluding the person from being heard” 
as a situation where the reporter is a person “who does not have a full 
knowledge of the action to be taken”. The guidelines, on the other hand, 
impose a double condition, because apart from the occurrence of a specif-
ic psychophysical condition of the reporting person, the result of this con-
dition causing the inability to communicate adequately is also important. 

Pursuant to § 10(1) of Guidelines No. 3, the police offi cer appointed to 
conduct proceedings shall issue a decision to initiate preparatory proceed-
ings if the circumstances included in the report do not require the perfor-
mance of actions to the extent necessary. The initiation of an investigation 
by a police offi cer should take place when the facts and evidence indicated 
in the report justify the suspicion that an offence has been committed and 
there are no premises for carrying out the investigation. According to the 
principle of legalism, law enforcement authorities are obliged to initiate 
proceedings in the case of the probability of committing an offence pros-
ecuted ex offi cio, as well as on request, if such a request has been made. 
However, the legislator conditions the necessity to initiate proceedings 
on the basis of a “justifi ed suspicion” of a crime having been commit-
ted. Therefore, a law enforcement authority does not need to be certain 
as to whether it has been committed, as the purpose of the preparatory 
proceedings is to establish a justifi ed suspicion that a prohibited act has 
been committed and to gather evidence in this respect 43.

The role of the reporter is emphasised by the introduction by the leg-
islator of the provision of Article 304b of the Code of Criminal Procedure, 
according to which, “at the request of an injured person submitting a 
complaint about a crime, a confi rmation of submission of the complaint 
shall be issued to him/her, including the date and place of its receipt, 
the indication of the receiving authority together with contact details, a 
case number, data specifying the identity of the injured person, the time 
and place of the act to which the complaint relates was committed, and 
a concise description of the act and the damage caused. The victim shall 
be informed of this right”. This regulation is a response to the needs aris-
ing from the organisation of life in society. When issuing such a certifi -
cate, a police offi cer should not name the perpetrator of the act, as this 
could constitute a violation of the presumption of innocence 44. It should 
be noted that the above right is granted only to the reporter, who is also 
the victim. If the reporting person is not involved in the proceedings, he 
or she has the right to be informed about the initiation, refusal to initiate, 
and the discontinuation of the preparatory proceedings.

43  Ibid.
44  Świecki D (Ed.), Kodeks…, op. cit., pp. 1103–1104.
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How to proceed in a situation where a police offi cer has a justifi ed 
suspicion that the reporting person is under the infl uence of alcohol, 

drugs, or psychotropic or psychoactive substances

Undoubtedly, alcohol, intoxicants, and psychotropic and psychoactive 
agents have an impact on the psychophysical state of a person. There is 
also no doubt that the infl uence of alcohol or other similarly acting agents 
may lead to the elimination of evidence from testimony as a result of it being 
obtained under conditions that exclude freedom of expression. Elżbieta 
Tokarczyk describes the infl uence of alcohol on humans, indicating the loss 
of the ability to self-control, disturbances in the process of logical thinking 
and perception, and stimulation manifested for example in talkativeness. 
She also indicates that alcohol affects two mental functions, i.e. rational 
thinking and wishful thinking 45. For the purposes of the article, it is lim-
ited to those effects of alcohol consumption that may affect the course of 
trial activities. It should be noted that there is no blood alcohol level below 
which there is no impairment of any kind 46. The impact of alcohol on the 
human body is very diverse, and depends on many factors, including age, 
gender, lack of sleep, drug interactions and alcohol tolerance. The results 
of scientifi c research indicate that women and men distort the relation-
ship between past events under the infl uence of alcohol to a similar extent, 
small gender differences also occur in the amount of information provided 
and its correctness. The blood alcohol level is inversely proportional to the 
amount of information provided. Importantly, from the perspective of this 
problem, no results have been obtained to confi rm that the presence of 
alcohol in the body affects vulnerability to suggestion 47. With regard to in-
toxicants, psychotropic and psychoactive substances, as defi ned in the Act 
of 29 July 2005 on Counteracting Drug Addiction 48, it should be noted 
that being under their infl uence is compared in terms of their effect on 
the central nervous system and psychosomatic disturbances, from a legal 
and criminal point of view, to a state of intoxication caused by alcohol 49. 
Bearing in mind the abovementioned problems, the occurrence of which 
may affect the course of procedural activities, and thus the assessment 
of their evidential value, while at the same time lacking a clearly defi ned 
procedure for dealing with a situation where a report of a crime is accepted 
from a drunken person, it should be stated that the validity of the problem 
under investigation justifi es the need to try to solve it. For the purpose of 

45  Tokarczyk E, Psychologiczne i kryminologiczne aspekty kierowania pojaz-
dem w stanie nietrzeźwości. Warsaw, 2011, pp. 43–45.

46  Ibid., p. 46. 
47  Wojciechowski B (Ed.), Zeznania i wyjaśnienia. Badania nad oceną i psy-

chologicznymi uwarunkowaniami. Warsaw, 2017, p. 70.
48  Ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (consolidated 

text: Dz.U. 2019, item 852).
49  Judgement of SN of 27 February 2007, ref. I KZP 36/06, OSNKW 2007, 

No. 3, item 21.
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further consideration, the National Police Headquarters was asked a legal 
question concerning the issue of accepting a report of a crime and hearing 
the person reporting as a witness, where a police offi cer has a reasonable 
suspicion that the person reporting is under the infl uence of alcohol or 
drugs, psychotropic or psychoactive substances. In the content of the ob-
tained answer, there is the same problem, determining all of the questions 
posed here—namely, that the judicature and doctrine are inconsistent in 
relation to the issue of the interrogation of persons who are under the in-
fl uence of alcohol. The view of the National Police Headquarters indicates, 
as an obvious rule of proper conduct, the assumption that, in accordance 
with the principle of factual truth, the procedural body must provide the 
person being questioned with conditions of freedom of expression and may 
not use his or her state of intoxication with alcohol or other similar means 
while giving his/her testimony. The reply received clearly stated that: “[…] a 
person who is intoxicated or under the infl uence of other similar measures 
may be questioned if this does not exclude his or her freedom of expression 
and, therefore, if his or her conduct does not indicate that he or she is not 
in control of his or her will to express himself or herself” 50. In accordance 
with Article 171(5)(2) of the Code of Criminal Procedure, evidence based on 
the testimony of a drunken person or a person under the infl uence of nar-
cotic drugs, psychotropic or psychoactive substances is excluded only when 
the interrogator deliberately arranged for a witness to get drunk and did so 
in connection with the interrogation 51.

Therefore, the question arises as to what should a police offi cer do if 
a person who is drunk or under the infl uence of another similarly acting 
measure has put himself/herself in such a state and has come to the law 
enforcement authority to report the crime? The position of law enforcement 
authorities in this case is not uniform. According to the information con-
tained in the guide prepared by the Criminal Bureau of the National Police 
Headquarters, “There will be no record of an oral report of a crime taken 
from a person under the infl uence of alcohol, drugs or other similar meas-
ures (they also cannot be questioned as a witness). However, the informa-
tion provided by this person will be checked immediately and the police will 
take action appropriate to the situation. The report shall be completed at a 
convenient time when the reasons for the early omission cease to exist” 52.

From the response of the National Police Headquarters, obtained for the 
purposes of this article, to the question, “Is there any rule that the per-
son making the report must be completely sober?”, it follows that “such a 

50  The answer to the legal question concerning the issue of accepting a report 
of a crime and questioning the reporting person as a witness, where a police 
offi cer has a justifi ed suspicion that the reporting person is under the infl uence 
of alcohol or drugs, psychotropic or psychoactive substances, given by the Police 
Headquarters on 10 June 2019, KR-DŚ-1888/1743/19/RWW.

51  Gurgul J, Jeszcze o dowodzie z zeznań i wyjaśnień nietrzeźwego. Prokura-
tura i Prawo, 2018, No. 11, p. 114.

52  Police Training Centre in Legionowo, “Jak złożyć zawiadomienie o 
przestępstwie”? Poradnik. Warsaw, 2007, p. 6.
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rule, for obvious reasons, has never existed and still does not exist”. On 
the other hand, the teaching materials of the Police Training Centre in 
Legionowo indicate that a police offi cer may refrain from questioning or 
interrupt their activity when, as a result of observing the witness’s behav-
iour and the way he or she speaks, the offi cer suspects that the witness 
is under the infl uence of alcohol, under the infl uence of a narcotic or psy-
chotropic substance or another similarly acting agent. The reason for the 
interruption shall be documented in the record of the questioning or in an 
offi cial memo if no questioning took place. Such a note shall be entered 
in the records of proceedings and, once the reason for the interruption or 
abandonment has ceased to exist, the witness shall be questioned 53. Simi-
larly, in the training materials of the Police School in Piła, being under the 
infl uence of alcohol or any other similar measure has been indicated as 
an obstacle to writing down a record of an offence 54. After the analysis of 
the above positions on the acceptance of a report from a drunken person 
expressed in the literature, a refl ection arises that it is the state of in-
toxication of the reporting person that entitles a notice of an offence to be 
abandoned, and not the resulting consequences of the inability to submit 
such a report, the reasons for which should be seen not by the police of-
fi cer, but by the reporting person.

What are the rules of the Code of Criminal Procedure which entitle a 
police offi cer to refuse to accept a report of a crime from a drunken per-
son? In the Code of Criminal Procedure, there is no provision which would 
indicate that a person who is drunk or under the infl uence of another 
similarly acting agent has no right to submit a report of a crime, thus a 
police offi cer may not interrogate such a person. According to § 4(11) of 
Guidelines No. 3, already mentioned above, “[…] if it is not possible to 
draw up a report of acceptance of a report of a crime due to the impos-
sibility of suffi cient communication with the reporter due to their specifi c 
psychophysical condition or lack of knowledge of the Polish language, 
while at the same time not being able to bring in an interpreter immedi-
ately, the police offi cer shall only draw up an offi cial note indicating such 
a reason and containing a description of the information on the reported 
crime that has been obtained”. 

The Police Headquarters interprets the above provision only as “the 
possibility of refraining from the recording of the act of accepting a report 
of a crime” 55 by stating that “it seems to be unlawful to conclude that it 
constitutes grounds to refrain from accepting the report” 56. In the opin-
ion of the National Police Headquarters, one can fi nd more far-reaching 
conclusions that there is not only a lack of a rule of refusing to accept a 

53  Śrubka M, Przesłuchanie świadka w procesie karnym. Legionowo, 2013, 
p. 22. 

54  Curyło J, Przyjęcie informacji o przestępstwie. Postępowanie sprawdzające. 
Odmowa wszczęcia postępowania. Wszczęcie postępowania przygotowawczego. 
Piła, 2011, p. 9.

55  The answer to the legal question… op. cit.
56  Ibid.
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report of a crime from a drunk person, but that two conditions must even 
occur at the same time which would provide for the possibility of refusing 
to accept a report in a protocol, i.e. a specifi c psychophysical condition of 
the reporter, which “can be interpreted in the context of the condition of 
intoxication”, and the second condition being the effect that such a state 
would trigger, defi ned as “an inability to communicate with the reporter 
in a suffi ciently communicative way” 57. According to the National Police 
Headquarters, a state indicating the use of alcohol by a reporting person 
does not release a police offi cer from fulfi lling the obligations resulting 
from § 4(11) of Guidelines No. 3, which impose the obligation to take ap-
propriate actions even on the basis of data contained in the offi cial note 58.

It is worth noting that the Police Headquarters is of the opinion that 
there is a legal basis for testing a person reporting a crime on alcohol 
content or other similarly acting measures, pointing to Article 192(1) and 
(4) of the Code of Criminal Procedure, which provide, respectively, that 
“[…]if the punishability of the offence depends on the victim’s state of 
health, the victim may not object to visual inspection and examination 
not connected with a surgical procedure or observation in a medical facil-
ity”, and “[…] for the purposes of evidence, a witness may also, with his/
her consent, undergo a body examination and medical or psychological 
examination” 59.

In conclusion, the National Police Headquarters expressed the opinion 
that if a police offi cer senses the smell of alcohol from the person reporting 
a crime, who is nevertheless speaking logically, and from accompanying 
circumstances (e.g. bodily injury, recording of monitoring) suspects that 
a crime may have occurred, he/she may and should accept the report by 
drawing up a protocol of an oral report of the crime and question such a 
person as a witness, “all the more, in this hypothetical situation, the ac-
tivities referred to in Article 308(1) of the Code of Criminal Procedure are 
undoubtedly undertaken” 60. 

The lack of a unifi ed position to resolve this issue is also visible in the 
judicature. The Court of Appeal in Katowice, in the judgement of 18 May 
2017, considered the most credible statement to be that given the earliest 
after the event, despite the fact that it may be given by drunk people 61. 
It was considered to be the most spontaneous, and closest to the truth, 
and stated that it is not subject to modifi cations aimed at clearly obtain-
ing procedural benefi ts by the accused. Similarly, in the judgement of 
5 March 2004 62, the Supreme Court stated that applying the prohibi-
tion of evidence under Article 171(7) of the Code of Criminal Procedure 

57  Ibid.
58  Ibid.
59  Ibid.
60  Ibid.
61  Judgement of SA in Katowice of 18 May 2017, ref. II Aka 154/17, Lex 

nr 2310576. 
62  Judgement of SN of 5 March 2004, ref. V KK 314/03, OSNwSK 2004, No. 1, 

item 501.
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dependent on the degree of alcoholic intoxication is inappropriate. The 
assessment of testimonies given by a drunken person should be car-
ried out under Article 7 of the Code of Criminal Procedure, when it will 
be possible to comprehensively examine to what extent the alcohol con-
sumed infl uenced the correctness of perception and memory, as well as 
the possible succumbing to suggestions 63. According to the judgement of 
the Court of Appeal in Lublin of 9 June 2011 64, the state of alcoholic in-
toxication caused by an interrogated person himself/herself without the 
participation of an interrogator should not exclude the person’s freedom 
of speech. A contrario—the judgement of the Court of Appeal in Warsaw of 
13 December 2000, although it concerns the testimony of a witness in the 
courtroom, indicates that since the injured party before the questioning 
was drunk himself, the testimony given in that state cannot constitute 
evidence and the statement given by the drunk person must be excluded 
from the evidence. An interview, if it is to provide evidence, may take place 
only after the person being interviewed has sobered up, no matter how 
desirable it may be to question immediately or to clarify what evidence 
may be used in the proceedings 65. The Supreme Court also expressed a 
similar view in its decision of 26 November 2003, in which it indicated 
that under Article 171(7) of the Code of Criminal Procedure, it does not 
mean that the exclusion of freedom of speech has to be caused by the 
procedural body. The fact that a witness is drunk, limiting or even abol-
ishing the freedom of speech, understood as the ability to control their 
own will while formulating it, is an obstacle which excludes them from 
being interviewed while under the infl uence of alcohol. It must be stated 
that the procedural authority must not use a state of intoxication of the 
person interviewed, when his or her free expression of thoughts is out of 
the question 66. The legal literature, on the other hand, indicates that oral 
reporting of a crime from an intoxicated person should not be accepted. 
If such a person comes forward, one should limit oneself to making an 
offi cial note. The interview shall be conducted only after the obstacle has 
ceased to exist; until then, steps shall be taken to verify the facts given in 
the report, if it is necessary to secure traces and evidence under Article 
308 of the Code of Criminal Procedure 67. 

63  Judgement of SA in Katowice of 18 May 2017, ref. II Aka 154/17, Lex 
No. 2310576.

64  Judgement of SA in Lublin of 9 June 2011, ref. II AKa 108/11, Lex 
No. 895932.

65  Judgement of SA in Warsaw of 13 December 2000, ref. II AKa 464/00, OSA 
2001, No. 7–8, item 44. 

66  Ordinance of SN of 26 November 2003, ref. III KK 506/02, Lex No. 82319.
67  Skorupka J (Ed.), Kodeks…, op. cit., p. 719.
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Summary

The problem of questioning a person who is under the infl uence of al-
cohol or drugs, psychotropic or psychoactive substances in the context of 
an evidence ban is complicated and not easy to resolve unambiguously. 
The jurisdiction of the courts, as well as the views of doctrine, are in-
consistent and are sometimes extremely different. In the legal literature, 
the prevailing opinion is that any degree of drunkenness of the person 
being interrogated determines the exclusion of freedom of speech, and 
such statements cannot constitute evidence due to the sanction provided 
for in Article 171 § 7 of the Code of Criminal Procedure 68. In view of the 
above, it is also unclear whether a police offi cer, when the reporting per-
son is under the infl uence of alcohol or other similar measures, should 
accept the reporting of a crime and interview such a person. The position 
transferring the problem of questioning a drunken person or a person 
under the infl uence of another similarly acting measure to the level of 
evidence assessment, carried out in accordance with Article 7 of the Code 
of Criminal Procedure, seems justifi ed, when it is possible to comprehen-
sively examine to what extent the alcohol consumption or other similarly 
acting measure has infl uenced the correct perception, memorisation and 
reproduction of events. The scope of application of Article 171 § 7 of the 
Code of Criminal Procedure should be understood by the occurrence of 
the circumstances described in § 5 of the same provision, which prohibits 
infl uencing the statements of the person interviewed by means of coercion 
or an illegal threat; the use of hypnosis or chemical or technical means 
infl uencing the mental processes of the person interviewed or aimed at 
controlling unconscious reactions of their body in connection with the in-
terview. Taking into account the above, it seems that the legislator should 
clearly defi ne how a police offi cer should behave when a person who is 
drunk or under the infl uence of another similarly acting measure wants 
to report a crime. On the basis of current legal regulations, as even the 
Police Headquarters admits, the assessment of a person’s psychophysical 
condition ad casum is made by the police offi cer whose duties include tak-
ing the fi rst steps. The condition indicating that the reporting person has 
consumed alcohol or any other similarly acting agent does not release the 
policeman from his or her duties in any way 69.

Making a police offi cer assess the psychophysical condition of such a 
person and leaving it up to him/her to decide whether or not to draw up 
a report on the activities of the interrogation raises a lot of doubts and 
places a very high level of responsibility on the police offi cer, especially in 
the case of serious crimes. In this context, it is also important to mention 
the dilemmas involved in accepting a report from a person who is under 

68  Sentence of SA in Lublin of 9 June 2011, ref. II AKa 108/11, Lex 
No. 895932.

69  A response to a legal question…, op.cit.
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the infl uence of medication that may affect his or her ability to perceive 
and assess reality, and whose condition will not change overnight. The 
Police Headquarters indicates that, in such a situation, the application of 
Article 192 § 2 of the Code of Criminal Procedure cannot be excluded—“If 
there is any doubt as to a witness’s mental state, his/her state of mental 
development, ability to perceive or reproduce observations, the court or 
prosecutor may order an examination of the witness with the participa-
tion of an expert doctor or expert psychologist, and the witness may not 
oppose it” 70. It should be noted, however, that the current state of the 
law only provides for this possibility, and only after the consent of the 
court or prosecutor. It seems to be a good solution that such a course of 
action should be a directly defi ned procedure under the Act in the case 
of accepting a report from a person who is in some way intoxicated. The 
advantage of the above would be to release the police offi cer from the 
burden of making decisions based on his/her feelings and life experience. 
Another proposal to create a legal regulation in this respect, which could 
be easy to apply from a practical point of view, is the introduction of an 
order to record sound and image of such activity, which would ensure that 
the court would be able to freely assess the behaviour of the given person 
during the hearing.

In conclusion, it should be stressed that it is legally acceptable to receive 
a report of a crime from a person who is drunk or under the infl uence of 
drugs, or psychotropic or psychoactive substances. However, the evidential 
value of such an action may be questioned, because the decision to carry 
it out is made by the police offi cer, who in the case of refusal to accept the 
report in the current legal status is at least obliged to make an offi cial note 
of the information obtained, and on this basis should take further action. If 
the evidence from the testimony of a person who is drunk or under the in-
fl uence of drugs, or psychotropic or psychoactive substances is questioned, 
it should be asked whether such a note is any evidence at all? Offi cial notes 
may relate only to matters of secondary importance which do not require 
a report to be drawn up and may not constitute grounds for establishing 
that the circumstances and events described in them actually occurred if 
there is no other evidence to support the information contained in them 71. 
Preparation of an offi cial note from the hearing does not allow the informa-
tion contained in it to be used as evidence 72. This is confi rmed by the Su-
preme Court in its judgement of 24 October 2001 73, according to which the 
questioning of a witness requires a mandatory report, another form, e.g. a 
note, is not permitted. The legislator in Article 174 of the Code of Criminal 
Procedure prohibits the substitution of evidence from testimony by any 
other means of evidence 74. A police offi cer should interrogate the reporting 

70  Ibid.
71  Grzegorczyk T, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Warsaw, 2014, p. 505
72  Sala K, Antas M, Kodeks postępowania karnego. Warsaw, 2017, p. 209.
73  Sentence of SN of 24 October 2001, ref. III KKN 545/99, Lex No. 51943.
74  Sakowicz M (Ed.), Kodeks postępowania karnego. Komentarz. Warsaw, 

2018, p. 416. 
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person by means of a method of free relation in which general, open ques-
tions are used, aimed at stimulating the intentions of the witness to de-
scribe the event unrestrained, without directing the course of testimony 75. It 
also seems appropriate that, in accordance with the principle of procedural 
loyalty, procedural authorities are obliged to conduct evidence proceedings 
fairly, which means informing participants about their rights and obliga-
tions 76. Therefore, a police offi cer receiving a report of a crime is obliged to 
instruct the person reporting it about criminal liability under art. 233 § 1, 
art. 233 § 1a as well as art. 234 and 238 of the Penal Code.
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Summary: Abstract: Reporting a crime is a mutual obligation imposed by 
law and special regulations on both the sender and the recipient of the infor-
mation. The obligation of both parties, i.e. the reporter and the reportee, to 
act synergistically is aimed at eliminating the risk of inaction of law enforce-
ment agencies or some kind of social consent to break the law. It is notewor-
thy that the person reporting a crime is not obliged to check the accuracy 
of the information, as this information does not have to be objectively true, 
although it should be factually correct. However, there are some concerns 
about accepting a report of a crime and the interrogation of the reporter as 
a witness in a situation where a police offi cer has a justifi ed suspicion that 
the reporter is under the infl uence of alcohol, intoxicants, or psychotropic or 
psychoactive drugs. In such a situation, is it necessary to verify the state of 
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sobriety, and is there any legal basis at all for checking the state of sobriety 
of such a person? Can such a person be instructed about his/her rights and 
obligations, and what is the responsibility of such a person in accordance 
with Article 233 § 1, Article 233 § 1a and Articles 234 and 238 of the Polish 
Criminal Code, Act of 6 June 1997? At the beginning, it is worth noting that 
there is an inconsistency in the position of the judicature and the doctrine 
on the issue of interrogating people who are in a state of intoxication. The 
reason for the above should be found in the fact that the legislator did not 
make a fi rm decision on the admissibility of an interrogation of a person who 
is intoxicated or under the infl uence of another similarly acting substance 
by a procedural authority.

The aim of this article is to fi nd the answer to the aforementioned ques-
tions and to discuss the issue of the adoption of a notifi cation of a crime 
with respect to the proper performance of the duties by a police offi cer. 
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GLOSA DO ORZECZENIA NACZELNEGO SĄDU 
ADMINISTRACYJNEGO Z 28 WRZEŚNIA 2018 R., 

I OSK 2016/16 (CZĘŚCIOWO APROBUJĄCA)

Teza: Wykładnia funkcjonalna i gramatyczna pojęcia osoby pełniącej funk-
cję publiczną nie odnosi się wprost do funkcjonariusza publicznego, 
o którym mowa w treści art. 115 § 13 ustawy z 6 czerwca 1997 r. — 
Kodeks karny 2. 

Wprowadzenie

W stanie faktycznym opisanym w uzasadnieniu orzeczenia Naczelnego 
Sądu Administracyjnego z 28 września 2018 r. 3 wskazano, że wyrok Wo-
jewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 marca 2016 r. 4, 
po rozpoznaniu skargi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów (dalej jako: 
KPRM) na decyzję generalnego inspektora ochrony danych osobowych 
(dalej jako: GIODO) w przedmiocie przetwarzania danych osobowych, 

1  Krzysztof Nowak — doktorant WSPiA Rzeszowskiej Szkoły Wyższej, pracow-
nik Departamentu Kontroli i Nadzoru Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji. 

   Adres do korespondencji: <k_nowak66@o2.pl>.
2  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1950 ze zm.; dalej jako: k.k.
3  Sygn. I OSK 2016/16, Legalis nr 1866573; dalej jako: orzeczenie Naczelnego 

Sądu Administracyjnego z 28 września 2018 r.
4  Sygn. II SA/Wa 1754/15, Legalis nr 1456389; dalej jako: wyrok Wojewódzkie-

go Sądu Administracyjnego w Warszawie z 14 marca 2016 r.
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uchylił zaskarżoną decyzję GIODO oraz poprzedzającą ją decyzję wydaną 
przez niego. 

Z przebiegu okoliczności sprawy wynika, że GIODO uzyskał od Związku 
Zawodowego Pracowników Służby Publicznej, międzyzakładowej organi-
zacji związkowej przy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
(dalej jako: ARiMR), informację o możliwości zaistnienia nieprawidłowości 
w procesie przetwarzania danych osobowych przez KPRM w ramach pro-
wadzonej przez ten podmiot kontroli w ARiMR. Rzeczoną kontrolę KPRM 
realizowała pn. Weryfi kacja informacji o nieprawidłowościach w funkcjono-
waniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 5 oraz na podstawie 
przepisów ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej 6.

Generalny inspektor ochrony danych osobowych, wydając decy-
zję w tej sprawie, nakazał usunięcie ze strony internetowej Biulety-
nu Informacji Publicznej (dalej jako: BIP) KPRM danych osobowych 
w zakresie imion i nazwisk pracowników ARiMR pełniących funkcje 
publiczne, które zostały zebrane w trakcie ww. kontroli oraz zawar-
te w dokumencie pokontrolnym. Zdaniem GIODO publikacja doku-
mentu, który zawiera dane osobowe w zakresie naruszającym prawo 
do prywatności, powinna nastąpić po odpowiednim przetworzeniu za-
wartych w nim danych osobowych. Pozostawienie w treści wystąpie-
nia pokontrolnego jedynie stanowisk pracowników ARiMR nie naru-
szyłoby obowiązku informacyjnego określonego w ustawie z 6 września 
2001 r. o dostępie do informacji publicznej 7 oraz zapewniłoby ochro-
nę prawa do prywatności z uwzględnieniem zasady proporcjonalności.

Po rozpoznaniu złożonego przez KPRM wniosku o ponowne rozpatrzenie 
sprawy, GIODO utrzymał w mocy wydaną wcześniej decyzję, podtrzymując 
tym samym przyjętą w jej uzasadnieniu argumentację.

W następstwie złożonej przez KPRM skargi do Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego w Warszawie, zakończonej wyrokiem z 14 marca 2016 r., 
ktory uchylił wydane przez GIODO decyzje, zarówno ARiMR, jak i GIODO 
wniosły skargi kasacyjne od ww. wyroku. W uzasadnieniu skargi powoła-
no się na naruszenie prawa procesowego oraz materialnego, m.in. w po-
staci błędnej wykładni pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną na grun-
cie ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 
2018 r. oddalono złożone skargi kasacyjne na podstawie art. 184 ustawy 
z 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi 8, uznając że nie zawierały one usprawiedliwionych podstaw. 
W uzasadnieniu wskazano, że żaden z podnoszonych zarzutów obu skarg 
kasacyjnych nie okazał się skuteczny i nie mógł podważyć kwestionowa-
nego wyroku. Jak uzasadnił Naczelny Sąd Administracyjny, okoliczność, 

5  Niepubl.
6  Tekst jedn. DzU z 2020 r., poz. 224; dalej jako: ustawa o kontroli w admini-

stracji rządowej.
7  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 1429 ze zm.; dalej jako: ustawa o dostępie 

do informacji publicznej.
8  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 2325 ze zm. 
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że imiona i nazwiska osób pełniących funkcje publiczne, które zawarto 
w wystąpieniu pokontrolnym w zestawieniu z innymi informacjami zawar-
tymi w tym wystąpieniu, pozwalają pośrednio ustalić dane osobowe za-
trudnionych w ARiMR członków rodzin osób pełniących funkcje publiczne, 
nie stanowi podstawy do usunięcia z BIP (z treści wystąpienia pokontrol-
nego) imion i nazwisk osób pełniących funkcje publiczne. Takie działanie 
spowodowałoby bowiem nieuzasadnione ograniczenie prawa do informacji 
i byłoby sprzeczne z celem ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz 
jej podstawowymi zasadami.

Wykładnia doktrynalna pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną

Zasadniczy problem, który pojawił się w glosowanym orzeczeniu Na-
czelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2018 r., dotyczy tego, 
czy udostępnienie przez KPRM na stronach BIP dokumentu pokontrol-
nego zawierającego imiona i nazwiska osób pełniących funkcje publiczne 
było adekwatne i zgodne z obowiązkiem, o którym mowa w art. 6 ust. 1 
pkt 4 lit. a tiret 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. 

Istotną rolę w komentowanym orzeczeniu odgrywa wykładnia pojęcia 
osoby pełniącej funkcję publiczną. Analizując obowiązujący stan prawny, 
należy zauważyć, że kwestia, o której mowa, w przeszłości była już wielo-
krotnie przedmiotem interpretacji, czego dobitnym wyrazem jest istniejący 
w tej materii rozległy dorobek doktryny oraz judykatury. Co ważniejsze, nie 
jest on jednak zupełny czy też ostatecznie rozstrzygający i w dalszym ciągu 
pozostawia w przedstawionym obszarze duże możliwości interpretacyjne. 

Jednakowy pogląd zaprezentowany w wyroku Wojewódzkiego Sądu Ad-
ministracyjnego z 14 marca 2016 r. oraz w orzeczeniu Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z 28 września 2018 r. dotyczący rozszerzonej, a tym 
samym funkcjonalnej wykładni pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną, 
który został oparty na wybranym orzecznictwie oraz doktrynie, w ocenie 
piszącego nie zasługuje na pełną akceptację. Bez wątpienia należy w cało-
ści zgodzić się z końcowym rozstrzygnięciem sądów obu instancji jako je-
dynym możliwym i prawnie uzasadnionym, niemniej jednak nie w oparciu 
o zaprezentowaną przez wskazane sądy wykładnię funkcjonalną normy 
prawnej, o której mowa w art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji 
publicznej, lecz na podstawie obowiązującego w tym zakresie prawa. 

O ile niebudzące wątpliwości pozostaje stwierdzenie, że ochrona pry-
watności osób trzecich nie może uzasadniać usunięcia z dokumentu po-
kontrolnego danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne, o tyle 
kontrowersje wzbudza fakt będący przedmiotem interpretacji co do tego, 
kogo należy uznawać za osobę pełniącą funkcję publiczną.

Zdaniem Trybunału Konstytucyjnego (dalej jako: TK) nie jest możliwe 
precyzyjne i jednoznaczne określenie, czy i w jakich okolicznościach osoba 
funkcjonująca w ramach instytucji publicznej będzie mogła być uznana 
za sprawującą funkcję publiczną. Nie każda osoba publiczna będzie tą, 
która pełni funkcje publiczne. Sprawowanie funkcji publicznej wiąże się 
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z realizacją określonych zadań w urzędzie, w ramach struktur władzy pu-
blicznej lub na innym stanowisku decyzyjnym w strukturze administracji 
publicznej, a także w innych instytucjach publicznych. Wskazanie, czy 
mowa o funkcji publicznej, powinno zatem odnosić się do badania, czy 
określona osoba w ramach instytucji publicznej realizuje w pewnym za-
kresie nałożone na tę instytucję zadanie publiczne. Chodzi zatem o pod-
mioty, którym przysługuje co najmniej wąski zakres kompetencji decyzyj-
nej w ramach instytucji publicznej. Podejmując próbę wskazania ogólnych 
cech, jakie będą przesądzały o tym, że określony podmiot sprawuje funk-
cję publiczną, bez większego ryzyka błędu można uznać, że chodzi o takie 
stanowiska i funkcje, których sprawowanie jest równoznaczne z podejmo-
waniem działań wpływających bezpośrednio na sytuację prawną innych 
osób lub łączy się co najmniej z przygotowywaniem decyzji dotyczących 
innych podmiotów. Spod zakresu funkcji publicznej wykluczone są zatem 
takie stanowiska, choćby pełnione w ramach organów władzy publicznej, 
które mają charakter usługowy lub techniczny 9.

Przedmiotowa interpretacja zaprezentowana przez TK skłoniła Woje-
wódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administra-
cyjny do stwierdzenia, że osoba pełniąca funkcję publiczną to jednocze-
śnie funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. Wskazane 
stwierdzenie, w oparciu o całość uzasadnienia glosowanego orzeczenia 
Naczelnego Sądu Administracyjnego z 28 września 2018 r., rodzi uzasad-
nione wątpliwości. W tym też zakresie autor glosy nie podziela stanowiska 
prezentowanego przez Naczelny Sąd Administracyjny, nie negując jednak 
jego końcowego rozstrzygnięcia. 

Praktyka pokazuje, że jednym z najbardziej doniosłych problemów 
na gruncie dostępu do informacji publicznej jest udostępnianie infor-
macji o osobach pełniących funkcje publiczne. Taki stan rzeczy wyda-
je się nieunikniony z tej racji, że w rachubę wchodzi tu udostępnianie 
informacji o osobie fi zycznej, często będącej pracownikiem publicznej 
jednostki organizacyjnej. Osobie tej z jednej strony gwarantuje się prawo 
do prywatności, ochronę danych osobowych, a także kodeksową ochro-
nę dóbr osobistych ze strony pracodawcy, z drugiej zaś już w samej Kon-
stytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. 10 oraz w ustawo-
dawstwie przesądza się, że pewna sfera informacji o tej osobie pozostaje 
publicznie dostępna i może się spotykać z uzasadnionym zainteresowa-
niem ze strony społecznej. Taka dwoistość jest nieuchronna, ponieważ 
osoby działające w imieniu i na rzecz organów władzy publicznej, czy też 
gospodarujące majątkiem publicznym, powinny liczyć się z tym, że tego 
rodzaju działalność nie może przechodzić bez echa i szerszego zaintere-
sowania 11. 

 9  Wyrok TK z 20 marca 2006 r., sygn. K 17/05 (DzU z 2006 r., nr 49, poz. 358).
10  DzU z 1997 r., nr 78, poz. 483; dalej jako: Konstytucja RP.
11  M. Sakowska-Baryła, Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje pu-

bliczne — informacja publiczna?, Legalis 2016.
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Ustawa o dostępie do informacji publicznej nie precyzuje, jakie dokład-
nie podmioty i na podstawie jakich zakresów obowiązków i uprawnień 
otrzymują przymiot osoby pełniącej funkcję publiczną. 

Wykładnia gramatyczna przemawia jednak za postrzeganiem pojęcia 
osoby pełniącej funkcję publiczną, uwzględniając przede wszystkim przed-
miot udzielonych jej kompetencji. W tym też zakresie funkcja publicz-
na polega na administrowaniu, rozporządzaniu majątkiem publicznym, 
podejmowaniu decyzji w sferze publicznej lub ich przygotowywaniu 12.

Zgadzając się z faktem dotyczącym pełnej transparentności życia pu-
blicznego, należy jednak zwrócić szczególną uwagę, w oparciu o coraz 
nowsze ustalenia judykatury, na permanentny proces poszerzania katalo-
gu osób pełniących funkcje publiczne. Przyjęcie zatem przez Wojewódzki 
Sąd Administracyjny w Warszawie oraz Naczelny Sąd Administracyjny, 
w obliczu aktualnie obowiązujących przepisów rozporządzenia Parlamen-
tu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fi zycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych 
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrek-
tywy 95/46/WE 13, że osoba pełniąca funkcję publiczną jest równocześnie 
funkcjonariuszem publicznym, o którym mowa w art. 115 § 13 k.k., wy-
daje się być w dużej mierze daleko idącą nadinterpretacją. 

Zgodnie z treścią rzeczonej normy funkcjonariuszem publicznym jest 
m.in. funkcjonariusz Służby Więziennej oraz osoba będąca pracownikiem 
administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu te-
rytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna 
osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji ad-
ministracyjnych. Przyjmując zatem, że osoba pełniąca funkcję publicz-
ną to jednocześnie funkcjonariusz publiczny, należałoby uznać, że każdy 

12  A. Wierzbica, Komentarz do ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalno-
ści gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, Legalis 2017; uchwała 
SN z 18 października 2001 r., sygn. I KZP 9/01, Legalis nr 50807.

13  Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., s. 1. „(39) Wszelkie przetwarzanie danych osobo-
wych powinno być zgodne z prawem i rzetelne. Dla osób fi zycznych powinno być 
przejrzyste, że dotyczące ich dane osobowe są zbierane, wykorzystywane, prze-
glądane lub w inny sposób przetwarzane oraz w jakim stopniu te dane osobowe 
są lub będą przetwarzane. Zasada przejrzystości wymaga, by wszelkie informacje 
i wszelkie komunikaty związane z przetwarzaniem tych danych osobowych były 
łatwo dostępne i zrozumiałe oraz sformułowane jasnym i prostym językiem. […] 
Dane osobowe powinny być przetwarzane tylko w przypadkach, gdy celu przetwa-
rzania nie można w rozsądny sposób osiągnąć innymi sposobami. […] (69) Nawet 
jeżeli dane osobowe mogą być przetwarzane zgodnie z prawem, gdy przetwarza-
nie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym 
lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi lub 
ze względu na prawnie uzasadnione interesy administratora lub strony trzeciej, 
każdej osobie, której dane dotyczą, powinno przysługiwać prawo sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych osobowych dotyczących jej szczególnej sytuacji. Za wyka-
zanie, że ważne prawnie uzasadnione interesy administratora mają nadrzędny 
charakter wobec interesów lub podstawowych praw i wolności osoby, której dane 
dotyczą, powinien odpowiadać administrator”.
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strażnik w więzieniu lub areszcie śledczym oraz każdy pracownik admini-
stracji rządowej niepełniący wyłącznie czynności usługowych lub technicz-
nych jest jednocześnie osobą pełniącą funkcję publiczną. Zatem w myśl 
art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej żadna z tych osób 
nie może korzystać z prawa do ochrony swoich danych osobowych jako 
konstytucyjnego gwaranta jednego z podstawowych dóbr osobistych. 

Należy zauważyć, że zasada zupełności systemu prawa w sferze jego 
stosowania nakazuje każdemu podmiotowi stosującemu prawo znalezie-
nie normy prawnej mającej zastosowanie do stanu faktycznego, w ramach 
którego podmiot stosujący prawo rozstrzyga daną sprawę. Cechą dobrze 
skonstruowanego systemu prawa jest jego zupełność, a więc brak luk. 
Mimo to w prawie istnieje problem luk, który musi być rozwiązywany 
w trakcie jego stosowania. Luką w prawie jest jedynie taki brak regulacji, 
co do którego można racjonalnie twierdzić, że nie jest przez ustawodawcę 
zamierzony. Innymi słowy, gdyby ustawodawca działał racjonalnie, ten 
stan rzeczy byłby przez niego uregulowany 14. Jednocześnie — co do zasa-
dy — luk ocennych lub swoistych nie wolno uzupełniać w drodze wykładni 
lub analogii. Ich uzupełnianie byłoby poprawianiem prawa do stanu zgod-
nego z wyobrażeniami interpretatora o tym, jakie prawo być powinno 15.

Mając powyższe na uwadze, należy przyjąć, że racjonalność ustawodaw-
cy dotyczy również ewentualnego braku w ustawie o dostępie do informa-
cji publicznej legalnej defi nicji pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną. 
Wydaje się, że brak tej defi nicji nie stanowi w żaden sposób swoistej luki 
intra legem, bowiem w obowiązującym porządku prawnym istnieją normy 
prawne mające zastosowanie do rzeczonego stanu faktycznego. Normami, 
o których mowa, będą np. przepisy: art. 51 ust. 1 w zw. z art. 61 Konsty-
tucji RP, art. 2 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia 
działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne 16 oraz 
art. 2 ustaw y z 31 lipca 1981 r.   o wynagrodzeniu  osób  zajmujących  kie-
rownicze  stanowiska  państwowe 17. Normy prawne zawarte w tych usta-
wach wskazują wprost na stanowiska, które należy jednoznacznie klasyfi -
kować z pełnieniem funkcji publicznej. W tym też zakresie, zgodnie z art. 2 
pkt 10 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności, pracownicy agen-
cji państwowych, którzy zajmują stanowiska: prezesa, wiceprezesa, dy-
rektora zespołu, dyrektora oddziału terenowego i jego zastępcy lub sta-
nowiska równorzędne, są uznawani za osoby pełniące funkcje publiczne. 
Biorąc powyższe pod uwagę, argumentacja prezentowana zarówno przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jak i Naczelny Sąd Admi-
nistracyjny znajduje w pełni uzasadnienie, niemniej jednak nie na gruncie 
wykładni funkcjonalnej art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej, 

14  P. Winczorek, T. Stawecki, T. Chauvin, Wstęp do prawoznawstwa, Warszawa 
2011, s. 137–138.

15  Postanowienie TK z 27 maja 2003 r., sygn. S 2/03, OTK-A 2003, nr 5, poz. 46; 
wyrok SN z 25 listopada 2004 r., sygn. III PK 57/04, OSNP 2005, nr 13, poz. 188.

16  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 2399; dalej jako: ustawa o ograniczeniu pro-
wadzenia działalności.

17  Tekst jedn. DzU z 2019 r., poz. 152 ze zm.
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lecz na gruncie obowiązującego prawa. W tym też zakresie stanowisko pre-
zentowane przez ARiMR, wskazujące, że osoba pełniąca funkcję publiczną 
na gruncie ustawy o dostępie do informacji publicznej ma zupełnie inne 
znaczenie niż funkcjonariusz publiczny w rozumieniu art. 115 § 13 k.k., 
wydaje się być trafniejsze. 

Za takim rozwiązaniem przemawia również istota i cel dzielenia się 
ze społeczeństwem informacjami mającymi charakter publiczny, a obej-
mującymi dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne. Związek za-
chodzący pomiędzy informacją publiczną dotyczącą danych osobowych 
osób pełniących funkcje publiczne winien mieć — co do zasady — charak-
ter enumeratywny i określony a priori. Przyjmując inną wykładnię, można 
z góry uznać, że badanie faktu, czy osoba zatrudniona w ramach admi-
nistracji państwowej pełni funkcję publiczną, zostaje ograniczone jedynie 
do zbadania, czy nie wykonuje ona wyłącznie czynności usługowych lub 
technicznych. Innymi słowy, zbyt rozszerzona wykładnia pojęcia osoby 
pełniącej funkcję publiczną spowoduje, że każdy pracownik administracji 
państwowej, jako funkcjonariusz publiczny, o którym mowa w art. 115 
§ 13 w zw. z § 19 k.k. — co do zasady — będzie jednocześnie pełnił funkcję 
publiczną. Zatem ograniczenia wynikające z art. 5 ust. 2 ustawy o dostę-
pie do informacji publicznej, które dotyczą zakazu  informacji o osobach 
ze względu na ich prywatność, będą zbędne, a wskazany przepis stanie 
się nieaktualny. Wydaje się, że każde pytanie o dane osobowe konkretnego 
pracownika administracji państwowej, z uwagi na jego działalność służ-
bową oraz w związku z pełnioną przez niego funkcją, będzie informacją 
publiczną, czyli podlegającą udostępnieniu. 

Przyjmując natomiast wykładnię gramatyczną pojęcia osoby pełniącej 
funkcję publiczną będącą w zgodzie z obowiązującym porządkiem praw-
nym i polegającą na uznaniu, że są nimi konkretne osoby pełniące enu-
meratywnie określone w aktach normatywnych funkcje, można w sposób 
niebudzący wątpliwości wskazać, która osoba korzysta z ograniczenia 
wynikającego z treści art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej, a która nie. Powyższe ma ogromne znaczenie na gruncie ustawy 
zasadniczej, tj. art. 47 Konstytucji RP (ograniczenie prawa do informacji 
publicznej ze względu na prywatność) 18.

W świetle prawa precyzyjne ustalenie katalogu osób pełniących funkcje 
publiczne pozwala na niekwestionowane działanie ze strony podmiotu zo-
bowiązanego do udostępnienia informacji publicznej, która zawiera w swej 
treści dane osobowe osób pełniących funkcje publiczne. 

18  Podobny pogląd prezentowało orzecznictwo mające miejsce na przełomie 
l. 90 XX wieku; zob. uchwała składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego Izby 
Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z 16 lipca 1993 r., podjęta 
w sprawie o sygn. I PZP 28/93, sygn. II UZP 2/96, OSNP 1997, nr 1, poz. 10 — 
 „Informacja dotycząca posiadanych przez radcę prawnego tytułów naukowych, 
ukończonych uczelni, a także o wysokości wynagrodzenia (brutto i netto) jako 
pracownika nie piastującego żadnej funkcji w organie jednostki samorządu te-
rytorialnego, mimo że stanowią informacje publiczne, nie podlega udostępnieniu 
ze względu na ochronę prywatności pracownika”.
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Poza powyższym należy również zwrócić uwagę na inny aspekt zbyt 
rozszerzonej wykładni pojęcia osoby pełniącej funkcją publiczną, ponieważ 
może ona godzić w konstytucyjną zasadę równości wobec prawa. Jeżeli 
bowiem uznamy, że w obowiązującym porządku prawnym pojęcie oso-
by pełniącej funkcję publiczną zostało zdefi niowane na gruncie ustawo-
wym, a fakt bycia taką osobą powoduje określone ograniczenia ex lege, 
np. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek lub 
wspólnie z innymi osobami, a także zarządzanie taką działalnością lub 
bycie przedstawicielem czy pełnomocnikiem w prowadzeniu takiej dzia-
łalności, to z drugiej strony uznawanie, w drodze swobodnej interpretacji, 
szeregu innych osób, np. pracowników administracji państwowej, którzy 
nie wykonują wyłącznie czynności usługowych lub technicznych, np. star-
szy lub główny specjalista w departamencie dowolnego ministerstwa 19, 
również jako osoby pełniące funkcje publiczne, bez jednoczesnego stoso-
wania wobec nich ograniczeń, o których mowa wyżej, w prostej linii pro-
wadzi do pogwałcenia zasad demokratycznego państwa prawnego w tym 
jego konstytucyjnych gwarancji. 

Co więcej, odwołując się do glosowanego judykatu, w powyższym za-
kresie należy zauważyć pewną widoczną niekonsekwencję. Z jednej stro-
ny sądy obu instancji stwierdzają, że imiona i nazwiska osób pełniących 
funkcje publiczne w ARiMR zawarte w opublikowanym dokumencie po-
kontrolnym pozwalają pośrednio ustalić dane osobowe zatrudnionych 
w ARiMR członków rodzin tych osób, którzy de facto nie są osobami peł-
niącymi funkcje publiczne. Powyższe prowadzi do uznania przez ww. sądy, 
że wobec tych osób, tj. członków rodzin osób pełniących funkcje publicz-
ne, istnieją możliwości w zakresie ochrony prawnej ich danych osobo-
wych, np. poprzez zastosowanie odpowiednich środków prawnych (anoni-
mizacja, pseudonimizacja) w odniesieniu do tych danych, które je pośred-
nio identyfi kują, a których ujawnienie jest chronione dyspozycją art. 5 
ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Z kolei z drugiej strony 
zarówno Wojewódzki Sąd Administracyjny, jak i Naczelny Sąd Administra-
cyjny uznają, że osobą pełniącą funkcję publiczną jest m.in. każdy pra-
cownik administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorzą-
du terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także 
inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji 
administracyjnych (defi nicja funkcjonariusza publicznego, o którym mowa 
w art. 115 § 13 k.k.). 

Przyjmując zatem prezentowaną przez ww. władzę sądowniczą wy-
kładnię pojęcia osoby pełniącej funkcję publiczną, należałoby stwierdzić, 
że pracownicy ARiMR będący równocześnie członkami rodzin osób pełnią-
cych w tej agencji funkcje publiczne, jeżeli sami nie pełnią w niej wyłącz-
nie czynności usługowych lub technicznych, są również osobami pełniący-
mi funkcje publiczne. Dziwi zatem fakt sugerowania przez sądy możliwości 
wprowadzania rozwiązań prawnych mających na celu ochronę ich danych 

19  Zgodnie z defi nicją, o której mowa w art. 115 § 13 k.k., jest to funkcjonariusz 
publiczny.
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osobowych. Jako osoby pełniące funkcje publiczne nie mogą korzystać 
z ograniczeń wynikających z treści art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do infor-
macji publicznej, zatem ich dane osobowe winny podlegać publikacji jako 
dane będące informacją publiczną w związku z pełnioną przez nie funkcją 
publiczną.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na pojawiającą się w orzecznictwie 
tendencję. Rozszerzona wykładnia pojęcia osoby pełniącej funkcję publicz-
ną, tożsama z tą, którą zaprezentowały Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie i Naczelny Sąd Administracyjny w glosowanym orzeczeniu, 
znalazła w pełni odzwierciedlenie w innym wyroku Wojewódzkiego Sądu 
Administracyjnego we Wrocławiu z 26 czerwca 2019 r. 20 W uzasadnieniu 
wskazanego orzeczenia stwierdzono, że pracownicy administracji państwo-
wej (z wyłączeniem osób pełniących w niej jedynie czynności usługowe lub 
techniczne) nie korzystają z ochrony, o której mowa w art. 5 ust. 2 usta-
wy o dostępie do informacji publicznej, a dane, takie jak: imię, nazwisko, 
stanowisko oraz kwota przyznanej nagrody, w związku z pełnieniem przez 
te osoby funkcji publicznej, stanowią informację publiczną.

Prawo dostępu do informacji publicznej

Na gruncie komentowanego orzeczenia jawi się jeszcze inna ważna kwe-
stia, która z uwagi na swój charakter ma dość istotne znaczenie i warto 
poświęcić jej kilka słów. Zgodnie z treścią art. 1 ust. 1 i 2 ustawy o dostę-
pie do informacji publicznej każda  informacja  o sprawach publicznych sta-
nowi informację publiczną i podlega udostępnieniu na zasadach i w trybie 
określonym w tej ustawie. 

Co istotne, prawo do informacji publicznej jest chronione konstytucyj-
nie, a jego ograniczenie może nastąpić wyłącznie ze względu na określoną 
w ustawach ochronę wolności oraz praw innych osób i podmiotów gospo-
darczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub waż-
nego interesu gospodarczego państwa 21. W przypadku Sejmu czy Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej tryb dotyczący dostępu do informacji publicznej 
określają ich regulaminy. W każdym innym przypadku tryb dostępu do in-
formacji publicznej regulowany jest za pośrednictwem ustawy. 

Jednym ze sposobów realizacji obowiązku, jakim jest udostępnia-
nie informacji publicznej, jest zamieszczenie jej w BIP. Innym spo-
sobem udostępniania informacji mających charakter publiczny bę-
dzie ich udostepnienie na wniosek osoby zainteresowanej bądź też 
poprzez ich wyłożenie lub wywieszenie w miejscach ogólnie dostęp-
nych. Zaznaczyć należy, że udostępnieniu, zgodnie z przepisami usta-
wy o dostępie do informacji publicznej, podlega treść dokumen-
tu urzędowego — nie on sam. W tym też zakresie nie można wyma-
gać wydania dokumentu, lecz jedynie zapoznania się z jego treścią. 

20  Sygn. IV SAB/Wr 77/19, Legalis nr 1975221. 
21  Konstytucja RP, art. 61 ust. 1–3
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Żądanie takie może zostać zrealizowane, np. poprzez przekazanie wnio-
skodawcy kserokopii dokumentu zawierającego wnioskowaną treść 22. 

Ustawodawca, tworząc przepisy ustawy o dostępie do informacji pu-
blicznej, wprowadził do niej dwa zupełnie nowe pojęcia, których defi nicje 
nie zostały określone zarówno w samej ustawie, jak i w innych aktach 
prawnych. Mowa o pojęciu sprawy publicznej oraz pojęciu informacji pu-
blicznej. O ile pojęcie informacji publicznej zostało poniekąd zdefi niowane 
poprzez wskazanie w art. 6 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej przykładowych rodzajów informacji publicznej, o tyle kwestie legal-
nej defi nicji sprawy publicznej były poza jakąkolwiek wykładnią prawną. 
W drodze orzecznictwa oraz doktryny na przestrzeni ostatnich lat dookre-
ślono ww. pojęcia, wprowadzając tym samym do obiegu prawnego wła-
ściwe ich znaczenia. W tym też zakresie należałoby stwierdzić, że spra-
wami publicznymi są wszystkie sprawy, które są związane z istnieniem 
i funkcjonowaniem określonej wspólnoty publicznoprawnej. Zwrot „pu-
bliczny” dowodzi, że chodzi o sprawy, które dotyczą ogółu, czyli korespon-
duje on w znacznym stopniu z pojęciem dobra ogółu. Sprawą publiczna 
jest zatem każda sprawa, która wynika z działalności zarówno organów 
władzy publicznej, jak i innych organów oraz osób i jednostek organizacyj-
nych w zakresie wykonywania zadań władzy publicznej oraz gospodarowa-
nia mieniem publicznym. Za informację publiczną należałoby natomiast 
uznać treść wynikającą z dokumentów wytworzonych lub będących w po-
siadaniu organów władzy publicznej lub podmiotu niebędącego organem 
administracji publicznej, niemniej jednak związanych z nimi bądź w jaki-
kolwiek sposób ich dotyczących. Bez znaczenia pozostaje natomiast fakt, 
w jaki sposób ww. dokumenty weszły w posiadanie tych podmiotów i jakiej 
tak naprawdę sprawy dotyczą. Ważne jest, aby dokumenty te (w tym ich 
treść) służyły realizowaniu zadań publicznych przez organ lub podmiot 
niebędący organem i odnosiły się do nich bezpośrednio 23. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a tiret 2 ustawy o dostępie do in-
formacji publicznej informacją publiczną jest m.in. dokumentacja prze-
biegu i efektów kontroli oraz wystąpienia, stanowiska, wnioski i opinie 
podmiotów ją przeprowadzających. W kontekście powyższego, w związku 
z treścią norm prawnych, o których mowa w art. 55–57 ustawy o kontroli 
w administracji rządowej, rodzi się pytanie, czy dokumentacja z przebie-
gu i efektów kontroli zgromadzona w aktach kontroli stanowi informację 
publiczną oraz czy dokument pokontrolny, jakim jest wystąpienie po-
kontrolne, stanowiący bez wątpienia informację publiczną, podlega udo-
stępnieniu na zasadach oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji 
publicznej?

Zgodnie z art. 55 ust. 1 ustawy o kontroli w administracji rządowej kie-
rownik jednostki kontrolowanej na każdym etapie prowadzonej kontroli 

22  Por. wyrok WSA w Krakowie z 31 października 2012 r., sygn. II SA/Kr 1192/12, 
Legalis nr 818086.

23  Por. wyrok WSA w Warszawie z 14 października 2009 r., sygn. II SAB/Wa 81/09, 
Legalis nr 837438.
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ma prawo wglądu do akt kontroli z zachowaniem przepisów o tajemni-
cy prawnie chronionej. Powyższe przepisy pokazują, że ustawodawca jest 
bardzo precyzyjny w zakresie podmiotów, którym przysługuje prawo do-
stępu do dokumentacji przebiegu i efektów kontroli. Bez wątpienia w opar-
ciu o przepisy ustawy o kontroli w administracji rządowej prawo to przy-
sługuje jedynie podmiotowi kontrolowanemu.

 Problematyka dotycząca możliwości udostępniania akt postępowania 
czy to karnego, czy cywilnego, czy administracyjnego (na zasadzie analo-
gii również kontrolnego) była przedmiotem rozważań zarówno doktryny, 
jak i orzecznictwa. Każde z postępowań, o których mowa wyżej, posiada 
własną procedurę, która reguluje zasady dostępu do akt tych postępo-
wań. W orzecznictwie sądów administracyjnych przez bardzo długi okres 
funkcjonował pogląd, że akta sprawy administracyjnej, jako odnoszące się 
do działań podmiotów publicznych, stanowią informację publiczną i podle-
gają udostępnieniu za zasadach i w trybie opisanym w ustawie o dostępie 
do informacji publicznej. Ostatecznie wypracowano jednak stanowisko, 
w którym uznano, że w przypadku toczących się postępowań pierwszeń-
stwo ma zawsze ustawa procesowa. W tym też zakresie akta danej sprawy 
(jako całość) nie stanowią informacji publicznej i nie podlegają udostęp-
nieniu (w całości) wnioskodawcy. Powyższe nie oznacza jednak możliwo-
ści ubiegania się wnioskodawcy o dostęp do określonych dokumentów 
stanowiących informację publiczną a zgormadzonych w aktach danego 
postępowania, np. karnego czy też administracyjnego (na zasadzie analogii 
kontrolnego). Ograniczenie dostępu do całości akt danego postępowania 
wynika przede wszystkim z faktu, że akta jako całość stanowią zbiór róż-
nego rodzaju dokumentów, pośród których znajdują się również doku-
menty prywatne oraz takie, które nie stanowią dokumentów urzędowych. 
Zatem na podstawie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej 
nie można żądać dostępu do akt sprawy jako całości. Potwierdzeniem po-
wyższego stanowiska stała się m.in. uchwała Najwyższego Sądu Admini-
stracyjnego z 9 grudnia 2013 r. 24

Wartym zauważenia jest fakt, że w pewnych określonych okoliczno-
ściach na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej nie można 
również żądać dostępu do informacji o wynikach kontroli, o której mowa 
w art. 56 ustawy o kontroli w administracji rządowej. Zgodnie z przywoła-
ną normą prawną prawo sporządzenia informacji o kontroli ma charakter 
fakultatywny i zostało ograniczone do uzasadnionych przypadków. Jedno-
cześnie krąg podmiotów, którym kierownik jednostki kontrolującej może 
udostępnić informacje, został zdefiniowany ustawowo 25. W przypadku 
kiedy kierownik jednostki kontrolującej nie zarządził sporządzenia infor-
macji o wynikach kontroli, żądanie jej sporządzenia w celu dalszego udo-
stępnienia na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej wyda-
je się być pozbawione podstaw prawnych. Należy zauważyć, że w świetle 
orzecznictwa informacja publiczna dotyczy sfery faktów ujętych w ramach 

24  Sygn. I OPS 7/13, Legalis nr 744461.
25  Ustawa o kontroli w administracji rządowej, art. 57.
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określonego dokumentu (pisma). Innymi słowy informację publiczną sta-
nowi dokument, który istnieje już w przestrzeni publicznej, bowiem został 
wytworzony w związku z jakąś sytuacją lub jakimś zdarzeniem. Nie jest 
informacją publiczną natomiast tworzenie dokumentu (opinii lub stanowi-
ska) na potrzeby obywatela. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej 
nie może zatem inicjować konieczności wytworzenia określonej informacji. 
Prawo dostępu do informacji publicznej obejmuje prawo żądania udzielenia 
informacji o określonych faktach i stanach istniejących w chwili udzielania 
informacji, nie zaś o niezmaterializowanych w jakiejkolwiek postaci zamie-
rzeniach podejmowania określonych działań 26. Ustawa o dostępie do infor-
macji publicznej nie może być i nie jest środkiem do wykorzystywania jej 
w celu występowania z wnioskiem o udzielenie każdej informacji. Ozna-
cza to, że zakres przedmiotowy ustawy wytycza i obejmuje dostęp tylko 
do informacji publicznej, a nie publiczny dostęp do wszelkich informacji 27. 

W przypadku żądania dostępu do informacji o wynikach kontroli 
do rozważenia pozostaje jeszcze inna kwestia, która dotyczy tzw. informa-
cji przetworzonej. Ustawa o dostępie do informacji publicznej, co prawda, 
nie defi niuje pojęcia informacji przetworzonej, jednak zgodnie z jej art. 3 
ust. 1 pkt 1 prawo dostępu do informacji publicznej dotyczy również infor-
macji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne 
dla interesu publicznego. 

Posiłkując się orzecznictwem, można stwierdzić, że informacja prze-
tworzona nie istnieje w chwili złożenia wniosku w kształcie objętym tym 
wnioskiem i niezbędnym warunkiem jej wytworzenia jest przeprowadzenie 
przez podmiot zobowiązany pewnych czynności analitycznych, organiza-
cyjnych i intelektualnych w oparciu o posiadane informacje proste. Ina-
czej mówiąc, informację przetworzoną stanowi informacja, która została 
przygotowana specjalnie dla wnioskodawcy zgodnie ze wskazanymi przez 
niego kryteriami 28. 

Mając na uwadze powyższe, wydaje się, że żądanie złożone przez wnio-
skodawcę na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej a doty-
czące udostępnienia informacji o wynikach kontroli, o której mowa w art. 
56 ustawy o kontroli w administracji rządowej, byłoby niejako równoznacz-
ne z żądaniem udzielenia dostępu do informacji publicznej przetworzonej. 
Warunkiem do sporządzenia oraz udzielenia przez organ kontrolny (kierow-
nika jednostki kontrolującej) ww. informacji byłoby jednak wykazanie przez 
wnioskodawcę istnienia w tym zakresie szczególnego interesu publicznego. 

Abstrahując od powyższego, warto wspomnieć, że możliwość dostę-
pu, na zasadach oraz w trybie ustawy o dostępie do informacji publicz-
nej, do ww. informacji nie było takie oczywiste do 2019 r. W przedmioto-
wym zakresie podnoszono bowiem, że ustawa o kontroli w administracji 

26  Por. wyrok NSA z 20 czerwca 2002 r., sygn. II SAB 70/02, „Wokanda” 2002, 
nr 11, s. 31.

27  Postanowienie WSA w Warszawie z 16 marca 2004 r., sygn. II SAB/Wa 2/04, 
Legalis nr 603752.

28  Por. wyrok NSA z 30 września 2015 r., sygn. I OSK 1746/14, Legalis nr 1362646; 
wyrok NSA z 5 kwietnia 2013 r., sygn. I OSK 89/13, Legalis nr 762558.
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rządowej względem ustawy o dostępie do informacji publicznej stanowi 
tzw. lex specialis. Wszelkie wątpliwości mogące się rodzić w tym zakresie 
zostały jednak rozstrzygnięte przez Naczelny Sąd Administracyjny w wy-
roku z 28 czerwca 2019 r. 29 W uzasadnieniu Naczelny Sąd Administracyj-
ny oparł się na normatywnym znaczeniu zwrotu, o którym mowa w treści 
art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej, z którego w na-
stępstwie wywiódł materialne prawo dostępu do informacji publicznej. 
Z analizy pojęciowej wskazanego zwrotu, tj. „odmienne zasady i tryb do-
stępu do informacji będących informacjami publicznymi”, wynika wprost, 
że ustawodawca w sposób wyraźny posługuje się zarówno pojęciem zasad, 
jak i trybu dostępu do informacji publicznej, rozróżniając te kategorie 30. 
Tym samym możliwa odmienność w zakresie udostępniania informacji pu-
blicznej na podstawie innych ustaw niż ustawa o dostępie do informacji 
publicznej wymaga posiadania przez te ustawy zarówno zasad dostępu 
do informacji, jak i trybu ich udostępniania. Na tle poczynionych ustaleń 
Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że art. 54–55 ustawy o kontroli 
w administracji rządowej nie odnoszą się do zasad dostępu do informacji, 
lecz do trybu udostępniania informacji, o jakich w nich mowa, i to jedynie 
w ograniczonym podmiotowo i przedmiotowo zakresie. Dlatego też wszel-
kie ograniczenia w kwestii dostępu do informacji publicznej należy rozpa-
trywać w świetle ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz art. 61 
ust. 1–3 Konstytucji RP, a nie ustawy o kontroli w administracji rządowej. 
Powyższa argumentacja pozwala przyjąć, że ustawa o kontroli w admini-
stracji rzadowej, z uwagi na brak pełnych uregulowań dotyczących zasad 
oraz trybu udostępniania informacji publicznej, nie stanowi lex specialis 
wobec ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Podsumowanie

Utrzymujący się w dłuższej perspektywie czasu brak działań w kierun-
ku nowelizacji, zarówno ustawy o kontroli w administracji rządowej, jak 
i ustawy o dostępie do informacji publicznej, mający na celu jednoznaczne 
i ostateczne uregulowanie kwestii związanych z dostępem do informacji pu-
blicznej, przy jednoczesnym ich pozostawieniu jedynie orzecznictwu oraz 
doktrynie, które rysują widoczne tendencje w kierunku stałego poszerza-
nia kręgu osób pełniących funkcje publiczne, może jedynie potęgować nie-
pożądane zachowania skutkujące ograniczeniem, a nawet łamaniem zasad 
konstytucyjnych gwarancji podstawowych praw i wolności obywatelskich.

29  Sygn. I OSK 2941/17, Legalis nr 2232857.
30  Ustawa o dostępie do informacji publicznej w treści zawiera zarówno unor-

mowania dotyczące zakresu publicznego prawa podmiotowego do informacji 
publicznej oraz sytuacje benefi cjentów tego prawa i podmiotów zobowiązanych 
do jego realizacji (zasady), jak i unormowania o charakterze procesowym (tryb). 
Zasady dostępu do informacji publicznej wyznaczane są poprzez normy material-
noprawne, a tryb dostępu do informacji publicznej określany jest przez normy 
o charakterze procesowym.
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Streszczenie: Problematyka glosy koncentruje się wokół zagadnienia do-
tyczącego wykładni funkcjonalnej i gramatycznej pojęcia osoby pełniącej 
funkcję publiczną, która w ocenie autora nie odnosi się wprost do funk-
cjonariusza publicznego, o którym mowa w treści art. 115 § 13 ustawy 
z 6 czerwca 1997 r. — Kodeks karny. 

W treści glosy zwrócono uwagę na nieuzasadnione postrzeganie przez pol-
ski wymiar sprawiedliwości osoby pełniącej funkcję publiczną przez pryzmat 
funkcjonariusza publicznego w rozumieniu art. 115 § 13 k.k. 

Zasadnicze wywody sprowadzają się do wskazania zagrożeń, jakie wyni-
kają z przyjęcia zbyt rozszerzonej wykładni pojęcia osoby pełniącej funkcją 
publiczną. W istocie brak zdefi niowanego katalogu osób pełniących funkcje 
publiczne może rodzić wadliwe działanie ze strony podmiotu zobowiązanego 
do udostępnienia informacji publicznej, a co za tym idzie — godzić w kon-
stytucyjną zasadę ograniczenia prawa do informacji publicznej ze względu 
na prywatność.

Końcowa część glosy stanowi rozważania dotyczące udostępnia informacji 
publicznej na gruncie przepisów ustawy z 15 lipca 2011 r. o kontroli w ad-
ministracji rządowej oraz punkt wyjścia do szerszej dyskusji w zakresie ko-
nieczności nowelizacji obowiązującego systemu prawnego.
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Thesis: The functional and grammatical interpretation of the term 
a “person performing a public function” does not directly re-
fer to the public offi cer referred to in Article 115(13) of the 
Penal Code 2. 

Introduction

The facts described in the justifi cation of the Supreme Administrative 
Court 3 ruling indicate that the Provincial Administrative Court in Warsaw, 
in its judgement of 14 March 2016 4, after examining a complaint from the 
Chancellery of the Prime Minister against the decision of the Inspector 
General for the Protection of Personal Data (hereinafter referred to as the 
GIODO) concerning the processing of personal data, repealed the contested 
decision of the GIODO and the preceding decision issued by that authority.

1  Krzysztof Nowak—Ph.D. student at WSPiA in Rzeszów (Higher School of Law 
and Administration), employee of the Control and Supervision Department of the 
Ministry of the Interior and Administration Affairs.

  E-mail address: <k_nowak66@o2.pl>.
2  Dz.U. 2019, item 1950 as amended; hereinafter: the Penal Code.
3  Reference No. I OSK 2016/16, Legalis No. 1866573; hereinafter: the Supreme 

Administrative Court of 28 September 2018.
4  Reference No. II SA/Wa 1754/15, Legalis No. 1456389.
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The GIODO obtained information from an inter-company trade union 
organisation at the Agency for Restructuring and Modernisation of Ag-
riculture (hereinafter: the ARMA), via the Trade Union of Public Service 
Employees, about possible irregularities in the course of personal data 
processing by the Chancellery of the Prime Minister in an inspection con-
ducted by this entity at the ARMA. The aforementioned control was car-
ried out by the Chancellery of the Prime Minister pursuant to the provi-
sions of the Act of 15 July 2011 on control in government administration 5, 
entitled Verifi cation of information on the malfunctioning of the Agency for 
Restructuring and Modernisation of Agriculture 6.

The GIODO, when issuing the decision, ordered the removal of personal 
data concerning the names and surnames of ARMA employees perform-
ing public functions from the website of the Public Information Bulle-
tin of the Chancellery of the Prime Minister’s Offi ce. All of the personal 
data were collected during the abovementioned inspection and contained 
in the post-control report. In the opinion of the GIODO, the publication 
of a document which contains personal data to the extent that it may 
cause an infringement of the right to privacy should take place after ap-
propriate processing of the personal data. When the positions of the ARMA 
employees are left in the content of the post-control report, it will not 
violate the obligation to provide public information specifi ed in the Act 
on Access to Public Information and will ensure the protection of the right 
to privacy with respect to the principle of proportionality.

After a re-examination of the request submitted by the Chancellery 
of the Prime Minister, the GIODO upheld the previously issued decision, 
thus upholding the arguments adopted in its justifi cation.

As a result of a complaint fi led by the Chancellery of the Prime Minis-
ter to the Provincial Administrative Court, which ended with a judgement 
overruling the decisions issued by the GIODO, both the ARMA and the 
GIODO fi led annulment appeals against the abovementioned judgement. 
The complaint was based on an infringement of procedural and substan-
tive law, inter alia, in the form of an incorrect interpretation of the notion 
of a ‘person performing a public function’ under the Act on Access to Pub-
lic Information of September 6, 2001 7. 

The Supreme Administrative Court, hearing the complaints in the an-
nulment, dismissed them by judgement of 28 September 2018 pursuant 
to Article 184 of the Administrative Court Procedure Law 8, considering 
that they did not contain proper justifi cation. In its reasoning, the Su-
preme Administrative Court indicated that none of the alleged charges 
in both annulment proceedings was effective, and so could not chal-
lenge the contested judgement. As the court justifi ed, the fact that the 
fi rst and last names of persons performing public functions contained 

5 Dz.U. 2020, item 224; hereinafter: the Act on Control.
6  Unpublished.
7  Dz.U. 2019, item 1429, as amended.
8  Dz.U. 2019, item 2325, as amended.
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in the post-control report, when compared with other information con-
tained in the report, makes it possible to indirectly determine the personal 
data of family members of persons performing public functions employed 
by the ARMA, does not constitute grounds for removing the fi rst and last 
names of persons performing public functions from the Bulletin of Public 
Information (from the post-control report). Such an action would result 
in an unjustifi ed restriction of the right to information and would be con-
trary to the purpose of the Act on Access to Public Information and its 
basic principles.

Doctrinal interpretation of the term “of” a “person performing 
a public function”

The main problem which emerged in the Supreme Administrative 
Court’s commentary ruling concerns whether making available (by the 
Chancellery of the Prime Minister on the website of the Bulletin of Public 
Information) a post-control document containing the names of persons 
performing public functions was adequate and compliant with the obli-
gation referred to in Article 6 (1)(4a)  second indent of the Act on Access 
to Public Information.

The interpretation of the term a ‘person performing a public function’ 
plays an important role in the sentence. Analysing the current legal sta-
tus, it should be noted that the issue in question was already repeatedly 
interpreted in the past, which is clearly refl ected in the extensive doctrine 
and judicature. More importantly, however, it is not entirely or defi ni-
tively conclusive, and still leaves great opportunities for interpretation. 

The approach presented in the Provincial Administrative Court’s and 
the Supreme Administrative Court’s judgement concerning a broadening 
and thus functional interpretation of the term ‘a person performing a pub-
lic function’, based on selected case law and doctrine, does not, in the 
author’s opinion, deserve full acceptance. Undoubtedly, one should fully 
agree with the fi nal decision of both the Provincial Administrative Court 
and the Supreme Administrative Court as the only possible and legally 
justifi ed one, however, not on the basis of the functional interpretation 
of the legal norm referred to in Article 5(2) of the Act on Access to Public 
Information presented by the indicated courts, but on the basis of the ap-
plicable law.

While it remains clear that the protection of the privacy of third par-
ties cannot justify the deletion of the personal data of persons performing 
public functions from the post-control document, the fact of who should 
be considered a person performing a public function is disputable.

In the opinion of the Constitutional Tribunal, it is not possible to de-
termine precisely and unequivocally whether and in what circumstances 
a person working in a public institution can be considered to be perform-
ing a public function. Not every public person will be one who performs 
public functions. Performing a public function involves performing specifi c 
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tasks in an offi ce, within the structures of public authority or on another 
decision-making position in the structure of public administration, as well 
as in other public institutions. An indication of whether we are dealing 
with a public function should therefore refer to an examination of whether 
a specifi c person within a public institution performs to some extent the 
public task imposed on that institution. Thus, it refers to entities that 
have at least a narrow scope of decision-making competence within a pub-
lic institution. When trying to indicate the general characteristics that will 
determine if a certain entity performs a public function, it can be consid-
ered, without a greater risk of error, that these are positions and functions 
whose performance is tantamount to taking actions that directly affect 
the legal situation of other persons, or are at least connected with the 
preparation of decisions concerning other entities. Therefore, such posi-
tions, even if held within public authorities, which are of a service-related 
or technical nature, are excluded from the range of the public function 9.

This interpretation, presented by the Constitutional Tribunal, led the 
Provincial Administrative Court and the Supreme Administrative Court 
to state that ‘a person performing a public function’ is at the same time 
a public offi cer as defi ned in Art. 115(13) of the Penal Code. This state-
ment, on the basis of the whole justifi cation of the commented ruling, 
raises well-grounded doubts. In this respect, the author of the commen-
tary does not share the position presented by the Supreme Administrative 
Court, but does not deny its fi nal judgement.

It has been shown that one of the most signifi cant problems in terms 
of access to public information is the dissemination of information about 
people performing public functions. Such a state of affairs seems unavoid-
able because it involves sharing information about an individual, often 
an employee of a public organisational unit. This person, on the one hand, 
is guaranteed the right to privacy, personal data protection, as well as the 
protection of personal rights from the employer’s side, and on the other 
hand, it is already stipulated in the Constitution 10 itself and in the leg-
islation that a certain scope of information concerning him/her remains 
publicly available and may meet with justifi ed interest from the social 
perspective. Such a duality is inevitable, because persons acting in the 
name and on behalf of public authorities, or managing public property, 
should take into account the fact that this type of activity cannot go with-
out public interest 11. 

The Act on Access to Public Information does not specify which enti-
ties, and on the basis of which terms of reference, are given the status 
of ‘a person performing a public function’.

 9  Judgement of the Constitutional Tribunal of 20 March 2006, ref. K 17/05, 
Dz.U. 2006, No. 49, item 358.

10  Dz.U. 1997, No. 78, item 483 as amended, hereinafter referred to as the Con-
stitution of the Republic of Poland.

11  Sakowska-Baryła M, Dostęp do informacji o osobach pełniących funkcje 
publiczne — informacja publiczna? Legalis, 2016.
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The grammatical interpretation, however, supports the perception 
of the notion of ‘a person performing a public function’, taking into ac-
count fi rst and foremost the subject matter of the competences granted 
to him/her. In this respect, the public function consists in governing, 
managing public property, making decisions in the public sphere or pre-
paring the corresponding decisions in written form 12.

While agreeing with the fact of full transparency of public life, spe-
cial attention, however, based on the more recent fi ndings of the judica-
ture, should be paid to the permanent process of expanding the catalogue 
of persons performing public functions. Therefore, the adoption by the 
Provincial Administrative Court and the Supreme Administrative Court, 
in the face of the currently binding regulations of the General Data Pro-
tection 13, that a person performing a public function is at the same time 
a public offi cer referred to in Article 115(13) of the Penal Code seems 
to be largely over-interpreted. 

According to the rule in question, a public offi cer shall be, for example, 
an offi cer of the Prison Service or a person who is an employee of the gov-
ernment administration, another state authority or local government, un-
less they perform only service-related activities, and a person who is enti-
tled to issue administrative decisions. Therefore, assuming that a person 
performing a public function is at the same time a public offi cer, it should 
be recognised that every guard in a prison or pre-trial detention centre, 
and every government administration employee, who does not perform ex-
clusively service-related or technical activities, is at the same time a per-
son performing a public function. Therefore, pursuant to Article 5(2) of the 
Act on Access to Public Information, none of these persons may exercise 

12  Wierzbica A, Komentarz do ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności 
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, 2017, issue 1, Legalis 2017; 
resolution of the Supreme Court (7) of 18 Oct. 2001, I KZP 9/01, Legalis No. 50807.

13  Refers to Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the 
Council of 27 April 2016 on the protection of individuals with regard to the pro-
cessing of personal data and on the free movement of such data and repealing 
Directive 95/46/EC (OJ L 679 of 2016, No. 119, p. 1), hereinafter: the General Data 
Protection Regulation. ‘(39) Any processing of personal data should be lawful and 
fair. It should be transparent to individuals that personal data concerning them 
are collected, used, viewed or otherwise processed and to what extent these per-
sonal data are or will be processed. The principle of transparency requires that all 
information and any communication relating to the processing of those personal 
data should be easily accessible and understandable and should be in clear and 
plain language. […] Personal data should be processed only where the purpose 
of the processing cannot be reasonably achieved by other means. […] (69) Even 
if personal data may be processed lawfully, where the processing is necessary 
for the performance of a task carried out in the public interest or in the exercise 
of public authority vested in the controller or in the legitimate interests of a third 
party, any data subject should have the right to object to the processing of person-
al data relating to his particular situation. It should be the responsibility of the 
controller to demonstrate that the important legitimate interests of the controller 
override the interests or fundamental rights and freedoms of the data subject’.
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the right to the protection of their personal data as a constitutional guar-
antee of one of their fundamental personal rights. 

It should be noted that the principle of completeness of the system 
of law in its implementation obliges every law-abiding entity to fi nd the 
legal norm applicable to the facts under which the law-abiding entity 
decides on a case. Every well-structured legal system should be com-
plete, which means it should not contain any loopholes. However, there 
is a problem of loopholes in the law, which must be solved when apply-
ing the law. A loophole in the law is only such a lack of regulation that 
can reasonably be claimed not to be intentional by the legislator. In other 
words, if the legislator acted rationally, this state of affairs would be ad-
justed by the legislator 14. At the same time, no interpretation or analogy 
must be used to fi ll in any loopholes. This is because fi lling them in would 
be an improvement of the law to a state that is consistent with the ideas 
of the interpreter 15.

In view of the above, it should be assumed that the legislator’s ration-
ale also applies to the possible absence of a legal defi nition of ‘a person 
performing a public function’ in the Act on Access to Public Information. 
It seems that the lack of this defi nition does not in any way constitute 
a peculiar intra legem loophole, as there are legal norms applicable to the 
particular situation in the current legal order. The standards in question 
will be, e.g. the provisions of: Article 51(1)  in conjunction with Article 
61 of  the  Constitution of the Republic of Poland on 2 April 1997, Article 
2 of the Act of 21 August 1997 on restrictions on conducting business 
activities by persons performing public functions 16, and Article 2 of the 
Act of  31 July 1981  on the remuneration of persons holding public execu-
tive positions 17. The legal standards contained in these laws directly point 
to positions that should be clearly classifi ed with a public function. In this 
respect, according to Article 2(10) of the Act on restrictions on conduct-
ing business activities, employees of state agencies holding the following 
positions: president, vice-president, team director, director of the local 
branch and his deputy, or occupying equivalent positions, are considered 
to be persons performing public functions. Taking the above into account, 
the arguments presented by both the Provincial Administrative Court and 
the Supreme Administrative Court are fully justifi ed, however, not on the 
basis of the functional interpretation of Article 5 of the Act on the Ac-
cess to Public Information, but on the basis of the applicable law. The 
approach presented by the ARMA indicating that a person performing 
a public function on the basis of the Act on Access to Public Information 

14  Winczorek P, Stawecki T, Chauvin T, Wstęp do prawoznawstwa. Warsaw, 
2011, pp. 137–138.

15  Constitutional Tribunal ruling of 27 May 2003, Ref. No. S 2/03, OTK-A 2003, 
No. 5, item 46; the judgement of the Supreme Court of 25 Nov. 2004, Ref. No. III 
PK 57/04, OSNP 2005, No. 13, item 188.

16  Dz.U. 2019, item 2399; hereinafter: the Act on Restricting Business Activity.
17  Dz.U. 2019, item 152.
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has a totally different meaning than a public offi cer according to Article 
115(13) of the Penal Code seems to be more accurate. 

This is also supported by the nature and purpose of sharing informa-
tion of a public nature, including the personal data of persons in pub-
lic functions, with the public. The relationship between public informa-
tion concerning the personal data of persons performing public functions 
should, in principle, be enumerative and defi ned a priori. Adopting a dif-
ferent interpretation, it may be considered a priori that the examination 
of whether a person employed within the state administration performs 
a public function shall be limited only to the examination of whether 
he or she performs only service-related or technical activities. In other 
words, an overly broaden interpretation of the notion of a person perform-
ing a public function will result in every state administration employee, 
as a public offi cial referred to in Article 115(13) in conjunction with Article 
15(19) of the Penal Code, in principle, simultaneously performing a pub-
lic function. Therefore, the restrictions resulting from Article 5(2) of the 
Act on the Access to Public Information concerning the ban on infor-
mation about persons on account of their privacy will be superfl uous, 
and the provision will become dead. It seems that every question about 
the personal data of a particular employee of the state administration, 
due to his/her offi cial activity, in connection with his/her function, will 
be public information subject to disclosure.

On the other hand, assuming the grammatical interpretation of the 
term ‘a person performing a public function’ being in compliance with the 
legal order in force and consisting in recognising that they are specifi c 
persons performing functions enumerated in normative/prescriptive acts, 
it is possible, without any doubt, to indicate which person benefi ts from 
the limitation resulting from the content of Article 5(2) of the Act on Ac-
cess to Public Information, and which does not. It is of great importance 
as it corresponds to Article 47 of the Constitution of the Republic of Po-
land (restriction of the right to public information due to privacy) 18.

A precise listing of persons performing public functions allows for un-
questionable operation of the entity obliged to provide public information, 
i.e. information which contains personal data of the persons performing 
public functions. 

In addition to the above, attention should be drawn to another aspect 
of an overly broad interpretation of the term ‘person performing a public 
function’. It may be contrary to the constitutional principle of equality 
under the law. If we consider that in the current legal order, the notion 

18  A similar view was presented by the jurisprudence that took place at the 
turn of the 1990s; see: the resolution of the Seven Judges of the Supreme Court, 
the Administrative, Labour and Social Security Chamber of 16 July 1993, adopt-
ed in the case of ref. No. I PZP 28/93, OSNP 1997, No. 1, item 10—‘Information 
on the academic titles held by a legal advisor, completed studies, as well as on the 
amount of remuneration (gross and net) as an employee not holding any position 
in a local government body, although it is public information, is not made avail-
able for the sake of protecting the employee’s privacy’.
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of ‘a person performing a public function’ is defi ned by law, and the fact 
of being such a person results in certain restrictions ex lege (e.g.: prohibi-
tion to conduct his or her own business activity or jointly with other per-
sons, as well as to manage such activity, or to be a representative or agent 
in carrying out such activity), then on the other hand, we should recog-
nise, by way of free interpretation, a number of other persons, e.g. state 
administration employees who do not exclusively perform service-related 
or technical activities (e.g. a senior or chief specialist in the department 
of any ministry 19), also as persons performing public functions, without 
applying to them the restrictions referred to above, in a straight line leads 
to a violation of the principles of the democratic state of law, including its 
constitutional guarantees. 

Moreover, referring to the commented judicature, a certain appar-
ent inconsistency should be noted in this respect. On the one hand, 
both the Provincial Administrative Court and the Supreme Administra-
tive Court state that the names and surnames of persons performing 
public functions in the ARMA contained in the published post-control 
document make it possible to indirectly determine the personal data 
of the ARMA employees’ family members, who are not de facto per-
sons performing public functions. The above leads to the acknowledge-
ment by the abovementioned courts that there are possibilities of legal 
protection of their personal data in relation to these persons (i.e. fam-
ily members of a person performing a public function), e.g. by apply-
ing appropriate legal measures (anonymisation, pseudonymisation) 
in relation to those data which indirectly identify them, the disclosure 
of which is protected by the provisions of Article 5 (2) of the Act on Ac-
cess to Public Information. On the other hand, both the Provincial Ad-
ministrative Court and the Supreme Administrative Court recognise 
that a person performing a public function is, inter alia, any employee 
of the government administration, other state authority or local govern-
ment, unless he performs exclusively service-related activities, as well 
as a person who is authorised to issue administrative decisions (defi ni-
tion of a public offi cer referred to in Article 115(13) of the Penal Code). 

Therefore, assuming the interpretation of the notion of ‘a person per-
forming a public function’ presented by the abovementioned judicial au-
thority, it should be stated that the ARMA employees who are also members 
of the family of persons performing public functions in this agency, if they 
themselves do not perform only service-related or technical activities in it, 
are also persons performing public functions. Therefore, it is surprising 
that the court suggests the possibility of introducing legal solutions aimed 
at protecting their personal data. As persons exercising public functions, 
they cannot benefi t from the limitations of Article 5 (2) of the Act on Ac-
cess to Public Information. Their personal data should therefore be pub-
lished as public information in connection with their public function.

19  According to the defi nition included in Article 115(13) of the Penal Code—
public offi cer.
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At this point, the emerging trend in the judicature is worth noting. 
The interpretation extending the term of ‘a person performing a public 
function’ identical to the one presented by the Provincial Administrative 
Court and the Supreme Administrative Court in the commented judge-
ment was fully refl ected in another judgement of the Provincial Adminis-
trative Court 20. In the justifi cation of the ruling, the Court stated, among 
other things, that employees of the state administration (excluding per-
sons performing exclusively service-related or technical activities) do not 
benefi t from the protection referred to in Article 5(2) of the Act on Access 
to Public Information, and the data such as name, surname, position and 
the amount of the award granted to them, in connection with the perfor-
mance of their public function, constitute public information.

Right of access to public information

Another important issue arises, which, due to its nature, is quite sig-
nifi cant and worthy of comment. According to Article 1(1-2) of the Act 
on Access to Public Information, all information on public matters consti-
tutes public information and shall be made available in accordance with 
the rules and procedures specifi ed in this Act.

What is important is that the right to public information is protected 
by the Constitution and its limitation can only take place due to the pro-
tection of the freedom and rights of other persons and economic entities 
and the protection of public order, security or an important economic in-
terest of the state 21. In the case of the Sejm and the Senate, the procedure 
concerning access to public information is defi ned in their regulations. 
In any other case, the course of access to public information is specifi ed 
in the Act. 

In order to fulfi l the obligation to provide public information, it needs 
to be published in the Public Information Bulletin. Another way of making 
information of a public nature available is be making it available at the 
request of the person concerned or by displaying it in places accessible 
to the public. It should be noted that the content of an offi cial document 
is subject to disclosure in accordance with the provisions of the Act on Ac-
cess to Public Information, and not the document itself. In this respect, 
it is not possible to request that a document be issued, but only that the 
content of the document be read. Such a request may be met, for exam-
ple, by providing the applicant with a photocopy of the document contain-
ing the requested content 22. 

The legislator, when preparing the Act on Access to Public Information, 
introduced two completely new concepts, the defi nitions of which were 

20   Ref. No. IV SAB/Wr 77/19, Legalis No. 1975221.
21   Polish Constitution, Article 61(1–3).
22  Compare the judgement of the Provincial Administrative Court in Krakow 

of 31 Oct. 2012, Ref. No. II SA/Kr 1192/12, Legalis No. 818086.
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not specifi ed both in the Act itself and in other legal acts. The concepts 
in question are ‘public affairs’ and ‘public information’. While the notion 
of public information was in a way defi ned by the indication of exemplary 
types of public information in Article 6(1) of the Act on Access to Public 
Information, the issues of the legal defi nition of ‘public affairs’ were out-
side any legal interpretation. Through case law and doctrine, over the last 
few years, the abovementioned concepts have been defi ned, thus introduc-
ing their proper meaning into legal circulation. In this respect, it should 
be stated that public affairs are all matters that are related to the exist-
ence and functioning of a specifi c public-private community. The phrase 
‘public’ proves that these are matters which concern the general public 
and it corresponds to a large extent to the concept of the general good. 
Thus, ‘a public affair’ is any matter which results from the activity of both 
public authorities and other authorities and persons and organisational 
units in the performance of public authority tasks and the management 
of public property. However, the public information should be regarded 
as the content resulting from the documents produced or held by public 
authorities or an entity that is not a public administration authority but 
is nevertheless related to them, or in any way concerning them. What 
is irrelevant, however, is the manner in which these entities came into the 
possession of the abovementioned documents and what the real issues 
involved are. It is important that these documents (including their con-
tent) contribute to the performance of public tasks by a public authority 
or an entity that is not a public administration authority, and that these 
documents relate directly to the tasks 23. 

In accordance with Article 6(1)(4a), second indent, of the Act on Ac-
cess to Public Information, public information shall include documents 
containing the process and outcome of inspections and the presentations, 
opinions, conclusions and fi ndings of those carrying them out. In the con-
text of the above, in connection with the content of the legal standards re-
ferred to in Articles 55–57 of the Act on Control, a question arises whether 
the documents concerning the course and results of the inspection col-
lected in the inspection fi les constitute public information, and whether 
the post-control report, which undoubtedly constitutes public informa-
tion, is made available under the terms and conditions and under the 
procedure of the Act on Access to Public Information. 

According to Article 55 (1) of the Act on Control, the head of the con-
trolled unit has the right to inspect the control fi les at each stage of the 
control, in compliance with the provisions on legally protected confi den-
tiality. The above provisions show that the legislator is very precise and 
specifi es the entities which have the right of access to the inspection re-
cords and results. Undoubtedly, on the basis of the provisions of the Act 
on Control, this right is only available to the controlled entity.

23  Compare the judgement of the Provincial Administrative Court in Warsaw 
of 14 Oct. 2009, Ref. No. II SAB/Wa 81/09, Legalis No. 837438.
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The issues concerning the possibility of making available the records 
of proceedings, whether criminal, civil, administrative (by analogy also 
control-related), have been the subject of both doctrine and case law. 
Each of the proceedings referred to above has its own procedure, which 
regulates the rules of access to the fi les of these proceedings. In the ju-
risprudence of administrative courts, for a very long time there was the 
opinion that the fi les of an administrative case, as referring to the ac-
tivities of public entities, constitute public information and are subject 
to disclosure under the rules and in the procedure described in the Act 
on Access to Public Information. However, fi nally a standpoint was pre-
sented in which it was considered that in the case of pending proceed-
ings, the procedural act always takes precedence. In this respect, the fi les 
of a given case (as a whole) do not constitute public information and are 
not made available (in full) to the applicant. The above does not mean, 
however, that the applicant may apply for access to specifi c documents 
which constitute public information and which are not included in the 
fi le of a given proceeding, e.g. criminal or administrative (on the basis 
of a control analogy). The limitation of access to the entire fi le of a given 
proceeding results primarily from the fact that the fi le as a whole is a col-
lection of various types of documents, also including private documents 
and those which do not constitute offi cial documents. Access to the case-
fi le as a whole cannot therefore be required under the provisions of the 
Act. This position was confi rmed, inter alia, by the resolution of the Su-
preme Administrative Court of 9 December 2003 24. 

It is also worth noting that in certain specifi c circumstances, access 
to information on the outcomes of an inspection referred to in Article 
56 of the Act on Control may not be requested under the Act on Access 
to Public Information. According to the aforementioned legal standard, 
the right to prepare information on the inspection is optional and has 
been limited to justifi ed cases. At the same time, the group of entities 
to which the head of the controlling unit may make information available 
has been defi ned by law 25. In the case, when the head of the controlling 
unit did not order to prepare information on the results of the inspection, 
the request to prepare it in order to make it further available on the basis 
of the control agreement seems to have no legal basis. It should be noted 
that in light of the jurisprudence, public information refers to the sphere 
of facts contained in a specifi c document (letter). In other words, public 
information is a document which already exists in a public space, be-
cause it was prepared in connection with some situation or event. Pro-
ducing a completely new document (opinion or standpoint) on the request 
of a citizen cannot be considered public information. An application for 
making public information available cannot therefore initiate the neces-
sity of creating the specifi c information. The right of access to public in-
formation includes the right to demand information about specifi c facts 

24  Ref. No. I OPS 7/13, Legalis No. 744461.
25  The Act on Control, Article 57.
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and states existing at the moment of the information being provided, not 
about intentions of taking specifi c actions not recorded in any form 26.

The Act on Access to Public Information cannot and does not constitute 
a means of using it to request any information. This means that the sub-
ject matter of the Act delineates and covers access only to public informa-
tion and not public access to any information 27.

In the case of a request for access to information on the outcomes of in-
spections, there is still another issue to consider, which concerns so-called 
processed information. Although the Act on Access to Public Information 
does not defi ne the concept of ‘processed information’, according to Arti-
cle 3(1)(1), the right of access to public information also applies to pro-
cessed information to the extent that it is of particular public interest. 

Following the case law, it can be concluded that processed information 
is the type of information that does not exist in the form expected by the 
applicant at the time that the applicant fi les the application. Therefore 
it is necessary that the obliged entity should carry out certain analytical, 
organisational and intellectual activities in order to process the simple 
information that they have. In other words, processed information is in-
formation which has been prepared especially for the applicant in accord-
ance with the criteria indicated by the applicant 28. 

Considering the above, it seems that the request submitted by the ap-
plicant on the basis of the Act on Access to Public Information, referred 
to in Article 56 of the Act on Control, would be tantamount to a request 
to provide access to public processed information. However, the prerequi-
site for drawing up and granting the abovementioned information by the 
controlling authority (head of the controlling unit) would be the appli-
cant’s indication of a special public interest in this respect.

Apart from the above, it is worth mentioning that the opportunity 
to access the abovementioned information was not so apparent until 
2019. It was emphasised that the Act on Control juxtaposed with the 
Act on Access to Public Information was a lex specialis. However, any 
doubts which may arise in this respect were resolved by the Supreme 
Administrative Court in the judgement of 28 June 2019 29. The Supreme 
Administrative Court in its justifi cation relied on the normative mean-
ing of the phrase referred to in Article 1(2) of the Act on Access to Public 
Information, from which it derived the substantive right of access to pub-
lic information. The conceptual analysis of the phrase ‘different princi-
ples and ways of accessing information that is public information’ clearly 
shows that the legislator explicitly uses both the notion of ‘principles’ and 

26  Compare the judgement of the Supreme Administrative Court of 20 June 
2002, Ref. No. II SAB 70/02, Wokanda, 2002, No. 11, p. 31.

27  Judgement of the Provincial Administrative Court in Warsaw of 16 March 
2004, II SAB/Wa 2/04, Legalis No. 603752.

28  Compare the verdict of the Supreme Administrative Court of 30 Sept. 2015, 
Ref. No. I OSK 1746/14, Legalis No. 1362646; the verdict of the Supreme Admin-
istrative Court of 5 April 2013, Ref. No. I OSK 89/13, Legalis No. 762558.

29  Ref. No. I OSK 2941/17, Legalis No. 2232857.
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‘ways/procedures’ of access to public information, thus distinguishing 
these categories 30. Thus, a possible difference in making public informa-
tion available on the basis of acts other than the Act on Access to Pub-
lic Information requires that these acts have both the principles of ac-
cess to information and the way of making it available. The Supreme 
Administrative Court stated that both Article 54 and Article 55 of the Act 
on Control do not refer to the principles of access to information, but 
to the way of making the information available, and to a limited extent. 
Therefore, any limitations on the issue of access to public information 
should be considered in light of the Act on Access to Public Information 
and Article 61(1–3) of the Constitution of the Republic of Poland, and not 
the Act on Control. The above explanation makes it possible to assume 
that the Act on Control, due to the lack of full regulations concerning the 
principles and procedure of making public information available, does 
not constitute a lex specialis to the Act on Access to Public Information.

Summary

The long-term lack of actions aimed at amending both the Act on Con-
trol and the Act on Access to Public Information, aimed at preparing clear 
and fi nal regulation of issues related to access to public information, while 
leaving them only to the jurisprudence and doctrine, which constantly ex-
pand the circle of people performing public functions, may only intensify 
undesirable behaviours resulting in limiting or even violating constitu-
tional guarantees of fundamental civil rights and freedoms.
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Summary: The subject matter of the commentary focuses on the issue of the 
functional and grammatical interpretation of the notion of ‘a person perform-
ing a public function’, which, in the author’s opinion, does not directly refer 
to the public offi cer referred to in Article 115(13) of the Act of 6 June 1997 
Penal Code. 

The author highlights the unjustifi ed perception of a person performing 
a public function by the Polish justice system as being viewed as a public 
offi cer as defi ned in Article 115(13) of the Penal Code. 

The main arguments focus on the risks arising from an overly broad in-
terpretation of the concept of a person performing a public function. In fact, 
the lack of a defi ned set of persons performing public functions may give rise 
to a malfunction on the part of the entity obliged to make public informa-
tion available, and thus to the constitutional principle of limiting the right 
to public information on the grounds of privacy.

The fi nal part of the commentary is a refl ection on making public infor-
mation available under the provisions of the Act of 15 July 2011 on Control 
in Government Administration, and a starting point for a broader discussion 
on the need to amend the current legal system.
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K R O N I K A
P O L I C J I

KWIECIEŃ 2020

8.04. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji odwołał ze stanowiska 
zastępcy komendanta-prorektora Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie mł. insp. 
dr Annę Świerczewską-Gąsiorowską.

9.04. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji na stanowisko zastępcy 
komendanta-prorektora Wyższej Szko-
ły Policji w Szczytnie wyznaczył insp. 
dr. Andrzeja Żylińskiego.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmienia-
jące rozporządzenie w sprawie organu 
emerytalnego właściwego do ustalenia 
prawa do zaopatrzenia emerytalnego 
funkcjonariuszy Policji, Urzędu Ochro-
ny Państwa, Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Cen-
tralnego Biura Antykorupcyjnego, Stra-
ży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, 
Służby Ochrony Państwa, Państwowej 
Straży Pożarnej, Służby Celnej i Służby 
Celno-Skarbowej oraz ich rodzin, DzU 
z 2020 r., poz. 661.

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji wydał rozporządzenie zmie-
niające rozporządzenie w sprawie wy-
kazu schorzeń i chorób pozostających 
w związku ze służbą w Policji, Straży 
Granicznej, Służbie Ochrony Państwa 
i Państwowej Straży Pożarnej, DzU 
z 2020 r., poz. 653.

10.04. W 10. rocznicę katastrofy smo-
leńskiej hołd zmarłym oddali minister 
spraw wewnętrznych i administracji 

Mariusz Kamiński i komendant głów-
ny Policji gen. insp. dr Jarosław Szym-
czyk, którzy złożyli kwiaty przed po-
mnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej 
2010 roku na placu Marszałka Józefa 
Piłsudskiego w Warszawie. Wspólnie 
z szefami służb MSWiA komendant 
główny Policji złożył również wiązankę 
kwiatów na grobie zmarłego tragicznie 
w katastrofie byłego ministra spraw we-
wnętrznych i administracji Władysła-
wa Stasiaka pochowanego w Kwaterze 
Smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym 
na Powązkach w Warszawie.

Z okazji 80. rocznicy zbrodni katyńskiej 
komendant główny Policji gen. insp. 
dr Jarosław Szymczyk pod obeliskiem 
„Poległym Policjantom — Rzeczpospoli-
ta Polska” i pod tablicą upamiętniającą 
poległych na służbie policjantów złożył 
kwiaty i zapalił znicze pamięci.

13.04. Obchodzono Dzień Pamięci 
Ofiar Zbrodni Katyńskiej. 

15.04. Minęła 20. rocznica powstania 
Centralnego Biura Śledczego Policji.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmieniają-
ce rozporządzenie w sprawie funduszu 
socjalnego emerytów i rencistów Poli-
cji, Straży Granicznej, Biura Ochrony 
Rządu, Służby Ochrony Państwa, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Służby Cel-
nej i Służby Celno-Skarbowej oraz ich 
rodzin, DzU z 2020 r., poz. 699.

16.04. Marszałek Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej wydał obwieszczenie 
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w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy Policji, Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Wojskowego, 
Centralnego Biura Antykorupcyjnego, 
Straży Granicznej, Straży Marszałkow-
skiej, Służby Ochrony Państwa, Pań-
stwowej Straży Pożarnej, Służby Cel-
no-Skarbowej i Służby Więziennej oraz 
ich rodzin, DzU z 2020 r., poz. 723.

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji wydał rozporządzenie zmie-
niające rozporządzenie w sprawie try-
bu postępowania i właściwości organu 
w zakresie zaopatrzenia emerytalnego 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Straży Granicznej, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży 
Pożarnej i Służby Celno-Skarbowej 
oraz ich rodzin, DzU z 2020 r., poz. 716.

24.04. Komendant główny Policji wy-
dał zarządzenie nr 7 zmieniające zarzą-
dzenie w sprawie regulaminu Komendy 
Głównej Policji, Dz. Urz. KGP z 2020 r., 
poz. 16.

27.04. Otwarto zlikwidowany w 2013 r. 
Posterunek Policji w Wolanowie (pow. 
radomski).

MAJ 

2.05. Obchodzono Dzień Flagi Rzeczy-
pospolitej Polskiej.

3.05. Obchodzono 229. rocznicę 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

8.05. Komendant główny Policji, 
po uwzględnieniu prośby o rozwiązanie 
stosunku służbowego, zwolnił ze służ-
by w Policji komendanta wojewódzkiego 
Policji w Gorzowie Wielkopolskim nad-
insp. Helenę Michalak.

Otwarto reaktywowany Posterunek Po-
licji w Sońsku (pow. ciechanowski).

11.05. Minęła 30. rocznica powstania 
Niezależnego Samorządnego Związku 
Zawodowego Policjantów. 

12.05. Prezydent RP Andrzej Duda za-
twierdził nową Strategię Bezpieczeństwa 
Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. 

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał rozporządzenie zmieniające 
rozporządzenie w sprawie pomieszczeń 
przeznaczonych dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwie-
nia, pokoi przejściowych, tymczasowych 
pomieszczeń przejściowych i policyjnych 
izb dziecka, regulaminu pobytu w tych 
pomieszczeniach, pokojach i izbach oraz 
sposobu postępowania z zapisami obra-
zu z tych pomieszczeń, pokoi i izb, DzU 
z 2020 r., poz. 887.

14.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji odwołał ze stanowiska 
komendanta Biura Spraw Wewnętrz-
nych Policji insp. Roberta Stacherę.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał obwieszczenie w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia ministra spraw wewnętrznych 
i administracji w sprawie szczegółowe-
go trybu postępowania przy udzielaniu 
wyróżnień policjantom, DzU z 2020 r., 
poz. 893.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał obwieszczenie w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia ministra spraw wewnętrznych 
i administracji w sprawie wysokości 
i szczegółowych zasad przyznawania, 
odmowy przyznania, cofania i zwraca-
nia przez policjantów równoważnika 
pieniężnego za brak lokalu mieszkalne-
go, DzU z 2020 r., poz. 946.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał obwieszczenie w sprawie 
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ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia ministra spraw wewnętrznych 
i administracji w sprawie szczegóło-
wych zasad przydziału, opróżniania 
i norm zaludnienia lokali mieszkalnych 
oraz przydziału i opróżniania tymcza-
sowych kwater przeznaczonych dla po-
licjantów, DzU z 2020 r., poz. 947.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji wydał obwieszczenie w sprawie 
ogłoszenia jednolitego tekstu rozporzą-
dzenia ministra spraw wewnętrznych 
i administracji w sprawie wysokości, 
warunków i trybu przyznawania po-
licjantom należności za podróże służ-
bowe i przeniesienia, DzU z 2020 r., 
poz. 903.

Komendant główny Policji wydał za-
rządzenie nr 8 zmieniające zarządze-
nie w sprawie struktury organizacyjnej 
i etatowej samodzielnych pododdziałów 
kontrterrorystycznych Policji, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 18.

15.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji na stanowisko komen-
danta Biura Spraw Wewnętrznych Poli-
cji powołał insp. Marka Ślizaka.

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji na stanowisko komendanta 
wojewódzkiego Policji w Łodzi powołał 
insp. Sławomira Litwina — dyrektora 
Gabinetu Komendanta Głównego Poli-
cji, pełniącego obowiązki komendanta 
wojewódzkiego Policji w Łodzi.

Minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji na stanowisko komendanta wo-
jewódzkiego Policji w Białymstoku po-
wołał insp. Roberta Szewca — komen-
danta wojewódzkiego Policji w Lublinie, 
pełniącego obowiązki komendanta wo-
jewódzkiego Policji w Białymstoku.

Minister spraw wewnętrznych i ad-
ministracji na stanowisko komen-
danta wojewódzkiego Policji w Kra-
kowie powołał insp. Romana Kustera 

— pierwszego zastępcę komendanta 
wojewódzkiego Policji w Poznaniu, 
pełniącego obowiązki komendan-
ta wojewódzkiego Policji w Krakowie.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 9 zmieniające zarządzenie 
w sprawie niektórych form organizacji 
i ewidencji czynności dochodzeniowo-
-śledczych Policji oraz przechowywa-
nia przez Policję dowodów rzeczowych 
uzyskanych w postępowaniu karnym, 
Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 19.

Komendant główny Policji wydał wy-
tyczne nr 2 zmieniające wytyczne 
w sprawie wykonywania niektórych 
czynności dochodzeniowo-ś led-
czych przez policjantów, Dz. Urz. KGP 
z 2020 r., poz. 20.

Komendant główny Policji wydał za-
rządzenie nr 10 w sprawie Jednolitego 
rzeczowego wykazu akt Policji, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 21.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 11 zmieniające zarządzenie 
w sprawie metod i form wykonywania 
w Policji zadań w zakresie legislacji, 
pomocy prawnej i informacji prawnej, 
Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 22.

18.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał obwieszczenie 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznych i administracji w sprawie 
legitymacji służbowych policjantów, 
DzU z 2020 r., poz. 986.

19.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie 
badań lekarskich osób zatrzymanych 
przez Policję, DzU z 2020 r., poz. 933.

Komendant główny Policji wydał zarzą-
dzenie nr 12 w sprawie Systemu Wspo-
magania Dowodzenia Policji, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 23.
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21.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji na stanowisko komen-
danta wojewódzkiego Policji w Bydgosz-
czy powołał insp. Piotra Leciejewskie-
go — pierwszego zastępcę komendanta 
wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, 
pełniącego obowiązki komendanta 
wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy.

22.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał obwieszczenie 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznych i administracji w sprawie 
opiniowania służbowego policjantów, 
DzU z 2020 r., poz. 1102.

25.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał obwieszczenie 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznych i administracji w sprawie 
trybu i warunków ustalania zdolno-
ści fizycznej i psychicznej policjantów 
do służby na określonych stanowi-
skach lub w określonych komórkach 
organizacyjnych jednostek Policji, DzU 
z 2020 r., poz. 1189.

27.05. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał obwieszczenie 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia ministra spraw 
wewnętrznych w sprawie szczegóło-
wych praw i obowiązków oraz przebie-
gu służby policjantów, DzU z 2020 r., 
poz. 1113.

29.05. Obchodzono Dzień Weterana 
Działań poza Granicami Państwa i Mię-
dzynarodowy Dzień Uczestników Misji 
Pokojowych. Uroczystości z okazji Dnia 
Weterana Działań poza Granicami Pań-
stwa odbyły się w Warszawie przed Gro-
bem Nieznanego Żołnierza. Uczestniczyli 
w nich marszałek Sejmu, Elżbieta Wi-
tek, minister obrony narodowej Mariusz 
Błaszczak, sekretarz stanu w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji Maciej Wąsik i zastępca komendanta 
głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha. 

CZERWIEC 

1.06. Szkoła Policji w Słupsku obcho-
dzi jubileusz 75-lecia działalności.

3.06. Otwarto zmodernizowany Komi-
sariat III Policji Komendy Miejskiej Po-
licji w Łodzi.

5.06. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał zarządzenie 
nr 48 w sprawie ustanowienia odznaki 
okolicznościowej Medal 20-lecia Utwo-
rzenia Centralnego Biura Śledczego, 
Dz. Urz. Min. SWiA z 2020 r., poz. 
64. Medal może być nadawany policjan-
tom i pracownikom Policji oraz innym 
osobom w uznaniu osiągnięć w walce 
z przestępczością zorganizowaną lub 
wspierania działań Centralnego Biura 
Śledczego.

Komendant główny Policji wydał za-
rządzenie nr 13 zmieniające zarządze-
nie w sprawie szczegółowych zasad 
przyznawania i użytkowania sprzętu 
transportowego w Policji, Dz. Urz. KGP 
z 2020 r., poz. 24.

8.06. Decyzją komendanta głównego 
Policji wznawiano procedurę doboru 
do służby w Policji.

9.06. Medal Parada dla XXX zmiany 
Jednostki Specjalnej Polskiej Policji od-
była się w bazie w Kosowskiej Mitrowi-
cy. 67 funkcjonariuszy odznaczono me-
dalem za służbę na rzecz wzmacniania 
bezpieczeństwa i utrzymania pokoju 
w Europie. 

10.06. Komendant główny Policji 
na stanowisko dyrektora Gabinetu Ko-
mendanta Głównego Policji Komendy 
Głównej Policji mianował podinsp. Iwo-
nę Kuc — zastępcę dyrektora Gabinetu 
Komendanta Głównego Policji Komen-
dy Głównej Policji pełniącą obowiąz-
ki służbowe na stanowisku dyrektora 
Gabinetu Komendanta Głównego Policji 
Komendy Głównej Policji.
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Komendant główny Policji mianował 
na stanowisko dyrektora Biura Ruchu 
Drogowego Komendy Głównej Policji 
insp. Piotra Owsiewskiego — zastępcę 
dyrektora Biura Ruchu Drogowego Ko-
mendy Głównej Policji, pełniącego obo-
wiązki służbowe na stanowisku dyrek-
tora Biura Ruchu Drogowego Komendy 
Głównej Policji.

10–14.06. Podczas przedłużonego 
weekendu w 336 wypadkach drogo-
wych zginęły 34 osoby, a 396 osób zo-
stało rannych. Zatrzymano 1869 nie-
trzeźwych kierujących. 

15.06. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji wydał obwieszczenie 
w sprawie ogłoszenia jednolitego tek-
stu rozporządzenia ministra spraw we-
wnętrznych i administracji w sprawie 
wysokości i warunków przyznawania 
policjantom równoważnika pieniężne-
go w zamian za umundurowanie, DzU 
z 2020 r., poz. 1299.

17.06. Rozstrzygnięto ogólnopolski 
konkurs plastyczno-filmowy pn. „Stok 
nie jest dla bałwanów”, który był zor-
ganizowany w ramach akcji informa-
cyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpie-
czeństwo na stoku”. Jego organizatorem 
była Komenda Główna Policji wspólnie 
ze Stowarzyszeniem Instruktorów i Tre-
nerów Narciarstwa Polskiego Związku 
Narciarskiego, z Polskim Związkiem 
Narciarskim oraz Fundacją PZU.

Do Kosowa odleciało 68 policjantów 
stanowiących skład XXXI zmiany Jed-
nostki Specjalnej Polskiej Policji.

19.06. Otwarto Posterunek Policji 
w Świętajnie (pow. szczycieński).

Minister spraw wewnętrznych i admi-
nistracji na stanowisko komendanta 
wojewódzkiego Policji w Szczecinie po-
wołał nadinsp. Tomasza Trawińskiego 
— komendanta wojewódzkiego Policji 
we Wrocławiu, pełniącego obowiązki 

komendanta wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie.

22.06. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji na stanowisko komen-
danta wojewódzkiego Policji we Wro-
cławiu powołał insp. Dariusza We-
sołowskiego — zastępcę komendanta 
wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, 
pełniącego obowiązki komendanta wo-
jewódzkiego Policji we Wrocławiu.

25.06. Na Cmentarzu Wojskowym 
na warszawskich Powązkach komen-
dant główny Policji gen. insp. dr Jaro-
sław Szymczyk złożył wieniec na gro-
bie byłego komendanta głównego Policji 
nadinsp. Marka Papały w 22. rocznicę 
tragicznej śmierci.

26.06. Otwarto Posterunek Policji 
w Łukcie (pow. ostródzki).

29.06. Minister spraw wewnętrznych 
i administracji na stanowisko komen-
danta wojewódzkiego Policji w Gorzowie 
Wielkopolskim powołał insp. Jarosła-
wa Pasterskiego — pierwszego zastęp-
cę komendanta wojewódzkiego Policji 
w Szczecinie, pełniącego obowiązki 
służbowe na stanowisku komendanta 
wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wiel-
kopolskim.

30.06. Komendant główny Policji wydał 
zarządzenie nr 14 w sprawie sposobu 
postępowania Policji na wypadek sytu-
acji podejrzenia popełnienia przestęp-
stwa prania pieniędzy oraz finansowa-
nia terroryzmu, Dz. Urz. KGP z 2020 r., 
poz. 27.

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

APRIL 2020

8.04. The Minister of Internal Affairs 
and Administration dismissed LTC PhD 
Anna Świerczewska-Gąsiorowska, from 
the position of Deputy Commandma-
nt Vice-Rector of the Police Academy 
in Szczytno.

9.04. The Minister of Internal Affairs 
and Administration appointed Col. PhD 
Andrzej Żyliński as Deputy Command-
mant Vice-Rector of the Police Academy 
in Szczytno.

The Minister of Internal Affairs and 
Administration issued an ordinance 
amending the ordinance on the pension 
authority competent to determine the 
right to pension provision for officers 
of the Police, the State Protection Of-
fice, the Internal Security Agency, the 
Intelligence Agency, the Central Anti-
Corruption Bureau, the Border Guard, 
the Government Protection Bureau, the 
State Protection Service, the State Fire 
Service, the Customs Service and the 
Customs and Fiscal Service and their 
families, DzU z 2020 r., poz. 661.

The Minister of Internal Affairs and 
Administration issued an ordinance 
amending the ordinance on the list 
of diseases and illnesses related to ser-
vice in the Police, Border Guard, State 
Protection Service and State Fire Ser-
vice, DzU z 2020 r., poz. 653.

10.04. On the 10th anniversary of the 
Smolensk catastrophe, the tribute for 
the departed was paid by the Minister 

of Internal Affairs and Administration 
Mariusz Kamiński and the National 
Police Chief Insp. Gen. PhD Jarosław 
Szymczyk, who laid flowers in front 
of the Monument to the Victims of the 
Smolensk Tragedy at Marshal Józef 
Piłsudski Square in Warsaw. Together 
with the heads of services of the Min-
istry of Internal Affairs and Adminis-
tration, the National Police Chief also 
placed a bundle of flowers on the grave 
of Władysław Stasiak, former Minister 
of Internal Affairs and Administration, 
who died tragically in the catastrophe 
and was buried in the Smolensk Quar-
ter at the Powazki Military Cemetery 
in Warsaw.

On the occasion of the 80th anniversa-
ry of the Katyn massacre, the National 
Police Chief Insp. Gen. PhD Jarosław 
Szymczyk, placed flowers and lit can-
dles of memory under the obelisk “For 
Fallen Policemen - Republic of Poland” 
and under the plaque in memory of po-
lice officers who died on duty.

13.04. The Day of Remembrance for 
the Victims of the Katyn Massacre was 
celebrated.

15.04. The 20th anniversary of the 
Central Police Investigation Bureau

The Minister of Internal Affairs and 
Administration issued an ordinance 
amending the ordinance on the so-
cial fund for pensioners of the Police, 
the Border Guard, the Government 
Protection Bureau, the State Protec-
tion Service, the State Fire Service, the 
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Customs Service and the Customs and 
Fiscal Service and their families, DzU 
z 2020 r., poz. 699.

16.04The Marshal of the Polish Parlia-
ment issued a notice on the announce-
ment of the uniform text of the Act 
on Retirement Provisioning of Police 
Officers, Internal Security Agency, In-
telligence Agency, Military Counterin-
telligence Service, Military Intelligence 
Service, Central Anti-Corruption Bu-
reau, Border Guard, Marshal’s Guard, 
State Protection Service, State Fire Ser-
vice, Customs and Fiscal Service and 
Prison Service and their families, DzU 
z 2020 r., poz. 723.

The Minister of Internal Affairs and 
Administration issued an ordinance 
changing the ordinance on the proce-
dure and competence of the authority 
in the field of retirement provision for 
officers of the Police, Internal Security 
Agency, Intelligence Agency, Central 
Anti-Corruption Bureau, Border Guard, 
State Protection Service, State Fire Ser-
vice and Customs and Fiscal Service and 
their families, DzU z 2020 r., poz. 716.

24.04. The National Police Chief issued 
Ordinance No. 7 amending the Ordi-
nance on the Regulations of the Gen-
eral Police Headquarters, Dz. Urz. KGP 
z 2020 r., poz. 16.

27.04. The Police Station in Wolanów 
(Radom county), which was closed 
in 2013, was reopened

MAY

2.05. Flag Day of the Republic of Po-
land was celebrated.

3.05. The 229th anniversary of the 
Constitution of 3rd May was celebrated.

8.05. The National Police Chief, having 
considered the request for dissolution 

of the service relationship, released 
from service in the Police the Re-
gional Police Commander in Gorzów 
Wielkopolski Ch Insp Helena Michalak.

A reactivated Police Station in Sońsk 
(Ciechanów county) was opened.

11.05. The 30th anniversary of the 
creation of the Independent Self-Gov-
erning Police Union was celebrated.

12.05. President of the Republic of Po-
land Andrzej Duda approved the new 
National Security Strategy of the Re-
public of Poland. 

The Minister for the Internal Affairs and 
Administration has issued a regulation 
amending the regulation on the prem-
ises for persons detained or brought for 
the purpose of sobriety, the transition 
rooms, the temporary transition rooms 
and the police children chamers, the 
rules of procedure for stays in those 
rooms and chambers and the proce-
dure for handling recordings of images 
from those rooms an chambers, DzU 
z 2020 r., poz. 887.

14.05. The Minister of Internal Affairs 
and Administration dismissed Col. Rob-
ert Stachera from the position of the 
Police Internal Affairs Office Chief.

The Minister of Internal Affairs and 
Administration issued a notice on the 
announcement of the consolidated 
text of the Ordinance of the Minister 
of Internal Affairs and Administration 
on the detailed procedure for award-
ing distinctions to police officers, DzU 
z 2020 r., poz. 893.

The Minister of Internal Affairs and 
Administration issued a notice on the 
announcement of the consolidated text 
of the Ordinance of The Minister of In-
ternal Affairs and Administration on the 
amount and detailed rules for granting, 
refusing, withdrawing and returning 
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by police officers the monetary equiva-
lent for lack of housing, DzU z 2020 r., 
poz. 946.

The Minister of Internal Affairs and Ad-
ministration has issued a notice on the 
announcement of the consolidated text 
of the Ordinance of The Minister of In-
ternal Affairs and Administration on the 
detailed rules for the allocation, empty-
ing and population standards of hous-
ing units and the allocation and emp-
tying of temporary accommodation for 
police officers, DzU z 2020 r., poz. 947.

The Minister of Internal Affairs and 
Administration issued a notice on the 
announcement of the consolidated 
text of the Ordinance of The Minister 
of Internal Affairs and Administration 
on the amount, conditions and proce-
dures for granting police officers pay-
ments for business trips and transfers, 
DzU z 2020 r., poz. 903.

The National Police Chief issued Ordi-
nance No. 8 amending the Ordinance 
on the organisational and staffing 
structure of independent counterter-
rorist subunits of the Police, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 18.

15.05. The Minister of Internal Affairs 
and Administration appointed Col. 
Marek Ślizak as Chief of the Police In-
ternal Affairs Office.

The Minister of Internal Affairs and Ad-
ministration appointed Col. Sławomir 
Litwin, the Director of the Cabinet 
of the National Police Chief and acting 
Regional Police Chief in Lodz, as the 
Chief of the Regional Police Headquar-
ters in Lodz.

The Minister of Internal Affairs and Ad-
ministration appointed Col. Robert Sze-
wiec, the Regional Police Chief in Lu-
blin and acting Regional Police Chief 
in Białystok,  as the Regional Police 
Chief in Białystok .

The Minister of Internal Affairs and 
Administration appointed Col. Roman 
Kuster, the First Deputy Chief of the Re-
gional Police Headquarters in Poznań 
and acting Regional Police Chief of the 
Krakow Regional Police, as the Regional 
Police Chief in Krakow.

The National Police Chief issued Ordi-
nance No. 9 amending the Ordinance 
on certain forms of organisation and 
recording of police investigation activi-
ties and the storage by the Police of ma-
terial evidence obtained in criminal 
proceedings, Dz. Urz. KGP z 2020 r., 
poz. 19.

The National Police Chief issued guide-
lines No. 2 amending the guidelines 
on the performance of certain investiga-
tive activities by police officers, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 20.

The National Police Chief issued Ordi-
nance No. 10 on the unified substan-
tive list of Police files, Dz. Urz. KGP 
z 2020 r., poz. 21.

The National Police Chief issued Ordi-
nance No. 11 amending the Ordinance 
on methods and forms of performing 
tasks in the Police with regard to legis-
lation, legal assistance and legal infor-
mation, Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 22.

18.05. The Minister of Internal Affairs 
and Administration issued a notice 
on the announcement of the uniform 
text of the Regulation of the Minister 
of Internal Affairs and Administra-
tion on police officers’ ID cards, DzU 
z 2020 r., poz. 986.

19.05. The Minister of Internal Affairs 
and Administration issued a regulation 
amending the regulation on medical ex-
aminations of persons detained by the 
Police, DzU z 2020 r., poz. 933.

The National Police Chief issued Ordi-
nance No. 12 on the Police Command 
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Support System, Dz. Urz. KGP z 2020 r., 
poz. 23.

21.05. The Minister of Internal Affairs 
and Administration appointed Col. Piotr 
Leciejewski, the First Deputy of Region-
al Police Chief in Wroclaw and acting Re-
gional Police Chief in Bydgoszcz, as the 
Regional Police Chief in Bydgoszcz.

22.05. The Minister of Internal Affairs 
and Administration issued a notice 
on the announcement of the consolidat-
ed text of the Ordinance of the Minister 
of Internal Affairs and Administration 
on the official opinion of police officers, 
DzU z 2020 r., poz. 1102.

25.05. The Minister of Internal Af-
fairs and Administration issued an an-
nouncement on announcing a con-
solidated text of the ordinance of the 
Minister of Internal Affairs and Admin-
istration on the procedure and condi-
tions for determining the physical 
and mental capacity of police officers 
to serve in specific positions or in spe-
cific organizational Police units, DzU 
z 2020 r., poz. 1189.

27.05. The Minister of Internal Affairs 
and Administration issued a notice 
on the announcement of the consoli-
dated text of the Ordinance of the Min-
ister of Internal Affairs and Administra-
tion on detailed rights and obligations 
and the course of police service, DzU 
z 2020 r., poz. 1113.

29.05. The Foreign Military Opera-
tions Veterans Day and the Interna-
tional Day of Participants in Peace-
keeping Missions were celebrated. The 
celebrations on the occasion of the For-
eign Military Operations Veterans Day 
took place in Warsaw in front of the 
Tomb of the Unknown Soldier. It was 
attended by the Speaker of the Polish 
Parliament, Elżbieta Witek, Minister 
of National Defence Mariusz Błaszczak, 
Secretary of State at the Ministry of the 

Internal Affairs and Administration 
Maciej Wąsik and the Deputy Com-
mander in Chief of the Police Ch Insp 
Kamil Bracha. 

JUNE 

1.06. Slupsk Police School celebrates 
its 75th anniversary.

3.06. The modernized Police Station 
No. III of the City Police Headquarters 
in Lodz was opened.

5.06. The Minister of Internal Affairs 
and Administration issued Ordinance 
No. 48 on the establishment of a spe-
cial badge Medal of the 20th Anniver-
sary of the Establishment of the Cen-
tral Investigation Bureau, Dz. Urz. Min. 
SWiA z 2020 r., poz. 64. The medal may 
be awarded to police officers and em-
ployees of the Police and other persons 
in recognition of their achievements 
in the fight against organised crime 
or in supporting the activities of the 
Central Investigation Bureau.

The National Police Chief issued Ordi-
nance No. 13 amending the Ordinance 
on detailed rules for granting and us-
ing transport equipment in the Police, 
Dz. Urz. KGP z 2020 r., poz. 24.

8.06. By the decision of the National 
Police Chief, the recruitment procedure 
for service in the Police was resumed.

9.06. The Medal Parade for the XXX 
rotation of the Polish Police Special 
Unit took place in the base in Mitro-
wica, Kosowo. 67 police officers were 
awarded the medal for their service 
to strengthen security and maintain 
peace in Europe.

10.06. The National Police Chief ap-
pointed Maj. Iwona Kuc, the Deputy 
director of the Cabinet of the Na-
tional Police Chief of the National 
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Police Headquarters and acting Direc-
tor of the Cabinet of the National Po-
lice Chief of the National Police Head-
quarters, as the Director of the 
Cabinet of the National Police Chief 
of the National Police Headquarters.

The National Police Chief appointed Col. 
Piotr Owsiewski, the Deputy Director 
of the Road Traffic Office of the National 
Police Headquarters and acting Direc-
tor of the Road Traffic Office of the Gen-
eral Police Headquarters, as Director 
of the Road Traffic Office of the General 
Police Headquarters.

10–14.06. During the extended week-
end, 34 people were killed and 396 
injured in 336 road accidents. 1869 
drunk drivers were detained. 

15.06. The Minister of Internal Affairs 
and Administration issued a notice 
on the announcement of the consoli-
dated text of the Ordinance of The Min-
ister of Internal Affairs and Adminis-
tration on the amount and conditions 
of granting police officers the monetary 
equivalent in exchange for uniforms, 
DzUz 2020 r., poz. 1299.

17.06. A nationwide art and film 
competition called „Stok nie jest dla 
bałwanów” [“The slope is not for reck-
less people”], which was organized 
as part of the information and education 
campaign „Kręci mnie bezpieczeństwo 
na stoku” [“I’m turned on by safety 
on the slope”], was resolved. It was or-
ganized by the National Police Head-
quarterstogether with the Association 
of Ski Instructors and Trainers of the 
Polish Ski Association, the Polish Ski 
Association and the PZU Foundation..

68 police officers who were part of the 
XXXI rotation of the Polish Police Spe-
cial Unit flew to Kosovo.

19.06. A Police Station was opened 
in Świętajno (Szczytno county).

The Minister of Internal Affairs and Ad-
ministration appointed Ch Insp Tomasz 
Trawiński, the Regional Police Chief 
in Wroclaw and acting Regional Police 
Chief in Szczecin, as the Regional Police 
Chief in Szczecin.

22.06. The Minister of Internal Affairs 
and Administration appointed Col. 
Dariusz Wesołowski, the Regional Po-
lice Chief in Wroclaw and acting Re-
gional Police Chief in Szczecin, as the 
Regional Police Chief in Wroclaw.

25.06. At the Powazki Military Cem-
etery in Warsaw, the National Police 
Chief Insp. Gen. PhD Jarosław Szymc-
zyk placed a wreath on the grave of the 
former National Police Chief, Ch insp 
Marek Papała, on the 22nd anniversary 
of his tragic death.

26.06. The Police Station was opened 
in Łukta (Ostróda county).

29.06. The Minister of Internal Affairs 
and Administration appointed Col. 
Jarosław Pasterski, the First Deputy 
Chief of the Regional Police in Szczecin 
and acting Regional Police Chief in Gor-
zów Wielkopolski, as the Regional Po-
lice Chief in Gorzów Wielkopolski.

30.06. The National Police Chief issued 
Ordinance No. 14 on how to proceed 
in case of suspicion of money launder-
ing and terrorist financing, Dz. Urz. 
KGP z 2020 r., poz. 27.

Dariusz KAMASSA
Police Academy

 in Szczytno

Information source: 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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