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Katalog zadań, jakie ustawodawca postawił Policji do re-
alizacji, jest bardzo obszerny. Najważniejszym jest ochrona 
życia i zdrowia obywateli oraz ich mienia. Życie i zdrowie 
są to wartości nadrzędne, które muszą być chronione. Tylko 
w ten sposób, gdy obywatel będzie miał poczucie bezpie-
czeństwa, będzie mógł ufać państwu, w którym funkcjonuje. 
Kolejne zadania Policji również są ściśle powiązane z utrzy-
maniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Niewątpli-
wie zapewnienie spokoju w miejscach publicznych, m.in. 
w środkach komunikacji, realizuje politykę bezpieczeństwa 
wewnętrznego. 

Do zadań Policji należy również inicjowanie działań mających na 
celu zapobieganie przestępczości. Działania te mają na celu ograni-
czenie zjawisk kryminogennych, które są źródłem przestępczości. 
Skoro Policja funkcję ochronną realizuje przez zapobieganie, nie 
mogło zabraknąć w ustawie zadań odnoszących bezpośrednio do 
eliminacji naruszeń prawa. Dlatego też do obowiązków Policji nale-
ży ściganie sprawców popełnianych przestępstw i wykroczeń. Aby 
wypełnić ten obowiązek, Policja realizuje czynności w ramach  
procesu wykrywczego.

Przepis art. 2 kpk określa cele procesu karnego oraz proceso-
wą zasadę prawdy materialnej. W literaturze przyjmuje się, 
że zasadniczym celem postępowania karnego jest realizacja 

prawa karnego materialnego, tj. wykonanie szczególnego 
nakazu skierowanego do organów władzy państwowej, za-
wartego w przepisie ustawy karnej, określającym typ czynu 
przestępnego zarzuconego oskarżonemu i jego konsekwen-
cje – z uwzględnieniem wszelkich dyrektyw i reguł za-
wartych w części ogólnej Kodeksu karnego. Przepis art. 2  
§ 1 kpk wyraża następujące ogólne dyrektywy postępowania 
karnego: 1) trafnej reakcji (represji); 2) ochrony interesów 
pokrzywdzonego i poszanowania jego godności; 3) rozstrzy-
gnięcia sprawy w rozsądnym terminie. Cele procesu karnego 
określone w art. 2 § 1 kpk powinny być realizowane w każdej 
sprawie1 („…Niewątpliwie na akceptację zasługuje znany 
pogląd, że lepiej jest, iżby stu winnych miało ujść odpowie-
dzialności karnej, niżby jedna osoba niewinna miała zostać 
ukarana. Pogląd ten z całą mocą odnosi się do demokratycz-
nego państwa, jakim jest Rzeczpospolita Polska. Należy przy 
tym mieć na uwadze unormowanie art. 2 § 1 pkt 2 k.p.k.  
O celach procesu określonych w tym przepisie należy pamię-
tać przy procedowaniu w każdej sprawie karnej. Kładąc ak-
cent na określenie pierwszego ze wskazanych w wymienio-
nym przepisie celu procesu karnego (tzn. wykrycie sprawcy 
i pociągnięcie go do odpowiedzialności), podkreślić wypa-
da rzecz przecież oczywistą, że uwolnienie oskarżonego od 
odpowiedzialności karnej, mimo spełnienia tych przesłanek 
wskazanych w prawie karnym materialnym i procesowym, jest 
sprzeczne z zasadami legalizmu, narusza społeczne poczucie 
sprawiedliwości, podważa zaufanie społeczeństwa do pracy 
organów wymiaru sprawiedliwości…”)2. Według zapisów 

PROCES WYKRYWCZY
realizowany przez Policję
w postępowaniu karnym

Zastępca Kierownika
Zakładu Służby Kryminalnej CSP

mł. insp. dr inż. Robert Maciejczyk

W obecnym systemie prawnym jednym z organów odpowiedzialnych za właściwą realizację polityki bez-
pieczeństwa w państwie jest Policja. W ustawie o Policji ustawodawca wskazał rolę, jaką Policja odgry-
wa w społeczeństwie. Podkreślił, że jest to uzbrojona i umundurowana formacja ochronna, która ma 
służyć społeczeństwu, a do jej podstawowych zadań należy ochrona bezpieczeństwa ludzi oraz utrzyma-
nie bezpieczeństwa i porządku publicznego.
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art. 2 § 1 pkt 1 kpk sprawca przestępstwa ma zostać wykryty 
i pociągnięty do odpowiedzialności karnej, a osoba niewinna 
– od tej odpowiedzialności ma zostać uwolniona. Przypisa-
nie winy w sensie procesowym będzie możliwe, jeżeli przed 
sądem zostanie przeprowadzony dowód winy. Obowiązek 
udowodnienia winy spoczywa na oskarżycielu, co wynika  
z zasady domniemania niewinności oskarżonego. Dyrektywa 
trafnej reakcji prawnej (trafnej represji, trafnego orzekania) 
wyrażona została w art. 2 § 1 pkt 1 i 2. Przyjmuje się, że 
wynikają z niej następujące postulaty: 1) nikt niewinny nie 
poniesie odpowiedzialności; 2) nikt winny nie powinien po-
nieść odpowiedzialności większej, niż na to zasłużył; 3) nikt 
winny nie powinien ujść odpowiedzialności; 4) nikt winny 
nie powinien ponieść odpowiedzialności mniejszej, niż na to 
zasłużył. Trafna reakcja na popełnienie przestępstwa powin-
na uwzględniać cele kary w stosunku do sprawcy, nie pomi-
jając jej funkcji ogólnej służącej umacnianiu poszanowania 
prawa i zasad współżycia społecznego, mając na względzie 
interes osób pokrzywdzonych przestępstwem3. 

„Celem postępowania karnego jest nie tylko prawidłowe za-
stosowanie prawa karnego materialnego w konkretnej sprawie, 
ale także ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu prze-
stępstwa, dzięki czemu osiągnięte zostaną zadania w zakresie 
profilaktyki (zapobiegania przestępstwom), a także umacniania 
poszanowania prawa i zasad współżycia społecznego”4. 

Wymieniony cel skonkretyzowany jest w art. 366 § 1 kpk, 
który nakłada na przewodniczącego składu orzekającego obo-
wiązek kierowania rozprawą i czuwania nad jej prawidłowym 
przebiegiem oraz baczenie, aby zostały ujawnione wszystkie 
istotne okoliczności sprawy5. 
Dyrektywa ochrony interesów pokrzywdzonego. Wyrażony  
w art. 2 § 1 pkt 3 wymóg uwzględnienia prawnie chronionych 
interesów pokrzywdzonego, przy jednoczesnym poszanowa-
niu jego godności, jako cel postępowania karnego oznacza 
wzmocnienie jego pozycji procesowej6. 
Dyrektywa rozstrzygnięcia sprawy w rozsądnym terminie, roz-
poznania sprawy w rozsądnym terminie (inaczej szybkości 
postępowania) została wyrażona w art. 45 ust. 1 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, stosownie do którego każdy ma 
prawo do sprawiedliwego i jawnego rozpatrzenia sprawy bez 
nieuzasadnionej zwłoki przez właściwy miejscowo, rzeczowo 
oraz instancyjnie, niezawisły i bezstronny sąd7. 
Z określonej w art. 2 § 2 kpk zasady prawdy materialnej 
wypływa dyrektywa, że podstawę wszelkich rozstrzygnięć 
powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne. Przez 
prawdziwe ustalenie należy rozumieć ustalenie, które zosta-
ło udowodnione, a więc takie, gdy w świetle przeprowadzo-
nych dowodów fakt przeciwny jest niemożliwy lub wysoce 
nieprawdopodobny. Obowiązek udowodnienia należy odno-
sić tylko do ustaleń niekorzystnych dla oskarżonego, gdyż 
korzysta on z domniemania niewinności (art. 5 § 1 kpk),  
a niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na jego 
korzyść (art. 5 § 2 kpk). Z tych względów wydanie wyro-
ku uniewinniającego jest konieczne nie tylko wówczas, gdy 
wykazano niewinność oskarżonego, lecz również wtedy, gdy 
nie udowodniono mu, że jest winny popełnienia zarzucone-
go mu przestępstwa. W tym wypadku wystarczy, że zostaną 

uprawdopodobnione twierdzenia oskarżonego zaprzecza-
jącego tezom aktu oskarżenia. Co więcej, wyrok uniewin-
niający musi zapaść również wtedy, gdy wykazywana przez 
oskarżonego teza jest wprawdzie nieuprawdopodobniona,  
a organ ścigania wykorzystał wszelkie możliwości wyjaśnie-
nia faktów wątpliwych i nie udowodnił sprawstwa i winy8.
Cel postępowania karnego w postaci sprawiedliwości mate-
rialnej i proceduralnej. W doktrynie procesu karnego przyj-
muje się, że osiągnięcie stanu sprawiedliwości materialnej 
sprowadza się do adekwatnego i słusznego zastosowania 
norm prawa karnego materialnego, zaś osiągnięcie stanu spra-
wiedliwości proceduralnej – na przestrzeganiu reguł rzetel-
nego procesu. Dostrzega się także potrzebę posługiwania się 
pojęciem uczciwego procesu, albowiem w ten sposób zwraca 
się uwagę na pewien zespół takich cech procesu karnego, do-
stosowanych do współczesnych standardów międzynarodo-
wych, które zabezpieczają w nim poszanowanie podstawo-
wych praw jego uczestników, w tym zwłaszcza oskarżonego, 
a zarazem stwarzają odpowiednie warunki dla sprawiedliwe-
go wyrokowania9.

Etapy postępowania karnEgo

W polskim systemie prawa art. 42 ust. 3 Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej stanowi, że „Każdego uważa się za 
niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie stwierdzona pra-
womocnym wyrokiem sądu”. Z powyższego wynika, że ani 
Policja, ani prokurator nie mogą przesądzać o winie konkret-
nej osoby. Stwierdzić winę jest władny jedynie sąd, wydając 
wyrok, który ponadto musi się stać prawomocnym rozstrzy-
gnięciem. 
Postępowanie karne dzieli się na następujące stadia: 
– postępowanie przygotowawcze (prowadzone w formie 

śledztwa albo dochodzenia), 
– postępowanie główne (przed sądem I instancji), 
– postępowanie odwoławcze (kontrolne, przed sądem II in-

stancji), 
– postępowanie wykonawcze. 
Pierwszy etap sprawy karnej – postępowanie przygotowawcze 
– prowadzone jest (z reguły) przez Policję lub prokuratora, 
czyli tzw. organy ścigania. Na tym etapie dowody są zbierane  
i utrwalane w formie procesowej (możliwe do wykorzystania 
w toku dalszego postępowania). Należy zaznaczyć, że czyn-
ności operacyjne lub nieformalne rozmowy udokumentowane 
notatką policjanta nie stanowią dowodu. 
Dowodem jest m.in. zeznanie świadka utrwalone w postaci 
protokołu, przy czym należy zaznaczyć, że świadek podczas 
czynności przesłuchania powinien zostać pouczony o przysłu-
gujących mu prawach i obowiązkach (o możliwości odmowy 
zeznań, o odpowiedzialności za fałszywe zeznania, o możli-
wości objęcia ochroną Policji itd.). Tylko tak przeprowadzony 
dowód z przesłuchania świadka ma moc dowodową. Na etapie 
postępowania przygotowawczego organy ścigania najczęściej 
przeprowadzają dowody z przesłuchań świadków i podejrza-
nych, zbierają i zabezpieczają dowody rzeczowe (technicznie 
i procesowo) i występują o wydanie opinii przez biegłych. 
Postępowanie przygotowawcze ma dwa podetapy ‒ postę-
powanie w sprawie (in rem) i postępowanie przeciwko ozna-
czonej osobie (in personam). Z postępowaniem „w sprawie” 
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mamy do czynienia, gdy w danej sprawie karnej nie występuje 
jeszcze podejrzany. Postępowanie to przekształca się w postę-
powanie przeciwko osobie z chwilą wydania postanowienia  
o przedstawieniu zarzutów bądź z chwilą przesłuchania oso-
by podejrzanej w charakterze podejrzanego. W tym etapie 
najważniejszym podmiotem jest prokurator. Postępowanie to 
kończy się w zasadzie z momentem skierowania do sądu aktu 
oskarżenia. 
Drugi etap postępowania karnego stanowi postępowanie są-
dowe, w którego trakcie sąd musi zapoznać się ze wszystkimi 
zgromadzonymi w sprawie dowodami, zanim orzeknie, czy 
podejrzany (który od momentu wniesienia aktu oskarżenia 
do sądu ‒ nazywany jest oskarżonym) popełnił zarzucone mu 
przestępstwo, czy też jest niewinny. Świadkowie, którzy już 
byli przesłuchani przez Policję lub prokuratora, mogą być 
ponownie przesłuchani przed sądem. Dopiero po ujawnieniu 
wszystkich dowodów sąd wyda wyrok. Niezbywalnym pra-
wem każdego skazanego jest prawo do apelacji, czyli odwo-
łania się od wydanego wyroku. Złożenie pisemnego odwoła-
nia stanowi początek trzeciego elementu procesu karnego, ja-
kim jest postępowanie odwoławcze. Prawidłowo wniesiona  
i spełniająca wszelkie wymogi apelacja prowadzi do ponow-
nego rozpatrzenia sprawy, z uwzględnieniem dodatkowych, 
zawartych w niej przesłanek. Niewniesienie apelacji skutku-
je uprawomocnieniem się wyroku sądu pierwszej instancji. 
Całość procesu karnego kończy postępowanie wykonawcze. 
Po wydaniu przez sąd prawomocnego i ostatecznego wyroku 
skazującego na kary opisane w Kodeksie karnym obowiązko-
wo musi nastąpić ich wyegzekwowanie. Gdy wyrok staje się 
prawomocny i wykonalny, swój początek ma postępowanie 
wykonawcze. Reguły egzekwowania kar ustawodawca prze-
widział w Kodeksie karnym wykonawczym, który szczegó-
łowo opisuje odbywanie lub wykonanie kary. Podkreślenia 
wymaga fakt, że skazany zawsze zachowuje swoje prawa  
i wolności obywatelskie, a ich ograniczenie następuje tylko  
z mocy ustawowych zapisów.

PROCES WYKRYWCZY 

Proces wykrywczy jest inicjowany przez uzyskaną informację 
o przestępstwie, której źródła są procesowe bądź pozaproceso-
we. W postępowaniu karnym istotną rolę pełni zawiadomienie 
o przestępstwie. Najważniejszym elementem będzie zawiado-
mienie o popełnieniu przestępstwa, zazwyczaj osoba zaintere-
sowana będzie mogła złożyć je ustnie lub pisemnie. Najczę-
ściej zawiadomienia składa pokrzywdzony, ale również może 
zrobić to inna osoba, a w przypadku instytucji państwowych 
i samorządowych – wyznaczony przedstawiciel tych insty-
tucji. Proces wykrywczy w przypadku uzyskania informacji 
pozaprocesowych rozpoczyna sprawdzenie, czy informacja ta 
jest wiarygodna i czy rzeczywiście zostało popełnione prze-
stępstwo. W tak zorganizowanej strukturze pracy organów 
ścigania, po otrzymaniu informacji, następują elementy pracy 
łączące ze sobą czynności procesowe i czynności operacyjno- 
-rozpoznawcze.
System wykrywania sprawców przestępstw to przede wszyst-
kim katalog uprawnień służb porządku publicznego i jej funk-
cjonariuszy. Poza uprawnieniami procesowymi, chodzi tu  
o uprawnienia: do prowadzenia czynności operacyjno-rozpo-

znawczych, w tym stosowania środków techniki operacyjnej, 
do postępowania z danymi osobowymi, do wykorzystania na-
rzędzi technicznych. Prowadzenie czynności wykrywczych 
jest niczym innym, jak celowym, dynamicznym i względnie 
określonym sposobem działań zamierzonych i prowadzą-
cych do skonkretyzowania celów określonych mianem po-
jęcia wykrywania. Nazwane są mianem względnie określo-
nych, ponieważ sam proces stanowi niezwykle zwarty oraz 
konsekwentny system i, co jest najważniejsze, mieści się on  
w granicach prawa, jednakże jako jedna zwarta całość nie zo-
stał jeszcze zawarty w żadnej dziedzinie prawa10. Celowość 
tychże czynności nastawiona jest na realizację ściśle określo-
nych celów dotyczących ustalenia i wykrycia (ewentualnego 
zatrzymania) sprawcy popełnionego przestępstwa. Cała pra-
ca operacyjna jest niezmiernie ważnym elementem procesu 
wykrywczego. Rozpoczęcie procesu karnego nigdy nie jest 
gwarancją uzyskania sukcesu, którym jest ustalenie sprawcy 
przestępstwa i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej 
za popełniony czyn. Postępowanie karne jest ukierunkowane 
praktycznie na zgromadzenie dowodów, a nie na przedstawie-
nie konkretnego rozwiązania czy też wskazanie pomysłu na 
działania wykrywcze. Proces wykrywania przestępców oraz 
przestępstw jest jednym z podstawowych zainteresowań kry-
minalistyki. Proces wykrywczy stanowi jeden z głównych 
kierunków działań wszystkich organów ścigania, które mają 
możliwość korzystania z wiedzy kryminalistycznej. Spraw-
ność oraz skuteczność w prowadzeniu działań wykrywczych 
ma ogromnie ważne znaczenie dla całego procesu dowodze-
nia. Zasadą jest, że nie ma możliwości dowodzenia bez wcze-
śniejszego wykrycia sprawcy, a przynajmniej jego czynu. Do 
realizacji tego celu służą różnorodne środki. Istotą samego 
procesu wykrywania jest ogół działań podejmowanych przez 
organy ścigania, nastawionych na wykrycie zaistniałego zda-
rzenia, określonego jako przestępstwo, na uzyskanie wszela-
kich informacji pozwalających na postawienie hipotezy doty-
czącej osoby odpowiedzialnej za zaistniałe zdarzenie oraz na 
ustalenie wszystkich niezbędnych danych odnoszących się do 
sprawcy popełnionego czynu, a zwłaszcza miejsca jego poby-
tu, oraz na zebranie materiału dowodowego niezbędnego do 
przedstawienia zarzutu i wniesienia aktu oskarżenia.

Wykrywanie sprawcy jako sam proces jest niezmiernie długie  
i skomplikowane. Składa się na nie wiele różnorodnych działań 
organów ścigania. Całokształt tychże działań inaczej nazy-
wany jest procesem wykrywania sprawcy zdarzenia. 
Proces ten zasadniczo obejmuje takie działania wykrywcze, 
jak: pozyskanie wstępnych informacji; wykrywanie źródeł wstęp-
nych informacji; analiza, uzupełnianie oraz sprawdzanie wstęp-
nych informacji; wykorzystanie wstępnych informacji do nakre-
ślenia profilu osobowego sprawcy; ustalenie danych osobowych 
hipotetycznego sprawcy; poszukiwanie podejrzanego; schwyta-
nie sprawcy; zgromadzenie wszelkich materiałów mających zna-
czenie w sprawie. 

Przedstawiony powyżej schemat przedstawia pełny układ 
działań wykrywczych. Warto zaznaczyć, iż w rzeczywisto-
ści często jest tak, że działania te ograniczają się zaledwie do 
trzech z powyżej wymienionych etapów bądź nawet do jed-
nego, kiedy mamy do czynienia ze złapaniem sprawcy na go-

PROCES WYKRYWCZY



              

                     

5

rącym uczynku. Podstawowymi czynnikami, które kształtują 
proces wykrywania sprawców zdarzeń oraz ich efektywność, 
są: określenie rodzaju zdarzenia, jakie nastąpiło, czy popeł-
niono zbrodnię czy występek – jest to niezmiernie ważne, 
albowiem ustalając status zdarzenia, dobiera się do niego od-
powiednie metody wykrywania oraz kierunek całego procesu, 
co w głównej mierze przesądza o poziomie utrudnienia tegoż 
procesu; charakter źródeł informacyjnych, ich jakość oraz 
liczba – czynnik ten wpływa na efektywność działań; czas, 
który minął od momentu popełnienia przestępstwa do uzyska-
nia pierwszych informacji, jak również czas od zgromadzenia 
informacji do wszczęcia działań wykrywczych – działania te 
muszą zostać przeprowadzone jak najszybciej, albowiem im 
ten czas jest dłuższy, tym trudniej wykryć prawdę; czynniki 
sytuacyjne oraz okoliczności zdarzenia stanowią wszystkie 
specyficzne cechy miejsca zdarzenia, jak również odnalezio-
ne na nim ślady; ustalenie osobowości sprawcy oraz zespołu 
charakteryzujących go cech – czynnik ten znacząco wpływa 
na determinację działań wykrywczych mających związek  
z podejmowanymi przez sprawcę zdarzenia czynnościami, 
które niejako mają na celu uniknięcie jego wykrycia; użycie 
odpowiednich środków i sił celem wykrycia sprawcy – jest to 
inaczej czynnik jakościowy, który wskazuje wysoki poziom 
techniczny używanych środków oraz duży stopień fachowości 
wszystkich osób prowadzących działania wykrywcze.
Aby prawidłowo rozpocząć proces wykrywania sprawcy 
zdarzenia, początkowo trzeba ustalić kierunki podejmo-
wania kolejnych działań wykrywczych. Ustalenie wszyst-
kich kierunków działania odbywa się poprzez tzw. model 
wykrywania, który jest określony jako wykrywanie prze-
stępcy sensu stricto. Model ten bazuje na zagadnieniach, 
które stanowią punkt wyjścia do rozpoczęcia działań wy-
krywczych, a przedstawiają się one następująco: miejsce 
przed zaistniałym zdarzeniem – czyli te miejsca, w których 
ofiara przestępstwa bądź przestępca przebywali w niedłu-
gim czasie od zaistniałego zdarzenia; miejsce zdarzenia 
– miejsce, w którym popełniono przestępstwo, odnajdzie-
my w nim znaczące ilości śladów; miejsce po zaistniałym 
zdarzeniu – wszelkie miejsca, w których potencjalni prze-
stępcy mogli przebywać, ukryć swoje ofiary bądź skra-
dzione przedmioty, jeżeli mamy do czynienia z kradzieżą, 
jak również wszystkie odcinki dróg, którymi sprawca od-
dalał się od miejsca zdarzenia; ofiara oraz jej środowisko  
– w przypadku zgwałceń, rozbojów czy też zabójstw stanowi 
ona podstawowy element procesu wykrywczego, ponieważ 
policjanci muszą ustalić, kim tak naprawdę był dla prze-
stępcy pokrzywdzony, czy tak, jak to jest w przypadkach 
zgwałceń i rozbojów – osobą przypadkową, obserwowaną 
przez sprawcę krótki czas, czy jeżeli chodzi o zabójstwa  
– osobą bardzo dobrze znaną sprawcy, członkiem jego 
rodziny czy znajomym. Warto zaznaczyć, iż każdy czło-
wiek zasadniczo żyje w trzech potencjalnych kręgach, 
którymi są: krąg rodzinny, czyli najbliższy, krąg ogólno-
społeczny oraz krąg znajomych. W pierwszej fazie roz-
poznania Policja poszukuje związku ofiary z przestęp-
cą. Zazwyczaj zaczyna się, jeżeli mamy do czynienia na 
przykład z zabójstwem, od kręgu osób najbliższych, po 
czym proces wykrywczy jest kierowany na pozostałych 
potencjalnych sprawców z pozostałych kręgów: środowi-
sko skonfliktowane z ofiarą – jest jedną z kolejnych płasz-
czyzn poszukiwania w ramach procesu wykrywczego (bar-
dzo często bywa tak, że ofiara miała niegdyś konflikt ze 

sprawcą); środowisko kryminogenne – jest to środowisko,  
z którego wywodzi się przestępca, albowiem często zdarza 
się tak, że osoby dopuszczające się np. kradzieży czy roz-
boju są powiązane z jakąś grupą przestępczą bądź w dzie-
ciństwie miały do czynienia z podobnego typu zdarzeniami. 
Analiza zgromadzonych materiałów pozwala na wykorzysta-
nie wszelkiego rodzaju danych, które w jakiś sposób mogą 
być powiązane ze sprawami już kiedyś zgromadzonymi 
przez Policję. Czynności operacyjno-rozpoznawcze służą do 
realizowania zadań Policji i mają one z reguły charakter nie-
jawny, a podstawy prawne są w przepisach ustawy o Policji. 
Analizując powyższe, można stwierdzić, że definicja procesu 
wykrywczego nie istnieje. Jedynie definiowana jest funkcja 
kryminalistyki, funkcja wykrywcza, która realizuje główny 
cel całej kryminalistyki – wykrycie sprawcy, jego narzędzi 
i sposobów dokonania przestępstwa poprzez zebranie, oce-
nę i analizę informacji, za pomocą wiedzy, metod, technik 
opracowanych przez funkcję rozpoznawczą kryminalistyki11. 
Po prostu skuteczność walki z przestępczością będą stanowić 
rutynowe działania organów ścigania, do których możemy 
zaliczyć metody pracy operacyjno-rozpoznawczej i czynno-
ści procesowe w połączeniu z technicznym i procesowym 
zabezpieczeniem śladu – w wielopłaszczyznowym procesie 
karnym – stanowiącym tzw. proces wykrywczy. Nie można 
tutaj pominąć ciągłego rozwoju technicznego, który deter-
minuje nie tylko działania służb bezpieczeństwa i porządku 
publicznego, ale również działania sprawców, którzy wyko-
rzystują „nowinki” techniczne w popełnianiu przestępstw.

Niniejsze wydanie „Kwartalnika Policyjnego” przybliża tylko 
wybrane elementy procesu wykrywczego, w tym m.in. zagad-
nienia dotyczące procesowego i technicznego zabezpieczenia śla-
dów/dowodów; europejskich instrumentów prawa czy profilowania 
sprawców, a także wybranych aspektów takich czynności proceso-
wych, jak przesłuchanie, przeszukanie, okazanie.

1 M. Cieślak, Polska procedura, PWN, Warszawa 1973, s. 9; J. Tyl-
man, w: M. Siewierski, J. Tylman, M. Olszewski, Postępowanie 
karne w zarysie, Warszawa 1974, s. 17‒18; zob. także T. Grzegor-
czyk, J. Tylman, Polskie postępowanie karne, LexisNexis, Warsza-
wa 2011, s. 51. 

2 Wyrok SA w Lublinie z 11.12.1997 r., II AKa 155/97, KZS 1998,  
nr 4‒5, poz. 86.

3 Wyrok SA w Łodzi z 21.3.2013 r., II AKa 31/13.
4 J. Skorupka, Kodeks postępowania karnego. Komentarz, wyd. C.H. Beck, 

Warszawa 2017, s. 11.
5 Tamże, s. 10.
6 Tamże.
7 Tamże, s. 11.
8 Tamże, s. 14. 
9 Tamże, s. 16.
10 Por. A. Taracha, Czynności operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kry-

minalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006, s. 25‒45.
11 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyński, Kryminalistyka – czyli rzecz  

o metodach śledczych, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 
Warszawa 2008.
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Skuteczne przeciwdziałanie przestępczości wymaga działań interdyscy-
plinarnych – nie tylko zwalczania przestępstw, lecz także – przede wszyst-
kim – zapobiegania im oraz umacniania poszanowania prawa i zasad 
współżycia społecznego. Artykuł jest wprowadzeniem do zagadnień wy-
korzystania kryminologii i kryminalistyki w kształtowaniu właściwej poli-
tyki prewencyjnej państwa. Szeroko rozumiana profilaktyka przestępczo-
ści ma umocowanie nie tylko w rozwiązaniach ustawowych, ale również  
w racjonalnym stosowaniu efektów badań naukowych w wielu płaszczy-
znach życia obywateli.

Współcześnie wykorzystywane metody przeciwdziałania prze-
stępczości wymagają stałego poszerzania znajomości motywów, 
metod działania sprawców, doskonalenia metod ścigania karne-
go oraz wyprzedzania akcji przestępnej przez bezpośrednie za-
pobieganie czynom naruszającym porządek prawny. Nie ulega 
wątpliwości, że skuteczne rozpoznanie skutków jest ułatwione 
poprzez zdiagnozowanie przyczyn. Określenie syndromu i poten-
cjału zachowania przestępnego jest złożonym procesem analizy 
niejednoznacznie określonych zachowań ludzkich. Kombinacja 
determinant mogących mieć wpływ na popełnienie przestęp-
stwa jest praktycznie nieograniczona. Stosując określone metody  
i techniki statystyczne, w odpowiednio przeprowadzonym bada-
niu empirycznym ustala się prawdopodobieństwo przestępczych 
zachowań jednostek, u których występują kombinacje określo-
nych czynników1. Ocena stanu, jak i prognozowanie tendencji 
w zakresie przestępczości i jej kontroli nie mogą być traktowane 
oddzielnie od testowania i prognozowania w zakresie ogólnych 
tendencji gospodarczych i społecznych2.
Kryminologia jest nauką o przestępstwie i przestępcy, o obja-
wach i przyczynach przestępczości i innych związanych z nią 
zjawiskach patologii społecznej oraz o zapobieganiu im, a także 
o funkcjonowaniu systemu sprawiedliwości karnej3. Finalnym 
celem kryminologii jest zapobieganie przestępczości karnej. 
Według B. Hołysta możemy wyróżnić następujące działy kry-
minologii: symptomatologia kryminalna – zajmuje się formami 
objawowymi przestępczości; etiologia kryminalna – koncentruje 
uwagę na badaniach czynników przyczynowych przestępczości; 
profilaktyka kryminologiczna – obejmuje różnorodne zagad-
nienia dotyczące systemu wychowania i oświaty, treści kultury, 
funkcjonowania środków upowszechniania informacji, skutecz-
ności polityki karnej, samoobrony obywateli itd.4 
D.R. Cressey stwierdza, że kryminologia zajmuje się nie tylko 
czynami przestępnymi, ale także innymi, które nie są prawnie 
zakazane5. Według L. Tyszkiewicza kryminologia jest nauką, 
która bada przestępczość i przestępcę oraz funkcjonowanie 
środków przeciwdziałania przestępczości6. Uważa się, że kry-
minologia to nauka społeczna zajmująca się badaniem i groma-
dzeniem całościowej wiedzy na temat przestępstwa jako pewnej 
szczególnej formy zachowania dewiacyjnego, przestępczości 
jako pewnego zjawiska społecznego, osoby sprawcy przestęp-
stwa, jak również ofiary przestępstwa, a także instytucji mecha-

nizmów kontrolnych, jakie tworzą społeczeństwa w celu zapo-
biegania i zwalczania przestępczości7.
Każda nauka rozumiana jako suma sprawdzonych eksperymen-
talnie informacji, które pozwalają na sformułowanie przedmiotu 
badań i wykrycie praw rządzących zjawiskami, bierze swój po-
czątek w indukcji, lecz na niej nie może się kończyć. Bezprzed-
miotowe bowiem byłoby tworzenie praw, z których nie płynęłyby 
dedukcyjne wnioski dla ogółu zjawisk lub pewnej ich grupy.
Nie ulega wątpliwości, że zakres kryminalistyki sprowadza się 
do zagadnień związanych ze ściganiem karnym i zapobieganiem 
przestępstwu. W związku z tymi zadaniami kryminalistyka sto-
suje – podobnie jak inne nauki – metody zarówno indukcji, jak 
i dedukcji. Poznanie metod działania przestępnego następuje  
w drodze badań empirycznych, natomiast wiele założeń taktyki 
śledczej jest już wynikiem stwierdzonych prawidłowości, a więc 
procesu rozumowania dedukcyjnego.
Należy wreszcie wskazać na stanowisko, iż celem kryminali-
styki jest poznanie metod przestępnych, wypracowanie metod 
śledczych i profilaktycznych. Na przykład W. Gutekunst uwa-
ża kryminalistykę za: „naukę o taktyce i technice popełniania 
przestępstw, o taktyce i technice dochodzenia oraz o taktyce  
i technice zapobiegania przestępstwom”8. Inni autorzy proponują 
następującą definicję: „kryminalistyka to praktyczna nauka opra-
cowująca zasady sprawnego działania, stosowania taktycznych  
i technicznych metod śledczych i badawczych wykorzystywanych 
w celu ujawniania i zabezpieczania faktów mających znaczenie 
wykrywcze i dowodowe oraz zapobiegania ujemnym zjawiskom 
społecznym”9. R.S. Biełkin ujmuje kryminalistykę jako: „naukę  
o prawach powstania, zbierania, badania, oceny i wykorzystywa-
nia dowodów opartych na poznawaniu tych praw, środków i me-
tod wykrywania przestępczości”10. Mimo uwzględnienia zagad-
nień profilaktyki R.S. Biełkin zawęża zakres kryminalistyki do 
procesu wykrywania przestępstw w aspekcie tylko dowodowym. 
F. Meixner reprezentuje pogląd, że kryminalistyka jest: „nauką  
o formach objawowych przestępczości, o metodach popełniania 
i zapobiegania oraz ujawniania, stwierdzenia i wyjaśnienia faktu 
przestępstwa, jak również ustalenia sprawcy”11. Jeszcze szerzej 
przedstawia zakres kryminalistyki F. Kleinschmidt. Według niego 
kryminalistyka zajmuje się: „szczególnymi formami objawowy-
mi przestępczości, przyczynami czynów przestępnych oraz meto-
dami zwalczania i zapobiegania”12. 
B. Hołyst natomiast przedstawia własną definicję kryminalistyki: 
„jest to nauka o metodach ustalania faktu przestępstwa, sposobu 
jego popełnienia, wykrywaniu sprawców i zapobieganiu prze-
stępstwom oraz innym ujemnym zjawiskom społecznym. Reali-
zacja wymienionych zadań musi być poprzedzona znajomością 
działania przestępnego. Nieznajomość metod działania przestęp-
nego utrudnia bowiem w znacznym stopniu wykrycie sprawców 
przestępstwa, sposobu jego popełnienia, jak również stosowanie 
metod profilaktycznych, a nieraz nawet uniemożliwia ustalenie 
samego faktu przestępstwa przez wadliwą ocenę umiejętnie po-
zorowanego wypadku”13. 

mł. insp. dr Mirosław J. Bednarski

Profilaktyka przestępczości
– zarys aspektów prawnych, kryminologicznych i kryminalistycznych
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Prawu karnemu i systemowi sprawiedliwości wyznaczono kil-
ka celów i funkcji. Istotą prawa karnego jest funkcja ochronna  
i gwarancyjna. Funkcja ochronna prawa karnego może mieć róż-
ny zakres, uzależniony od systemów wartości, na których prawo 
jest oparte, politycznych systemów rządzenia, generalnej koncepcji 
katalogu wartości społecznie istotnych i podlegających ochronie. 
W doktrynie prawa karnego wyodrębniono funkcję zapobiegawczą 
(prewencyjną) prawa karnego, realizującą się na dwóch płaszczy-
znach – jako prewencja indywidualna (specjalna) i jako prewencja 
generalna (ogólna). C. Beccaria już w epoce oświecenia uznał, iż 
lepiej jest zapobiegać przestępstwom, niż za nie karać14.
Praktykę zwalczania przestępstw reguluje przede wszystkim 
prawo karne (materialne, procesowe i wykonawcze), określają-
ce zasady wykrywania, ścigania, stosowania środków zapobie-
gawczych oraz orzekania i wykonywania kar i innych środków 
resocjalizacyjnych. Polska należy do nielicznych krajów, w któ-
rych skodyfikowano zasady wykonywania orzeczeń sądowych 
(kodeks karny wykonawczy). 
Kodeks karny z 1997 r. jest wynikiem współczesnych doktryn 
kryminologicznych i aktualnych tendencji w zakresie polityki 
kryminalnej. Kodeks przewiduje liczne środki o charakterze wy-
chowawczym, probacyjnym, pozbawione w zasadzie elementów 
dolegliwości. W rezultacie szerokiego stosowania w praktyce 
wymiaru sprawiedliwości tych właśnie środków wielu spraw-
ców przestępstw – chodzi oczywiście o sprawców czynów mniej 
społecznie niebezpiecznych – albo w ogóle nie zostaje ukaranych  
i oddziałuje się na nich jedynie za pomocą innych środków, albo 
umorzone wobec nich kary nie podlegają wykonaniu, a okres pró-
by wykorzystuje się na oddziaływanie resocjalizacyjne.
Według art. 43 k.k. sąd wymierza karę według swojego uznania, 
w granicach przewidzianych przez ustawę, bacząc, by jej dole-
gliwość nie przekraczała stopnia winy, uwzględniając stopień 
społecznej szkodliwości czynu oraz biorąc pod uwagę cele za-
pobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do 
skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomo-
ści prawnej społeczeństwa.
Niezmiernie istotne jest rozbicie funkcjonującego w świadomości 
społecznej mitu represji oraz opartego na nim sposobu myślenia, iż 
kara skuteczna to jedynie kara surowa, gdzie wzmaganie elemen-
tów represyjnych podnosi jeszcze jej skuteczność. Kary pośrednie 
i kary wolnościowe są niezależnymi sankcjami uzupełniającymi 
lukę między karą izolacyjną a środkami probacyjnymi15.
Wiele elementów wychowawczych zawiera instytucja mediacji 
– sąd przy wymiarze kary bierze zatem pod uwagę także wyniki 
przeprowadzonej mediacji między pokrzywdzonym a sprawcą 
albo ugodę między nimi osiągniętą w postępowaniu przed sądem 
lub prokuratorem (por. art. 53 § 3 k.k.). Zgodnie z art. 54 § 1 k.k. 
przy wymiarze kary nieletniemu albo młodocianemu sąd kieruje 
się przede wszystkim tym, aby sprawcę wychować.
Niektóre ze środków karnych przewidzianych w art. 39 k.k. mają 
charakter wybitnie profilaktyczny. Dotyczy to m.in. zakazu zaj-
mowania określonego stanowiska, wykonywania określonego 
zawodu lub prowadzenia działalności związanej z wychowa-
niem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,  
a także obowiązku powstrzymania się od przebywania z określo-
nymi osobami lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez 
zgody sądu oraz zakazu prowadzenia pojazdów16.
Do zadań postępowania karnego – jak to wyraźnie wynika z prze-
pisu art. 2 k.p.k. – należy nie tylko zwalczanie przestępstw, lecz 
również zapobieganie im oraz umacnianie poszanowania prawa  
i zasad współżycia społecznego. Cele te należy osiągać przez traf-
ne stosowanie środków przewidzianych w prawie karnym oraz 

ujawnienie okoliczności sprzyjających popełnieniu przestępstwa. 
Artykuł 19 k.p.k. stanowi, że w razie stwierdzenia w postępowa-
niu karnym poważnego uchybienia w działaniu instytucji pań-
stwowej, samorządowej lub społecznej, zwłaszcza gdy sprzyja 
ono popełnieniu przestępstwa, sąd, a w postępowaniu przygoto-
wawczym prokurator, zawiadamia o tym uchybieniu organ po-
wołany do nadzoru nad daną jednostką organizacyjną, w razie po-
trzeby zaś także organ kontroli. Policja powiadamia prokuratora  
o ujawnionych przez siebie uchybieniach.
W postępowaniu karnym wykorzystuje się wszelkie informacje 
i sygnały do podejmowania czynności mających zapobiegać po-
pełnianiu przestępstw. Prawo nieletnich jest odrębną dziedziną 
prawa, w zasadniczej części wyłączoną z prawa karnego. Prawo 
to co do zasady, nie posługuje się sankcjami w postaci kary za 
czyny karalne popełnione przez nieletniego, ale środkami po-
prawczymi i wychowawczymi. Ustawa z dnia 26 października 
1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 969) w preambule definiuje cel i funkcje swojego działania: 
„W dążeniu do przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości 
nieletnich i stwarzania warunków powrotu do normalnego życia 
nieletnim, którzy popadli w konflikt z prawem bądź z zasadami 
współżycia społecznego, oraz w dążeniu do umacniania funkcji 
opiekuńczo-wychowawczej i poczucia odpowiedzialności rodzin 
za wychowanie nieletnich na świadomych swych obowiązków 
członków społeczeństwa stanowi się, co następuje…”.
Prawo nieletnich obejmuje całość norm prawnych mających na 
celu przeciwdziałanie demoralizacji i przestępczości nieletnich, 
w tym także dotyczących odpowiedzialności nieletnich za czy-
ny karalne i przestępstwa. Ta cecha prawa nieletnich wiąże go  
z prawem karnym, ponieważ to ono określa czyny zabronione 
pod groźbą kary, chociaż nieletni do 17. roku życia, co do zasa-
dy, nie ponosi odpowiedzialności karnej za przestępstwo, gdyż 
nie ma zdolności do zawinienia. Jednak wobec nieletniego, któ-
ry ukończył 13 lat i popełnił czyn zabroniony jako przestępstwo, 
stosowane są sankcje o charakterze oddziaływania wychowaw-
czego lub poprawczego. Nieletni może ponosić, na zasadzie wy-
jątku, w sytuacji określonej w art. 10 § 2 k.k.17, odpowiedzialność 
karną za przestępstwa wymienione w tym przepisie, popełnione 
po ukończeniu 15. roku życia. 
Życie nieletniego skoncentrowane jest wokół trzech grup społecz-
nych: rodziny, szkoły i grupy rówieśniczej. B. Hołyst przyjmuje 
tezę, że występujące zaburzenia w przystosowaniu społecznym 
jednostki najczęściej są reakcją na niekorzystne i nieprawidłowe 
oddziaływanie jednej lub wszystkich grup18. Profilaktyka w zakre-
sie zapobiegania niedostosowaniu społecznemu młodzieży powin-
na mieć wiodącą rolę wśród podejmowanych działań zapobiegają-
cych przestępczości. Niedostosowanie społeczne młodzieży może 
skutkować, i często skutkuje, wejściem na drogę kolizji z prawem 
jako nieletnich, a może to również przekładać się na popełnianie 
czynów zabronionych po 17. roku życia (dorośli przestępcy).
Ogólnie ocenia się, że mimo widocznego postępu, przypadki nie-
właściwych wychowawczo warunków rozwoju i wychowania 
dzieci są często ujawniane zbyt późno. Nadal aktualny jest postulat 
powoływania instytucji, które miałyby szczególny obowiązek do-
konywania ustaleń w zakresie sytuacji dziecka w rodzinie. O po-
trzebie ingerencji sąd opiekuńczy powinien być informowany przez 
władze szkolne, organy ścigania karnego, organizacje społeczne itd.
Celem nowelizacji kodeksu rodzinnego i opiekuńczego z lat 1975 
i 1995 było głównie wzmożenie opieki nad dziećmi pozbawiony-
mi rodziców, i nad dziećmi, których rodzice zostali pozbawieni 
władzy rodzicielskiej albo ograniczeni w jej sprawowaniu. Dlate-
go m.in. rozszerzono i sprecyzowano katalog środków stojących 
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w dyspozycji sądu opiekuńczego, nadano odpowiednią rangę 
instytucji rodziny zastępczej oraz podjęto działania przeciwko 
zbyt uproszczonemu udzielaniu rozwodów małżonkom mającym 
małoletnie dzieci.
Obecnie w sprawach rozwodowych, w małżeństwie z małolet-
nimi dziećmi, sąd (nie zawsze – mimo głosów, że powinno to 
być działanie obligatoryjne) zleca kuratorowi przeprowadzenie 
wywiadu środowiskowego.
Szczególne znaczenie profilaktyczne ma działalność sądów ro-
dzinnych. Niezbędne środki oddziaływania przyznaje sądom 
ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w spra-
wach nieletnich. Dzięki niej sądy w większym zakresie mają 
możliwość wyboru środków profilaktycznych wobec nieletnich.
Powyższe formy oddziaływania stosowano głównie w postępo-
waniu opiekuńczo-wychowawczym oraz poprawczym jako środ-
ki samoistne lub orzekane w przypadku umieszczenia nieletniego  
w zakładzie poprawczym. Sądy orzekają również środki dyscypli-
nujące rodziców; są to zobowiązania do naprawienia szkody oraz 
poprawy warunków wychowawczych, bytowych i zdrowotnych19.
Kuratorzy sądowi w polskim wymiarze sprawiedliwości realizują 
na rzecz sądów karnych i rodzinnych zadania zarówno wspiera-
jące wydawanie orzeczeń, jak i zmierzające do ich skutecznego 
wykonania. Jest to, z jednej strony, dostarczanie sądowi wiedzy  
o osobie, o której losie ma on orzekać, jej środowisku i zaburzeniach 
w społecznym funkcjonowaniu, z drugiej zaś – jest to pomoc pod-
opiecznym sądu w wytworzeniu lub odtworzeniu prawidłowych 
mechanizmów funkcjonowania społecznego, zgodnie z ogólnie 
przyjętymi i obowiązującymi normami życia społecznego20. 
Programy prewencyjne obejmujące młodzież powinny mieć cha-
rakter kompleksowy, uwzględniający interdyscyplinarne działa-
nia w zakresie polityki społecznej. 
Generalnie w zapobieganiu popełnianiu przestępstw odróżnia 
się płaszczyznę ogólnospołeczną od indywidualnej. Środki pro-
filaktyczne mogą być skierowane do nieokreślonego grona osób 
lub do określonej osoby. W płaszczyźnie ogólnospołecznej zna-
czenie profilaktyczne mają wszelkie przedsięwzięcia polityczne, 
ekonomiczne, oświatowe, z zakresu ochrony zdrowia, kulturalne 
itp., które pośrednio ograniczają źródła przestępczości. Według 
B. Hołysta prawo karne i działanie systemu wymiaru sprawiedli-
wości osiąga ograniczoną skuteczność i nie może być jedynym 
sposobem rozwiązywania problemu przestępczości21.
Do mankamentów skutecznego funkcjonowania prawa należy 
przede wszystkim nadmierna liczba aktów prawnych oraz często 
zbyt drobiazgowa regulacja prawna. Wielokrotnie przed powoła-
niem do życia nowej instytucji prawnej nie bierze się pod uwagę 
realnych możliwości jej prawidłowego funkcjonowania oraz środ-
ków, które mogłyby to funkcjonowanie zapewnić. Jednocześnie  
w niektórych dziedzinach brak jest odpowiednich regulacji praw-
nych lub obowiązują przepisy wyraźnie nieprzystające do dynamicz-
nie zmieniającej się rzeczywistości, niekiedy sprzeczne ze sobą. 
W ostatnich latach zaobserwowano wyraźną antynomię mię-
dzy koncepcją diversion w praktyce prawa karnego dla mło-
docianych a wzrostem przestępczości młodocianych, między 
złagodzeniem sankcji karnych dla przestępców w ruchu dro-
gowym a wzrostem naruszeń kodeksu drogowego. Zachodzi 
także wyraźna sprzeczność między wzrostem przestępczości 
a warunkowym zawieszeniem wykonania kary czy przedter-
minowym zwolnieniem. Nie można więc rezygnować z pra-
wa karnego jako części systemu kontroli społecznej – mimo 
przeświadczenia o ograniczonych możliwościach regulowania 
stosunków międzyludzkich i konfliktów społecznych środka-
mi prawnokarnymi22.

Chociaż w ostatnim stuleciu wystąpiły znaczne zmiany w treści 
i zakresie kryminalizowanych zachowań i żądania dekrymina-
lizacji stały się postulatem kryminalno-politycznym, nie może 
być mowy o zniesieniu prawa karnego23. Występujące w Stanach 
Zjednoczonych żądanie radykalnej nieinterwencji nie mogło za-
hamować szybkiego wzrostu liczby więźniów. Również w innym 
kontekście rozpowszechniane dowody nadkryminalizacji prze-
mawiają raczej za przeciwstawieniem się tezie o usunięciu prawa 
karnego niż za jej potwierdzeniem24.
Profilaktyczna działalność organów ścigania karnego zosta-
ła w głównej mierze unormowana w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia  
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067, z późn. 
zm.): do podstawowych zadań Policji należą m.in. inicjowanie 
i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popeł-
nianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym 
i współdziałanie w tym zakresie z zainteresowanymi organami 
państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi 
oraz kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i admini-
stracyjnych – związanych z działalnością publiczną lub obowią-
zujących w miejscach publicznych. 
Wzrost przestępczości oraz poczucie zagrożenia powodują ne-
gatywne odczucia społeczne w stosunku do Policji jako formacji 
prawnie przeznaczonej do ochrony bezpieczeństwa obywateli oraz 
do utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Policja 
jako formacja specjalistyczna musi umieć rozpoznawać i analizo-
wać źródła oraz okoliczności sprzyjające łamaniu prawa, organi-
zować i inspirować różne podmioty społeczne do kompleksowych 
działań ochronnych, uniemożliwiających lub utrudniających po-
pełnienie przestępstwa. Zapobieganie przestępczości należy zatem 
uznać za nieodzowny element utrzymania porządku publicznego.
Na terenie Polski realizowane są liczne programy profilaktyczne 
mające charakter prewencji lokalnej. Przez program profilaktyczny 
należy rozumieć plan przedsięwzięć, czynności i metod działania, 
których celem jest zabezpieczenie przed szkodą lub likwidacja przy-
czyn powstawania zagrożeń. Podłożem skuteczności w realizacji 
programu powinno być założenie współdziałania instytucjonalnego. 
Inicjatywy są podejmowane we wszystkich sferach prewencji kry-
minalnej, a ich zakres zależy od rozwiązań strukturalno-organi-
zacyjnych w komendach wojewódzkich i rejonowych Policji, od 
kondycji programu „Bezpieczne miasto”, lokalnych możliwości fi-
nansowania działań profilaktycznych oraz ich społecznej akceptacji.
Wdrożenie programu powinno być poprzedzone: identyfikacją za-
grożenia, określeniem uwarunkowań, wskazaniem i pozyskaniem 
podmiotów do współuczestnictwa w działaniach, a także określe-
niem ich roli. Zaplanowane i przygotowane w taki sposób działanie 
pozwoli później na wnikliwą ocenę wykonanych zadań25.
Doświadczenia ostatnich lat realizacji programów prewencyj-
nych we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi wskazują, 
że partnerskie współdziałanie Policji ze społeczeństwem jest 
możliwe i konieczne. Mankamentem jednak bywa niewłaściwe 
postrzeganie roli Policji w ich realizacji.
Uwzględniając aktualny stan prawny i organizacyjny, Policja 
na etapie budowania programów powinna wziąć na siebie obo-
wiązek inicjowania i utrzymania zainteresowania problemami 
bezpieczeństwa podmiotów pozapolicyjnych. Policja, mając 
informację o występujących zagrożeniach, jest tą agendą, która 
powinna dać impuls do tworzenia i realizacji programów. Należy 
jednak uwzględnić, iż Policja:
 ▪ nie powinna brać na siebie obowiązku administrowania i za-

rządzania programami;
 ▪ w ramach tworzenia i realizacji programów nie powinna wyrę-

czać instytucji wyspecjalizowanych.
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Właściwe i pożądane jest aktywne włączenie działań profilak-
tycznych do struktur samorządowych26 zajmujących się bezpie-
czeństwem i porządkiem publicznym na danym obszarze. Należy 
przypomnieć, że ich podstawowym zadaniem jest przygotowanie 
projektu powiatowego programu zapobiegania przestępczości 
oraz utrzymania porządku publicznego i bezpieczeństwa obywa-
teli, stanowiącego lokalną strategię bezpieczeństwa.
Samorząd, posiadając upoważnienie do egzekwowania jakości 
planowanych działań, może zapewnić realizację przedsięwzięć 
profilaktycznych wszystkich podmiotów zaangażowanych  
w program profilaktyczny. W efekcie realizacja programu po-
winna się stać częścią zadań lokalnej administracji, a rozliczenie 
współrealizatorów z poziomu wykonywania przedsięwzięć nale-
żałoby do obowiązków przewodniczącego komisji.
Organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości muszą realizować 
politykę państwa, która nie zawsze jest zgodna z potrzebami  
i oczekiwaniami osób pokrzywdzonych przez przestępstwo. 
Powszechny jest obecnie pogląd, że państwo całkowicie „przy-
właszczyło sobie” konflikt istniejący między pokrzywdzonym  
a sprawcą. Autorzy tej koncepcji podkreślają również, iż ofiarom 
przestępstw odebrano praktycznie możliwość wpływu na prze-
bieg postępowania karnego. Pomijając związane z tym kontro-
wersje, wypada się jednak zgodzić ze stwierdzeniem, że obowią-
zujące przepisy prawa – nie tylko karnego – nie zabezpieczają  
w wystarczającym stopniu interesów ofiary27.
Oprócz Policji działalność profilaktyczną podejmują prokuratura 
i sądy. Każda sprawa karna lub cywilna pozwala ujawnić przy-
czyny konfliktów i naruszeń prawa oraz odpowiednio oddziały-
wać na ich usunięcie.
Działalność prokuratury nie ogranicza się tylko do postępowania 
przygotowawczego, lecz obejmuje także postępowanie admini-
stracyjne i cywilne. Na tę działalność składają się: wystąpienia 
(indywidualne i uogólniające), uczestnictwo w spotkaniach śro-
dowiskowych oraz współpraca ze środkami masowego przekazu.
Dla prawidłowości funkcjonowania opisanych zadań profilak-
tycznych oraz budowania poprawnych relacji z obywatelami  
w oparciu o zaufanie do podejmowanych działań przez instytucje 
państwowe jest konieczne zbudowanie właściwego odbioru in-
stytucji administracyjnych. 
Promocja bezpieczeństwa w działaniach administracji państwowej 
wiąże się ściśle z kwestią jej profesjonalizacji. Wartości oraz wy-
pracowane wzorce postępowania, jakie powinny cechować charak-
ter danej grupy społecznej ‒ pracowników instytucji państwowych, 
mają na celu zbudowanie odpowiedniej reputacji instytucji, bycia 
spoiwem, które łączy grupę, podkreśla przynależność do organiza-
cji, pomaga w zarządzaniu. Budowanie administracji na rzetelnych 
i etycznych podstawach wymaga dbania nie tylko o przestrzeganie 
i wykonywanie prawa, lecz także o równoczesne kształtowanie 
wzorcowych zachowań i postaw, które odzwierciedlają misję służ-
by państwu i obywatelowi, jak również każdego dnia przyczyniają 
się do wzrostu i ugruntowania zaufania publicznego28.
Podsumowując, dla osiągnięcia zamierzonego celu – poprawy 
bezpieczeństwa publicznego – fundamentalna wydaje się zasada 
pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa. Zakłada się, 
że o sile państwa i skuteczności jego działania decyduje zaufa-
nie obywateli do władzy państwowej. Gdy organy administracji 
realizują na co dzień w toku postępowania administracyjnego  
w milionach wypadków „styk” władzy państwowej i obywatela, 
prawidłowa działalność administracji w tej dziedzinie może przy-
nieść wielką korzyść polityczną29.
Tylko właściwe relacje na linii obywatel – władza państwowa 
mogą przynieść realizację zamierzonego działania. Niniejsze re-

lacje powinny opierać się na pogłębianiu zaufania wyrażonego 
właściwym postępowaniem władzy państwowej przejawiającej 
się stosowaniem fundamentalnych zasad kluczowych dla obywa-
tela – stabilności prawa, tak aby obywatel był w pełni świadomy 
w życiu codziennym, że podejmowane czynności nie narażą go 
na działania represyjne ze strony państwa, ochrony praw naby-
tych, poprzez którą obywatel wie, że to co zostało mu przyznane, 
nie zostanie mu zabrane lub zmienione, oraz nieuchronności kary, 
tj. egzekwowania, a także eliminowania cech niepożądanych  
w społeczeństwie, uznawanych za niewłaściwe, naganne, za któ-
re należy ponieść karę, i państwo powinno stanąć na wysokości 
zadania i doprowadzić do ukarania. Cechą związaną z ww. zasa-
dami jest równość wobec prawa, która prowadzi do przeświad-
czenia w społeczeństwie o sprawiedliwości postępowania władzy 
państwowej wobec obywateli.
Stosowanie się do ww. zasad przyczyniłoby się znacząco do 
poprawy bezpieczeństwa publicznego, budując równocześnie 
właściwe postrzeganie władzy państwowej skupionej na dobru 
obywateli, oddziałując nie tylko w sposób represyjny lub narzu-
cający, lecz także ‒ w głównej mierze ‒ w sposób wychowawczy 
oraz − w razie potrzeby − wspierający.
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W celu zbadania działania sprawcy przestępstwa, czyli stoso-
wanych przez niego metod oraz towarzyszącej mu motywacji, 
posługujemy się terminem modus operandi, który pochodzi 
z łaciny i w wolnym tłumaczeniu oznacza sposób działania.  
W rozpatrywanym przez nas zagadnieniu określa sposób 
działania przestępcy, jednak należy traktować to sformuło-
wanie jako sposób działania sprawcy czynu zabronionego, 
ponieważ także przy analizie czynu będącego wykroczeniem 
konieczne jest ustalenie przebiegu zdarzenia, zastosowanych 
środków czy też pobudek działania sprawcy. W związku  
z powyższym należy wspomnieć, iż w literaturze spotykamy 
się także z terminem modus furandi, a oznaczającym sposób 
działania złodzieja, od słowa fur, czyli złodziej, co jedno-
znacznie łączy omawiany termin z czynami zabronionymi, 
jednak można też spotkać się z zastosowaniem sformułowa-
nia modus operandi w innych dziedzinach życia, na przykład 
jako sposób działania w biznesie czy funkcjonowania przed-
siębiorstwa.
W literaturze zajmującej się kryminalistyką istnieje wiele prób 
zdefiniowania, czym jest modus operandi − wiele z nich sku-
pia się na samej technice, jaką posługuje się sprawca, niektó-
re koncentrują się wyłącznie na jednym rodzaju przestępstw,  
np. kradzieży z włamaniem w definicji A. Solarza. Określa 
on modus operandi jako zespół charakterystycznych czyn-
ności taktycznych i technicznych w stadium przygotowania, 
wykonania i stadium końcowym przestępstwa1. Następnie 
przedstawia etapy działania sprawcy wraz z wykonywanymi 

przez niego czynnościami. Pierwsze stadium, przygotowaw-
cze, obejmuje wybór atakowanego obiektu, przeprowadzenie  
tzw. wywiadu, przygotowanie narzędzi lub specjalnych spo-
sobów działania, dojście do miejsca przestępstwa, unieru-
chomienie ochrony obiektu. Stadium dokonania przestępstwa 
to: wejście do obiektu, operowanie narzędziami i inne działania, 
a wreszcie w stadium ukrycia przestępstwa: zatarcie śladów oraz 
odejście od miejsca przestępstwa. Jak widać, definicja ta bardzo 
wąsko traktuje sposób działania przestępców, chociażby ze 
względu na ograniczone elementy składające się na kolejne 
fazy. Jednak należy zwrócić uwagę, że istotne jest uwzględ-
nienie przez autora tego, iż przy ustalaniu modus operandi nie 
można skupiać się wyłącznie na momencie dokonania prze-
stępstwa, lecz należy także wziąć pod uwagę wcześniejsze 
stadia działania sprawcy, nawet jeśli nie były one karalne na 
gruncie polskiego prawa karnego, podobnie jak przygotowa-
nie, które zgodnie z art. 16 § 2 Kodeksu karnego, karalne jest 
jedynie wtedy, gdy ustawa tak stanowi2. Ponadto wskazuje on 
także na działanie sprawcy po dokonaniu czynu, które nazywa 
jego ukryciem, nauka prawa nie wyróżnia takiej formy sta-
dialnej i zachowania przestępcy na tym etapie rozpatrywane 
są oddzielnie jako osobne czyny. Na przykład zabór cudzego 
pojazdu w celu ucieczki przed pościgiem po dokonanym roz-
boju będzie kwalifikowany jako oddzielny czyn, nie zaś jako 
element pozostający w zbiegu z wcześniej popełnionym prze-
stępstwem, pomimo rozpatrywania tych zdarzeń przez jeden 
organ orzekający, co jest spowodowane zasadami ekonomiki 

METODY I MOTYWY 
DZIAŁANIA SPRAWCÓW 

PRZESTĘPSTW
MODUS OPERANDI

asp. Karion Smolarek

młodszy wykładowca
Zakładu Służby Kryminalnej CSP

Rodzaje metod działania sprawców przestępstw są nieograniczone, tak jak nieograniczona jest ludzka 
wyobraźnia. Motywy, którymi się kierują, są bardzo różne, zależne od cech osobowościowych, jak i od wa-
runków życia. W niniejszym artykule zostanie dokonana analiza teoretyczna elementów składających się 
na zaistnienie i przebieg zdarzenia, które nazywamy przestępstwem.
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procesowej. Jednak dla prawidłowego opisu zdarzenia dla ce-
lów postępowania przygotowawczego i ustalenia elementów 
wspólnych z ewentualnymi podobnymi zdarzeniami, czyli 
właśnie dla wskazania modus operandi, niezbędne jest rozpa-
trywanie działania sprawcy w całym zakresie jego przestęp-
czej działalności ‒ od podjęcia decyzji, pamiętając oczywiście 
o niekaralności formy stadialnej zamiaru, przez przygotowa-
nie, realizację, aż do etapu ukrycia przestępstwa. Modus ope-
randi można nawet rozwinąć do momentu uzyskania korzyści, 
chociaż zapewne jest to bardzo rozszerzona definicja. 
Metody działania sprawców przestępstw są bardzo różne, zależą 
od kategorii przestępstwa, przedmiotu, na jaki jest skierowane, 
czy nawet od czasu jego popełnienia. Nie sposób jest wymienić 
wszystkich rodzajów działań przestępczych, a tym bardziej sto-
sowanych metod, bowiem każdego dnia powstają nowe, często 
mają one charakter nagły i nie wynikają z planowania, jednak 
mogą być następnie powtarzane przez sprawcę, jeżeli zauwa-
ży on skuteczność określonego sposobu postępowania. Można 
jednak wskazać, chociażby w przypadku kradzieży, że należy 
się zastanowić nad kilkoma zagadnieniami. Jednym z nich jest 
technika działania sprawcy, np. przy kradzieży kieszonkowej 
różne jest postępowanie złodzieja. Kradzież z bocznej kieszeni 
następuje przez ułożenie palców ręki w formie nożyc i wprowa-
dzenie ich do bocznej kieszeni marynarki, płaszcza lub spodni. 
Przy kradzieży z tylnej kieszeni są wykorzystywane trzy palce: 
kciuk, wskazujący i środkowy, które tworzą trójkąt pozwalający 
na wyciągnięcie portfela. Wieczne pióra z kieszeni zewnętrz-
nej marynarki sprawcy wyciągają stosunkowo łatwo, używając  
np. drucika, usztywnionego kawałka gazety i tym podobnych 
narzędzi. Trzeba też zwrócić uwagę na taktykę działania prze-
stępców, którzy tworzą zorganizowane grupy.

Członkowie kilkuosobowych grup złodziejskich mają 
przydzielone zadania: „robotnik” – dokonuje zaboru 
mienia, zazwyczaj ma najwyższe kwalifikacje zło-
dziejskie spośród członków grupy, „tycer” – typu-
je, w drodze obserwacji lub obmacywania, przyszłą 
ofiarę i wskazuje ją robotnikowi, powoduje również 
sztuczny tłok, zasłania „robotnika”, jego rękę i bagaż, 
z którego dokonuje się kradzieży, „świeca” – prowa-
dzi kontrobserwację, rozpoznaje policjantów przeby-
wających w rejonie kradzieży, „konik” – przyjmuje 
od robotnika skradzione przedmioty natychmiast po 
dokonaniu przestępstwa i oddala się z nimi w bez-
pieczne miejsce3.

Taktyka działania jest zależna także od miejsca − kradzież  
w środkach zbiorowej komunikacji determinuje wręcz wyko-
rzystanie tłoku, który ułatwia działanie złodzieja ze względu 
na częste ocieranie się czy też dotykanie przez różne osoby, co 
w konsekwencji rozprasza uwagę ofiary niereagującej w mo-
mencie dokonania przestępstwa. Częstym sposobem działania 
w takim miejscu jest również utworzenie tzw. sztucznego tłoku 
− członkowie zorganizowanej grupy otaczają pokrzywdzonego, 
odwracając jego uwagę, rozpraszając go, co umożliwia bezpo-
średniemu sprawcy realizację kradzieży. Oczywiście działanie 

to nie odbywa się w sposób nachalny, ofiara nie może się zo-
rientować, że znajdujące się obok niej osoby są tam nieprzy-
padkowo. Inne miejsca, w których dokonywane są kradzieże, 
także powodują wykorzystanie odpowiednich metod działania. 
Kradzież na terenie sklepu zmusza sprawcę do dokładnej obser-
wacji i planowania przed przystąpieniem do realizacji zamiaru. 
W takich placówkach znajduje się monitoring, są także pracow-
nicy ochrony oraz personel sklepu, co powoduje, że działanie 
złodzieja może zostać zauważone. Konieczne jest również roz-
poznanie klientów, wybór celu i odwrócenie jego uwagi. Jeżeli 
do kradzieży ma dojść na ulicy, wówczas następuje zbliżenie 
się do ofiary w sposób, który nie wzbudzi podejrzeń, bardzo 
często stosowane są zachowania grzecznościowe, udzielenie 
pomocy lub zwrócenie uwagi na jakieś zdarzenie, jednakże 
możliwe jest także wykorzystanie zaaranżowanego, wygląda-
jącego na przypadkowe, zderzenia. Trzeba pamiętać, że czas 
działania złodzieja kieszonkowego jest bardzo krótki, znacz-
nie dłuższe jest przygotowanie tego przestępstwa, wybór ofia-
ry, opracowanie planu, podzielenie ról w przypadku działania 
w zorganizowanej grupie oraz inne czynności, w zależności od 
wybranej metody postępowania. 
Działania przestępców obejmują różnego rodzaju czynności  
i powodują powstanie specyficznej dla tej grupy społecznej no-
menklatury określającej wykonywane czyny, stosowane tech-
niki, czy też osoby zaangażowane w proceder. Jak wskazano 
wcześniej, członkowie grupy złodziei kieszonkowych, dzieląc 
się rolami, jakie wykonują podczas dokonywania kradzieży, 
przyjmują właściwe do wykonywanych zadań nazwy, takie 
jak: „robotnik”, „tycer”, „świeca” czy „konik”. Specyficzne na-
zewnictwo nie dotyczy wyłącznie sprawców i ich działań, lecz 
również pokrzywdzonych. Nie tylko role powodują nadanie 
osobom specyficznych nazw, ale także ich cechy charakteru. 
Podczas obserwacji potencjalnej ofiary złodziej ustala, czy dana 
osoba jest czujna, skupiona lub wrażliwa na dotyk, wówczas 
nazywana jest „elektryczną” i najczęściej nie dochodzi do re-
alizacji planowanego czynu. Rodzaje przestępstw, a co za tym 
idzie − metody ich popełniania, przyjmują specyficzne nazwy 
w złodziejskiej gwarze, przykładowo kradzież przedmiotów 
znajdujących się przy pokrzywdzonym w jego odzieży i pod-
ręcznych przedmiotach jest nazywana „kieszoną”. Specyficz-
ny dla tej grupy społecznej język może pomóc przy ustalaniu 
lub typowaniu sprawców − żaden złodziej nie wyrazi się w ten 
sposób, iż popełnił czyn opisany w artykule 279 § 1 Kodek-
su karnego, polegający na dokonaniu kradzieży z włamaniem, 
lecz powie, że poszedł na „włam”. Następnie może określić za-
stosowaną metodę, na przykład tzw. „pasówkę”, czyli kradzież  
z włamaniem zrealizowaną przy użyciu dopasowanych kluczy 
lub wytrychów. Wiele bardzo podobnych przestępstw może 
nosić oddzielne nazwy wskazujące różnice pomiędzy nimi.  
W przypadku kradzieży samochodów możemy wskazać metodę 
„na bramę” lub „garaż” polegającą na obserwacji zachowania 
właściciela i wykorzystania tego, iż pozostawia otwarty samo-
chód, wysiadając w celu otwarcia drzwi miejsca parkingowe-
go. Istnieje także metoda „na dziecko”, polegająca na tym, że 
sprawca lub grupa sprawców typują osobę niedołężną lub obar-
czoną obowiązkiem opieki nad dzieckiem, następnie dokonują 
kradzieży posiadanych przez nią oryginalnych kluczyków do 
samochodu i odjeżdżają nim, wykorzystując to, że osoba taka 
nie może bezzwłocznie wszcząć pościgu za sprawcą. W przy-
padku metody „na kupca” sprawca wykorzystuje ogłoszenie  
o sprzedaży i podając się za potencjalnego kupującego, przepro-
wadza próbną jazdę, podczas której zwraca uwagę na usterkę. 
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Gdy właściciel wysiada z auta, by ustalić jej przyczynę, złodziej 
odjeżdża, dokonując zaboru pojazdu. W czasie takiego działa-
nia niejednokrotnie dochodzi do użycia przemocy, co skutkuje 
zmianą kwalifikacji i zamiast zwykłej kradzieży występuje wte-
dy kradzież z rozbojem. Z tego rodzaju przestępstwem mamy 
do czynienia w przypadku metody „na wabia”. Polega ona na 
uruchomieniu systemu alarmowego samochodu po to, by na 
miejsce przybył właściciel. Sprawca, wykorzystując przemoc, 
zabiera mu kluczyki oraz, jeżeli to możliwe, dokumenty, a na-
stępnie dokonuje kradzieży pojazdu. Jak widać, pomimo że  
w informacjach prasowych takie czyny mogą być opisane jako 
kradzieże samochodów, to analizując sposób działania sprawcy  
i użyte środki, należy dokonać prawidłowej kwalifikacji praw-
nej. Stosowany nietypowy język przestępców obejmuje wszel-
kiego rodzaju czyny zabronione, stosowane przez nich meto-
dy i techniki, ewoluuje on nieustannie wraz z pojawianiem się 
nowych rodzajów działań i wykorzystywanych narzędzi. Jego 
znajomość z pewnością ułatwia pracę funkcjonariuszom zajmu-
jącym się działaniami kryminalnymi. Można nawet zauważyć, że 
posługują się oni takim żargonem, jednak o ile może to nawet 
być przydatne w pracy operacyjnej, o tyle jest niedopuszczalne  
w czynnościach procesowych i informacjach wychodzących poza 
obręb organów zajmujących się ściganiem czynów karalnych,  
a także wypowiedziach rzeczników prasowych takich instytucji.
Ponadto trzeba także zauważyć, że prawidłowo opisany modus 
operandi musi zawierać wskazanie użytego przez przestęp-
cę narzędzia i sposobu jego wykorzystania, jeżeli oczywiście, 
popełniając czyn, posługuje się jakimś przedmiotem. Mówiąc 
o narzędziu, zazwyczaj mamy na myśli fizyczny przedmiot, 
coś, co możemy dotknąć, należy mimo to pamiętać, że wraz 
z rozwojem techniki sprawcy w coraz większym zakresie do-
konują przestępstw teleinformatycznych, obecnie najczęściej 
nazywanych internetowymi. Wykorzystują do ich popełniania 
programy komputerowe, które także trzeba zakwalifikować 
jako narzędzia służące do dokonywania czynów zabronionych. 
Nawet sposób komunikacji pomiędzy sprawcą a pokrzyw-
dzonym może determinować użycie odpowiednich środków 
i o ile telefon możemy zakwalifikować jako urządzenie w tra-
dycyjnym rozumieniu tego słowa, o tyle na przykład kontakto-
wanie się przez Skype nie jest już tak jednoznaczne. Jednak dla 
opisania tego zagadnienia najdogodniejsze będzie posłużenie 
się przykładami dotyczącymi przestępstw pospolitych.

W sytuacji napadu na placówkę bankową lub inną in-
stytucję finansową typowy modus operandi spraw-
ców tych rozbojów polega na tym, że podjeżdżają 
oni w pobliże obiektu bankowego lub bezpośrednio 
pod sam obiekt, najczęściej kradzionym pojazdem, 
podczas napadu maskują się, wykorzystując charak-
teryzację lub zakładając kominiarki, ich zachowanie 
cechuje bezwzględność, brutalność, a także groźba 
użycia lub użycie broni palnej, cel, czyli zdobycie pie-
niędzy, osiągają szybko, po upływie 3–5 minut.

Sprawcy z reguły mają broń palną i często dochodzi do jej 
użycia, czy to w wyniku założeń akcji przestępnej, czy też 
przebiegu samego przestępstwa. Akcja przebiega w możliwie 

najkrótszym czasie, często nie przekracza 1 minuty. Sprawcy 
opuszczają miejsce przestępstwa zwykle pojazdami mecha-
nicznymi4. Jak widać, podczas typowego rozboju przestęp-
cy wykorzystują jako narzędzia techniczne broń palną oraz 
pojazdy mechaniczne i właśnie wskazanie rodzajów tych 
przedmiotów, ich cech rodzajowych, a jeżeli to możliwe  
‒ indywidualnych jest celem działań podjętych na miejscu 
zdarzenia, służących do opisania modus operandi, a następnie 
późniejszego wykorzystania w celach wykrywczych. Różne-
go rodzaju narzędzia mogą być wykorzystywane podczas 
rozboju, np. podczas napadów mających na celu zabór po-
jazdu sprawcy − w zależności od przyjętej techniki działania 
− posługują się konkretnymi przedmiotami. W sytuacji sto-
sowania metody „na gaz” wrzucają mały pojemnik z gazem 
do wnętrza auta w celu zmuszenia pokrzywdzonego do jego 
opuszczenia. Istnieje także metoda „na kamienie” lub „petar-
dy”, polegająca na tym, że są one rzucane pod koła pojazdu 
lub w jego szyby, możliwe jest też uszkodzenie opony spe-
cjalnie wcześniej przygotowanym kolcem. Sposób „na śmie-
cia” polega na zastawieniu bram lub wyjazdów pojemnikami 
na śmieci albo podobnymi rzeczami zmuszającymi kierowcę 
do zatrzymania się i opuszczenia samochodu. Stosowane są 
też inne przedmioty, takie jak na przykład mundury lub po-
jazdy policyjne w metodzie „na policjanta”, gdy przestępcy 
w celu zatrzymania kierującego symulują kontrolę drogową. 
Można też wskazać, że urządzenia na stałe zamontowane  
w innych przedmiotach, na przykład sygnały dźwiękowe sa-
mochodu, używane w celu zmuszenia do określonego działa-
nia kierowcy pojazdu będącego celem działania sprawcy także 
mogą być oddzielnie kwalifikowane jako narzędzie przestęp-
stwa. Liczba przedmiotów, które mogą zostać przekształcone  
w narzędzie przestępstwa, jest nieograniczona. Stąd usta-
wodawca zazwyczaj nie wymienia ich enumeratywnie, lecz 
wskazuje, że zaostrzenie kary zależy, na przykład, od użycia 
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu, którym może 
być praktycznie każda rzecz, w zależności od jej zastosowa-
nia. Przykładem takiego typu kwalifikowanego jest rozbój 
opisany w art. 280 § 2 Kodeksu karnego, a także bójka lub 
pobicie (art. 159). B. Hołyst stwierdza, że uczestnicy bójki 
lub pobicia w analizowanych przez niego 200 przypadkach 
używali aż 54 rodzajów narzędzi. Najczęściej sprawcy uży-
wali noży − 21%. Z kolei 17% sprawców posługiwało się 
butelkami, szczególnie po piwie, oraz kuflami. Dość liczną 
grupę − 16% – stanowili sprawcy używający kołków, żer-
dzi drewnianych, sztachet, pałek drewnianych i tym po-
dobnych, 10% sprawców posługiwało się kamieniami lub 
cegłami. Pozostali używali najróżnorodniejszych narzędzi, 
np.: orczyków, wideł, żelaznych prętów, pałek gumowych, 
siekier, szpadli, łańcuchów i tym podobnych. Należy wska-
zać, iż 103 sprawców w ogóle nie używało narzędzi, przewa-
ga fizyczna napastników w przypadkach pobicia lub grupy 
inicjującej bójkę zapewniła dogodną sytuację do przebiegu 
przestępstwa. Skutki bójek i pobicia są bardzo poważne.  
W badanym materiale określono, że 58% przypadków zakoń-
czyło się ciężkimi uszkodzeniami ciała, wśród których zano-
towano dość liczne przypadki trwałego kalectwa5. Nie są to 
najnowsze dane, jednak można przyjąć, że współcześnie rów-
nie często najprzeróżniejsze przedmioty mogą stanowić za-
grożenie dla innych osób, w szczególności noże, które bardzo 
często są noszone przez młodych mężczyzn, znajdujących się 
zwykle pod wpływem alkoholu lub innego środka działające-
go podobnie. Informują nas o tym środki masowego przeka-
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zu, zazwyczaj po niepotrzebnej śmierci, do której dochodzi  
w centrum jakiegoś miasta. Dotychczas nie rozwiązano tego 
problemu, być może ze względu na nieprecyzyjne zapisy 
znajdujące się w art. 50a § 1 Kodeksu wykroczeń. W prak-
tyce bowiem to na funkcjonariuszach zabezpieczających po-
rządek publiczny spoczywa obowiązek wykazania, że oko-
liczności posiadania w miejscu publicznym noża, maczety 
lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu wskazują 
na zamiar użycia go w celu popełnienia przestępstwa. Nawet 
najbardziej niedorzeczne tłumaczenia kontrolowanej osoby 
niejako automatycznie wykluczają możliwość zastosowania 
tego przepisu, co skutkuje pozostawieniem niebezpiecznego 
przedmiotu we władaniu dotychczasowego posiadacza.
Aktualnie następuje wyraźny spadek liczby przestępstw po-
spolitych polegających na jawnej agresji przestępcy wobec po-
krzywdzonego, szczególnie w zakresie wielkości uzyskanych 
przez sprawców korzyści. Dominującą rolę zaczynają odgrywać 
wszelkiego rodzaju oszustwa, co wiąże się z rozwojem tech-
nologii i wykorzystaniem internetu, który zapewnia względną 
anonimowość sprawcy. Ponadto rozwój technologii pozwalają-
cej na zwalczanie tego typu działalności jest zawsze dwa kroki 
za przestępcami wykorzystującymi to narzędzie. Dochodzą do 
tego problemy organizacyjne związane z budowaniem odpo-
wiednich struktur organów ścigania, gdyż dotychczas istnieją-
ce nie są przystosowane do zwalczania takiej przestępczości. 
Pojawia się konieczność zatrudniania nowych funkcjonariuszy 
posiadających odpowiednie umiejętności techniczne i właściwą 
mentalność, rozumiejących współczesne zachowania istniejące 
w sieci. Wielokrotnie można usłyszeć opinie, że nawet bardzo 
dobry pięćdziesięcioletni dochodzeniowiec nie jest w stanie zaj-
mować się przestępczością internetową, gdyż jej po prostu nie 
rozumie, nie korzysta z sieci w sposób, w jaki robią to młodzi 
ludzie. W związku z powyższym jest niezbędna zmiana poko-
leniowa w zakresie zwalczania tego zagrożenia, a także prze-
znaczenie na ten cel odpowiednich środków oraz usprawnienie 
procedur działania. Z zagadnieniem tym łączy się także rozwój 
współpracy międzynarodowej w zakresie ścigania tych czynów. 
Systemy prawne są związane z granicami narodowymi bądź 
państwowymi, stąd czyn uznawany za przestępstwo w jednej 
przestrzeni geograficznej może nie być uznawany za taki w in-
nej. Nawet gdy istnieją ponadnarodowe porozumienia dotyczące 
tego, co stanowi przestępstwo, to pozostaje problem ustalenia, 
gdzie zostało ono popełnione. Kiedy użytkownik internetu stał 
się ofiarą przestępstwa podczas korzystania z własnego kom-
putera, lecz łączącego się z siecią bazową przez lokalnego do-
stawcę usług internetowych, a następnie przez innego dostawcę 
z serwerem udzielającym informacji i usług w innym kraju, to 
nie jest oczywiste, gdzie popełniono przestępstwo. Można do-
wodzić, że przestępstwa dokonano w serwerze, czyli w miejscu do-
starczenia informacji umożliwiającej użytkownikowi stwierdzenie 
przestępstwa. Można także stwierdzić, że przestępstwo ma miejsce 
w lokalizacji użytkownika, ponieważ tu informacja została ekstra-
howana. Wobec tych wątpliwości nie ma możliwości ustalenia, czy 
przestępstwo popełniono, czy nie – w sensie ściśle prawnym. Może 
być bowiem trudne ustalenie, jaki system prawny ma jurysdykcję 
w przeprowadzanej transakcji i czyja narodowa definicja przestęp-
stwa powinna być zastosowana6. 
Różnego rodzaju gremia w ostatnich latach podejmowały 
próby skatalogowania i penalizacji czynów powodujących 
negatywne skutki w wyniku działalności w sferze wykorzy-
stania systemów komputerowych. Między innymi Komitet 
Ekspertów Rady Europy wskazał formy zachowań związa-

nych z wykorzystaniem komputera i systemu komputero-
wego, które powinny być skryminalizowane w systemach 
prawnych państw członkowskich. Minimalna lista czynów 
uznanych za szczególnie niebezpieczne zawiera: oszustwa 
związane z wykorzystaniem komputera, fałszerstwa wyko-
nane za pomocą komputera, niszczenie danych lub progra-
mów komputerowych, sabotaż komputerowy, nieupraw-
nione wejście do systemu komputerowego, nieuprawnione 
przechwycenie informacji oraz bezprawne kopiowanie, 
rozpowszechnianie lub publikowanie programów kompute-
rowych prawnie chronionych. Ponadto wskazał zachowania 
o mniejszym stopniu szkodliwości i niewymagające ścisłej 
współpracy międzynarodowej, takie jak: modyfikacja da-
nych lub programów komputerowych, szpiegostwo kom-
puterowe, używanie komputera bez zezwolenia, a także 
używanie prawnie chronionego programu komputerowego 
bez upoważnienia7. Z upływem lat, wraz z rozwojem tech-
nologii i sposobów jej wykorzystania, lista zachowań go-
dzących w użytkowników wydłużała się. 

Każda metoda działania sprawców w środowisku 
informatycznym stanowi swoisty element budowy 
modus operandi takiego przestępstwa, natomiast, 
jak widać, nie tylko korzyści majątkowe są moty-
wacją ich działania. Aktualnie bardzo poważnym 
problemem jest wykorzystywanie przez sprawców 
danych ofiar na portalach społecznościowych,  
w celu wyrządzenia im szkody osobistej, najczę-
ściej ośmieszenia, co w skrajnych przypadkach 
może niekiedy doprowadzić do skutecznych prób 
samobójczych, szczególnie wśród ludzi młodych, 
nieodpornych na tego typu ataki. Podobnie jak  
w przypadku tradycyjnej przestępczości, wytworzy-
ło się specyficzne nazewnictwo dotyczące omawia-
nej gałęzi działalności kryminalnej, z tą różnicą, że 
terminologia ta powstaje nie w środowisku spraw-
ców, lecz wśród osób zwalczających niezgodne  
z prawem działania.

Wiele z tych nazw wywodzi się z języka angielskiego, za-
zwyczaj trudno jest je dosłownie przetłumaczyć, przykłado-
wo w literaturze kryminalistycznej dotyczącej analizy pro-
blemu ataków na główny serwer sieci wskazuje się na to, że 
sprawcy wykorzystują następujące metody: zgadywanie ha-
seł – „brute force attack”, maskarada – „spoofing”, podsłuch 
– „sniffing”, szukanie luk – „seeking vulnerabilities”, blo-
kowanie serwerów – „denial service”, socjotechnika – „so-
cial engineering”, terroryzm sieciowy – „cyberterrorism”8. 
Oczywiście cyberprzestępcy wykorzystują do swoich celów 
różnego rodzaju oprogramowanie, które pomimo iż nie po-
siada formy fizycznej, z pewnością należy zakwalifikować 
do narzędzi, którymi posługują się sprawcy, i ująć je w pra-
widłowym opisie modus operandi.
Należy zauważyć, iż koncepcja modus operandi nie może się 
koncentrować na samej taktyce i technice działania przestęp-
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cy, na przygotowanych przez niego i następnie użytych środ-
kach i sposobach realizacji czynu zabronionego. Obecnie 
przeważa przekonanie, iż konieczne jest także skupienie się 
na samym sprawcy, na jego indywidualnych cechach. Kon-
cepcję tę przedstawia w swojej definicji T. Hanausek, który 
opisuje modus operandi jako zdeterminowany przyzwycza-
jeniem, wiedzą, doświadczeniem, swoistą tradycją czy za-
bobonem, a także schorzeniem psychicznym lub psychopatią, 
względnie zboczeniem albo układami obiektywnymi zapew-
niającymi skuteczność czy bezpieczeństwo działań, z reguły 
powtarzający się, sposób działania sprawcy, polegający na 
atakowaniu takich samych przedmiotów lub dóbr, używaniu 
tych samych lub takich samych technicznych sposobów dzia-
łania przestępczego, działaniu w podobnym czasie, miejscu 
czy okolicznościach9. W tej definicji podkreślono czynniki 
subiektywne przestępcy, jego wewnętrzną budowę, psychi-
kę. Można powiedzieć, że zarówno przyczyna, dla której 
dokonał on czynu zabronionego, jak i sposób jego postępo-
wania na miejscu zdarzenia stanowią równie ważny element 
typowania sprawcy. Te dwa aspekty przeplatają się także 
wzajemnie, gdy metoda działania jest konsekwencją psy-
chicznej determinacji jego zachowania. Przykładowo, zabu-
rzenia psychiczne lub dewiacje seksualne mogą decydować  
o sposobie postępowania sprawcy zgwałcenia w czasie doko-
nywania tego czynu. W związku z tym funkcjonariusz prowa-
dzący postępowanie zmierzające do ustalenia sprawcy prze-
stępstwa nie może się skupiać jedynie na ujawnionym spo-
sobie działania lub metodzie postępowania, lecz musi także 
uwzględnić przyczynę, dla której osoba przez niego poszu-
kiwana postąpiła w taki, a nie inny sposób. Trzeba również 
pamiętać o tym, iż sam sprawca nie zawsze sobie uświada-
mia, które cechy jego osobowości decydują o sposobie jego 
działania. Możemy w takiej sytuacji stwierdzić, że czynniki, 
które wpływają na konkretną modyfikację modus operandi, 
dzielą się na cechy uświadomione i nieuświadomione. In-
terpretując zachowanie sprawcy, należy się zastanowić, czy 
przyjęta przez niego metoda działania była zamierzona, sta-
rannie zaplanowana, wynikała z przygotowanego planu, czy 
też stanowiła wynik wewnętrznych przeżyć tego człowieka, 
z których być może nie zdawał sobie nawet sprawy. Niejed-
nokrotnie można się spotkać z nagłą zmianą sposobu działa-
nia w trakcie wykonywania czynu przestępnego przez spraw-
cę − np. podczas rozboju spokojny i opanowany przestęp-
ca, realizujący swój plan, nagle zmienia swoje zachowanie 
i w sposób brutalny, a nawet bestialski, atakuje pokrzywdzo-
nego, co w żaden sposób nie wpływa na uzyskaną przez nie-
go korzyść. W takiej sytuacji, budując portret psychologicz-
ny napastnika, należy przyjąć, że nie ma on zrównoważonej 
osobowości i jedynie w początkowej fazie profesjonalnie 
podchodzi do podjętego działania, a w rzeczywistości jest 
osobą niezrównoważoną. Wpływa to oczywiście na rozsze-
rzenie lub zawężenie kręgu potencjalnych podejrzanych.
Podczas analizy osobowości przestępcy, jego cech charak-
terystycznych, istotne jest także zagadnienie profilowania, 
które stanowi metodę rozpoznania „autora” przestępstwa 
osadzoną na badaniu natury wykroczenia i sposobu, w ja-
kim było popełniane. Rozmaite aspekty indywidualności 
przestępcy są określane na podstawie jego czynów przed 
przestępstwem, podczas jego popełniania, i po nim. Ta in-
formacja jest połączona z innymi stosownymi szczegółami 
i fizycznymi śladami, a potem porównana z innymi charak-
terystykami, co rozwija bezpośrednio praktyczny opis prze-

stępcy10. Profilowanie zmierza do wskazania, jaki najpraw-
dopodobniej jest charakter sprawcy analizowanego czynu, 
nie jest to jednak nigdy całkowita pewność, ponieważ opie-
ra się nie na badaniu osoby, lecz pozostawionych przez nią 
śladów oraz dokonanych przez nią czynów. Trzeba jednak 
pamiętać o rozróżnieniu profilowania i typowania. W języ-
ku potocznym często oznaczają to samo, ale w rzeczywisto-
ści tak nie jest. Profilowanie to proces identyfikacji lub jej 
próba oraz opis wartości określonych wymiarów czy cech 
osobowościowych, psychopatologicznych itp. sprawcy, co 
w następstwie prowadzi do powstania profilu przestępcy. 
Typowanie jest natomiast procesem dopasowywania tego 
profilu do danej populacji, wytypowaniem osób do niego 
pasujących11. Profilowanie jest elementem budowy modus 
operandi, natomiast typowanie stanowi już jego wykorzy-
stanie. Obecnie nie można już sobie wyobrazić prowadzo-
nego w poważnej sprawie postępowania przygotowawcze-
go bez wykorzystania metody profilowania sprawcy prze-
stępstwa. Prawdopodobnie pojawiłyby się w takiej sytuacji 
głosy wskazujące na niedopełnienie obowiązków służ-
bowych przez odpowiedzialnego za nie funkcjonariusza  
i niewykorzystanie wszelkich dostępnych metod dochodze-
niowo-śledczych. Nie jest łatwo wskazać, kiedy profilowa-
nie stało się odrębną dziedziną naukową wykorzystywaną  
w czynnościach wykrywczych, jednak z pewnością osoby 
mające za zadanie ujawnienie sprawcy przestępstwa od 
zawsze starały się poznać charakter zbrodniarza. Głównie 
opierały się na swojej intuicji, jednak w miarę rozwoju na-
uki to działanie przybierało coraz bardziej zorganizowane 
cechy. 

Ostatecznie zaczęto wykorzystywać bazy danych 
tworzone we wszystkich instytucjach powoła-
nych do ochrony porządku prawnego, zawierające 
przede wszystkim informację o czynie, o sprawcy, 
ofierze, wykorzystanych środkach i metodach dzia-
łania. Obecnie bazy danych pełnią głównie funkcje: 
eksploracyjne – zmierzające do ustalenia stałych 
cech psychologicznych przestępcy i wzorów jego 
zachowania w zestawieniu z modus operandi, iden-
tyfikacyjne – czyli wykrywcze, zmierzające do wy-
szukania podobnych elementów w zarchiwizowa-
nych przypadkach w zestawieniu z analizowanym 
przestępstwem oraz weryfikacyjne – sprawdzające, 
jak bardzo sporządzony profil jest zgodny z infor-
macjami zawartymi w bazie.

W dzisiejszych czasach są stosowane różnego rodzaju sche-
maty profilowania. Jako przykład można wskazać wprowa-
dzony przez FBI czteroetapowy proces polegający na groma-
dzeniu dostępnych danych o zdarzeniu ze wszystkich możli-
wych do uzyskania źródeł, następnie klasyfikacji przestęp-
stwa na podstawie wszelkich danych zebranych w sprawie, 
później rekonstrukcji przestępstwa obejmującej odtworzenie 
jego przebiegu z uwzględnieniem motywacji sprawcy, jego 
modus operandi, zachowania ofiar i innych okoliczności. 
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Umożliwia to tworzenie wstępnych hipotez dotyczących 
przebiegu czynu i ostatecznie tworzenie profilu, czyli po-
stawienie konkretnych hipotez odnośnie do poszukiwanego 
sprawcy. Zbudowany profil przestępcy zawiera informacje 
dotyczące jego wieku, rasy, poziomu wykształcenia, zawo-
du, stanu cywilnego, zainteresowań, charakterystyki osobo-
wości, a także innych cech, jeżeli możliwe są do ustalenia na 
podstawie zebranych danych. Można też wskazać klasyczny 
model profilowania stworzony przez Roberta Resslera. Ten 
model obejmuje siedem etapów: ocenę samego aktu prze-
stępczego, ocenę i analizę szczegółów miejsca zdarzenia, 
opis i wieloaspektową analizę ofiary, ogólną ocenę raportów 
policyjnych, ocenę protokołu sekcji zwłok, opracowanie pro-
filu z najważniejszymi cechami charakteryzującymi sprawcę 
i sugestie dla prowadzących śledztwo sformułowane na pod-
stawie powstałego profilu12.
Zawsze zastanawiające jest, jak skuteczne są stosowane meto-
dy śledcze w przypadku profilowania sprawcy przestępstwa. 
Z pewnością zależy to od rodzaju dokonanego czynu, wielo-
krotności powtórzeń tego samego zachowania w przypadku 
podobnych zdarzeń oraz dokładności, z jaką zostały zebrane 
i udokumentowane ślady pozostawione przez osobę poszu-
kiwaną. Ponadto ważne jest także to, czy czynności te będą 
w ogóle stosowane przy wykrywaniu sprawcy. Mało praw-
dopodobne jest, aby przy poszukiwaniu sprawcy włamania 
do piwnicy śledczy zdecydował się na czasochłonne badanie 
profilu sprawcy. Ta metoda jest wykorzystywana przy prze-
stępstwach o większym ciężarze gatunkowym oraz wówczas, 
gdy działanie sprawcy się powtarza, co daje duże możliwości 
zebrania licznych źródeł służących analizie. Jak pisze P. Surin, 
profilowanie może być przydatne we wszystkich przypadkach, 
w których sprawca ujawnia zachowanie psychopatologiczne, 
takie jak na przykład tortury wobec ofiary gwałtu, kaleczenie 
ciała, obcinanie kończyn, zbrodnie rytualne, nieumotywowa-
ne podpalenia. W takich działaniach bowiem bardzo wyraź-
nie widoczne są indywidualne cechy sprawcy, a często jego 
motyw czy stosunek do ofiar. Jeżeli np. ofiara ma wiele ran 
kłutych w jednym miejscu, zwłaszcza w okolicach twarzy, 
to z prawie stuprocentową pewnością można stwierdzić, że 
morderca znał ofiarę, a zbrodnia była popełniona z pobudek 
osobistych. Sugeruje to znęcanie się nad ciałem ofiary. Zwłoki 
przykryte kocem lub prześcieradłem wskazują również na to, 
iż sprawca znał ofiarę, oraz na pewien rodzaj wyrzutów su-
mienia, natomiast zwłoki porzucone na poboczu drogi wska-
zują na pogardę sprawcy w stosunku do ofiary13. Oczywiste 
jest, że w przypadku tego typu czynu omawiana metoda bę-
dzie stosowana i jeżeli zostanie zebrana wystarczająca liczba 
danych, ma duże szanse przynieść powodzenie w działaniach 
wykrywczych. W USA w latach 80. przeprowadzono badania 
nad celowością i użytecznością profilowania. Wykazały one, 
iż wśród spraw, w których był wykorzystywany profil psy-
chologiczny, tylko w 15% przypadków okazał się zupełnie 
nieprzydatny. Pozostałe 85% to sytuacje, w których pozwolił 
on na identyfikację sprawców, lokalizację podejrzanych lub 
nadał właściwy kierunek śledztwu14. Badania te dotyczyły 
jednak profilowania w sprawach zabójstw na tle seksualnym  
i oczywiste jest, że nie można odnosić tych wyników do wszel-
kich działań, w których zastosowano omawianą metodę. Poza 
skutecznością działania samego profilera także zaangażowa-
nie innych osób wykonujących czynności w danej sprawie  
i to, iż do takich działań kierowani są najlepsi funkcjonariusze, 
mogło znacząco wpłynąć na powyższy wynik. W codziennej 

służbie funkcjonariusze organów ścigania, nieświadomie na-
wet, stosują metodę profilowania sprawców, przeprowadzając 
analizę zebranych danych, a wyniki tego działania niekiedy 
mylnie nazywają intuicją.
Zajmując się metodami działania sprawców czynów zabronio-
nych, trzeba zwrócić uwagę na problem specjalizacji. Po pew-
nym czasie każdy zawodowy przestępca zaczyna specjalizować 
się w konkretnym rodzaju czynów i stosować wypracowaną 
metodę ich realizacji. Podstawą specjalizacji jest zjawisko, któ-
re nazywa się perseweracją. Jest to wielokrotne powtarzanie 
tej samej lub podobnej czynności, co skutkuje jej automatyza-
cją. Perseweracja jest zjawiskiem występującym powszechnie 
w codziennym życiu. Umożliwia wybór najlepszego sposobu 
działania człowieka. Poprzez wielokrotne wykonywanie okre-
ślonej czynności dochodzi się do takiego stopnia doświadcze-
nia i zautomatyzowania, że nawet niezauważalne staje się, jak 
pewne czynności wchodzą w nawyk. Perseweracja przestępcza 
charakteryzuje głównie przestępców zajmujących się przez 
dłuższy czas dokonywaniem przestępstw. Przestępca nabywa 
rutyny zwykle przez częste popełnianie przestępstw. Czasem 
jednak osiąga ją w drodze specjalnych ćwiczeń, które czynią 
go wprawnym i zręcznym. A zatem trudniej zaobserwować to 
zjawisko wśród przestępców okolicznościowych, natomiast 
bardziej uchwytne są skutki perseweracji wśród przestępców 
zawodowych15. Oczywiste jest, że wielokrotnie powtarzane 
zachowanie przestępcze daje większe możliwości ustalenia 
sprawcy, poprzez połączenie zdarzeń wyglądających pierwot-
nie na niezwiązane ze sobą. Perseweracji podlegają w szczegól-
ności niektóre elementy modus operandi sprawcy. W związku  
z tym w zjawisku perseweracji przestępczej można wyodrębnić: 
persewerację skierowaną na wybór ofiary, obiektu przestępstwa 
− perseverantia subiecti, persewerację zespołu czynności w za-
sadniczej fazie popełniania przestępstwa − perseverantia modi 
specialis, persewerację narzędzi przestępstwa − perseverantia 
instrumenti, persewerację przedmiotu przestępstwa − perseve-
rantia obiecti oraz persewerację miejsca przestępstwa − perse-
verantia loci16. Jak wynika z powyższego, zjawisko to wyraźnie 
wpływa na określone elementy modus operandi. Można nawet 
powiedzieć, że przy działaniu zawodowych przestępców, de-
cydujące w jego budowie jest właśnie zjawisko perseweracji, 
wpływające bezpośrednio na specjalizację, a więc na powta-
rzalność zachowań i w konsekwencji − możliwość ujawnienia 
elementów wspólnych w działaniu sprawcy większej liczby 
czynów zabronionych.

Rozważając problematykę modus operandi, nale-
ży pamiętać o tym, że nie może on być bezpośred-
nio wykorzystany jako dowód w postępowaniu 
sądowym. Służy raczej jako podstawa do tworze-
nia wersji kryminalistycznych, do ustalania kręgu 
potencjalnych sprawców, nie może być natomiast 
samoistną podstawą stwierdzenia czyjejś winy. 

Podobnie jak psychologiczne profilowanie sprawców prze-
stępstw, nie wskazuje nam konkretnej osoby, a jedynie ce-
chy, jakimi prawdopodobnie charakteryzuje się poszukiwa-
ny. Metody działania i zastosowana technika mogą jedynie 
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sugerować liczbę ludzi zdolnych do ich wykorzystania. 
Natomiast w postępowaniu przygotowawczym uzyskane  
w toku działań operacyjnych informacje muszą zostać prze-
tworzone na materiał dowodowy, oparty nie na przypusz-
czeniach, chociażby najbardziej prawdopodobnych, lecz na 
źródłach, które zostaną uwzględnione przez organ orzeka-
jący. Niejednokrotnie będą one także podstawą ustalania 
modus operandi. Mogą nimi być na przykład wyniki oglę-
dzin, eksperymentów procesowo-kryminalistycznych, eks-
pertyzy biegłych, zeznania świadków, wyjaśnienia podej-
rzanych oraz inne, tzw. twarde źródła dowodowe. Niekiedy 
można spotkać się z opinią, że ustalenie czy też złapanie 
sprawcy nie ma żadnego znaczenia, jeżeli nie ma możli-
wości udowodnienia mu winy. Zawsze trzeba pamiętać  
o zasadzie in dubio pro reo, mówiącej o tym, że wszelkie 
niedające się rozstrzygnąć wątpliwości należy rozpatrywać 
na korzyść oskarżonego. Dlatego na każdym etapie procesu 
wykrywczego trzeba pamiętać o konieczności prawidłowe-
go zabezpieczenia materiału dowodowego i ostatecznym 
zakończeniu sprawy na etapie postępowania sądowego.  
W innym przypadku praca mająca na celu ujęcie przestępcy 
może pójść na marne, co niejednokrotnie rodzi frustrację 
i zniechęca funkcjonariuszy organów ścigania do pracy. 
Także właściwe przygotowanie teoretyczne oraz zaintere-
sowania i doświadczenie życiowe osób prowadzących dane 
postępowanie mają ogromne znaczenie dla osiągnięcia 
pozytywnego wyniku. Podstawowym warunkiem umożli-
wiającym odkrycie indywidualnych cech metody działania 
konkretnego sprawcy jest praktyczna i teoretyczna znajo-
mość danej dziedziny wiedzy, której dotyczy przestępstwo, 
czyli specjalizacja kryminalistyczna. Do dziś ta zasada nie 
zawsze jest doceniana w praktyce. Poza nielicznymi ro-
dzajami spraw, takimi jak na przykład wypadki drogowe, 
istnieje tylko formalna specjalizacja wynikająca z admi-
nistracyjnego przydziału do prowadzenia danego rodzaju 
spraw17. Niestety szczupłość kadr i wciąż rosnąca liczba 
obowiązków administracyjnych oraz proceduralnych zwią-
zanych z prowadzeniem postępowania przygotowawczego 
nie dają nadziei na to, by w dającej się przewidzieć przy-
szłości, osoby przydzielające funkcjonariuszy do ustalenia 
sprawcy konkretnego przestępstwa mogły się kierować  
w swoich decyzjach ich indywidualnymi zdolnościami. Sy-
tuacja taka trwa od wielu lat i − jak wskazują informacje 
pochodzące z formacji policyjnych innych państw − nie 
dotyczy wyłącznie naszego kraju. Jednak nie może to sta-
nowić usprawiedliwienia i dlatego, aby działać profesjo-
nalnie, osoby zajmujące się pracą operacyjną i procesową 
muszą pogłębiać swoją wiedzę w praktycznie każdym ob-
szarze ludzkiej działalności, ponieważ kryminalistyk może 
tylko wtedy analizować metodę działania sprawcy i opraco-
wywać merytorycznie słuszne wnioski, kiedy jest w stanie 
ze zrozumieniem wniknąć w szczegóły sprawy. Bez ugrun-
towanej wiedzy specjalnej jest to często niemożliwe18. Dla 
osiągnięcia tego celu konieczna jest duża liczba szkoleń spe-
cjalistycznych, które jednak same nie wystarczą, lecz muszą 
być uzupełniane dokształcaniem we własnym zakresie. 
Podsumowując, należy stwierdzić, że ustalenie i wykorzysta-
nie modus operandi dla danego przestępstwa zależy od wielu 
czynników ‒ zarówno od stosowanych przez sprawcę metod 
oraz środków technicznych, jak i od towarzyszącej mu mo-
tywacji, a także tego, czy wykazuje on specjalizację w swo-
ich działaniach. Konieczne jest ponadto zwrócenie uwagi na 

postępowanie przestępcy w trakcie dokonywania czynu oraz 
czasie go poprzedzającym, a także po zakończeniu samego 
przestępnego działania. W celu prawidłowej realizacji wyko-
nywanych czynności wykrywczych oraz analizy zebranego 
materiału konieczne jest też posiadanie przez funkcjonariu-
szy organów ścigania właściwej wiedzy i doświadczenia. 
Trzeba pamiętać, że prawidłowe ustalenie metod i motywów 
działania sprawców przestępstw jest kluczem do ich wytypo-
wania, zatrzymania, a w konsekwencji − wymierzenia spra-
wiedliwości.
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Summary

Methods and motives of offenders. 
Modus operandi
Ways how perpetrators of crimes can act are as infinite 
as human imagination. Their motives differ depending 
on personalities and living conditions. The article inc-
ludes a theoretical analysis of elements affecting occur-
rence of crimes and their course of actions. 
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Historia i podstawy profilowania  
kryminalnego sprawcy 

Samo słowo pochodzi od łacińskiego profilare, czyli nakre-
ślać2. Profilowanie kryminalne jest nazywane w nauce także 
kryminalistycznym i psychologicznym. Zdaniem autora warto 
zwrócić uwagę na:
 ▪ definicję J.E. Douglasa, dla którego profilowanie jest opi-

sem kompozytu behawioralnego przestępcy, wynikającego 
z analizy materiału zebranego na miejscu zbrodni3,

 ▪ definicję B. Turveya, według którego jest to proces wnio-
skowania osobowości osób odpowiedzialnych za popełnie-
nie czynów kryminalnych4,

 ▪ definicję R. Resslera, który twierdzi, że profilowanie kry-
minalne jest badaniem nierozwiązanych zbrodni w celu 
ustalenia prawdopodobnych cech osobowościowych i cech 
zachowania niezidentyfikowanych sprawców tych zbrodni,

 ▪ definicję B. Hołysta, który pisze, że profilowanie sprawców 
przestępstw to złożona i wieloetapowa procedura; polega 
na zgromadzeniu możliwie jak największej liczby informa-
cji ze wszystkich dostępnych źródeł na temat przestępstwa, 
klasyfikacji przestępstwa na podstawie tych danych, rekon-
strukcji zdarzeń i postawieniu hipotez oraz konstruowaniu 
na tej podstawie profilu sprawcy5;

 ▪ definicję B. Lacha, według którego profilowanie kryminali-
styczne jest szeregiem czynności związanych z analizą śla-
dów kryminalistycznych z miejsca przestępstwa, dotyczą-
cych zachowania sprawcy i ofiary; ponadto stanowi zbiera-
nie danych dotyczących ofiary, niezbędnych do klasyfikacji 
i weryfikacji; to z kolei ma doprowadzić do stworzenia 
spójnej, logicznej i zwięzłej charakterystyki sprawcy6.

Pierwszych przypadków działań przypominających dzisiej-
sze profilowanie kryminalne niektórzy badacze doszukują się  
w literaturze kryminalnej XIX wieku. Już wtedy można było 
zaobserwować bohaterów literackich, którzy niczym po nitce 
do kłębka, na zasadzie rozważań nad dowodami, w połącze-
niu z intuicją i elementami ogólnej wiedzy psychologicznej 
docierają do sprawcy przestępstwa7. Ten wizerunek osoby 
prowadzącej śledztwo czy prywatnego detektywa utrwalił się 
w kulturze amerykańskiej i europejskiej. To spowodowało, że 
obraz społeczny profilowania kryminalnego nie do końca jest 
zgodny z realiami pracy śledczej. Jednocześnie umacnia poj-
mowanie profilowania jako sztuki, a nie nauki. 
W tamtych czasach za ojca profilowania bliższego nauce moż-
na uznać włoskiego psychiatrę, antropologa i kryminologa  
− Cesarego Lombroso8. Opublikował on w 1876 r. książkę, 
w której dokonał swego rodzaju porównania sprawców prze-
stępstw. Podzielił ich ze względu na wiek, rasę, płeć, cechy 
związane z psychiką, położeniem geograficznym czy wykształ-
ceniem. Swój wkład w ówczesną wiedzę o przestępcach i prze-
stępstwach mieli także prof. Hans Gross, zajmujący się krymi-
nalistyką w Austrii, oraz brytyjski chirurg dr George Philips9. 
Nie sposób nie wspomnieć o postaci doktora Thomasa Bonda, 
który brał udział w śledztwie dotyczącym słynnego dziś na ca-
łym świecie Kuby Rozpruwacza. Należy tu też wymienić dok-
tora Karla Berga wraz z jego rozważaniami na temat Wampira  
z Düsseldorfu i umysłu seryjnego zabójcy z 1930 r.
Znaczący zwrot w pojmowaniu i wykorzystywaniu profilo-
wania przyniosła między innymi II wojna światowa. Alianci 
wykorzystywali wiedzę naukową i intuicję badaczy do przewi-
dywania działań np. Adolfa Hitlera10. Później wojsko zaczęło 
stosować profilowanie i psychologię podczas rekrutowania do 

profilowanie 
sprawców przestępstw

Marcin Sikora

wolontariusz,  
dziennikarz Meloradio i Radio Plus Warszawa

Profilowanie kryminalne jest stosunkowo nowym rozwiązaniem w procesie wykrywczym stosowanym przez 
służby policyjne na całym świecie, głównie w przypadku głośnych i niewyjaśnionych zbrodni – zwykle za-
bójstw bądź brutalnych napaści (także na tle seksualnym). W praktyce pojawiło się w latach 60. ubiegłego 
stulecia i do dziś wiąże się z nim wiele sporów i kontrowersji, zwłaszcza na gruncie naukowym. Wielu bada-
czy wciąż nie uważa profilowania za nową naukę bądź część już istniejącej dziedziny naukowej. Zarzucają jej 
twórcom brak naukowych podstaw, jednoznacznych definicji i metodologii1.
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służby oraz na konkretne misje. Chodziło i wciąż chodzi o to, 
by wybrać tych kandydatów, którzy w wojennej rzeczywistości 
będą silni psychicznie i zdolni do szybkiej, trafnej oceny ryzy-
ka oraz podejmowania natychmiastowych i dobrych decyzji.
W drugiej połowie ubiegłego stulecia przełomowa okazała 
się sprawa Szalonego Bombowca. Grasował w Nowym Jorku  
i siał postrach. Opinię podobną do współczesnego profilu kry-
minalnego przygotował wówczas dr James Brussel. I to wła-
śnie ona doprowadziła do schwytania sprawcy. Według istnie-
jących źródeł – autorowi udało się nawet przewidzieć, w co 
poszukiwany przestępca zwykle się ubiera11. Później ten sam 
naukowiec zajmował się sprawą Dusiciela z Bostonu.
Kolebką współczesnych badań nad profilowaniem kryminal-
nym są Stany Zjednoczone. Od końca lat 60. ubiegłego stu-
lecia prace badawcze nad profilowaniem zaczęło prowadzić 
FBI. Wśród doświadczonych agentów znaleźli się: Robert K. 
Ressler, John Douglas, Robert Hazelwood czy Ann Burgess. 
W ten sposób zaczęły powstawać modele tzw. profilowania in-
dukcyjnego (które szczegółowo będą opisane w późniejszych 
rozważaniach) autorstwa Johna Douglasa i zespołu, Ronalda 
M. Holmesa i Stephena T. Holmesa, Roberta Keppela i Rober-
ta Waltera, Ronalda Turco czy Brenta Turveya12. 
Dziś wiedza na temat profilowania jest znacznie szersza. Mimo 
to wciąż trwają spory definicyjne i dotyczące kształtu badań 
nad profilami. Wciąż brakuje w wielu modelach odpowiedzi na 
podstawowe pytanie: jaki jest cel profilowania kryminalnego? 
Ponadto naukowcy spierają się co do klasyfikacji przestępców, 
źródeł informacji potrzebnych do profilowania czy metod pracy. 
Dwa główne nurty obecne w nauce o profilowaniu kryminal-
nym dzielą się na podejścia indukcyjne i dedukcyjne.
Profilowanie indukcyjne polega na dopasowaniu przestępcy 
do istniejącej typologii i profilu przestępstw i przestępców 
oraz do typów zachowań. Według badaczy tego nurtu (głów-
nie osób związanych z badaniami FBI) te same przestępstwa 
są popełniane przez ludzi wykazujących te same lub podobne 
cechy psychiczne i fizyczne, posiadających co najmniej po-
dobne (jeśli nie te same) doświadczenia życiowe i przestęp-
cze, pochodzących z podobnego środowiska itp. Profilowanie 
indukcyjne w większości przypadków jest oparte na danych 
statystycznych13. Stanowi ono, jak podaje B. Lach, wypadko-
wą wielu czynników, wśród których można wymienić14:
 ▪ wiedzę na temat dotychczas popełnionych przestępstw, 

osób osadzonych i skazanych, badań klinicznych i środo-
wiskowych,

 ▪ praktyczne doświadczenie osoby przygotowującej profil 
kryminalny,

 ▪ wiedzę naukową z dotychczas opublikowanych źródeł in-
formacji.

Takie podejście do profilu jest jednak często krytykowane. 
Wśród zarzutów znajdują się między innymi oderwanie od kry-
tycznego myślenia nad rozważanym przypadkiem. To prowadzi 
do dopasowywania niejako „na siłę” konkretnych przypadków  
i osób. Bezrefleksyjne przygotowanie opinii przez profilera może 
być zgubne dla śledztwa i nie przynieść oczekiwanego wyniku 
– jakim zdaniem wielu badaczy – powinno być odnalezienie 
sprawcy albo co najmniej znaczne zawężenie grupy podejrza-
nych. Profilowanie indukcyjne czerpie wzorce do przygotowania 
opinii głównie z przypadków dotyczących prawomocnie skaza-
nych sprawców (odnosząc się do badań nad osadzonymi). To, 
jak zauważają krytycy tego podejścia15, może znacząco ograni-
czać spojrzenie na sprawę. Nie wiadomo bowiem, jak bardzo 
sprawcy wykryci i skazani są podobni do tych, których do dziś 

nie udało się schwytać, a popełnionych przez nich zbrodni wyja-
śnić. Istnieje więc ryzyko, że profilowanie indukcyjne opiera się 
wyłącznie na niewielkim, a nawet mniejszościowym wycinku 
rzeczywistości. Być może cechy sprawców do dziś niezidentyfi-
kowanych i nieskazanych w znaczący sposób odbiegają od tych, 
do których dostęp mają badacze. I być może to właśnie te różni-
ce nie doprowadziły do ich schwytania i ukarania.
Do założeń profilowania indukcyjnego – oprócz wspomnianej 
wyżej niewielkiej grupy znanych sprawców – należą też uogól-
nienia związane z podobieństwami cech charakteru, kultury czy 
środowiska, w jakim mogą się obracać przestępcy popełniający 
te same zbrodnie. Do tego dochodzi uogólnianie danych staty-
stycznych i założenie, że zachowanie i motywacja sprawcy nie 
podlegają żadnym zmianom. To ostatnie stwierdzenie również 
może być zgubne, jeśli weźmiemy pod uwagę dostępną dziś 
wiedzę psychologiczną oraz modele dotyczące motywacji i kla-
syfikacji zachowań praktykowane przez badaczy zajmujących 
się profilowaniem dedukcyjnym. Profilowanie indukcyjne – jak 
już wspomniano – pomija indywidualność przypadku i może 
doprowadzić do błędów, jeśli nie zostaną spełnione żadne prze-
słanki ujęte w założeniach profilera. Jeśli do sytuacji nie pasuje 
ani założenie „A”, ani założenie „B” będące podstawami profi-
lu – w przypadku profilowania indukcyjnego często pomija się 
możliwość istnienia założeń „C”, „D”, „E” itd.16 Reasumując, 
należy podkreślić, że profilowanie indukcyjne jest krytykowane 
przez badaczy zarzucających mu nienaukowe podejście do spra-
wy wydawania opinii o sprawcy, ofierze, miejscu przestępstwa.
Inaczej prezentuje się profilowanie dedukcyjne, nazywane 
często przez badaczy naukowym17. W tym przypadku pro-
filer tworzy profil sprawcy przestępstwa indywidualny dla 
danej sprawy. Danymi do profilu są przede wszystkim do-
wody rzeczowe zebrane na miejscu przestępstwa i naukowo 
analizowane przez ekspertów z poszczególnych dziedzin  
(np. medycyny sądowej, balistyki, daktyloskopii czy traseolo-
gii) oraz osobowe (np. zeznania świadków). Na podstawie 
tych wniosków profiler i grupa dochodzeniowa są w stanie 
odtworzyć względnie pełny przebieg przestępstwa, zebrać in-
formacje o narzędziu zbrodni, ofierze i wnioskować na temat 
możliwych działań sprawcy, posługując się przede wszystkim 
wiedzą naukową, nie zapominając jednak o wiedzy ogólnej 
i doświadczeniu. W przypadku profilowania dedukcyjnego 
wnioski wynikają jeden z drugiego i mogą doprowadzić do 
kolejnych. To wiąże je w ciąg przyczynowo-skutkowy, czę-
sto bardzo spersonalizowany, ze względu na sposób działania 
konkretnego przestępcy (a nie przedstawiciela znanej grupy 
przestępców), jego motywacje i zamiary, typ ofiary, konkret-
ne miejsce przestępca (seryjni mordercy popełniają wiele 
zbrodni, często w różnych miejscach i warunkach, choć nie-
jednokrotnie do siebie podobnych, np. w jednej konkretnej 
przestrzeni geograficznej). W tym nurcie profilowania kry-
minalnego szczególnie cenny jest indywidualny tzw. podpis 
przestępcy (chociaż profilowanie indukcyjne również zwraca 
na to uwagę). Za podpis można uznać przede wszystkim cha-
rakterystyczną wiadomość pozostawioną na miejscu przestęp-
stwa przez sprawcę dla śledczych. Może to być powtarzalny  
w miejscach seryjnych przestępstw podpis z personaliami 
przestępcy (imię, nazwisko, pseudonim), pozostawiony zwy-
kle w tej samej formie (np. napisu wykonany krwią ofiary, far-
bą, kredą itp.) na tym samym lub podobnym podłożu/miejscu  
(np. zawsze na przedniej szybie samochodu, drzewie, lustrze 
itp.). Podpisem może być też charakterystyczny i powtarzalny 
znak szczególny przestępstwa, zwany w literaturze najczęściej 
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modus operandi, czyli np. ten sam sposób jego popełnienia, 
zawsze to samo narzędzie, zawsze podobieństwo ofiar, zawsze 
pozostawiony biblijny werset. 
Niezależnie od wyboru metodyki pracy (profilowania indukcyj-
nego czy dedukcyjnego), wszystkie wymienione tu elementy 
składają się na profil kryminalny poszukiwanego przestępcy. Ba-
dacze i w tym przypadku nie są zgodni co do podstawowych ele-
mentów, które taki gotowy profil powinien zawierać. Wśród roz-
ważań jako cele i elementy profilu kryminalnego pojawiają się18:
 ▪ analiza miejsca zbrodni,
 ▪ charakterystyka sprawcy,
 ▪ możliwe do obrania tropy w śledztwie,
 ▪ próba zawężenia kręgu podejrzanych do konkretnej grupy, 

o konkretnych cechach,
 ▪ łączenie podobnych spraw (jeśli zachodzi taka konieczność 

i uzasadnione podejrzenie, że mogły mieć tego samego 
sprawcę bądź sprawców),

 ▪ ocena możliwej eskalacji,
 ▪ ocena przedmiotów, które mogły należeć do podejrzanego,
 ▪ wskazówki co do strategii przesłuchania,
 ▪ analiza zeznań podczas przesłuchania (jeśli mamy kilku po-

tencjalnych sprawców lub kilku się przyznało – by spraw-
dzić, czy zeznania lub profil są wiarygodne).

Wśród naukowców i praktyków wciąż nie ma zgody w roz-
ważaniach, które mają odpowiedzieć na pytanie, w przypad-
ku jakiego rodzaju przestępstw warto sięgnąć po profilowanie  
i w jakich przypadkach będzie ono skuteczne. Możliwie naj-
szerzej zastosowanie profilowania kryminalnego widzą (wspo-
minani już wcześniej) Douglas z zespołem oraz Turvey. Ich 
zdaniem rodzaje przestępstw odpowiednie do profilowania to19:
 ▪ gwałt,
 ▪ zabójstwo bez tła seksualnego,
 ▪ zabójstwa seryjne,
 ▪ zabójstwo na tle seksualnym,
 ▪ podpalenie,
 ▪ groźby (tylko w typologii Douglasa),
 ▪ wzięcie zakładników (tylko w typologii Douglasa),
 ▪ przestępstwa internetowe (tylko w typologii Turveya).

O wiele węższy zakres przydatności dla profilowania widzieli 
w swoich rozważaniach Holmes i Holmes. Według nich jest 
ono właściwe dla20:
 ▪ gwałtu,
 ▪ molestowania nieletnich,
 ▪ zabójstw seryjnych,
 ▪ zabójstwa na tle seksualnym,
 ▪ podpalenia.

Niespójne wśród badaczy są też typologie przestępców. Spo-
sób dzielenia ich na grupy jest inny w niemal każdym ze zna-
nych modeli związanych z profilowaniem indukcyjnym. Na 
przykład Douglas wraz ze swoim zespołem podzielili cechy 
przestępców ze względu na21:
 ▪ rodzaj i styl zabójstwa,
 ▪ pierwotny zamiar,
 ▪ ryzyko związane z ofiarą,
 ▪ ryzyko sprawcy,
 ▪ eskalację czynów,
 ▪ czynnik związany z czasem,
 ▪ czynnik związany z miejscem przestępstwa.

Jak można zauważyć, sprawiło to, że tak naprawdę niezwy-
kle trudne mogłoby być stworzenie profilu będącego matrycą 
dla wielu przestępców i wielu zdarzeń, a takie założenie mają 
przecież profile indukcyjne.

Nieco inaczej do sprawy podeszli Holmes i Holmes22. W ich 
typologii sprawcy zostali podzieleni według – ich zdaniem  
– wspólnych dla wielu przestępców rodzajów konkretnych cech. 
Według Holmesa i Holmesa te cechy były powtarzalne w tych 
samych zestawach. Wyłonili więc następujące typy przestępców:
 ▪ wizjoner,
 ▪ misjonarz,
 ▪ hedonista zorientowany na komfort,
 ▪ hedonista zorientowany na żądze,
 ▪ hedonista zorientowany na emocje,
 ▪ typ nastawiony na siłę i kontrolę.

W swoich rozważaniach wytypowali też dychotomiczny mo-
del profilowania i wydzieli dwa główne typy przestępców  
− sprawcę zorganizowanego socjalnego i niezorganizowanego 
asocjalnego. Tabela 1 pokazuje różnice między tymi typami:

Tabela 1. Porównanie typów przestępców według 
dychotmicznego modelu profilowania Holmesa i Holmesa.

ZorganiZowany  
socjalny

ZorganiZowany 
asocjalny

Morderstwo zaplanowane Morderstwo spontaniczne

Ofiara sprecyzowana, 
spersonalizowana, ma być 

uległa, jest związana

Ofiara niesprecyzowana, 
zdepersonalizowana,  

nagła przemoc wobec ofiary, 
nie ma związania

Kontrolowana rozmowa Minimalna wymiana zdań

Miejsce zbrodni 
uporządkowane

Miejsce zbrodni  
chaotyczne

Agresywne akty seksualne,  
gdy ofiara żyje

Akty seksualne  
z martwą ofiarą

Ciało usunięte z miejsca 
zbrodni

Ciało pozostaje na miejscu 
zbrodni

Sprawca zabiera broń Sprawca pozostawia broń  
na miejscu zbrodni

Niewiele pozostawionych 
śladów

Mnóstwo pozostawionych 
śladów

Keppel i Walter ustanowili w swoich badaniach 4 typy. Doko-
nali tego na podstawie badań dotyczących przestępstw seksu-
alnych. Wzięli pod uwagę dynamikę i formę zabójstwa oraz 
stworzony profil sprawcy23. Według nich przestępców należy 
dzielić na:
 ▪ typ dominacyjno-zapewniający,
 ▪ typ dominacyjno-asertywny,
 ▪ typ gniewno-odwetowy,
 ▪ typ gniewno-ekscytacyjny.

Jeśli zaś chodzi o profilowanie dedukcyjne i tzw. naukowe 
modele profilowania kryminalnego – należy wspomnieć  
o modelu Hicksa i Salesa. Opiera się on na miejscu przestęp-
stwa, motywach, osobowości i zachowaniu24. To wspominane 
już wcześniej indywidualne dla każdej sprawy i miejsca in-
terpretowanie i wnioskowanie w związku z faktami i dowo-
dami. Badacze brali pod uwagę zabezpieczone dowody oraz 
zachowania przestępcy na pierwszym i drugim poziomie. Za-
chowania pierwszego poziomu to zachowania wywnioskowa-
ne. Są efektem dedukcji z dowodów z miejsca przestępstwa. 
Jako przykład można podać sytuację, w której ofiara została 
zamordowana strzałem w głowę, na miejscu przestępstwa są 
znajdowane łuski, więc można wywnioskować, że przestępca 
jako narzędzia zbrodni użył broni palnej. Zachowania dru-
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giego poziomu to te, które możemy wnioskować z zachowań 
pierwszego poziomu, czyli tzw. zachowania prognozowane. 
Nie ma na nie jednoznacznych dowodów, co więcej − może 
być prognozowanych kilka ewentualności. Autorzy omawia-
nego modelu podają jako przykład znów strzał z broni pal-
nej. Jeśli przestępca wystrzelił z pistoletu, może to oznaczać, 
że posiada pozwolenie na broń lub umiejętności strzeleckie. 
Można też wywnioskować, że przestępstwa dokonał z preme-
dytacją, bo miał przy sobie narzędzie zbrodni, a nie atakował 
ofiary w furii pierwszym napotkanym przedmiotem. Skoro 
posiadał pistolet i mógł być do tego przygotowany, to niewy-
kluczone, że był już sprawcą innych napaści lub miał dostęp 
do legalnego albo nielegalnego źródła broni. Zdaniem auto-
rów modelu – im więcej możliwości wykazanych w profilu 
kryminalnym, tym większa szansa na wykrycie właściwego 
sprawcy. W innym przypadku − jeśli przestępca dokonuje 
kradzieży drogocennych przedmiotów, to prawdopodobnie 
nie ma pracy i musi się z czegoś utrzymać, dlatego kradnie 
dla zysku itp. W modelu miejsca przestępstwa, motywów, 
osobowości i zachowania Hicks i Sales wyróżnili następujące 
elementy, które nazwali warstwami:
 ▪ warstwa 1 – dowody z miejsca zbrodni i zachowania spraw-

cy na pierwszym poziomie,
 ▪ warstwa 2 – motyw, osobowość i zachowania sprawcy na 

pierwszym poziomie,
 ▪ warstwa 3 – motyw, osobowość i zachowania sprawcy na 

drugim poziomie,
 ▪ odgałęzienia prognostyczne poza warstwą 3.

Wśród metodologii profilowania kryminalnego oprócz induk-
cji i dedukcji wyróżnia się również profilowanie geograficz-
ne. Polega ono na mapowaniu informacji o przestępstwach 
(zwykle z użyciem narzędzi informatycznych), pozwalających 
na określenie danych lokalizacyjnych dotyczących zdarzeń, 
wzorców zachowań i trendów w przestępczości25. Stosowa-
ne jest przede wszystkim w przypadku zabójstw, gwałtów  
i podpaleń. Jednym z badaczy zajmujących się profilowaniem 
geograficznym jest Kim Rossmo. Swój model oparł na nastę-
pujących założeniach (wykorzystujących dane statystyczne  
i inne przeprowadzone przez naukowców badania):
 ▪ do przestępstw w większości przypadków dochodzi w nie-

wielkiej odległości od miejsca zamieszkania sprawcy,
 ▪ im większa odległość od miejsca zamieszkania sprawcy, 

tym mniejsza liczba przestępstw,
 ▪ przestępcy nieletni są bardziej mobilni niż dorośli,
 ▪ style i wzorce przemieszczania się sprawców oraz poko-

nywane odległości różnią się w zależności od typu prze-
stępstwa.

Według Rossmo wśród czynników, które należy poddać ana-
lizie przy tworzeniu profilu geograficznego, niezwykle waż-
ne są analizy ogólnogeograficzne miejsca przestępstwa i jego 
okolic, analiza statystyki i danych demograficznych w okolicy, 
ocena map terenu oraz siatki ulic i dostępnych środków trans-
portu. To pozwala na wnioskowanie, w jaki sposób porusza 
się domniemany sprawca, jakimi drogami może podążać, jakie 
umiejętności musi ku temu posiadać. Jeśli bowiem przestęp-
stwa dokonano w miejscu, gdzie można dojechać wyłącznie 
samochodem lub dopłynąć łódką – z powodzeniem można 
stwierdzić, że przestępca posiada dostęp do takich środków 
transportu oraz choćby minimalne umiejętności, by się nimi 
posłużyć. W swoich badaniach Rossmo zwraca uwagę na bar-
dzo istotny szczegół, jakim jest rozróżnienie i wytypowanie 
miejsc, które są związane z przestępstwem. Wszak do po-

rwania i zabójstwa ofiary nie musi wcale dojść w tym samym 
miejscu. Rossmo wyróżnił więc następujące rodzaje miejsc26:
 ▪ miejsce spotkania sprawcy i ofiary,
 ▪ miejsce ataku,
 ▪ miejsce zabójstwa,
 ▪ miejsce pozostawienia zwłok.

Wynikiem tych rozważań były także dwie kolejne typologie 
odnoszące się do sprawcy. Chodzi o metody wyszukiwania 
ofiar przez sprawcę:
 ▪ metoda myśliwego,
 ▪ metoda kłusownika,
 ▪ metoda wędkarza,
 ▪ metoda łowcy.

Samych sprawców zaś Rossmo podzielił ze względu na me-
todę ataku:
 ▪ drapieżnik,
 ▪ tropiciel,
 ▪ czatownik.

Z powyższych rozważań wynika, że metod profilowania kry-
minalnego jest wiele. Każda operuje innymi pojęciami, nie ma 
jednego wzoru metodologicznego. To z jednej strony pokazu-
je, jak różnorodne spojrzenie można mieć na profil kryminalny 
sprawcy, ale z drugiej strony różnorodność matryc niesie ryzyko 
błędu. Jednak gdy jedna metoda okaże się nieskuteczna, można 
sięgnąć po kolejną. O proponowanych przez badaczy ścieżkach 
postępowania w pracy profilera i skuteczności profilowania  
w śledztwie będzie mowa w kolejnych częściach artykułu.

profil kryminalny 
jako dowód w postępowaniu karnym 

Postępowanie karne to ‒ w znaczeniu ogólnym − wszystkie 
czynności, które mają doprowadzić do realizacji prawa karne-
go materialnego27. Definiowane jest również jako przewidzia-
ne prawem zachowanie organów procesowych i pozostałych 
uczestników, zmierzające do wykrycia i ustalenia czynu prze-
stępczego i jego sprawcy oraz do wymierzenia mu kary lub 
zastosowania innych środków lub uniewinnienia oskarżonego.
Postępowanie karne reguluje w polskim porządku prawnym 
ustawa – Kodeks postępowania karnego. Postępowanie kar-
ne zwykle zaczyna się od powzięcia informacji o możliwości 
popełnienia przestępstwa. Dzieje się to na skutek zgłoszenia, 
doniesienia o przestępstwie (przez świadka, ofiarę lub inne 
osoby), a w niektórych przypadkach wszczynane jest z urzędu. 
Postępowanie karne dzieli się na etapy:
 ▪ postępowanie przygotowawcze (śledztwo, dochodzenie),
 ▪ postępowanie główne (przed sądem I instancji),
 ▪ postępowanie odwoławcze (kontrolne, przed sądem II instancji),
 ▪ postępowanie wykonawcze.

Postępowanie przygotowawcze można zaś podzielić na dwa 
kolejne etapy. Mowa o postępowaniu w sprawie – kiedy jest 
ustalane, czy w danym przypadku w ogóle doszło do popeł-
nienia przestępstwa i kto jest jego ewentualnym sprawcą  
– oraz postępowaniu przeciwko osobie – kiedy dowody ze-
brane przez organy ścigania pozwalają już na postawienie 
zarzutów konkretnej osobie. Postępowanie przygotowawcze 
może toczyć się w dwóch formach. Śledztwo to podstawo-
wa jego forma, może je wszcząć tylko prokurator, ale także 
może powierzyć jego prowadzenie w całości lub w określo-
nym zakresie Policji. Natomiast dochodzenie jest uproszczoną 
formą postępowania przygotowawczego. Postępowanie przy-
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gotowawcze zawsze (co do zasady) prowadzi prokurator lub 
Policja pod jego nadzorem. Postępowanie przygotowawcze 
z reguły ma doprowadzić do sformułowania aktu oskarżenia 
i skierowania go do sądu. Jednak w niektórych przypadkach 
może dojść do zakończenia postępowania w inny sposób, co 
określa Kodeks postępowania karnego28:
 ▪ umorzenie dochodzenia lub śledztwa (art. 17),
 ▪ skierowanie wniosku o umorzenie postępowania i zastoso-

wanie środka zabezpieczającego (art. 324),
 ▪ umorzenie śledztwa i wpisanie sprawy do rejestru prze-

stępstw (art. 325),
 ▪ skierowanie wniosku o warunkowe umorzenie postępowa-

nia (art. 336).
Jeśli jednak dojdzie do sformułowania aktu oskarżenia i skie-
rowania go do sądu, wówczas rozpoczyna się kolejny etap 
postępowania karnego, zwany postępowaniem głównym. Sąd 
ma doprowadzić do ustalenia prawdy w sprawie. Dzieje się to  
w toku procesu podzielonego na rozprawy. Naprzeciwko siebie 
stają wówczas oskarżyciel i oskarżony wraz z obroną. Przed-
stawiają sądowi argumenty za swoimi tezami. Wówczas przed 
sądem są przeprowadzane dowody materialne i osobowe, pre-
zentowane ustalenia śledztwa, są przesłuchiwani świadkowie. 
Postępowanie sądowe ma doprowadzić do rozstrzygnięcia 
sprawy. Może być nim skazanie oskarżonego, jego uniewin-
nienie, umorzenie lub warunkowe umorzenie postępowania.
Od wyniku postępowania głównego zarówno oskarżony, jak 
i oskarżenie mają prawo do odwołania się, czyli apelacji do 
sądu wyższej instancji. Możliwe w szczególnych przypadkach 
są także kasacja i wznowienie postępowania. Końcowym eta-
pem postępowania karnego jest postępowanie wykonawcze. 
Polega ono na wykonaniu decyzji sądu.
Podczas postępowania karnego należy się trzymać ściśle okre-
ślonych naczelnych zasad. Wśród nich są:
 ▪ zasada prawdy materialnej,
 ▪ zasada swobodnej oceny dowodów,
 ▪ zasada obiektywizmu,
 ▪ zasada bezpośredniości,
 ▪ zasada skargowości,
 ▪ zasada kontradyktoryjności,
 ▪ zasada legalizmu,
 ▪ zasada oportunizmu,
 ▪ zasada domniemania niewinności,
 ▪ zasada jawności,
 ▪ zasada prawa do obrony,
 ▪ zasada szybkości postępowania,
 ▪ zasada mówiąca, że wszystkie wątpliwości należy rozstrzy-

gać na korzyść oskarżonego.
Niezwykle ważnym elementem postępowania karnego jest 
zebranie dowodów. To wyłącznie na ich podstawie może się 
odbywać postępowanie karne, poza tym czynności związane 
z ich gromadzeniem muszą spełniać warunki określone pra-
wem. Dowód jest definiowany jako „uzyskana w sposób okre-
ślony przepisami prawa procesowego informacja pozwalająca 
na ukształtowanie w drodze percepcji zmysłowej i analizy lo-
gicznej przekonania organu procesowego co do zaistnienia lub 
niezaistnienia konkretnej okoliczności faktycznej”29.
Słowem dowód zwykle określa się:
 ▪ źródło dowodowe (np. człowiek, dokument),
 ▪ środek dowodowy (informacja pozyskana od źródła dowo-

dowego),
 ▪ fakt dowodowy (okoliczności udowodnione na podstawie 

źródeł i środków dowodowych).

Fakty dowodowe można z kolei podzielić na fakt główny i fak-
ty uboczne. Faktem głównym są te okoliczności, które odpo-
wiadają znamionom przestępstwa opisanym w prawie, a fakty 
uboczne to te okoliczności, które pozwalają na wnioskowanie  
o fakcie głównym. Szczególnym rodzajem faktów ubocznych jest 
poszlaka. Nie jest ona dowodem bezpośrednio wskazującym na 
fakt główny, ale pośrednio potwierdza ważne tezy dowodowe30.
Inne podziały obejmują:
 ▪ dowody pośrednie i bezpośrednie,
 ▪ dowody osobowe i rzeczowe,
 ▪ dowody pierwotne i wtórne,
 ▪ dowody pojęciowe i zmysłowe.

W przypadku profilu kryminalnego, który – jak już w tej pra-
cy wspomniano – nie wskazuje zwykle na konkretną osobę,  
a jedynie zawęża grupę podejrzanych i może świadczyć o tym, 
że konkretna osoba spełnia cechy i warunki do bycia sprawcą 
konkretnego przestępstwa, ciężko mówić o nim jako o dowo-
dzie pierwotnym czy bezpośrednim. 
Profil kryminalny może powstać (i – jak wskazuje literatura 
− zwykle tak się dzieje) na poziomie postępowania przygoto-
wawczego. Podczas trwania śledztwa, gdy wykorzystano już 
wszystkie inne możliwości dotarcia do sprawcy, o pomoc pro-
si się profilera. Zwykle jest nim osoba z wykształceniem psy-
chologicznym. Otrzymuje dostęp do akt sprawy i dowodów 
oraz niekiedy uczestniczy czynnie w śledztwie. Na podstawie 
tych danych tworzy profil kryminalny poszukiwanego spraw-
cy, dzięki niemu może eliminować lub typować konkretnych 
podejrzanych i zawężać ich grupy. Jednak takie działania pol-
skie prawo zalicza nie do dowodów, ale do czynności proceso-
wych i pozaprocesowych na potrzeby śledztwa lub dochodze-
nia. Wówczas zadaniami profilera są:
 ▪ redukcja grupy potencjalnie podejrzanych,
 ▪ wskazanie, które przestępstwa należy ze sobą połączyć lub nie,
 ▪ przewidywanie eskalacji czynów przestępcy,
 ▪ wykorzystanie wiedzy do przygotowania taktyki przesłu-

chania podejrzanych.
Przed sądem profil kryminalny jako dowód może wystąpić  
w postaci opinii biegłego. Może być to ten sam człowiek, który 
przygotował profil podczas śledztwa na potrzeby Policji i pro-
kuratury, ale pozostaje to kwestią dyskusyjną, gdyż może zostać 
uznany za osobę nie w pełni niezależną i być może stronniczą 
ze względu na wcześniejszy udział w postępowaniu. W każdym 
razie profiler kryminalny przed sądem zwykle jest źródłem do-
wodowym jako człowiek, czyli biegły wyrażający opinię przed 
sądem. Nie jest to raczej fakt główny, bardziej wpisuje się  
w definicję faktów ubocznych, a nawet poszlaki. Może bowiem 
uwiarygodnić pozostałe zebrane dowody poprzez dopasowanie 
ich (lub nie) do profilu i osoby sprawcy. Według B. Turveya31 
do głównych zadań profilera jako biegłego przed sądem należą:
 ▪ ocena wartości dowodowej zebranych śladów behawioralnych,
 ▪ potwierdzenie lub zaprzeczenie zgodności cech oskarżone-

go z cechami sprawcy,
 ▪ wskazanie przesłanek co do premedytacji, poczytalności  

w momencie popełnienia zbrodni,
 ▪ zaproponowanie technik i strategii przesłuchania.

Zgodnie z prawem opinia biegłego może być pisemna lub 
ustna32. Formalnie powinna zawierać część wstępną, sprawoz-
dawczą i konkluzje będące odpowiedzią na pytania zadane  
w postanowieniu o powołaniu biegłego. Część wstępna opinii 
powinna obejmować:
 ▪ dane biegłego, czyli imię i nazwisko, stopień i tytuł nauko-

wy, specjalność i stanowisko zawodowe biegłego,

PROFIL KRYMINALNY JAKO DOWÓD

PROCES WYKRYWCZY



                             

22 KWARTALNIK POLICYJNY 3/2018

 ▪ dane osób, które uczestniczyły w przygotowaniu opinii, wraz 
z wykazem konkretnych czynności, które wykonywały,

 ▪ jeśli opinię wydaje instytucja, to także pełną nazwę i sie-
dzibę instytucji,

 ▪ określenie czasu przeprowadzonych badań oraz datę wyda-
nia opinii,

 ▪ określenie organu procesowego, który wydał postanowie-
nie o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego,

 ▪ oznaczenie sprawy, dla której przygotowano ekspertyzę.
To część formalna opinii. W części sprawozdawczej znajduje 
się właściwe dowodowe znaczenie opinii. Opisane są badania 
i spostrzeżenia, a także oparte na nich wnioski. Biegły jest zo-
bowiązany do przedstawienia metody badawczej i uzasadnie-
nia jej wyboru oraz przyjętych założeń i zakresu przeprowa-
dzonych badań. Opinie kończą konkluzje będące odpowiedzią 
na pytania postawione przez organ procesowy.

Zadania i poZycja profilerów  
w strukturach polskich  
organów ścigania

Posiadanie i pogłębianie wiedzy na temat narzędzi badaw-
czych oraz pomocniczych w postępowaniu karnym zrodziło 
potrzebę stworzenia struktur, które sprostają nowym zadaniom 
organów ścigania. Wysoko wyspecjalizowani pracownicy  
i naukowcy są skupiani w komórkach celowych, np. laborato-
riach kryminalistycznych czy całych instytutach badawczych, 
jak np. Instytut Ekspertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krako-
wie. Osoby zajmujące się profilami kryminalnymi nieznanych 
sprawców są także skupiani wokół jednostek i instytucji bez-
pośrednio związanych z organami ścigania oraz w jednostkach 
naukowych i szkołach wyższych.
Pozycję profilerów wewnątrz struktur organów ścigania naj-
lepiej obrazuje sytuacja w Stanach Zjednoczonych, gdzie po-
wstała spora baza teoretyczna dzisiejszych metod profilowa-
nia. Profilerami są głównie policjanci skupieni w powołanych 
do tego jednostkach. Ich doświadczenie w ramach codziennej 
pracy w FBI pozwala patrzeć na sprawy okiem fachowców. 
Doszkalanie funkcjonariuszy w kierunku psychologii tworzy 
zaś podstawy do naukowego spojrzenia na każdy rozpatrywa-
ny przypadek. Co więcej, podstawy naukowe dają możliwość 
prowadzenia własnych badań. W tym celu przy FBI powstało 
Centrum Analizy Przestępstw Brutalnych w Quantico (Natio-
nal Center Analisist Violent Criminal – NCAVC)33. Na miej-
scowym uniwersytecie kształci się funkcjonariuszy policji  
– profilerów. 
W Polsce w strukturach organów ścigania wciąż brakuje, jak 
na razie, konkretnych struktur, które zajmowałyby się stric-
te profilowaniem kryminalnym. Nie ma ich ani w Policji, ani 
prokuraturze. Samych funkcjonariuszy przygotowanych i wy-
szkolonych do stworzenia profili kryminalnych jest obecnie 
w Policji niewielu. Głównie są to funkcjonariusze wydziałów 
psychologii w Komendzie Głównej Policji, komendach wo-
jewódzkich Policji oraz Komendzie Stołecznej Policji, a tak-
że nieliczni funkcjonariusze służby kryminalnej34. To przede 
wszystkim specjaliści zajmujący się tzw. psychologią policyj-
ną stosowaną.
Głównym ośrodkiem szkolącym i badawczym na potrzeby 
polskich organów ścigania jest od wielu już lat Instytut Eks-
pertyz Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie. To tam pracują 
najwybitniejsi polscy specjaliści w dziedzinie profilowania 

kryminalnego i psychologii sądowej. Wśród najważniejszych 
osób są prof. Józef Gierowski, dr Maciej Szaszkiewicz, Teresa 
Jaśkiewicz-Obydzińska, Ewa Wach i Małgorzata Kowanetz. 
Eksperci instytutu stworzyli pierwszą w naszym kraju bazę 
behawioralnych danych sprawców. Ponadto na wielu polskich 
uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Jagiellońskim, Warszaw-
skim, Śląskim czy Wrocławskim, funkcjonują jednostki i spe-
cjaliści zajmujący się zagadnieniami psychologii sądowej. 
Na gruncie polskim profiler występuje w postępowaniu kar-
nym zwykle jako biegły powołany przez prokuratora w po-
stępowaniu przygotowawczym lub sąd w postępowaniu głów-
nym. Jak już zostało wcześniej wspomniane, opinia biegłego 
musi spełniać pewne wymogi formalne. Tak samo jest z po-
wołaniem biegłego w postępowaniu. Zasady te są określone 
w Kodeksie postępowania karnego w rozdziale 22 zatytuło-
wanym „Biegli, tłumacze, specjaliści”. Art. 193 mówi o tym, 
kiedy można powołać biegłego. Przesłanką do tej czynności 
jest potrzeba posiadania wiadomości specjalnych, by móc sta-
wiać twierdzenia na temat okoliczności szczególnie ważnych 
dla sprawy. Okoliczności te muszą wykraczać poza wiedzę 
ogólną i właściwą dla organu procesowego. Co więcej, organ 
powołujący biegłego musi wydać w tej sprawie postanowie-
nie, które zgodnie z art. 194 powinno zawierać:
 ▪ imię i nazwisko biegłego lub biegłych,
 ▪ specjalność i kwalifikacje osób, które mogą przygotować 

ekspertyzę, jeśli organ powołuje do wydania opinii in-
stytucję,

 ▪ przedmiot i zakres opinii wraz z pytaniami szczegółowymi,
 ▪ termin, w jakim opinia powinna zostać dostarczona.

Co ciekawe, w art. 195 ustawodawca zaznacza, że aby peł-
nić czynności biegłego, nie trzeba być biegłym sądowym. 
Wystarczy posiadać odpowiednią wiedzę w dziedzinie, co do 
której potrzebne jest wydanie opinii w danej sprawie. W myśl 
art. 198 biegły może mieć dostęp do akt sprawy na potrzeby 
opinii, a także brać udział w przeprowadzaniu dowodów. Sąd 
może powołać więcej niż jednego biegłego, jeśli opinia jest 
niejasna lub między opiniami w sprawie zachodzi sprzeczność 
(art. 201). Szczególnym przypadkiem opinii biegłego jest bli-
ska profilowi kryminalnemu opinia psychiatryczna. Wówczas 
organ procesowy musi powołać co najmniej dwóch biegłych. 
Muszą być niezależni i nie mogą być małżeństwem (art. 202). 
Na potrzeby opinii oskarżony może zostać umieszczony  
w zakładzie leczniczym, by biegli mogli dokonać obserwacji  
i wnioskować na jej podstawie (art. 203).
W Kodeksie postępowania karnego są też ujęte wyłączenia co 
do osoby biegłego. Biegłym w postępowaniu nie może zostać:
 ▪ obecny i poprzedni obrońca oskarżonego lub osoba, która 

udzielała mu porady prawnej,
 ▪ duchowny, jeśli posiada informacje na temat sprawy pocho-

dzące ze spowiedzi,
 ▪ osoba najbliższa dla oskarżonego lub pozostająca z nim  

w szczególnie bliskim stosunku,
 ▪ osoba będąca oskarżonym o udział w przestępstwie w po-

stępowaniu, w którym miałaby być biegłym,
 ▪ osoba, której sprawa bezpośrednio dotyczy,
 ▪ małżonkowie stron, pokrzywdzonego, obrońcy, pełnomoc-

nika (lub osoby pozostające z nimi we współżyciu),
 ▪ krewni i powinowaci w linii prostej i bocznej (aż do stopnia 

dzieci rodzeństwa tych osób),
 ▪ osoba, która brała udział w sprawie jako prokurator, peł-

nomocnik, przedstawiciel ustawowy strony lub prowadziła 
postępowanie przygotowawcze,
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 ▪ osoba, która jest powołana jako świadek w danej sprawie lub 
była świadkiem czynu, ale nie została powołana na świadka.

Biorąc pod uwagę, że zgodnie z zasadami dotyczącymi wyłączeń 
biegłego nie może nim zostać osoba, która prowadziła postępowa-
nie przygotowawcze, należy podkreślić, że dla prawników dysku-
syjny jest udział w sprawie w charakterze biegłego osoby, która na 
poziomie postępowania przygotowawczego tworzyła profil krymi-
nalny sprawcy. Tym bardziej sporna jest kwestia dowodu z opinii 
biegłego, który stworzył ów profil jako funkcjonariusz Policji. 

metodyka pracy profilera

W tej części artykułu zostaną opisane dwie ścieżki, z jakich 
korzystają profilerzy podczas tworzenia profilu kryminalnego 
sprawcy. Jedną z nich jest najbardziej rozpowszechniona me-
toda – używana przez FBI, druga zaś to stosowana w Polsce 
metodologia tworzenia profilu kryminalnego, o której w swo-
im opracowaniu pisze B. Lach.
Tabela 2. Cechy osobowości przestępców zorganizowanych  
i niezorganizowanych.

CeChy osobowośCi

Typ zorganizowany Typ niezorganizowany

Inteligencja  
na dobrym poziomie

Słaba  
inteligencja

Kompetentny społecznie Niedojrzały społecznie

Raczej wykfalifikowany pracownik Słaba  
historia zawodowa

Sprawny i doświadczony 
seksualnie

Niedoświadczony  
seksualnie

Urodzony jako kolejne dziecko 
w rodzinie

Pierwsze dziecko  
w rodzinie

Ojciec ze stałym zatrudnieniem Ojciec bez stałego zatrudnienia

Niekonsekwentna dyscyplina  
w dzieciństwie

Niekonsekwentna dyscyplina  
w dzieciństwie

Ma kontrolę nad nastrojem  
w czasie przestępstwa

W czasie przestępstwa  
jest niespokojny

Używa alkoholu przed 
przestępstwem

Użycie alkoholu 
jest minimalne

Stres sytuacyjny w trakcie czynu Minimalny stres sytuacyjny  
w trakcie czynu

Ma partnerkę/partnera Jest samotnikiem

Może poruszać się samochodem, 
który jest  

w dobrym stanie

Mieszka bądź pracuje  
w niedalekiej odległości  
od miejsca przestępstwa

Jest zainteresowany relacjami  
o przestępstwie w mediach

Nie jest zbytnio zainteresowany 
przekazem medialnym  

na temat czynu

Możliwa zmiana pracy lub 
zachowania po przestępstwie

Zmiany pracy czy stylu życia  
po przestępstwie są minimalne

Trwa w konflikcie  
ze społeczeństwem Odrzucony przez społeczeństwo

Przebiegły w działaniu Popełnia zbrodnie w szale

Dobrze dopasowuje się do grupy 
społecznej (kameleon)

Jego wygląd określany  
jest jako „dziwny”

Śledzi ofiary i jest egocentryczny Działa głównie w nocy

Mieszka z dala  
od miejsca przestępstwa

Działa na znanym sobie  
terenie blisko pracy lub szkoły  

– tam czuje się pewnie

Model postępowania w pracy profilera wypracowany przez 
FBI jest oparty na modelu dychotomicznym, który dzieli 
przestępców na zorganizowanych i niezorganizowanych. Ten 
podział wykorzystuje zespoły cech występujące u tych grup 
przestępców oraz cechy miejsca zbrodni. Cechy te zostały wy-
odrębnione na podstawie badań prowadzonych przez specjali-
stów FBI. Przedstawiają je kolejno tabele 2 i 335.

Tabela 3. Cechy miejsca przestępstwa sprawców 
zorganizowanych i niezorganizowanych.

CeChy miejsCa przestępstwa

Typ zorganizowany Typ niezorganizowany

Zorganizowane przestępstwo Spontaniczne przestępstwo

Ofiara obca i upatrzona Ofiara i miejsce znane sprawcy

Personalizacja ofiary Depersonalizacja ofiary

Kontrolowana rozmowa z ofiarą Prawie nie rozmawia z ofiarą

Stan miejsca przestępstwa daje 
wrażenie kontroli  

nad sytuacją
Chaos na miejscu przestępstwa

Szuka uległej ofiary Napada nagle

Krępowanie ofiary Minimalne ślady krępowania

Ślady po agresji  
przed zadaniem śmierci

Akty seksualne  
po śmierci ofiary

Ukryte ciało ofiary Ciało ofiary pozostawione  
na widoku

Nie pozostawia broni  
i dowodów

Dowody i narzędzie zbrodni 
często pozostawia  

na miejscu przestępstwa

Przemieszcza  
ciało ofiary

Pozostawia ciało ofiary  
na miejscu zbrodni

Na podstawie tych fundamentalnych zbiorów cech profilerzy 
FBI konstruują profil kryminalny nieznanego sprawcy przestęp-
stwa. Cały proces jest podzielony.
Pierwszym etapem pracy nad profilem kryminalnym jest ze-
branie wstępnych danych dotyczących miejsca zdarzenia, na 
podstawie których profilerzy mogą wnioskować na temat cech 
poszukiwanego sprawcy – to dowody w sensie materialnym, 
czyli ślady fizyczne, ale także ślady behawioralne. Kolejnym 
ważnym zbiorem danych są dane wiktymologiczne. Wszystko, 
co wiadomo lub da się wywnioskować o ofierze przestępstwa, 
może w znaczący sposób wpłynąć na dalszy przebieg tworzenia 
profilu kryminalnego sprawcy. Podstawowe dane wiktymolo-
giczne to nie tylko to, co można wywnioskować ze zwłok ofiary 
lub – jeśli nie ma ich na miejscu zbrodni – z przedmiotów i śla-
dów fizycznych czy behawioralnych świadczących o obecności 
i charakterze ofiary. Jeśli tożsamość ofiary jest znana, zadanie 
profilera i funkcjonariuszy prowadzących śledztwo polega na 
przesłuchaniu jej najbliższych, znajomych, współpracowni-
ków i sąsiadów. Każda z tych osób może posiadać informacje 
o ofierze, stylu jej życia i codzienności. Szczególnie ważne są 
też dane pochodzące ze śladów kryminalistycznych zabezpie-
czonych na ofierze. Pozwalają określić przyczyny i przybliżony 
czas jej zgonu. Dla profilera w pierwszym etapie pracy ważne 
są też wstępne raporty funkcjonariuszy prowadzących postępo-
wanie oraz zdjęcia czy filmy z miejsca zbrodni. Chodzi tu mię-
dzy innymi o różne punkty widzenia – inne może mieć profiler, 
a inne funkcjonariusze. Ważne, by dzielić się spostrzeżeniami 
w celu obrania właściwych wersji śledczych, w kierunku któ-
rych podąży profil i całe śledztwo. Jedynie zebranie wszystkich 
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możliwych danych pozwala na względnie pełne spojrzenie na 
sylwetkę poszukiwanego i nieznanego sprawcy przestępstwa.
W drugim etapie ścieżki profilowania używanej przez FBI 
tworzy się modele decyzyjno-procesualne. Zebrane już infor-
macje wstępne są klasyfikowane do różnych kategorii. Jedną  
z nich jest rodzaj i styl zabójstwa, np.:
 ▪ zabójstwo pojedyncze,
 ▪ zabójstwo podwójne,
 ▪ zabójstwo potrójne,
 ▪ morderstwo masowe – są co najmniej cztery ofiary,
 ▪ morderstwo w szale,
 ▪ morderstwo seryjne.

Dalej profiler usiłuje ustalić tzw. zamiar pierwotny, który jest 
właściwym motywem działania. Wówczas trzeba określić, czy 
to morderstwo było celem przestępstwa, czy wydarzyło się, bo 
zaistniały konkretne okoliczności. Dla przykładu można tu roz-
ważyć kradzież z włamaniem, która kończy się morderstwem, 
bo okazuje się, że wewnątrz okradanego lokalu są domownicy 
i złodziej lub złodzieje natykają się na nich podczas przestęp-
stwa. Chcąc uniknąć kary, dokonują zabójstwa osoby lub osób, 
które widziały ich czyny. Zamiarem pierwotnym w tej sytuacji 
będzie zatem wzbogacenie się poprzez kradzież przedmiotów 
z mieszkania, a nie morderstwo. Kolejną kwestią rozważaną  
w drugim etapie modelu jest ryzyko związane z ofiarą. Zdaniem 
badaczy z FBI, może być ono określone jako wysokie, umiar-
kowane lub niskie. Cechy ofiary rozważane w tej części to m.in. 
wiek, zawód, budowa ciała, styl życia czy konkretna lokaliza-
cja. Profiler powinien następnie zbadać ryzyko sprawy, czyli to 
ryzyko, które sprawca podejmuje, by popełnić przestępstwo. 
Tutaj ważne jest to, kiedy, w jakim miejscu i okolicznościach 
doszło do czynu. Podstawowe pytania to np.:
 ▪ czy sprawca zaatakował w dzień czy w nocy?
 ▪ czy dokonał przestępstwa na odludziu czy w środku miasta?

Zagadnienie, które jest równie ważne w tym modelu, to okre-
ślenie eskalacji czynów sprawcy. Profiler musi rozważyć, czy 
istnieje możliwość zaatakowania kolejnej ofiary i czy sposób 
będzie wciąż taki sam, czy może bardziej brutalny. Następnie 
bierze się pod uwagę czas, jakiego potrzebował poszukiwany 
sprawca, by dokonać przestępstwa. Kolejny ważny czynnik 
w rozważaniach to analiza miejsca przestępstwa pod kątem 
jego lokalizacji. Spotkanie, porwanie, torturowanie, zbrodnia 
czy ukrycie zwłok nie musi być jednym i tym samym miej-
scem, przestępstwo mogło − zgodnie z biegiem czasu, etapami  
− dziać się w kilku różnych miejscach.
W trzecim etapie profiler dokonuje oceny zbrodni, rekonstru-
ując zdarzenia na podstawie danych zebranych w pierwszym  
i drugim etapie tworzenia profilu. Następnie dochodzi do skla-
syfikowania zbrodni. Chodzi o to, by ocenić, czy popełnił ją 
sprawca zorganizowany, czy niezorganizowany. Pod uwagę 
brane są trzy czynniki:
 ▪ sposób wyboru ofiary,
 ▪ sposób kontroli nad ofiarą,
 ▪ sekwencja zbrodni.

W kolejnej części rozważań profiler powinien ocenić, czy  
w niektórych momentach nie doszło do tzw. aranżacji. Prze-
stępca mógł zmylić bowiem prowadzących śledztwo, aranżu-
jąc i fabrykując dowody, zostawiając sprzeczne ze sobą ślady 
itp. Profiler powinien również przeanalizować, czy był kon-
kretny motyw przestępstwa, a jeśli tak − to jaki. Pod koniec 
trzeciego etapu dokonuje analizy dynamiki miejsca zbrodni. 
Sprawdza wzajemne relacje zachodzące między zebranymi 
dotąd informacjami i dowodami.

Etapem czwartym jest już samo tworzenie profilu kryminalne-
go nieznanego sprawcy. Zawarte w nim stwierdzenia powinny 
być traktowane jako hipotezy i nie każda z nich musi pokry-
wać się z prawdą. W profilu kryminalnym są zawierane nastę-
pujące dane na temat prawdopodobnego sprawcy:
 ▪ dane demograficzne – m.in. poziom inteligencji, wykształ-

cenie, doświadczenie wojskowe, zatrudnienie, warunki ży-
ciowe, relacje z innymi,

 ▪ charakterystyka fizyczna – m.in. płeć, wzrost, waga, budo-
wa ciała, wiek, pochodzenie etniczne,

 ▪ nawyki – m.in. czy przestępca jest uporządkowany, jakie 
może mieć nałogi, zainteresowania, czy uprawia sport,

 ▪ przekonania i wartości – m.in. stosunek do kobiet, relacje 
seksualne, relacje rodzinne, preferencje polityczne,

 ▪ zachowanie przed zbrodnią i po jej dokonaniu – m.in. czy 
sprawca pije teraz więcej alkoholu, czy w ogóle zmienił 
sposób bycia.

Na podstawie powyższych danych następuje przygotowanie 
zaleceń dla osób prowadzących śledztwo. Wśród nich mogą 
się znaleźć np.:
 ▪ zastawienie „pułapki” na przestępcę w informacjach prze-

kazywanych do mediów,
 ▪ wskazówki co do przesłuchania podejrzanego.

Po zaleceniach dochodzi do tzw. pierwszego filtru informacji 
zwrotnej, dzięki któremu można zweryfikować dotychczaso-
wą analizę danych. Powstały w czwartym etapie profil zesta-
wia się z danymi, na podstawie których go stworzono. Jeśli 
brakuje spójności między dowodami a wnioskami, jest to sy-
gnał, że w profilu należy wprowadzić zmiany.
Etap piąty to śledztwo, które funkcjonariusze służb mundu-
rowych prowadzą na podstawie przygotowanego wcześniej 
profilu kryminalnego nieznanego sprawcy. Tworzą gru-
py podejrzanych i eliminują osoby niepasujące do profilu.  
W ten sposób zawężają krąg potencjalnych sprawców i mogą 
się skupić na ich dokładnym sprawdzeniu. W tym etapie po-
jawia się drugi filtr informacji zwrotnej, którym mogą być  
– a nawet powinny – nowe dowody zabezpieczone w śledz-
twie. One mogą potwierdzić dotychczasowe analizy, wprowa-
dzić do nich nowe dane lub zaprzeczyć niektórym wnioskom. 
Na tym etapie każdy nowy dowód powinien być analizowany  
z udziałem profilera, by – gdy to potrzebne – natychmiast 
wprowadzić istotne zmiany w przygotowanym profilu krymi-
nalnym sprawcy.
Etapem szóstym jest schwytanie sprawcy. Jest idealną sytu-
acją, w której stworzenie profilu kryminalnego doprowadza do 
ujęcia osoby odpowiedzialnej za popełnione czyny.
Drugą ważną i wartą omówienia metodologią pracy profile-
ra jest ta stosowana na gruncie polskim. Jest to metodolo-
gia, którą w pracy profilera posługuje się m.in. dr B. Lach. 
To model integrujący kilka metod używanych dziś na świe-
cie. Jego podstawą są modele wypracowane przez FBI36. 
Jednak nie ma w nim podziału na kategorie przestępców 
czy konkretne cechy, które powinni wykazywać. Nie ma 
dopasowywania każdej sprawy do podstawowych modeli. 
Każda konkretna sprawa jest w tym modelu rozważana in-
dywidualnie.
Pierwszy etap w tej metodologii to analiza i gromadzenie da-
nych wyjściowych. Profiler rozważa wszystkie najistotniejsze 
dane dotyczące konkretnego przestępstwa:
 ▪ informacje o ofierze,
 ▪ dane z miejsca zdarzenia,
 ▪ informacje o czasie i możliwym przebiegu zdarzenia.
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Pracę nad określonym przypadkiem ułatwia profilerowi w tej 
metodologii obecność podczas oględzin miejsca zdarzenia, ale 
nie jest to konieczne, by wyciągać wnioski. Wystarczy zaopa-
trzyć osobę przygotowującą profil nieznanego sprawcy prze-
stępstwa w odpowiednie źródła, takie jak:
 ▪ zgłoszenie o popełnieniu przestępstwa,
 ▪ protokoły oględzin miejsca bądź miejsc zbrodni wraz z do-

kumentacją fotograficzną i filmową,
 ▪ protokół autopsji,
 ▪ wszelkie wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz krymi-

nalistycznych,
 ▪ protokoły zeznań świadków.

Profiler, rozważając konkretny przypadek, musi też wziąć pod 
uwagę wszelkie okoliczności związane z relacją przestępcy  
i ofiary w miejscu przestępstwa. Chodzi o czynności dokonane 
przez sprawcę, w jaki sposób pozostawił ciało itp. To może 
być bowiem podstawą do rozważań na temat cech sprawcy. 
Osoba przygotowująca profil kryminalny bada też sąsiedztwo 
miejsca przestępstwa, jego strukturę demograficzną i gospo-
darczą oraz położenie geograficzne (ukształtowanie terenu, 
odległości, drogi komunikacji, grupy mieszkańców). Na tym 
etapie niezwykle ważne dla profilera są również dane wikty-
mologiczne, czyli wszystko to, co wiadomo lub można wy-
wnioskować o ofierze:
 ▪ płeć, wiek, stan cywilny, miejsce zamieszkania, wykształce-

nie i posiadane umiejętności, zawód, miejsce pracy, karalność,
 ▪ środowisko społeczne, sytuacja rodzinna, związki, ważne 

osoby w życiu,
 ▪ cechy osobowości, obawy i lęki, zachowania, zwyczaje, za-

interesowania, uzależnienia, problemy, wrogowie, opinie,
 ▪ rozwój seksualny, partnerzy, intensywność życia seksual-

nego, zaburzenia, upodobania, orientacja psychoseksualna,
 ▪ wzrost, budowa ciała, sprawność fizyczna, wygląd, znaki 

szczególne,
 ▪ dane medyczne dotyczące życia przed przestępstwem i te 

z sekcji zwłok lub badania lekarskiego w przypadku, gdy 
ofiara pozostała przy życiu,

 ▪ kwestie ekonomiczne, miejsca pobytu w podróży itp.
Profiler próbuje odtworzyć przebieg zdarzenia i sprawdzić, 
czy mogło dojść do niego w taki sposób, jaki zakładają wersje 
śledcze. Chodzi o czas oraz możliwości fizyczne i materialne 
sprawcy (czy miał ku temu warunki fizyczne i narzędzia).
Drugim etapem w tej metodologii jest porządkowanie i kla-
syfikacja danych. Pierwszą kwestią do ustalenia są typ zabój-
stwa i sposób jego popełnienia. W tej metodologii wyróżnia 
się cztery grupy zabójstw:
 ▪ pojedyncze lub podwójne, potrójne czy wielokrotne – w za-

leżności od liczby ofiar w jednym czasie i miejscu,
 ▪ szaleńcze – popełniane w emocjonalnym wzburzeniu, czę-

sto jako zemsta za krzywdy, sprawca zabija w kilku miej-
scach, wszystkie zabójstwa to efekt jednego zdarzenia,

 ▪ masowe – klasyczne i rodzinne (kiedy sprawca zabija 
członków rodziny), popełniane na dużej liczbie ludzi w tym 
samym czasie, w jednym miejscu,

 ▪ seryjne – sprawca zabija co najmniej trzy osoby, następuje 
okres wyciszenia pomiędzy każdym z zabójstw.

Kolejną grupą danych, które profiler musi usystematyzować 
i przeanalizować, są te dotyczące poziomu ryzyka. Mowa tu 
o ryzyku ponoszonym zarówno przez sprawcę, jak i ofiarę 
przestępstwa. To, że jednostka stanie się potencjalną ofiarą 
przestępstwa, może zależeć od wielu czynników. Wśród nich 
można wymienić m.in.:

 ▪ uzależnienie od alkoholu i narkotyków,
 ▪ wszelkie powiązania ze środowiskami przestępczymi i sub-

kulturowymi,
 ▪ dewiacje seksualne,
 ▪ powiązania ze środowiskiem prostytucji,
 ▪ uprawianie hazardu,
 ▪ pokazywanie zamożności przez drogie przedmioty,
 ▪ lekceważenie zasad bezpieczeństwa,
 ▪ nieprawidłowo funkcjonująca rodzina,
 ▪ brak stałego zatrudnienia,
 ▪ samotność czy wręcz alienacja.

Ryzyko jest powiązane także ze sprawcą. Dokonując czynu 
zabronionego, naraża się on na ryzyko wykrycia i skazania. 
Osoba przygotowująca profil kryminalny sprawcy powinna 
zwrócić szczególną uwagę na ocenę:
 ▪ miejsca i czasu popełnienia przestępstwa (dzień/noc, las/

środek miasta itp.),
 ▪ doboru ofiary,
 ▪ sposobu działania sprawcy,
 ▪ zabezpieczenia przed ewentualnym zdemaskowaniem (ma-

ska, rękawiczki itp.).
Istnieją też grupy czynników, które wzmagają ryzyko spraw-
cy. Są to:
 ▪ działanie pod wpływem silnych emocji,
 ▪ podejmowanie działań dodatkowych (gwałt, rabunek itp.),
 ▪ intelektualne braki u sprawcy,
 ▪ dewiacje.

Profiler na tym etapie musi też się zająć klasyfikacją i wyłonie-
niem podstawowych etapów zdarzenia. W procesie popełnia-
nia przestępstwa wyróżnia się zwykle trzy podstawowe etapy: 
wstępny, zasadniczy, końcowy.
Podczas etapu wstępnego dochodzi na przykład do przygoto-
wania do przestępstwa, zdobycia zaufania potencjalnej ofiary 
czy włamania do jej domu. W etapie zasadniczym następuje 
zwykle uprowadzenie, zgwałcenie, zadawanie obrażeń i samo 
zabójstwo. Końcowy etap przestępstwa to zacieranie śladów, 
ukrycie ciała i ucieczka. Profiler musi także poddać ocenie  
i analizie eskalację działań agresywnych (często także seksu-
alnych) sprawcy. Powinien określić, czy są na niskim, śred-
nim czy wysokim poziomie. Poziom niski charakteryzuje się 
agresją słowną czy autoerotyczną aktywnością seksualną. Na 
poziomie średnim sprawca dopuszcza się przemocy fizycznej/
gwałtu bez zadawania śmierci. Wysoki poziom eskalacji za-
chowania sprawcy przejawia się zwykle w zadawaniu śmier-
telnych obrażeń i gwałcie ze szczególnym okrucieństwem.
Podsumowaniem drugiego etapu powinno być wstępne okre-
ślenie głównego motywu, jakim kierował się sprawca podczas 
popełnienia przestępstwa. Powinna być już też znana liczba 
sprawców biorących udział w zdarzeniu.
W etapie trzecim przygotowywania profilu profiler przygo-
towuje rekonstrukcję zdarzenia. Dokonuje tego na podstawie 
uszczegółowienia etapów przestępstwa:
 ▪ etap pierwszy – to, co poprzedza przestępstwo,
 ▪ etap drugi – akt przestępstwa (zabójstwa),
 ▪ etap trzeci – to, co przestępca zrobił z ciałem ofiary,
 ▪ etap czwarty – jak sprawca zachowuje się bezpośrednio po 

dokonaniu zabójstwa,
 ▪ etap piąty – jak zabójstwo rzutuje na późniejsze zachowa-

nia przestępcy.
Kiedy wnioski i przewidywania co do każdego z etapów prze-
stępstwa są już gotowe, profiler dokonuje próby tzw. dyna-
micznego odtworzenia przebiegu zdarzenia. Wówczas można 
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wnioskować na temat tego, ile czasu potrzebował sprawca, by 
zadać ofierze obrażenia, i w jaki sposób mógł to robić. Może 
się okazać, że niektóre dotychczas wysnute wnioski na pod-
stawie ekspertyz nie do końca pokrywają się z rzeczywisto-
ścią i wymagają poprawek lub całkowicie nowego spojrzenia 
na zebrane dowody. Te wnioski pozwalają z kolei na analizę 
wszelkich przejawów zachowania sprawcy. Wśród nich są:
 ▪ kryteria wyboru ofiary,
 ▪ strategie panowania nad ofiarą,
 ▪ planowanie lub nieplanowanie przestępstwa,
 ▪ aranżowanie okoliczności przed zaistnieniem przestępstwa,
 ▪ użyte narzędzia i sposób posługiwania się nimi,
 ▪ podpis sprawcy,
 ▪ ułożenie ciała ofiary,
 ▪ kaleczenie ciała ofiary poprzez wycinanie organów (mu-

tylacja),
 ▪ zbieranie trofeów,
 ▪ zachowania symboliczne,
 ▪ zakrywanie twarzy lub ciała ofiary,
 ▪ zadawanie przesadnie dużej liczby obrażeń ponad tę po-

trzebną do zabicia ofiary (nadzabijanie),
 ▪ działania irracjonalne,
 ▪ pozorowanie,
 ▪ liczba osób biorących udział w przestępstwie (przestępstwa 

indywidualne lub grupowe).
Szczególnie trudna do zidentyfikowania może być zbrodnia 
popełniona grupowo. Kiedy mamy do czynienia ze ślada-
mi więcej niż jednego sprawcy, jasne staje się, że nie jest 
to przestępstwo indywidualne. Istnieją jednak takie prze-
stępstwa grupowe, których fizycznie dokonuje jedna osoba, 
ale w obecności świadków, często na ich zlecenie lub by im 
zaimponować. Wówczas trudne dla osoby przygotowującej 
profil kryminalny może być odróżnienie przestępstwa indy-
widualnego od grupowego.
Etap czwarty tej metodologii tworzenia profilu to ocena pro-
cesu motywacyjnego sprawcy. Jest to jeden z najtrudniejszych 
momentów dla profilera, a jednocześnie niezwykle ważna kwe-
stia dla śledztwa. Odpowiedź na pytanie „dlaczego?” często 
jest jedynie oparta na wyciąganiu wniosków z tych elementów 
układanki, które udało się do tej pory zgromadzić. Często nie 
wynika wprost z zabezpieczonych dowodów, a jest wniosko-
waniem z wcześniej wyciągniętych wniosków. Bez rozmowy 
ze sprawcą i poznania jego personaliów trudno oceniać cało-
kształt jego zachowań czy ich indywidualne podłoże związa-
ne z dotychczasowym doświadczeniem życiowym sprawcy.  
W większości przypadków można ustalić główną motywację, 
jaką kierował się przestępca. Może być to chęć zysku (jeśli 
giną drogocenne przedmioty), chęć uniknięcia świadków (jeśli 
np. do zabójstwa dochodzi podczas włamania) czy zaspokoje-
nie swoich potrzeb seksualnych (w przypadku gwałtów albo 
jeśli wskazują na to ślady z miejsca przestępstwa, np. zabez-
pieczono nasienie domniemanego sprawcy).
W etapie piątym mamy już do czynienia z właściwym stwo-
rzeniem profilu kryminalnego sprawcy. Jest on szczegóło-
wą charakterystyką sprawcy i wyszczególnieniem jak naj-
większej liczby jego cech, o których można wnioskować  
z zebranych dotąd danych. Są zebrane finalnie w ośmiu gru-
pach cech37:
 ▪ Dane demograficzne:

 – wiek,
 – płeć,
 – wykształcenie,

 – stan cywilny,
 – styl życia,
 – status socjoekonomiczy,
 – przystosowanie społeczne,
 – pochodzenie,
 – miejsce zamieszkania lub pracy,
 – praca lub zajęcie,
 – zawód.

 ▪ Cechy intelektualne:
 – poziom inteligencji,
 – zaburzenia i braki poznawcze,
 – pamięć,
 – sprawność zmysłów,
 – posiadane zdolności i umiejętności,
 – sposób formułowania wypowiedzi,
 – zasób słownictwa,
 – umiejętność nawiązywania kontaktów.

 ▪ Cechy emocjonalne i popędowe:
 – emocje wiodące i charakterystyczne w trakcie zdarzenia,
 – stopień nasilenia emocji,
 – poziom kontroli nad emocjami,
 – zmienność lub stałość,
 – poziom zrównoważenia,
 – poziom emocjonalnego chłodu,
 – właściwości szczególne i braki uczuciowe,
 – właściwości i siła popędów,
 – poziom kontroli nad popędami,
 – zaburzenia emocjonalne i popędowe,
 – poziom agresji.

 ▪ Cechy seksualne:
 – orientacja psychoseksualna,
 – kierunek i siła popędu seksualnego,
 – dysfunkcje i zaburzenia,
 – dewiacje,
 – upodobania i zwyczaje,
 – charakterystyczne zachowania,
 – akcesoria,
 – interakcja z ofiarą,
 – skłonności sadystyczne i tortury,
 – związek zabójstwa z zachowaniami seksualnymi,
 – przejawy zachowań seksualnych po śmierci ofiary,
 – penetracja ciała ofiary lub brak penetracji.

 ▪ Cechy psychofizyczne:
 – sprawność psychoruchowa,
 – siła,
 – wzrost,
 – szybkość działania,
 – temperament,
 – szczególne predyspozycje i umiejętności psychoruchowe,
 – wygląd,
 – ułomności,
 – cechy charakterystyczne,
 – wytrwałość,
 – poziom męczenia się.

 ▪ Motywacja działania:
 – rodzaj,
 – nasilenie,
 – kierunek,
 – mechanizmy obronne,
 – poziom regulacji czynności i samokontroli,
 – czynniki motywacyjne istniejące wraz z wiodącymi 

czynnikami.
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 ▪ Zachowania i zwyczaje:
 – charakterystyczne przejawy zachowań,
 – skłonności,
 – upodobania,
 – nałogi.

 ▪ Skłonności przestępcze:
 – rodzaj i nasilenie tych skłonności,
 – uprzednia karalność,
 – wprawa,
 – przybory i narzędzia przestępcze.

Na podstawie powyższych danych profiler określa typ 
przestępcy (np. zabójca, gwałciciel, podpalacz). Następnie 
dokładnie opisuje wszystkie cechy zachowania związane  
z konkretnym popełnionym przez niego czynem. Kolejny 
etap stanowi określenie strategii prowadzenia śledztwa. Pro-
filer powinien też skontrolować stworzony profil pod kątem 
ewentualnych nieścisłości i pomyłek. Po raz kolejny do kon-
troli dochodzi, jeśli w trakcie śledztwa zostaje zdobyty nowy 
materiał dowodowy.
Według śledczych najbardziej pożądane dane o przestępcy 
wynikające z profilu to38:
 ▪ liczba sprawców,
 ▪ płeć sprawcy/ów,
 ▪ wiek sprawcy/ów,
 ▪ relacje z ofiarą,
 ▪ znajomość i związek sprawcy/ów z miejscem zdarzenia,
 ▪ możliwość seryjnego charakteru przestępstwa,
 ▪ prawdopodobna motywacja,
 ▪ dalsze zachowania sprawcy/ów w związku ze śledztwem,
 ▪ funkcjonowanie sprawcy/ów w społeczeństwie.

Te dane nakreślają główne kierunki w prowadzonym śledz-
twie. Pomagają w podstawowym zawężeniu kręgu podejrza-
nych. Pozostałe informacje służą większemu uściśleniu tego 
kręgu i eliminacji z niego osób, które prawdopodobnie nie 
mają nic wspólnego z zaistniałym i badanym przez śledczych 
zdarzeniem.

Badania nad skutecznością  
profilowania kryminalnego 

Kluczową kwestią w rozważaniach nad profilowaniem kry-
minalnym jest jego faktyczna skuteczność i przydatność  
w pracy organów ścigania. Podstawy teoretyczne i kierowa-
nie się kolejnymi punktami postępowania, a wreszcie − stwo-
rzenie profilu powinny bowiem doprowadzić ostatecznie do 
wykrycia i schwytania sprawcy. Pojawia się zatem pytanie 
– czy faktycznie tak się dzieje? Próbę zbadania skuteczności 
profilowania kryminalnego podjęli zarówno polscy, jak i za-
graniczni naukowcy.
Na polskim gruncie badawczym szczególną uwagę należy 
zwrócić na analizy prowadzone przez czynnego zawodowo 
profilera pracującego dla polskiej Policji – dr. B. Lacha. 
Jako autor wielu profili kryminalnych stworzonych w trak-
cie wieloletniej pracy, weryfikował ich przydatność i sku-
teczność. Prowadząc badania w latach 1996−2010, spraw-
dził między innymi, na jakich etapach śledztwa zlecano 
stworzenie profilu nieznanego sprawcy. Wynika z nich, że 
36% wszystkich stworzonych przez niego profili powstało 
na wstępnym etapie śledztwa, a 52% − na etapie zaawanso-
wanym. Pozostałe zaś były zlecane w fazie końcowej postę-
powania39. Jednak od roku 1996 do 2010 tendencje te zna-

cząco się zmieniły. Kiedy w 1996 r. ponad 49% profili po-
wstawało w fazie zaawansowanej, tak w 2010 r. blisko 48% 
zleconych do przygotowania profili kryminalnych tworzono 
już na etapie wstępnym. W tej samej analizie okazało się, 
że profil kryminalny jest najskuteczniejszy w doprowadze-
niu do sprawcy w przypadkach zgwałceń (76,9%), podpaleń 
(75%), wykorzystywania seksualnego małoletnich (70,5%) 
oraz zabójstw (64,8%)40. Podczas badań okazało się też, że 
każdy z wykonanych profili posiadał dodatkowe praktyczne 
zastosowania, np.:
 ▪ nadawał właściwy kierunek śledztwom,
 ▪ pomógł w lokalizacji podejrzanego poprzez wskazanie na 

środowisko życia,
 ▪ był analizą i kompendium wiedzy zebranej dotychczas  

w sprawie i zawierał najistotniejsze wątki śledztwa,
 ▪ pozwolił na usystematyzowanie i przekazanie w prosty 

sposób policjantom wiedzy wynikającej z ekspertyz i badań 
zleconych w śledztwie,

 ▪ naprowadził na istotne dowody zmuszające do ponownej 
rekonstrukcji zdarzeń z miejsca przestępstwa.

Innymi polskimi badaniami dotyczącymi skuteczności i przy-
datności profilowania kryminalnego były te prowadzone 
przez Instytut Ekspertyz Sądowych im. J. Sehna w Krakowie 
u progu XXI wieku. Naukowcy skierowali do prokuratorów  
i policjantów ankietę dotyczącą profili kryminalistycznych. 
Uzyskali stosunkowo niewiele, bo 35 opinii, ale biorąc pod 
uwagę częstotliwość stosowania profilowania jako metody 
w śledztwie, była to liczba dość duża. Wynikało z nich, że 
wciąż bardzo rzadko prokuratura zleca stworzenie profilu 
kryminalnego na wstępnym etapie śledztwa (3%), nato-
miast najczęściej dzieje się to wciąż w fazie zaawansowa-
nej (59%)41. Osoby badane uznały też, że w 60% przypad-
ków profile były bardzo przydatne. 

Zdaniem ankietowanych pozwoliły na42:
 ▪ zawężenie kręgu podejrzanych,
 ▪ ukierunkowanie poszukiwań sprawcy,
 ▪ usystematyzowanie materiału zebranego w trakcie śledztwa,
 ▪ nowe spojrzenie na prowadzoną sprawę,
 ▪ przesłuchanie dodatkowych świadków,
 ▪ stworzenie dodatkowych wersji śledczych.

W ankietach prokuratorzy i policjanci uznali też, że profiler  
w roli konsultanta byłby o wiele bardziej pomocny w postępo-
waniu niż w charakterze biegłego.
W Wielkiej Brytanii, w końcu lat 90. ubiegłego stulecia, Gisli 
Hannes Gudjonsson i Garry Copson zbadali przydatność pro-
filowania kryminalnego, zwracając się z prośbą do tamtejszych 
organów ścigania o ocenę profili przygotowanych w 184 spra-
wach. Odpowiedzi, które uzyskali, dały im podstawy do sfor-
mułowania następujących wniosków43:
 ▪ w 14,1% śledztw profil przyczynił się do rozwiązania 

spraw,
 ▪ w 16,3% przypadków dzięki profilowi obrano nowe kierun-

ki w śledztwie,
 ▪ w 53,8% badanych spraw profil wniósł nowe informacje,
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 ▪ ogólnie użyteczny profil kryminalny sprawcy okazał się  
w aż 82,6% śledztw,

 ▪ do sprawcy profil doprowadził wówczas w 2,7% przy-
padków,

 ▪ w 60,9% śledztw pozwolił zrozumieć lepiej zachowania 
sprawcy,

 ▪ ponad połowa ankietowanych odpowiedziała, że profil stał 
się potwierdzeniem ich własnych przypuszczeń, a zaledwie 
17,4% badanych stwierdziło, że był bezużyteczny.

Biorąc pod uwagę rozwój nauki o profilowaniu i znaczący wzrost 
liczby przypadków jego stosowania w śledztwach, należy pod-
kreślić, że daje ono coraz lepsze rezultaty, co można było zoba-
czyć w wynikach badań B. Lacha. Najczęściej po profilowanie 
kryminalne sięga się dziś w USA oraz Wielkiej Brytanii, ale także 
posługują się nim z korzystnymi skutkami dla spraw również or-
gany ścigania państw Europy Zachodniej, a także Polska.

przykłady wykorzystania  
wiedZy profilerów  
w historii polskich organów ścigania 

Żeby pełniej zrozumieć szanse i ewentualne zagrożenia wyni-
kające z korzystania z profili kryminalnych nieznanych spraw-
ców, należy oprzeć się na konkretnych przykładach. 

 ▪ wampir z zagłęBia
Sprawa zabójcy kobiet działającego na terytorium dzisiejsze-
go województwa śląskiego (wówczas katowickiego) w latach 
1964−1970 jest przykładem jednego z pierwszych śledztw po 
II wojnie światowej, w którym użyto profilu kryminalnego do 
zawężenia grupy podejrzanych. Ponadto jest to sprawa, która 
do dziś wzbudza liczne kontrowersje i wiele wskazuje na to, że 
na karę śmierci za popełnione zbrodnie skazano niewinnego 
człowieka. Milicjanci nie trzymali się bowiem założeń pierw-
szego przygotowanego w tej sprawie profilu kryminalnego 
stworzonego przez uznanego w USA specjalistę. Do dziś nie 
wiadomo dokładnie, dlaczego.
Wampir z Zagłębia był seryjnym mordercą kobiet. Oskarżono 
go o zabicie 14 kobiet i 6 usiłowań zabójstw. Ostatecznie sąd 
uniewinnił go od zarzutu usiłowania zabójstwa Ireny W. Mor-
derstwo Jadwigi K. zostało zaś potraktowane jako zbrodnia po-
pełniona zbiorowo. 

Sposób działania był zawsze taki sam – atakował wieczo-
rem, nocą lub nad ranem, zwykle w opustoszałych wówczas 
miejscach, takich jak parki, lasy, tereny nad rzeką, okolice 
torów kolejowych. Uderzał ofiarę w głowę, od tyłu, ciężkim 
narzędziem. Gdy upadła, nadal bił ją po głowie. Wielokrot-
ne urazy doprowadziły w większości przypadków do zgo-
nu ofiar. Później manipulował narządami płciowymi ofiar, 
prawdopodobnie penetrował je palcami.

Wśród ofiar Wampira były kobiety w różnym wieku, różnej 
budowy ciała, koloru włosów itp., zwykle wychodzące z lub 
wracające do domu późnym wieczorem lub wczesnym ran-
kiem. Sprawa seryjnego mordercy kobiet nabrała wagi pań-

stwowej nie tyko dlatego, że strach padł na dużą część społe-
czeństwa – kobiet i ich rodzin – ale dlatego, że 11 paździer-
nika 1966 r. w Będzinie Wampir zabił Jolantę G. ‒ bratanicę 
ówczesnego pierwszego sekretarza Komitetu Wojewódzkie-
go PZPR – Edwarda Gierka, a wcześniej, bo 15 czerwca tego 
samego roku – kobietę o nazwisku Gomółka – brzmiącym 
tak samo, ale pisanym inaczej niż nazwisko ówczesnego 
pierwszego sekretarza Komitetu Centralnego PZPR – Wła-
dysława Gomułki44.
Sprawa od imienia pierwszej ofiary, zyskała kryptonim 
„Anna”. W Komendzie Wojewódzkiej Milicji w Katowicach 
powołano specjalną grupę dochodzeniowo-śledczą zajmują-
cą się sprawą Wampira. Na ulice wysyłano nawet milicjan-
tów przebranych za kobiety z kaskami pod perukami, ale 
morderca wciąż był nieuchwytny. O opinię na temat cech 
sprawcy poproszono dr. J. Brussela, amerykańskiego specja-
listę od profili, który wcześniej pomógł amerykańskiej poli-
cji schwytać Dusiciela z Bostonu. Jego opinia mówiła m.in. 
o tym, że Wampir to osoba precyzyjna w działaniu, schludna 
i lubiąca porządek, ostrożna i trzymająca się z dala od ludzi, 
prawdopodobnie posiadająca wykształcenie ponadpodstawo-
we. Niedoszłe ofiary opisywały napastnika jako niewysokie-
go mężczyznę, w marynarce i koszuli, z krawatem. Mógł być 
więc osobą poważaną i nawet na wysokim stanowisku. Stwo-
rzono rysopis, ale sprawca wciąż był na wolności. 
Funkcjonariusze sami także stworzyli hipotetyczny model 
przestępcy złożony z 483 cech psychicznych i fizycznych 
domniemanego sprawcy. Na liście podejrzanych milicjanci 

Tabela 4. Lista domniemanych ofiar Wampira z Zagłębia.

lp. nazwisko Data Miejsce

1. Anna M. 7 listopada 1964 Katowice

2. Ewa P. 20 stycznia 1965 Czeladź

3. Lidia N. 17 marca 1965 Będzin

4. Irena S. 14 maja 1965 Będzin

5. Jadwiga Z. 22 lipca 1965 Sosnowiec

6. Eleonora G. 26 lipca 1965 Będzin

7. Zofia W. 4 sierpnia 1965 Będzin

8. Maria B. 15 sierpnia 1965 Czeladź

9. Genowefa Ł. 25 sierpnia 1965 Będzin

10. Teresa T. 25 października 1965 Będzin

11. Alicja D. 28 października 1965 Sławków

12. Irena S. 12 grudnia 1965 Czeladź

13. Stanisława S. 19 lutego 1966 Gródków

14. Genowefa B. 11 maja 1966 Będzin

15. Maria G. 15 czerwca 1966 Sosnowiec

16. Julianna K. 15 czerwca 1966 Będzin

17. Jolanta G. 11 października 1966 Będzin

18. Zofia K. 15 czerwca 1967 Będzin

19. Zofia G. 3 października 1967 Wojkowice

20. Jadwiga S. 3 października 1968 Sosnowiec

21. Jadwiga K. 4 marca 1970 Siemianowice 
Śląskie

Źródło: G. Starzak, Powrót Wampira. Zdzisław Marchiwcki 20 lat później: 
Morderca czy ofiara?, Venus, Kraków 1993, s. 23.
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mieli 267 mężczyzn. W 1968 r. za wskazanie wampira wy-
znaczono nagrodę – milion złotych45. Wtedy masowo do mi-
licji zaczęły spływać donosy. Żony wskazywały mężów, te-
ściowe – zięciów, sąsiedzi – sąsiadów. Listów było mnóstwo. 
Tropy były sprawdzane, ale mordercy nie schwytano. Ostat-
nią ofiarą Wampira stała się Jadwiga K. – wykładowczyni 
Uniwersytetu Śląskiego. Zginęła 4 marca 1970 r. Potem  
z rąk tego mordercy nie zginęła już żadna kobieta. Dla milicji 
i rządzącej wówczas Polską PZPR schwytanie sprawcy było 
sprawą honoru. Trzeba było uspokoić społeczeństwo i poka-
zać siłę władzy ludowej. 
W grudniu 1971 r. do milicji trafiło doniesienie Marii Mar-
chwickiej na męża Zdzisława. Według niej znęcał się nad nią 
i dziećmi. Funkcjonariusze sprawdzili kartotekę Marchwic-
kiego i okazało się, że był jednym spośród wytypowanych 
podejrzanych w sprawie Wampira. 6 stycznia 1972 r. męż-
czyzna został zatrzymany, a trzy dni później gazety pisały 
już o nim jako o podejrzanym o zbrodnie popełnione przez 
Wampira i opublikowały jego rysopis. 
Do dziś wiele kontrowersji wzbudza donos żony skiero-
wany do milicji. W trakcie śledztwa świadkowie, a nawet 
później sama żona mówili o tym, że przemoc w tej rodzi-
nie była kierowana przeciwko Zdzisławowi przez Marię,  
a nie na odwrót. Co więcej, Maria wielokrotnie miała pytać 
milicjantów prowadzących sprawę, czy dostanie obiecany 
milion za doprowadzenie do zatrzymania Wampira. Kilka 
miesięcy później milicja zatrzymała także siostrę Mar-
chwickiego – Halinę F., jej syna Zdzisława oraz braci Mar-
chwickiego i Haliny F. – Jana i Henryka. Później także Jó-
zefa K. Zdaniem milicji mieli oni wiedzieć o tym, że Mar-
chwicki jest Wampirem i nie informować organów ścigania. 
Mieli też być związani z ostatnią zbrodnią – zabójstwem 
Jadwigi K. Miała być ona bowiem skonfliktowana z Janem 
Marchwickim, ówczesnym kierownikiem sekretariatu jed-
nego z wydziałów Uniwersytetu Śląskiego. Według śled-
czych ostatnia zbrodnia była popełniona na zlecenie Jana. 
Zdzisław Marchwicki miał zadawać swoim ofiarom ciosy  
w głowę pejczem. Tak przynajmniej twierdzili wówczas 
śledczy. To jednak kłóci się z tym, że ofiary miały na gło-
wach rany zadane ciężkim i tępym narzędziem.
Proces całej rodziny Marchwickich był przygotowany na 
pokaz. Toczył się w sali widowiskowej Zakładów Cynko-
wych Silesia w Katowicach. Chętnych do zasiadania na wi-
downi nie brakowało i trzeba było wprowadzić wejściówki. 
Proces trwał od 18 września 1974 r. do 28 lipca 1975 r. 
Główny oskarżony na koniec procesu wątpliwie przyznał 
się do winy. Na pytanie sądu „Czy jest mordercą?”, odpo-
wiedział słowami „No z tego, co słyszałem, co się dowie-
działem, no to chyba tak.”. Zdzisław Marchwicki oraz jego 
brat Jan zostali skazani na karę śmierci. Pozostali członkowie 
rodziny usłyszeli wyroki czterech lat więzienia, a Józef K.  
− dwunastu lat.
Po wyroku, już w więzieniu, Zdzisław Marchwicki miał 
napisać rzekomy pamiętnik Wampira. Jego autentyczność 
budzi zastrzeżenia ekspertów. Według nich nie ma wątpli-
wości co do napisania go przez Marchwickiego, ale treść 
wskazuje na zewnętrzną inspirację. Zdzisław nie był osobą 
wykształconą, a używał typowo urzędowych i milicyjnych 
sformułowań typu „oddaliłem się z miejsca przestępstwa” 
albo „dokonałem zabójstwa”46. Co więcej, współwięzień Zdzi-
sława miał namawiać go do napisania tego pamiętnika. Praw-
dopodobnie otrzymał zapewnienie skrócenia kary, jeśli uda się 

mu przekonać Zdzisława do napisania swoich „wspomnień”.
Zdzisław i Jan Marchwiccy zostali straceni pod koniec kwiet-
nia 1977 r., według niektórych źródeł – na terenie należącym 
do milicji w Katowicach.
Dopiero w latach 90. dzięki reportażystom światło dzien-
ne ujrzały opinie i wątpliwości żyjących wówczas jeszcze 
byłych oficerów milicji i prokuratorów uczestniczących  
w sprawie o kryptonimie „Anna”. Okazało się, że w mo-
mencie schwytania Marchwickiego grupa dochodzenio-
wo-śledcza podzieliła się na dwa obozy – osób wierzących 
w winę Zdzisława oraz tych, którzy w nią wątpili. Wampir 
atakował w różnych miejscach, w późnych bądź bardzo 
wczesnych porach – musiał więc mieć dostęp do nieza-
leżnego środka komunikacji. Takim mógł być samochód. 
Marchwicki jednak go nie posiadał. Nie był też, jak wska-
zywał profil przygotowany przez specjalistę zza oceanu 
– osobą schludną i zorganizowaną, posiadał wykształcenie 
zaledwie podstawowe. Świadkowie i uczestnicy tamtych 
wydarzeń mówią też o tropie prowadzącym do zupełnie 
innej osoby. Kilka dni po morderstwie ostatniej ofiary 
doszło do przesłuchania Piotra O. – właściciela zakładu 
rzemieślniczego. Podobno przyznał się wówczas do bycia 
wampirem. Nie było jednak wystarczających dowodów na 
potwierdzenie tego zeznania. Mężczyzna był chory psy-
chicznie i znęcał się nad rodziną. Kilka dni później zabił 
swoją żonę i dzieci, a następnie popełnił samobójstwo. Na 
trzy dni przed jego śmiercią na milicję dotarł anonim, któ-
rego autor twierdził, że jest Wampirem i nie może tego 
dłużej znieść, dlatego zabije siebie i swoją rodzinę47.
Sprawa Wampira z Zagłębia jest przykładem tego, jak bar-
dzo ważne w śledztwie może być trzymanie się opinii wyda-
nej przez specjalistów i faktów znanych z zeznań ofiar. Profil 
stworzony przez J. Brussela mógł ukierunkować śledztwo na 
właściwe tory, ale prawdopodobnie nie był wystarczająco po-
ważnie traktowany. Osoby krytycznie spoglądające na sprawę 
Wampira zwracają uwagę na to, że informacje w śledztwie nie 
były usystematyzowane (jak to zwykle bywa, gdy w śledztwie 
powstaje profil), a ważniejszy od prawdy mógł być wizerunek 
samej służby i organów władzy państwowej, które za wszelką 
cenę chciały pokazać społeczeństwu osobę odpowiedzialną za 
zbrodnie. Dlatego Zdzisław Marchwicki był prawdopodobnie 
jedynie kozłem ofiarnym, a nie rzetelnie znalezionym i schwy-
tanym sprawcą wielu okrutnych zbrodni48.

przestępstwa pospolite  
a profilowanie 

Przestępstwa pospolite to te, które są najbardziej dokuczliwe 
i zauważalne dla zwykłych obywateli. Nie zalicza się do nich 
zabójstwa, zgwałcenia, przestępczości zorganizowanej czy 
gospodarczej49. W Polsce można wyróżnić wśród nich siedem 
rodzajów50:
 ▪ bójka i pobicie,
 ▪ uszczerbek na zdrowiu,
 ▪ kradzież cudzej rzeczy,
 ▪ kradzież samochodu,
 ▪ kradzież z włamaniem,
 ▪ rozboje, wymuszenia i kradzieże rozbójnicze,
 ▪ uszkodzenie mienia.

Według policyjnych statystyk te przestępstwa stanowią obec-
nie (dane za rok 2017), w sumie około 30% wszystkich po-
pełnionych na terenie kraju (tabela nr 5).

WAMPIR Z ZAGŁĘBIA
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Tabela 5. Zestawienie stwierdzonych przestępstw pospolitych  
z przestępstwami stwierdzonymi ogółem. 

rok przestępstwa  
pospolite stwierdzone

przestępstwa 
stwierdzone ogółem

2017 232 529 753 963

2016 269 215 748 464

2015 301 649 799 779

2014 344 015 867 855

2013 432 747 1 061 239

2012 477 639 1 119 803

2011 493 135 1 159 554

2010 484 930 1 138 523

2009 476 819 1 129 577

2008 465 391 1 082 057

2007 507 508 1 152 993

2006 581 529 1 287 918

2005 682 047 1 379 962

2004 755 264 1 461 217

2003 780 339 1 466 643

2002 762 640 1 404 229

2001 781 538 1 390 089

2000 817 824 1 266 910

1999 736 396 1 121 545

Źródło: www.statystyka.policja.pl

Jak już było wspominane profilowanie, kryminalne największą 
skuteczność ma w przypadku zabójstw, zgwałceń, podpaleń 
czy wykorzystywania seksualnego nieletnich. Jednak w uza-
sadnionych sytuacjach może być przydatne także w przypadku 
pobić, wymuszeń i rozbojów przez nieznanego bądź niezna-
nych sprawców, kradzieży cudzej rzeczy, kradzieży samocho-
du, kradzieży z włamaniem, rozboju czy uszkodzenia mienia. 
Może bowiem pomóc w odpowiedzi na pytania, takie jak:
 ▪ W jakim celu popełniono kradzież i czy wzbogacenie się 

było jej podstawową motywacją, czy zaledwie środkiem do 
popełnienia innego przestępstwa albo próbą jego ukrycia?

 ▪ Czy sprawcy pobicia lub rozboju działali w celu wzbogace-
nia się, czy np. zastraszenia ofiary?

 ▪ Czy uszkodzenie mienia było celowe czy nie? Czy uszko-
dzenie było celem samym w sobie, czy np. groźbą popeł-
nienia kolejnego przestępstwa na ofierze?

W przypadku przestępstw pospolitych profilowanie krymi-
nalne może doprowadzić również do zawężenia liczby osób 
podejrzanych o popełnienie przestępstwa czy wreszcie – upo-
rządkować i usystematyzować zebrany materiał dowodowy.

profilowanie jako sZansa  
na rozwikłanie niewyjaśnionych spraw 

Dla niemal każdego policjanta czy prokuratora sprawy niewyja-
śnione są czymś na wzór zawodowej porażki. Często w prowa-
dzone śledztwo wkładają oni sporo wysiłku i prowadzą żmudne 
i długotrwałe poszukiwania motywów i sprawców, zwłaszcza 

jeśli chodzi o przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. W koń-
cu organy ścigania powołane są do tego, by ścigać przestępców 
i doprowadzić do ich ukarania. Jednak w niektórych przypad-
kach skuteczne działanie bywa niemożliwe. Brakuje dowodów, 
nie ma środków technicznych do ich zdobycia, z zeznań świad-
ków niewiele wynika. Takie sprawy pozostają niewyjaśnione, 
jeśli nie na zawsze, to przynajmniej na długie lata.
Zgodnie z definicją stosowaną przez Policję w Polsce prze-
stępstwo wykryte „to przestępstwo stwierdzone, w którym 
ustalono przynajmniej jednego podejrzanego w zakończonym 
postępowaniu przygotowawczym lub ustalono nieletniego, 
który według decyzji sądu rodzinnego popełnił czyn karal-
ny”51. Obecne statystyki policyjne wskazują, że odsetek wy-
krywalności przestępstw w naszym kraju według danych za 
rok 2017 wynosi 71,7%52. To oznacza, że w przypadku nie-
mal 2/3 przestępstw ustalona zostaje osoba podejrzana. Jest 
to znaczący wzrost w stosunku do roku 1999, kiedy wykry-
walność przestępstw w Polsce wynosiła 45%53. Wówczas  
w ponad połowie przypadków przestępstw zgłoszonych  
i o których Policja wiedziała, nie udało się ustalić choćby 
jednego podejrzanego. Wskaźnik ten zmieniał się przez lata  
i wzrastał aż do roku 2011, kiedy udało się osiągnąć aż 68,7% 
wykrywalności przestępstw. W kolejnych latach wahał się od 
ok. 65% do ok. 68%. Dane te przedstawia tabela nr 6. 

Tabela 6. Dane dotyczące wskaźnika wykrywalności przestępstwa 
w Polsce w latach 1999–2016.

rok przestępstwa 
stwierdzone

przestępstwa 
wykryte % wykrycia

2017 753 963 545 008 71,7

2016 748 464 501 882 66,5

2015 799 779 524 380 64,7

2014 867 855 573 824 65,2

2013 1 061 239 720 510 67,0

2012 1 119 803 769 604 67,8

2011 1 159 554 807 064 68,7

2010 1 138 523 783 428 67,9

2009 1 129 577 766 075 67,1

2008 1 082 057 721 925 65,9

2007 1 152 993 752 698 64,6

2006 1 287 918 812 347 62,4

2005 1 379 962 816 861 58,6

2004 1 461 217 829 079 56,2

2003 1 466 643 815 824 55,2

2002 1 404 229 777 326 54,9

2001 1 390 089 753 940 53,8

2000 1 266 910 609 884 47,8

1999 1 121 545 507 987 45,0

Źródło: www.statystyka.policja.pl

Wskaźnik wykrywalności dotyczący omawianych w tej pracy 
zabójstw od wielu lat jest stosunkowo wysoki. Już w 1999 r. 
wynosił on 85,7%, a w 2017 r. był on − jak dotąd – najwyż-
szy i wyniósł 97,1%. Oznacza to, że blisko 100% przestępstw 
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zakwalifikowanych jako zabójstwo jest dziś w Polsce wykrywa-
nych i udaje się w takich przypadkach ustalić chociażby jednego 
podejrzanego. Zmianę wskaźnika od 1999 r. do 2016 r. ukazuje 
tabela nr 7. 

Tabela 7. Dane dotyczące wskaźnika wykrywalności przestępstwa 
zakwalifikowanego jako zabójstwo w latach 1999−2016.

rok przestępstwa 
stwierdzone

przestępstwa 
wykryte % wykrycia

2017 513 501 97,1

2016 456 440 96,3

2015 495 471 94,6

2014 526 507 95,8

2013 574 549 95,0

2012 582 557 94,2

2011 662 637 94,7

2010 680 634 92,3

2009 763 721 92,8

2008 759 720 93,1

2007 848 815 93,4

2006 816 762 92,4

2005 837 771 90,6

2004 980 913 90,8

2003 1 039 934 87,5

2002 1 188 1 081 89,4

2001 1 325 1 171 87,5

2000 1 269 1 123 87,0

1999 1 048 903 85,7

Źródło: www.statystyka.policja.pl

Wzrost wskaźników wykrywalności przestępstw ogółem i prze-
stępstw zakwalifikowanych jako zabójstwo wiąże się z roz-
wojem technik kryminalistycznych, nowymi narzędziami 
badawczymi (np. badanie DNA) oraz z coraz częstszym sto-
sowaniem w śledztwie dorobku psychologii śledczej (w tym 
coraz bardziej popularnym tworzeniem profili kryminalnych). 
Liczba zabójstw stwierdzonych w ogólnej liczbie stwierdzo-
nych w naszym kraju przestępstw obecnie (według danych za 
rok 2016) stanowi zaledwie 0,06%.
Od 2005 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie 
działa tzw. „Archiwum X”, czyli komórka do spraw niewykry-
tych. Pracują w nim funkcjonariusze wydziału dochodzeniowo- 
-śledczego oraz kryminalnego. Zajmują się sprawami sprzed 
lat, w których nie wykryto sprawców. Podobne komórki dzia-
łają (mniej formalnie) w pozostałych komendach wojewódz-
kich Policji. Według ostatnich zapowiedzi Ministra Spraw We-
wnętrznych i Administracji Joachima Brudzińskiego oraz Ko-
mendanta Głównego Policji gen. insp. dr. Jarosława Szymczy-
ka, odrębne komórki „Archiwum X” mają formalnie powstać  
w każdej komendzie wojewódzkiej Policji wraz z jednostką 
nadrzędną będącą wydziałem w strukturach Biura Kryminalne-
go w Komendzie Głównej Policji54. Te plany zostały upublicz-
nione przy okazji sukcesu Policji w głośnej sprawie zabójstwa 
Iwony Cygan. Ponowne śledztwo, dotarcie do żyjących świad-

ków wydarzeń z 1998 r., badania kryminalistyczne i analiza 
zebranych informacji pozwoliły na wytypowanie podejrzane-
go i jego późniejszą ekstradycję z Austrii do Polski. Niejasna  
w tej sprawie jest też rola policjantów prowadzących pierwotnie 
śledztwo. Sprawą funkcjonariuszy zajmują się obecnie Biuro 
Spraw Wewnętrznych oraz Centralne Biuro Śledcze Policji55. 
Funkcjonariusze „Archiwum X” mają też wiele innych sukce-
sów, głównie w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko 
zdrowiu i życiu. 
W przypadku spraw sprzed lat niezwykle przydatne okazuje się 
stworzenie profilu kryminalnego i korzystanie z narzędzi służą-
cych do jego przygotowania. W przytaczanych wcześniej w tym 
artykule badaniach respondenci często wskazywali na użytecz-
ność profilowania poprzez usystematyzowanie wiedzy na temat 
informacji zebranych w trakcie śledztwa, przestępcy, ofiary czy 
zleconych badań kryminalistycznych. Profilowanie może być 
więc pomocne przy usystematyzowaniu wszelkich danych zdo-
bytych w pierwotnych śledztwach w sprawach niewykrytych. 
To z kolei może pomóc w odpowiedzi na pytania, takie jak:
 ▪ Gdzie popełniono ewentualne błędy?
 ▪ Jakie obecnie są możliwości techniczne, by ponownie zba-

dać dowody zabezpieczone w śledztwie?
 ▪ W jaki sposób, dzięki obecnej wiedzy psychologicznej i kry-

minologicznej, można zawęzić grono ewentualnych podej-
rzanych i w jaki sposób przeprowadzić ich przesłuchanie?

 ▪ Jakie dodatkowe czynności można przeprowadzić w śledztwie?
Odpowiedź na te podstawowe pytania może pomóc w obraniu 
właściwej drogi w prowadzonym śledztwie, stworzyć najbar-
dziej prawdopodobne wersje śledcze i określić grono poten-
cjalnych podejrzanych, a nawet wskazać możliwego sprawcę 
przestępstwa. Prowadzenie śledztwa po wielu latach od po-
pełnienia przestępstwa jest często utrudnione. Negatywnych 
czynników jest wiele:
 ▪ nie można już zwykle zebrać nowych dowodów z miejsca 

zdarzenia,
 ▪ niektóre zebrane ślady mogą nie nadawać się już do analizy,
 ▪ część osób powiązanych ze sprawą może już nie żyć, mogła 

przez lata zmienić miejsce zamieszkania (np. wyemigrować),
 ▪ świadkowie mogą nie pamiętać wydarzeń sprzed lat,
 ▪ potencjalny sprawca może się skutecznie ukrywać.

Mimo to jednak policjanci i prokuratorzy często zadają so-
bie trud, by ponownie zbadać sprawy, w których sprawca nie 
został wykryty. Podczas ponownej analizy śladów i zeznań 
świadków może dojść do ujawnienia nowych, istotnych dla 
sprawy dowodów. Wykrycie sprawcy po wielu latach od po-
pełnienia przestępstwa może oddziaływać profilaktycznie na 
innych potencjalnych przestępców, wzmagając ich świado-
mość, że nie ma przestępstwa bez kary czy mitycznej zbrodni 
idealnej, podczas popełnienia której sprawca nie pozostawia 
po sobie ani kawałka śladu do zabezpieczenia przez techników 
kryminalistycznych.

zakończenie

Profil kryminalny sprawcy na gruncie amerykańskim funkcjo-
nuje już od dziesiątek lat. Przyczynił się do schwytania wielu 
groźnych przestępców. To właśnie za oceanem ta dziedzina 
wiedzy była konstytuowana i rozwijana w ramach rozwoju 
wiedzy kryminologicznej i psychologicznej. Tam też z niej ko-
rzysta się najczęściej, szkoli funkcjonariuszy z całego świata  
i prowadzi badania nad profilowaniem sprawców. 

PROFILOWANIE JAKO SZANSA
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W Polsce pierwsze profile – zamawiane początkowo u zagra-
nicznych specjalistów – funkcjonowały już od czasów choć-
by opisywanej w tym artykule sprawy Wampira z Zagłębia. 
Dopiero jednak pod koniec lat 90. ubiegłego stulecia zaczęto 
go stosować w naszym kraju w praktyce śledczej. Początko-
wo były to przypadki incydentalne. Z czasem stał się nieco 
bardziej popularny wśród policjantów i prokuratorów, ale 
sięgano po niego w ostateczności – gdy pod koniec postępo-
wania nie było już pomysłu na zidentyfikowanie przestępcy 
i rozwiązanie sprawy. Z biegiem lat o potrzebie stworzenia 
profilu kryminalnego zaczęto myśleć już w zaawansowanym 
lub początkowym etapie trudnego śledztwa. Dziś coraz wię-
cej funkcjonariuszy polskich organów ścigania wie, czym 
jest profilowanie i jakie niesie szanse i zagrożenia. Psycholog  
w śledztwie powoli przestaje być w Polsce traktowany wy-
łącznie jako pomoc w przesłuchaniu dziecka czy ofiary lub 
świadka brutalnego przestępstwa. W komendach wojewódz-
kich Policji na terenie całego kraju przybywa specjalistów 
zajmujących się psychologią stosowaną i profilami krymi-
nalnymi. Policjanci i prokuratorzy coraz poważniej traktu-
ją walory śledcze wiedzy psychologicznej. Zwłaszcza że  
w naszym kraju – podobnie jak i na całym świecie – postępuje 
eskalacja przemocy, do ciężkich przestępstw, takich jak zabój-
stwo, dochodzi częściej, a motywy działań sprawców są co-
raz bardziej skomplikowane. Bez wiedzy na temat zachowań 
i psychiki człowieka ciężko byłoby dziś odnaleźć prawdziwą 
motywację przestępców. Dziś nie zabija się bowiem wyłącznie 
z powodu konfliktu czy w trakcie alkoholowych libacji. Do 
głosu w głowach morderców dochodzą coraz częściej zabu-
rzenia i choroby psychiczne, długotrwałe działanie środków 
odurzających, stosunkowo nowe uzależnienia od komputera 
czy mediów. Tym samym przed prowadzącymi postępowanie 
oraz psychologami stoją coraz większe wyzwania i trudniej-
sze zadania do podjęcia. Dlatego też w strukturach polskich 
organów ścigania potrzeba konkretnych reform i działań, które 
spopularyzują psychologiczne podejście do trudnych w roz-
wikłaniu spraw niekoniecznie z pomocą biegłego psychiatry. 
Stąd konieczny jest dalszy rozwój psychologii stosowanej we-
wnątrz Policji. Od wielu lat sporym wsparciem dla organów 
ścigania są zewnętrzne instytucje, takie jak Instytut Ekspertyz 
Sądowych im. Jana Sehna w Krakowie czy wydziały i insty-
tuty psychologiczne wyższych uczelni. Mogą one też służyć 
wiedzą dzięki – wciąż jednak rzadkim – publikacjom naszych 
rodzimych badaczy w zakresie profilowania kryminalnego  
i psychologii śledczej. 
Pocieszające są omawiane tu zapowiedzi rozwoju struktur 
tzw. „Archiwum X” we wszystkich komendach wojewódzkich 
Policji oraz w Komendzie Głównej Policji. To też szansa dla 
rozwoju profilowania kryminalnego w naszym kraju. Może 
ono bowiem doprowadzić do schwytania i skazania spraw-
ców przestępstw sprzed wielu lat, którzy dziś wciąż pozostają 
bezkarni. Kluczowe mogą być także szkolenia funkcjonariu-
szy służby kryminalnej i prokuratorów z zakresu profilowa-
nia kryminalnego i psychologii śledczej. Często bowiem 
sukces całego postępowania zależy od odpowiedniego spoj-
rzenia na fakty, kreatywności i właściwego zadawania pytań 
świadkom czy potencjalnym podejrzanym. Narzędzia do tego  
i wiedzę posiadają psychologowie. Sporą szansą na efektywne 
kształcenie służb kryminalnych, także w zakresie profilowa-
nia kryminalnego, jest stosunkowo niedawny powrót do wy-
specjalizowania w kształceniu tych właśnie funkcjonariuszy  
w Szkole Policji w Pile. To obecnie jedyna w naszym kraju 

placówka ukierunkowana na kształcenie policjantów do pracy 
w wydziałach kryminalnych. W kwestii dalszej popularyza-
cji profilowania kryminalnego jest jeszcze w Polsce wiele do 
zrobienia.
Profilowanie kryminalne niesie wiele szans w śledztwie. Może 
usystematyzować pracę policjantów i ich wiedzę na temat pro-
wadzonej sprawy, dać nowe spojrzenie na fakty, ale przede 
wszystkim − zawęzić grupę potencjalnych podejrzanych. 
Trzeba jednak pamiętać, że należy rozważać wszystkie moż-
liwe wersje śledcze i w tworzeniu profilu posiłkować się nie-
bywałą kreatywnością, ale także ostrożnością w formułowaniu 
wniosków. Zbyt daleko idące insynuacje lub niedostateczne 
rozważenie sprawy mogą sprowadzić śledztwo na manowce 
i zaprowadzić w ślepy zaułek, a w najgorszych przypadkach 
− do ujęcia i skazania niewłaściwego człowieka lub nieschwy-
tania nikogo. Ważne jest też, żeby pamiętać o cienkiej linii 
granicznej między intuicją i wnioskami a faktami pochodzą-
cymi z dorobku nauk, jakimi są psychologia, psychiatria czy 
socjologia. Dlatego osoby przygotowujące profil powinny być 
do tego merytorycznie i naukowo odpowiednio przygotowane, 
posiadać wiedzę i kwalifikacje. Wśród zagrożeń, które niesie 
profilowanie kryminalne brak, można wymienić jednoznacz-
nych podstaw w tej dziedzinie wiedzy i istnienie wielu – mniej 
lub bardziej przydatnych – metodologii i wzorów postępowa-
nia profilera. Kategoryzowanie przestępców w profilowaniu 
może być zgubne, dlatego warto każdy przypadek rozważać 
osobno i nie przykładać go do stałych ram czy bardzo wąskich 
typologii przestępców. 
Nie należy jednak bać się korzystania z pomocy profilerów, 
bo mogą być ostatnią szansą na rozwikłanie skomplikowa-
nych spraw i powiązań w śledztwie. Stąd warto po profilo-
wanie kryminalne sięgać możliwie jak najwcześniej w toku 
prowadzonego postępowania. Pozwala to na uniknięcie błęd-
nych decyzji w początkowej fazie śledztwa, a to prowadzi do 
zaoszczędzenia czasu i prawdopodobnie szybszego dotarcia 
do potencjalnego sprawcy przestępstwa.
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Summary

Criminal profiling
Criminal profiling is a relatively new solution for the investigative 
process applied by police services worldwide, especially in cases 
of famous unsolved crimes – usually homicides or brutal assaults 
(also sexual ones). In practice, criminal profiling appeared in the 
1960s. Nowadays, it continues to be a subject of dispute and con-
troversy, particularly on a scientific ground. Many researchers still 
do not perceive profiling as a new science or a part of an existing 
one. They criticize its authors for lacking in scientific reasons and 
explicit definitions and methodology.

Tłumaczenie: Joanna Łaszyn   
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Znane obecnie pszczelarstwo opiera się głównie na gospodarce 
ulowej. W zależności od zakątka świata spotyka się różne typy 
uli, dostosowane do warunków klimatycznych oraz bazy po-
żytkowej1 na danym terenie. W Polsce przez wiele lat w gospo-
darce pasiecznej wykorzystywano ule leżaki przede wszystkim 
warszawskie, widywane nadal w wielu gospodarstwach pa-
siecznych. Jak każda dziedzina gospodarki, również pszczelar-
stwo idzie z duchem czasu i korzysta z nowych rozwiązań tech-

nologicznych pozwalających na bardziej efektywne czerpanie  
z pracy pszczelego roju. Obecnie zarówno pasieki towarowe, 
jak i małe przydomowe bazują głównie na różnych typach uli 
korpusowych pozwalających na łatwy dostęp do wnętrza gniaz-
da, swobodną gospodarkę i utrzymanie rodzin w dużej sile. 
Korzystamy z różnych sposobów ochrony mienia oraz techno-
logii, które w swoich początkach wydawały się bez przyszłości. 
Czemu nie rozważyć stosowania nietypowych, innowacyjnych 

asp. szt. Wojciech Smarz
Zarząd w Łodzi Centralnego Biura Śledczego Policji 

Podobnie jak psy, pszczoły wykorzystują zdolność organizmu do wykrywania znaków chemicznych materia-
łów wybuchowych i narkotyków w bardzo niskich stężeniach. W odróżnieniu od większości technicznych in-
strumentów, pszczoły i psy mogą być przeszkolone do wyszukiwania określonych substancji chemicznych. 
Psy tropiące muszą współdziałać razem z człowiekiem, obsługi wymaga także większość instrumentów do 
odczytów chemicznych, co stwarza bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, którzy wykonują tego rodzaju zada-
nia. Pszczoły mogą przeszukać duże obszary i pozyskać próbki bez ryzyka dla ludzi, co stanowi ich zasadniczy 
atut. Ponadto pszczoły potrafią rozpoznać teren w odległości od 1 do 2 km od ula, i w konsekwencji mogą zlo-
kalizować substancje chemiczne wiele razy, przy niskich stężeniach. Innymi słowy, pszczoły autonomicznie  
i intensywnie przeszukują wyznaczony region bez angażowania większych sił i środków. Powyższe aspekty zo-
stały zamieszczone w niniejszym artykule, który jest rekapitulacją obszerniejszej pracy badawczej.

Możliwości wykorzystania 

pszczół miodnych 
w procesie wykrywczyM
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sposobów walki z przestępcami? Wszakże oni nieustannie opra-
cowują coraz to nowe sposoby obejścia wszelakich systemów 
zabezpieczających, konstruują nowe skrytki umożliwiające 
przewóz i posiadanie nielegalnych, niebezpiecznych towarów  
i substancji. Wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni do widoku prze-
wodników z psami rożnych ras patrolujących lotniska, dworce, 
sprawdzających teren przed imprezami masowymi czy wizyta-
mi ważnych osób. Pies tropiący zagościł na stałe we wszystkich 
służbach związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa publicz-
nego. Dobrze wyszkolony pies i jego przewodnik są w stanie 
sprawnie zbadać teren pod kątem umieszczenia materiałów 
wybuchowych i narkotyków, a psi nos jest w tych sprawach nie-
zastąpiony. W świecie nie brakuje zwierząt posiadających równie 
dobry lub lepszy węch od psa, lecz wśród tych udomowionych, 
dających się łatwo szkolić, to on wiedzie prym. 
Uzupełnienie możliwości psów może stanowić wykorzystanie  
w tym celu pszczół. Mają one bardzo dobrze rozwinięty węch, gdyż 
życie i komunikacja w ulu w znacznym stopniu są oparte na sile za-
pachów. Dobrze rozwinięty zmysł powonienia pozwala zwiadowcy 
na odnalezienie kwitnących kwiatów z odległości kilku kilometrów. 
Informację o położeniu nowo odnalezionego pożytku2 przekazuje 
„tańcem”, zachęcając inne pszczoły do podążenia za sobą. 
W trakcie lotu robotnica prowadząca inne pszczoły, szcze-
gólnie młode, uwalnia z gruczołu zapachowego Nasonowa, 
umiejscowionego pomiędzy dwoma ostatnimi segmentami 
odwłoku, substancję zapachową noszącą nazwę geranio-
lu. Rozprowadza ją w powietrzu ruchem skrzydeł, podobnie 
dzieje się w trakcie powrotu do ula, bardziej doświadczone 
pszczoły prowadzą młode do swojego ula, wskazując im dro-
gę śladem zapachowym z opisywanego gruczołu. Wydzielina 
gruczołu jest wykorzystywana również do oznaczania gniaz-
da i rozpoznawania osobników z tej samej rodziny3. Pszczoły  
i kwiaty w trakcie ewolucji wykształciły pewną zależność. 
Otóż kwiaty oferują pszczole obfitość dostępu do nektaru,  
a pszczoła w zamian dochowuje w ciągu dnia wierności kwia-
towej4. Oznacza to, że danego dnia owad oblatuje5 kwiaty 
tylko jednego gatunku. Jest to zjawisko bardzo pożądane dla 
kwiatów, ponieważ daje roślinie gwarancję, że wytworzony 
przez nią pyłek będzie przenoszony w obrębie jej gatunku,  
a co za tym idzie − zapewnia odpowiednie zapylenie.
Pszczelarze, wykorzystując pszczoły do celowego zapylania 
określonych plantacji, zastanawiali się, jak wzbudzić w nich 
większe zainteresowanie danym gatunkiem. Metoda nazwana 
tresurą pszczół6, opracowana przez prof. A. Gubina, pozwala-
ła na zmuszenie pszczół do zapylania określonych kwiatów.  
W trakcie badań stwierdzono również, że dzięki tresurze znacz-
nie więcej pszczół leciało na będącą w zainteresowaniu pszcze-
larza roślinę. Tresura polega na podaniu każdej rodzinie o świ-
cie do podkarmiaczek niewielkiej ilości syropu − około 100 ml  
(½ szklanki) − zaprawionego wywarem z kwiatów konkretnej 
rośliny, który pobudza pszczoły do poszukiwania właśnie tych. 
Najlepsze efekty daje podkarmianie codziennie przez okres kwit-
nienia danej rośliny, przy czym pierwszego dnia można podać 
większą dawkę syropu. Tresura sprawdza się najlepiej na młodej 
pszczole. Nie znając innych pożytków, najlepiej na nią reaguje7.
Jako pszczelarz obserwuję zachowanie i zwyczaje pszczół,  
a jako policjant widzę możliwości wykorzystania ich w pew-
nym zakresie w walce z przestępczością. W naszym klimacie 
ograniczeniem jest ich różna aktywność w zależności od pory 
roku. Badania prowadzone w Wielkiej Brytanii przez dr Joannę 
Bagniewską pokazują, że pszczoły nadają się wyśmienicie do 
wykrywania różnych substancji. W specjalnie skonstruowanym 

przez zespół badawczy do tych celów detektorze, zasysającym 
powietrze, wyglądem przypominającym niewielki odkurzacz 
akumulatorowy, zostały zamontowane rzędy pudełek. W nich, 
w specjalnych uchwytach, przymocowano pszczoły oraz foto-
komórki reagujące na wysunięty pszczeli języczek. Stwierdzo-
no, że szkolenie pszczół do wykrycia konkretnej substancji trwa 
bardzo krótko i zajmuje kilka sekund. Polegało ono na podaniu 
pszczole przynajmniej dwukrotnie, naprzemiennie słodkiego bez-
wonnego syropu oraz zapachu. Receptory zapachowe u tych owa-
dów są zlokalizowane na czułkach, więc nie ma ryzyka zjedzenia 
substancji, która w przypadku spożycia byłaby dla nich zabójcza. 
Taki sposób tresury pszczół jest dla nich szybki i bezpieczny.  
W trakcie badań bardzo dobrze wykrywały zapachy różnych 
substancji, gdy wyczuły „ten” zapach − wysuwały język, co 
było rejestrowane przez fotokomórkę i sygnalizowane na panelu 
kontrolnym. W urządzeniu zamontowano kilka rzędów pude-
łek z pszczołami, każdy szkolony na inną substancję, oraz rząd 
kontrolny. W porównaniu z psami są mniej podatne na rozpro-
szenie. Z pewnością trudno będzie skorzystać z ich możliwości 
w miejscu, gdzie rozchodzą się różne pobudzające je słodkie 
zapachy. Podobnie jest z wykorzystaniem psa tropiącego na 
terenie przetwórni mięsa czy na farmie, gdzie na wolnym wy-
biegu znajdują się różne zwierzęta. Pies, jako wierny towarzysz 
człowieka – przewodnika, jest również dobrym obserwatorem  
i może wskazać miejsce lub bagaż, którym zainteresował się 
jego pan. W przypadku pszczoły nie ma takiego ryzyka. Można 
pozyskiwać do pracy pszczoły młode, które nie pracowały jesz-
cze poza ulem, i znające mniej zapachów. Przez pierwsze trzy 
tygodnie życia wykonują one różne prace w ulu, a dopiero potem 
wylatują na pożytek. Z dużą dozą prawdopodobieństwa można 
założyć, że gdy otworzymy ul i pozyskamy pszczołę znajdującą 
się w rodni8, to będzie ona młoda. Zaletą pszczół, w porównaniu  
z psem, jest to, że nie wymagają one jednego przewodnika, które-
go będą słuchały. W zależności od potrzeb, z urządzenia mógł-
by korzystać każdy. Nie wszędzie jest możliwe wprowadzenie 
psa ze względów sanitarnych czy religijnych. Ponadto człowiek 
obsługujący podobny detektor nie będzie wzbudzał takiego za-
interesowania jak przewodnik z psem, co może pozwolić na 
uniknięcie niepotrzebnych pytań czy ataku paniki. Urządzenie  
z powodzeniem mogłoby być wykorzystywane na lotniskach, 
terminalach przeładunkowych do szybkiej kontroli osób i baga-
żu poprzez przyłożenie go np. do walizki i zassanie powietrza. 
Pies po pewnym czasie potrzebuje odpoczynku, może zachoro-
wać lub zachoruje jego przewodnik. Biorąc pod uwagę szyb-
kość szkolenia pszczoły, należy podkreślić, że mogłyby praco-
wać wręcz nieprzerwanie. W zależności od pory roku w rodzinie 
może być 10‒80 tysięcy lub nawet więcej robotnic9. Niewielka 
pasieka licząca 3–5 uli jest w stanie w naszym klimacie zapew-
nić pszczoły do pracy w takim urządzeniu od wiosny do jesieni. 
Ule mogą zostać ustawione w pawilonie czy wozie pasiecznym, 
co pozwoli pozyskiwać owady do szkolenia bez względu na po-
godę. Również zakres temperatur, w jakich można by korzystać  
z ich możliwości, jest dość duży. W trakcie zimowli10 w środ-
ku kłębu jest utrzymywana temperatura na poziomie od +12°C, 
natomiast w czasie wychowu młodej pszczoły temperatura  
w rodni waha się od 33 do 36°C. Robotnice, aby ogrzać czerw, 
potrafią podnieść temperaturę tułowia do 42,5°C11. 
Można by też podjąć próby zaprogramowania − wytresowania 
całego roju lub kilku, aby poszukiwały danej substancji, a na-
stępnie obserwować − gdzie będą się zbierały. Ze względów 
zapewnienia bezpieczeństwa osobom postronnym operacja 
taka byłaby możliwa prawdopodobnie na otwartym terenie, 
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terminalu przeładunkowym itp. Warte uwagi jest również ich 
użycie w celu poszukiwania ładunków wybuchowych, min 
i innych substancji rozmieszczonych w terenie. W momencie 
odnalezienia ryzyko przypadkowej detonacji jest niewielkie  
z powodu małej masy pszczół. Badania w kierunku wykrywa-
nia ładunków wybuchowych prowadził profesor Nikola Kezic  
w Zagrzebiu. Jego zespół podawał pszczołom syrop zawierają-
cy cząsteczki trotylu. Po pewnym czasie badacze zauważyli, że 
pszczoły wolały syrop z domieszką cząsteczek trotylu zamiast 
czystego syropu cukrowego. 
Do obserwacji kierunku lotów i miejsca gromadzenia owadów 
można wykorzystać ludzi, drony czy kamery. Agencja rządo-
wa  Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisa-
tion w Australii badała zakres i kierunki lotów pszczół, stosując mi-
krochipy przyklejane do ich tułowia − przyklejono ich około 5000. 
Dane były zbierane za pomocą techniki RFID (Radio-frequ-
ency identification) w celu stworzenia mapy lotów pszczół  
i lepszego poznania ich zwyczajów. Wykorzystanie podobnej 
technologii jest pracochłonne, ale z pewnością możliwe. Nie-
dogodność będzie stanowiło gromadzenie się pszczół w miej-
scu zlokalizowania zapachu, być może aż do zmierzchu, kiedy 
to powrócą do ula. Praca będzie możliwa w kombinezonach 
ochronnych. Jeśli dojdzie do pożądleń, to raczej przypadko-
wych, wywołanych przyciśnięciem pszczoły lub gwałtownym 
ruchem osób. Konieczne będzie również podanie im syropu 
z innym zapachem − najlepszy będzie miód, aby następnego 
dnia zainteresowały się czymś innym. Poza czynnikami po-
godowymi pracę na otwartym terenie utrudnią lub uniemoż-
liwią okresy intensywnego kwitnienia roślin miododajnych,  
np. lip, które będą skupiały ich uwagę. 
Czas pokaże, czy pszczoły zagoszczą w służbach związanych 
z zapewnieniem bezpieczeństwa publicznego. Z pewnością ich 
możliwości są godne uwagi.

Słowa kluczowe: pszczoły, materiały wybuchowe, narkotyki 

Keywords: bees, explosives, drugs

1 Baza pożytkowa, czyli baza pokarmowa pszczół – wszystkie rośliny 
rosnące w danej okolicy znajdujące się z zakresie lotów pszczół i dostar-
czające im pożywienia w postaci nektaru, spadzi i pyłku kwiatowego.

2 Pożytek pszczeli – znajdujące się w przyrodzie substancje pochodze-
nia roślinnego, które stanowią pożywienie dla pszczół, oraz są maga-
zynowane w ramkach po przetworzeniu w postaci miodu i pierzgi. 

3 W. Skowronek, Morfologia pszczoły, w: Hodowla pszczół,  
red. J. Wilde, J. Prabucki, Powszechne Wydawnictwo Rolnicze  
i Leśnie, Poznań 2008, s. 56.

4 J. Tautz, Fenomen pszczół miodnych, Galaktyka, Łódź 2008, s. 97.
5 Oblot roślin – odwiedzanie roślin i kwiatów przez pszczoły w celu 

zbierania nektaru, spadzi, pyłku i surowców propolisu.
6 Poradnik pszczelarza, red. J. Kulikowski, Państwowe Wydawnic-

two Rolnicze i Leśne, Warszawa 1954, s. 136.
7 Tamże.
8 Rodnia – część ula, w której znajduje się czerw – jaja oraz larwy 

pszczele w różnym stadium rozwoju.
9 W. Rodinow, I. Szabarszow, Moje pszczoły, Państwowe Wydaw-

nictwo Rolnicze i Leśne, Warszawa 1989, s. 13. 
10 Zimowla – określenie okresu od ostatniego jesiennego oblotu 

„lotu” pszczół do pierwszego wiosennego oblotu. Pszczoły ten 
czas spędzają w ciasnym kłębie, utrzymując wewnątrz niego stałą 
temperaturę, i nie opuszczają ula.

11 J. Woyke, Biologia pszczół, w: Hodowla pszczół, red. J. Wilde,  
J. Prabucki, s. 95.
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Summary

The possibility of using honeybees in the detection 
process
Like dogs, bees use the body’s ability to detect chemical signs of 
explosives and drugs at very low concentrations. Unlike most 
technical instruments, bees and dogs can be trained to search for 
specific chemicals. However, tracking dogs must cooperate with 
humans, and most instruments for chemical readings also require 
this service, which poses a direct threat to the people serving them. 
Bees can search large areas and obtain samples without risk to hu-
mans, which is their main asset. In addition, bees can recognize 
the area at a distance of 1 to 2 km from the hive, and consequently 
can locate chemicals many times, at low concentrations. In oth-
er words, the bees are autonomously and intensely searching the 
designated region without involving greater forces and resources. 
The above aspects are included in this article, which is a recapitu-
lation of scientific study.

Tłumaczenie: Autor
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WPROWADZENIE 
Można powiedzieć, że ludzie najpierw spoglądali na księżyc, 
a później na nim wylądowali. Zatem fantazjowanie jest rze-
czą ludzką, a dodając do tego walor użyteczności, mamy do 
czynienia z aktem twórczości. Zaznaczam w swojej obronie, 
chcąc zmienić pewne przyzwyczajenia organów ścigania, że 
zmiana myślenia nie jest objawem nienormalności.
Pomijam zupełnie w niniejszym tekście akademickie rozważa-
nia, które w praktyce zawodowej funkcjonariusza dochodze-
niowo-śledczego są nieprzydatne, a już na pewno nie przy-
czyniają się do rozwiązania innych, poważniejszych, technicz-
nych kwestii, o których zapewne wspomnę w tekście.
Dywagacje terminologiczne nad słusznością prawidłowości 
nazwania tej czynności okazaniem1, a nie rozpoznaniem2 lub 
– dlaczego by nie – prezentacją osób, i tworzenie z tym zwią-
zanych obszernych publikacji, z punktu widzenia wieloletnie-
go praktyka niczego nie rozwiązują, a więc tę kwestię, mając 
nadzieję, że słusznie, pozostawiam teoretykom.
Warto zatem się zastanowić, jak dopomóc organowi proce-
sowemu, który niejednokrotnie boryka się nie z terminologią 
wykonywanych czynności, a tak zupełnie przyziemnie – ze 
znalezieniem osób chętnych do brania udziału w okazaniu 
bezpośrednim, stawki za uczestnictwo w tej czynności są bo-
wiem niskie3, z organizacją podobieństw u osób okazywanych,  
m.in. w ubiorze, wyglądzie itp. 
Termin „okazanie” występuje na portalu orzeczeń sądów po-
wszechnych RP ponad 4200 razy. Ciekawy zarzut zawarty  
w wielu uzasadnieniach wyroków, który jest wart zastanowie-

nia ze strony organów ścigania, stanowi natomiast kwestia 
związana z jakże lapidarnym słowem „sugestia”4. 
Wyprzedzając pewne zarzuty czynione organom ścigania, 
wspomnę, kończąc to wprowadzenie, że jednostka organiza-
cyjna Policji to nie teatr, w którym w zależności od roli akto-
rów, przywdziewane są kostiumy przez osoby przybrane do 
czynności okazania, a już tym bardziej nie jest to studio cha-
rakteryzacji. Podobnie rzecz ma się również w kwestii tych 
„wielu chętnych” osób, które tylko czekają w obrębie jednost-
ki Policji, chcąc ochoczo wziąć udział w czynności okazania.
Jak zatem profesjonalnie dokonać okazania bezpośredniego, 
zadowalając wszystkie strony w procesie, nie narażając się na 
krytykę sądu? W jaki sposób wzmocnić proces dowodzenia  
i przeświadczenie sądu o skuteczności przeprowadzonego do-
wodu z okazania pośredniego? 
Analizując orzeczenia sądowe, autor zaobserwował, że często 
wskazywanym błędem policjantów prowadzących okazanie 
bezpośrednie jest brak doboru odpowiednich osób spełnia-
jących kryteria wyglądu głównego figuranta, który zostanie 
poddany tej czynności. Zdania na ten temat są oczywiście po-
dzielone, niemniej jednak w przeważającej mierze są to traf-
ne uwagi, które znajdują uzasadnienie w treściach sądowych 
wyroków. W związku z tym warto rozważyć – zdaniem autora 
– proste i oczywiste rozwiązanie, które może dopomóc w do-
borze osób do okazania bezpośredniego, gdyż – jak można do-
mniemywać – problemem jest nie tyle niefrasobliwość osoby 
prowadzącej czynność okazania, co dobór osób – pozorantów, 
którego policjanci dokonują poza jednostką organizacyjną Po-

Trójwymiarowy obraz
w okazaniu pośrednim 

Artur Kubacki

Specjalista ds. bezpieczeństwa w zakresie Tactical Crime Analysis / 3D Visualization (TCA/3DV)
Biegły Sądu Okręgowego w Katowicach

Jedną z wielu najczęściej wykonywanych czynności wśród działań policjantów dochodzeniowo-śledczych, 
poza oględzinami, przesłuchaniami osób w charakterze świadka, przyjęciem zawiadomienia o przestęp-
stwie, jest okazanie. Chociaż znamy podział okazania na: pośrednie i bezpośrednie, to doświadczenie wska-
zuje na wybór tego mniej zajmującego. Czy słusznie? Na pewno odbywa się to zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Postacie, twarze osób i przedmioty poddane okazaniu pośredniemu w trzecim wymiarze mogą 
dostarczyć nam tyle informacji, aby przyczynić się do zmiany utrwalonych twierdzeń w orzecznictwie sądów, 
zwłaszcza w zakresie traktowania tej czynności dowodowej jako drugorzędnej, słabszej i niejednokrotnie 
wskazywanej jako źródło późniejszych sugestii.  
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licji. Na to nie ma wpływu osoba prowadząca czynność, a nie 
zapominajmy, że funkcjonuje ona pod presją, gdyż czas5 za-
trzymania płynie. 
Proponowane przez autora rozwiązanie w zakresie okazania 
pośredniego to udoskonalenie, które będzie wykorzystywać 
możliwości aplikacyjne przestrzennych modeli 3D przed-
miotów, postaci i twarzy osób. W przyszłości, po zbudowa-
niu odpowiedniej bazy danych w systemach informatycz-
nych Policji, ta technika może zrewolucjonizować okazanie 
pośrednie. Po pierwsze – będzie formatem innowacyjnym  
w stosunku do dotychczasowych kart ze zdjęciami, po drugie 
– wynik prezentacji trójwymiarowego modelu osobom po-
krzywdzonym, świadkom czy podejrzanym, zdaniem autora, 
będzie skuteczniejszy w odczycie szczególnych cech, które 
można przekazać w informacji obrazowej 3D. Tym samym 
będzie można do minimum zredukować podnoszone przez 
apelujących argumenty co do małej wartości dowodowej 
okazania pośredniego (aktualnie karty z fotografiami 2D). 
Notabene – formy okazania nie budzą zastrzeżeń co do ko-
lejności stosowania. 
Zatem słuszność użycia jednej czy drugiej formy okazania 
może pozostać w gestii policjantów dochodzeniowo-śled-
czych. Wspomniane przez autora nowe spojrzenie i możli-
wości realizacji czynności (oby już wkrótce zaowocowały 
wdrożeniem) minimalizują zarzuty sugestii i drugorzędności 
w znaczeniu dowodowym, ale przede wszystkim – ułatwiają 
pracę wszystkim służbom, które w ramach swoich kompeten-
cji mogą prowadzić czynności okazania.  

PRAWNE ASPEKTY REGULUJąCE KWESTIĘ 
CZYNNOśCI PROCESOWEJ – OKAZANIA 
Okazanie jest jedną z najstarszych metod identyfikacji osób 
lub rzeczy stosowanych na gruncie procesu karnego6. 
[...] (1840 rok) Archiwum Vidocqa rozrosło się w olbrzy-
mi aparat biurokratyczny; góry papierów zalegały wysokie, 
niemiłe, zakurzone, oświetlone gazem sale prefektury. Tutaj 
każdy znany przestępca miał swoją kartę, na której zapisane 
było jego nazwisko, przewinienia i kary oraz opisany był jego 
wygląd — razem prawie pięć milionów kart. Odkąd w jednym  
z więzień brukselskich zastosowano po raz pierwszy w latach 
czterdziestych wynalezioną niedawno fotografię do utrwalania 
twarzy przestępcy, Paryż przejął również i tę nową metodę re-
jestracji i identyfikacji7. 
Okazanie jest czynnością procesową określoną w art. 173 
kpk. Jako czynność procesowa może być przeprowadzana 
tylko przez organ procesowy, w ramach toczącego się pro-
cesu, a z przebiegu tej czynności sporządza się protokół  
(art. 143 § 1 pkt 5 kpk). Zgodnie z art. 173 kpk można oka-
zywać osobę lub jej wizerunek albo rzecz8. 
Okazanie to forma przesłuchania, której celem jest rozpo-
znanie osoby lub rzeczy. Osobę lub rzecz okazuje się osobie 
przesłuchiwanej. Art. 173 § 1 kpk nie rozstrzyga, jakiej oso-
by dotyczy ten przepis. Trzeba wobec tego przyjąć, że oka-
zanie może się odnosić do każdego, kto jest przesłuchiwany,  
a więc – świadka, oskarżonego i biegłego, a także innych pod-
miotów, takich jak np. osoba, o której mowa w art. 416 kpk.  
Z praktycznego punktu widzenia okazanie ma najczęściej za-
stosowanie przy przesłuchaniu świadka. Osobie przesłuchiwa-
nej okazuje się inną osobę, jej wizerunek (utrwalony np. na 
fotografii, filmie, rysunku lub obrazie), aby przesłuchiwany tę 
osobę zidentyfikował9. 

Wszystkie rodzaje okazania mają być przeprowadzone tak, 
aby „wyłączyć sugestię” (art. 173 § 1 zd. 2 kpk). Oznacza 
to tyle, że trzeba je tak zorganizować, aby rozpoznającemu 
(świadkowi) sam przebieg czynności nie sugerował, jakiego 
rozpoznania (wskazania) oczekuje organ procesowy. Rozwi-
nięciem i skonkretyzowaniem tego wymogu jest obowiązek 
okazania osoby w towarzystwie co najmniej 4 osób przybra-
nych (art. 173 § 3 kpk)10. 
Takiego wymogu ustawowego nie ma w odniesieniu do okazy-
wania rzeczy, jednak zgodnie z regułami sztuki śledczej rzecz 
również powinno się okazywać w otoczeniu „rzeczy przybra-
nych”, dobranych na zasadach identycznych z tymi, na któ-
rych dobiera się osoby przybrane. Jedynie zwłoki, ze wzglę-
dów praktycznych, okazuje się bez „zwłok przybranych”11.
Należy wspomnieć, że ustawodawca zobowiązał Ministra 
Sprawiedliwości, aby w porozumieniu z ministrem właści-
wym do spraw wewnętrznych doprecyzował rozporządzeniem 
warunki techniczne przeprowadzania okazania, mając na uwa-
dze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, 
a także właściwej realizacji gwarancji procesowych jej uczest-
ników (art. 173 § 4 kpk). 
Przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 
2 czerwca 2003 r. w sprawie warunków technicznych prze-
prowadzenia okazania (Dz. U. Nr 104, poz. 981) stanowią, 
że okazanie odbywa się w siedzibie organu, który dokonu-
je czynności procesowej, w przystosowanym do tego celu 
pomieszczeniu (§ 1). Rzecz w tym, aby dana osoba mogła  
w dobrym oświetleniu dokładnie przyjrzeć się osobie oka-
zywanej. Istnieje możliwość przeprowadzenia tej czynności 
na odległość. Organ dokonujący okazania powinien zapew-
nić takie warunki, aby osoba przesłuchiwana nie mogła zo-
baczyć przed okazaniem osoby okazywanej, jej wizerunku 
lub rzeczy w sytuacji wskazującej na ich rolę lub znaczenie 
procesowe (§ 3). Zapewne było to częstym błędem, sko-
ro podjęto decyzję o stworzeniu warunków technicznych 
przeprowadzania okazania. Osoby przybrane do osoby oka-
zywanej powinny mieć zbliżony wiek oraz podobny do niej 
wzrost, tuszę, ubiór i inne cechy charakterystyczne (§ 5 ust. 1).  
Wśród przybranych osób do okazania nie mogą znajdować 
się funkcjonariusze organu dokonującego okazania ani osoby 
znane osobie przesłuchiwanej (§ 5 ust. 2). Podczas okazania 
osoba okazywana wybiera według swego uznania miejsce  
w grupie przybranych (§ 8). 
Warunki techniczne dotyczące okazania wizerunku oraz rze-
czy zostały przez ustawodawcę mniej doprecyzowane, gdyż 
ograniczono się jedynie do zapisu, że organ dokonujący oka-
zania wizerunku osoby powinien zapewnić, aby podczas oka-
zania ten wizerunek znajdował się wśród wizerunków innych 
osób (§ 12) – odwołano się do § 5 dotyczącego doboru zbli-
żonych cech fizycznych. Co do okazania przedmiotów, to roz-
porządzenie stanowi, że one również powinny zostać umiesz-
czone wśród innych rzeczy tego samego rodzaju (§ 13 i § 14). 
Przeprowadzenie okazania z naruszeniem przepisów mery-
torycznych rozporządzenia powinno być traktowane nie tyl-
ko jako naruszenie przepisów proceduralnych, ale jako na-
ruszenie reguł sztuki, czyniące okazanie bezwartościowym 
dowodowo12. 
A co na to przepisy resortowe? Wytyczne nr 3 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wy-
konywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych 
przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 59), zwane dalej „wy-
tycznymi”, regulują kwestię okazania w niniejszym zakresie.
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W zależności od założeń taktycznych postępowania i od wa-
runków, jakie można zapewnić, okazanie następuje bezpośred-
nio poprzez przedstawienie rozpoznającemu naocznie okre-
ślonej osoby lub rzeczy lub pośrednio poprzez przedstawienie 
rozpoznającemu utrwalonego na nośniku wizerunku (obrazu, 
fotografii) lub głosu, a także rysunku, rekonstrukcji albo mo-
delu. Wspomniano również o tym, że każda osoba przybrana 
do osoby okazywanej musi wyrazić zgodę na uczestniczenie 
w tej czynności, a w uzasadnionych przypadkach osoba roz-
poznająca może wnosić o dokonanie okazania bezpośrednio 
(§ 84 wytycznych). 
Okazanie wizerunku osoby przyjęto do stosowania w przy-
padkach, kiedy: osoba podejrzana ukrywa się, przebywa za 
granicą, w odległym miejscu lub jest obłożnie chora; spraw-
ca przestępstwa nie jest znany, ale można przypuszczać, że 
jego zdjęcie jest umieszczone w kartach albumowych, któ-
re są gromadzone na zasadzie art. 20 ust. 2a ustawy z dnia 
6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2017 r. poz. 2067,  
z późn. zm.); ponadto gdy okazanie jawne byłoby przedwcze-
sne lub niepożądane (orzecznictwo nakazuje odmiennie), zaś 
okazanie, o którym mowa w art. 173 § 2 kpk, łączyłoby się 
z nadmiernymi trudnościami lub byłoby niemożliwe, a tak-
że gdy osoba podlegająca rozpoznaniu zaginęła lub nie żyje  
(§ 85 wytycznych). 
W zakresie sporządzania tablic poglądowych w prowadzonych 
postępowaniach przygotowawczych w sprawach ściganych  
o przestępstwa z oskarżenia publicznego można wykorzysty-
wać zdjęcia, które są gromadzone na zasadzie art. 20 ust. 2a 
ustawy o Policji (czyli zdjęcia osób podejrzanych, nieletnich, 
poszukiwanych, zaginionych, niebezpiecznych – nie fotogra-
fie z serwisów internetowych!), dla celów dobrania zdjęć osób 
przybranych. Jak wskazano w § 85 ust. 6 wytycznych, okaza-
nie innych zdjęć niż uzyskane na podstawie art. 20 ust. 2a usta-
wy o Policji wymaga pisemnej zgody, którą należy umieścić 
w aktach sprawy. 
Określono wymogi formalne wyglądu tablicy poglądowej  
(§ 85 ust. 7), na której każde zdjęcie powinno być trwale 
połączone z jej podłożem. Zdjęcia należy ponumerować, na 
prawych dolnych rogach zdjęć powinna być odciśnięta pie-
częć, tablica poglądowa powinna zawierać dane identyfikują-
ce postępowanie przygotowawcze, jej autora, kolejny numer,  
w zależności od tego, ile już wcześniej sporządzono tablic,  
a na jej odwrocie powinien być umieszczony wykaz osób, 
których zdjęcia okazano, wykazu tego nie udostępnia się roz-
poznającemu. Sporządzając tablicę poglądową za pomocą 
technik komputerowych (§ 85 ust. 8 wytycznych), stosuje się 
zalecenia określone w ust. 7 pkt 1, 3, 4 i 5.
Okazanie każdorazowo powinno być poprzedzone przesłu-
chaniem świadka, opisaniem wyglądu osoby, rzeczy, w celu 
upewnienia się, czy posiada on minimum wiedzy pozwala-
jącej na zidentyfikowanie osoby, rzeczy, z którą zetknął się 
w związku ze zdarzeniem. Okazanie właściwe powinno się 
zakończyć odebraniem zeznań od świadka, w celu ustalenia 
kategoryczności wskazania i oceny jego wartości dowodowej. 
Okazanie może się zakończyć wynikiem pozytywnym, nega-
tywnym lub neutralnym dowodowo13.
Wartość diagnostyczna okazania jako metody identyfikacji 
jest niska (zdecydowanie niższa niż większość powszechnie 
stosowanych w praktyce metod identyfikacji). Z danych przy-
wołanych przez J. Widackiego wynika, iż średnio na 90–93,5 
prawidłowych rozpoznań przypada 6,5–10 rozpoznań błęd-
nych. Dla porównania – z tak liczonej wartości diagnostycznej 

dla daktyloskopii, ekspertyzy balistycznej czy traseologicznej 
średnio na każde 98,1–99,4 prawidłowych wskazań przypa-
da odpowiednio 0,6–1,9 błędnych. Badania amerykańskie, na 
które powołał się J. Widacki, dowodzą, że najczęstszą przy-
czyną pomyłek sądowych jest błędne rozpoznanie przez po-
krzywdzonego w czasie okazania14. 

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWEGO OKAZANIA 
NA GRUNCIE ORZECZEŃ SąDÓW POLSKICH 
Niewątpliwie testem dla funkcjonariuszy Policji, ale i nie tyl-
ko dla nich, jest werdykt sędziego. Dlatego zachęcam każde-
go policjanta służby dochodzeniowo-śledczej, który realizuje 
czynności procesowe, aby poświęcił trochę czasu na lekturę 
orzecznictwa, zwłaszcza na tę, która odnosi się do sposobu 
wykonywania czynności przez Policję. Pozwoli to na uniknię-
cie błędów. 
W zarządzaniu funkcjonuje pojęcie kontroli strategicznej, po-
legającej na stałym monitorowaniu zewnętrznych i wewnętrz-
nych uwarunkowań działania oraz postępów w osiąganiu celów 
strategicznych i realizacji strategii organizacji15. Zakładając, że 
celem strategicznym jest takie ukształtowanie postępowania 
karnego, aby sprawca został wykryty i pociągnięty do odpo-
wiedzialności karnej, a osoba niewinna tej odpowiedzialności 
nie poniosła, autor nie wyobraża sobie innego rozwiązania niż 
to, że organizacja – czyli m.in. ludzie – będą postępowali tak, 
aby ten cel strategiczny osiągnąć, skoro są w tej organizacji (na 
szczęście przymus nie występuje). Tam, gdzie decyzje podej-
muje człowiek – niejednokrotnie w bardzo krótkim czasie – błę-
dy są czymś zupełnie naturalnym, jednak jak mawia przysłowie, 
lepiej uczyć się na cudzych błędach. Znając problem i możliwy 
kierunek rozwiązania, powinniśmy wykorzystać możliwość 
adaptacji nowych technicznych rozwiązań, o których autor 
wspomina w ostatniej części artykułu. W określonym czasie 
stosowania może to przynieść w praktyce pożądany skutek. 
Poniżej zacytowano części treści uzasadnień wyroków. 

PRZYKŁAD 1. wyrok rP z dnia 27.03.2015 r.,  
sygn. akt ii K 1310/12, sąd rejonowy wrocław-śródmieście

Na skutek przeprowadzonego pierwszego okazania (w jedno-
stce Policji) pokrzywdzona stwierdza, że wizerunek oskarżo-
nego przedstawia mężczyznę, który ją zaatakował. Jak przy-
znaje w trakcie składanych zeznań na rozprawie sądowej, nie 
jest już taka pewna. Nadto dodaje, że to policjant zasugerował 
jej użycie sformułowania „z całą pewnością”. Należy zauwa-
żyć przy tym, że zaprezentowane pokrzywdzonej podczas 
okazania wizerunki sześciu mężczyzn na tablicy poglądowej, 
poza jednym, tj. wizerunkiem oskarżonego, są do siebie bar-
dzo zbliżone pod względem cech fizycznych – osoby widnie-
jące na zdjęciach charakteryzują się zdecydowanie okrągłą 
(pulchną) twarzą i raczej niewielkim owłosieniem na głowie. 
Na tym tle zdjęcie oskarżonego – wyraźnie szczupłego, o dłuż-
szych i gęstszych włosach znacznie się wyróżnia. Sama po-
krzywdzona podkreśliła, że wizerunek mężczyzny na tle pozo-
stałych był łatwy do zidentyfikowania. Zeznając na rozprawie 
głównej, podała jednak, iż przed czynnością okazania osób 
ujawniono jej zdjęcie „jednego mężczyzny”, na tym zdjęciu 
był mężczyzna, który był obecny wśród mężczyzn stojących  
w pomieszczeniu i tego mężczyznę wskazała. Nie wiedzia-
ła, czy wtedy powiedziała, że rozpoznaje tego mężczyznę na 
100%, być może zasugerował jej to policjant. 

PROCES WYKRYWCZY

PRAWNE ASPEKTY OKAZANIA



                             

40 KWARTALNIK POLICYJNY 3/2018

W konsekwencji tego sąd nie mógł uznać za wiarygodne do-
wodów z okazania pokrzywdzonej zdjęć na tablicy poglądo-
wej, a następnie osób, z uwagi na to, że rozpoznanie i wska-
zanie oskarżonego było wynikiem czynności, które wykonano 
z rażącym naruszeniem zasad dotyczących sposobu ich prze-
prowadzania. 

PRZYKŁAD 2. wyrok rP z dnia 16.07.2014 r.,  
sygn. akt ii Ka 138/14, sąd rejonowy w Łomży

Świadek w zeznaniach odnosi się do czynności okazywania 
mu tablic poglądowych. Z zeznań tych wynika jedynie, że 
zdjęcie oskarżonego z tablicy poglądowej było „najbardziej 
podobne do tego, które widział”. Świadek nie zeznał, że jest 
to ten sam mężczyzna, którego widział uciekającego z miej-
sca zdarzenia. Dalej świadek zeznaje, że gdyby go zobaczył, 
stwierdziłby, czy to on. Ze zdjęć ten jest najbardziej podobny. 
Zatem sąd odwoławczy podzielił pogląd obrońcy, że czyn-
ność okazania nie była przeprowadzona w sposób zgodny  
z obowiązującymi w tej mierze przepisami i utrwalonym 
na ich tle orzecznictwem. Zgodnie z art. 173 § 1 kpk oso-
bie przesłuchiwanej można okazać inną osobę, jej wize-
runek lub rzecz w celu jej rozpoznania. Okazanie powinno 
być przeprowadzone tak, aby wyłączyć sugestię. Okazanie 
może być zatem pośrednie – przez prezentację wizerunków 
lub bezpośrednie – przez okazanie osoby. Czynność okaza-
nia, która powinna w sprawie być przeprowadzona zgodnie 
ze wszystkimi regułami przewidzianymi przez prawo, zastą-
piona została okazaniem tablic poglądowych z wizerunkami 
osób. Okazanie tablic oczywiście może być przeprowadzone, 
ale tylko jako czynność wstępna mogąca służyć wstępnemu 
wytypowaniu potencjalnego sprawcy i prowadzić następnie 
do prawidłowego okazania. Rozpoznanie w wyniku okazania 
pośredniego nie musi oznaczać trafności takowego rozpozna-
nia, a okazanie bezpośrednie ma służyć weryfikacji rezulta-
tu takiej czynności procesowej (wyrok Sądu Apelacyjnego 
w Krakowie z dnia 7 grudnia 2011 r., II AKa 225/11, KZS 
2012/1/27). Okazanie wizerunku nie ma bowiem takiej war-
tości jak okazanie bezpośrednie. Rozpoznanie osoby na pod-
stawie fotografii nie ma tak kategorycznej wymowy i musi 
podlegać szczególnie wnikliwej ocenie. Wizerunek ma bo-
wiem charakter statyczny, nie ukazuje ujęcia innego niż na 
fotografii, wyrazu oczu, mimiki, brak w nim całej sylwetki, 
postaci, sposobu poruszania się itd. Przy wykonaniu zdjęcia 
twarzy zdarza się, że fotografowane osoby pozują, tak więc 
uwidoczniony na fotografiach wyraz twarzy często nie ma 
charakteru naturalnego czy spontanicznego. Zatem należy 
dążyć do okazywania osoby, jeśli przeprowadzenie tej czyn-
ności jest w sprawie możliwe (wyrok Sądu Apelacyjnego  
w Krakowie z dnia 28 listopada 2013 r. II AKa 235/13 KZS 
2014/2/38, Lex 1466267).

PRZYKŁAD 3. wyrok rP z dnia 15.10.2014 r.  
sygn. akt iiK 252/14 sąd okręgowy w tarnobrzegu

Nie ulega wątpliwości, że w niniejszej sprawie jedynym bez-
pośrednim dowodem potwierdzającym sprawstwo oskarżone-
go P.P. (1) były zeznania pokrzywdzonego A.P. (1) i dokonane 
przez niego rozpoznanie oskarżonego – tuż po zdarzeniu roz-
poznanie wizerunku, a 5 miesięcy później rozpoznanie oso-
by podczas okazania. Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu podziela 
stanowisko obrońcy oskarżonego P.P. (1) w powyżej prezen-

towanym zakresie i zaznacza jednocześnie, że istnienie tylko 
jednego bezpośredniego źródła dowodowego nakazuje za-
chowanie przez sąd orzekający szczególnej ostrożności, która  
w niniejszej sprawie wiązać się powinna zwłaszcza z usta-
leniami w zakresie wiarygodności tego źródła dowodowego  
i odpowiedzią na następujące pytania:
 ▪ Czy stan pokrzywdzonego w chwili czynu umożliwiał mu 

prawidłowe rejestrowanie obserwowanych zdarzeń?
 ▪ Czy okazanie osoby oskarżonego P.P. (1) odbyło się w zgo-

dzie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami z wyklu-
czeniem jakiejkolwiek sugestii w tym zakresie?

 ▪ Czy ostatecznie można uznać, że pokrzywdzony A.P. (1) roz-
poznał sprawcę przedmiotowego pobicia w osobie P.P. (1)? 

Sąd Rejonowy w Tarnobrzegu w procesie „powtórkowym” 
podjął próbę wyjaśnienia powstałych w tym zakresie wątpli-
wości. Niemniej jednak w ocenie sądu odwoławczego, w obli-
czu sprzecznych zeznań dotyczących okazania, które z jednej 
strony składali funkcjonariusze Policji i przybrani do okaza-
nia, a z drugiej strony sam pokrzywdzony, próba ta zakończyła 
się niepowodzeniem. Przeprowadzający okazanie funkcjona-
riusze Policji co prawda zaprzeczyli, jakoby w trakcie oka-
zania doszło do jakichkolwiek uchybień procedury, niemniej 
jednak przyznali, że dwie spośród trzech przybranych do oka-
zania osób to pracownicy fizyczni, którzy w tamtym czasie 
pracowali przy remoncie budynku, a w związku z tym byli 
ubrani w stroje robocze. Trzecią osobą był natomiast stażysta 
K. w T. Wszyscy przybrani do okazania różnili się wyglądem 
od oskarżonego P.P. (1), a co najbardziej istotne, oskarżony 
P.P. (1) ubrany był w koszulkę sugerującą sympatie piłkar-
skie. Potwierdził to sam pokrzywdzony na rozprawie w dniu  
20 maja 2014 r., stwierdzając: „Podczas okazania, które od-
było się pół roku po zdarzeniu, rozpoznałem okazywanego 
mi mężczyznę, gdyż okazywany mi mężczyzna wśród trzech 
innych mężczyzn był najbardziej podobny do tego ze zdjęcia. 
Pozostali mężczyźni według mojej oceny różnili się wzro-
stem, budową ciała, ubiorem. Poza tym mężczyzna okazywa-
ny krzyknął „niech powie prawdę, kto go bił”. Nie pamiętam, 
czy mężczyzna ten krzyknął, że kibice na siebie nie donoszą. 
Ten mężczyzna poza tym ubraną miał koszulkę z napisem (...)” 
(k.85v). W świetle powyższych zeznań pokrzywdzonego, fakt 
przeprowadzenia sugestywnego okazania oskarżonego jest za-
tem bardzo prawdopodobny, a z pewnością wystarczający, aby 
powziąć w tym zakresie wątpliwości, których de facto nie da 
się już usunąć.

■ ■ ■
Zdając sobie sprawę z niełatwego zadania, jakim jest właści-
wy/pożądany dobór osób w okazaniu bezpośrednim, z prak-
tycznego punktu widzenia, autor proponuje, aby przekazy-
wać funkcjonariuszom, którzy realizują „poszukiwania” osób 
przybranych-pozorantów, zdjęcie wraz z kartą zawierającą 
najważniejsze cechy wyglądu osoby okazywanej. Właściwy 
dobór wspomnianych pozorantów w oczywisty sposób zmi-
nimalizuje cytowany w orzecznictwie błąd, który – jak sądzę 
– wynika z niezgodności i jednolitego postrzegania informacji 
słownej, którą pozyskał i przetworzył np. policjant, gdyż prze-
świadczenie o zgodności wyboru osoby do okazania jest bu-
dowane na podstawie swoistego wyobrażenia wybierającego, 
jakie występuje w danej chwili. Wpływ na to zachowanie ma  
z pewnością upływający czas. Zatem zdjęcie i opis cech cha-
rakterystycznych przekazane np. policjantowi powinny wpły-
nąć na rozwiązanie problemu. 
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ZASTOSOWANIE TRÓJWYMIAROWEGO 
OBRAZU W OKAZANIU POśREDNIM 

Tworząc pewne pole do dyskusji nad kierunkiem wskazanym 
przez autora w zakresie proponowanych zmian w taktycznym 
sposobie okazania pośredniego osób, przedmiotów itp., należa-
łoby zwrócić uwagę, że „Badania nad filmem i telewizją, nie-
jednolite wprawdzie w swych wynikach, sugerują, że powszech-
ność tych środków przekazu nie jest bez znaczenia dla rozwoju 
wyobraźni współczesnego człowieka”16. Zatem jeżeli można 
stworzyć narzędzie doskonalsze niż dotychczasowe, które bytuje 
w praktyce organów ścigania i – jak już wspomniano – jest ono 
powodem do krytyki, należałoby rozważyć, czy z tego rozwiąza-
nia nie skorzystać, nawet w celach eksperymentalnych.  
Wyobraźnię wizualną traktuje się często jako formę myślenia, 
czyli tzw. myślenie obrazowe17. Jak słusznie zauważa sąd (wy-
rok Sądu Rejonowego w Wyszkowie z dnia 9 lutego 2015 r., 
sygn. akt II K 219/14): „Okazanie świadkowi samego tylko 
zdjęcia twarzy oskarżonego jest dowodem mniej wartościo-
wym dowodowo i poznawczo niż okazanie osoby. Po pierw-
sze bowiem, okazanie takie uzależnione jest od jakości i ak-
tualności wykonywanego wcześniej zdjęcia”. Należy również 
podzielać cytowane wyżej stanowisko Sądu Apelacyjnego  
w Krakowie (wyrok z dnia 28 listopada 2013 r. II AKa 235/13 
KZS 2014/2/38, Lex 1466267), że statyczny wizerunek nie 
ukazuje wielu cech człowieka: wyrazu oczu, mimiki, całej syl-
wetki czy sposobu poruszania się itd., a fotografowane osoby 
czasami pozują, więc ich wyraz twarzy na zdjęciach często nie 
ma charakteru naturalnego czy spontanicznego. 
Słuszność zarzutów w zakresie wykorzystywania tablic poglą-
dowych ze zdjęciami osób, przedmiotów w okazaniu pośrednim 
nie budzi tu żadnych wątpliwości. Autor proponuje stworzenie 
– z wykorzystaniem dostępnych środków technicznych – zbioru 
danych w systemach informatycznych, np. Policji, w postaci mo-
deli 3D osób i przedmiotów, które następnie byłyby wykorzysty-
wane w czynnościach procesowych. Baza danych osób przybra-
nych zostałaby opracowana na postawie wykonywanych – tak 
jak obecnie – fotografii, z tym wyjątkiem, że musiałaby powstać 
na podstawie serii zdjęć wokół obiektu, tak aby algorytm opro-
gramowania mógł stworzyć właściwy model 3D osoby, a nie jak 
dotychczas – z kilku ujęć. Jak sądzę, w ciągu określonego czasu 
i stosowania tej praktyki, zostałaby stworzona baza danych na 
wzór GENOM-u czy też bazy daktyloskopijnej. 
Na poniższych rysunkach autor starał się zobrazować zamysł, 
jednakże w celu pełnego poglądu odsyła na portal sketchfab.
com, na którym trzeci wymiar jest zaprezentowany w sposób 
umożliwiający jego pełne wykorzystanie. 

PODSUMOWANIE 
Gromadząc materiał dowodowy w trakcie prowadzonych po-
stępowań przygotowawczych, warto zauważyć możliwość 
adaptacji nowych rozwiązań, które służą profesjonalizacji 
czynności wykrywczych przez organy prowadzące postępo-
wania przygotowawcze. 
Często na pierwszy rzut oka proponowane zmiany mogą bu-
dzić pewną niechęć lub nawet negatywne nastawienie. Jednak 
uwzględniając analizę przypadków rozpoznawanych w są-
dach, mających odzwierciedlenie w uzasadnieniach wyroków, 
oraz biorąc pod uwagę zebrane doświadczenia i obserwacje 
dotyczące problemów z praktyki funkcjonariusza dochodze-
niowo-śledczego, należy się zastanowić, jak już wspomniano, 

nad eksperymentalną platformą umożliwiającą adaptację zdjęć 
do formatu obrazu 3D z możliwością szerokiego zastosowania 
w procesie karnym. 
Nie można również przejść obojętnie obok faktu związanego 
z myśleniem obrazowym, które towarzysząc nam od pierw-
szych dni naszego życia, stanowi nieodłączny element naszej 
wyobraźni, zanim wypowiemy pierwsze słowo związane z po-
strzeganiem.       

Słowa kluczowe: okazanie, prezentacja, postępowanie 
przygotowawcze, model 3D.

Keywords: identification parade, presentation, 
preparatory proceedings, 3D model

rys. 1. Opracowanie własne na podstawie oprogramowania 
Agisoft PhotoScan.
Pełna wizualizacja: https://sketchfab.com/artur.kubacki

rys. 2. Opracowanie własne na podstawie 
oprogramowania ReMake AutoDesk.
Pełna wizualizacja: https://sketchfab.com/artur.kubacki

rys. 3. Opracowanie własne na podstawie 
oprogramowania ReMake AutoDesk.
Pełna wizualizacja:  
https://www.youtube.com/watch?v=xyeA-1_FhUQ
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1 E. Wierzbicka, Okazywać, w: tejże, Słownik współczesnego ję-
zyka polskiego, „Przegląd Reader’s Digest”, Warszawa 1998, 
t. 1, s. 673. W znaczeniu językowym, w zależności od formy  
i użytego kontekstu, to nic innego jak: pokazywać, przedstawiać 
coś do obejrzenia, a także – dawać dowody, wykazywać, stać się 
wiadomym, oczywistym. G. Ojcewicz, Słownik kryminalistycz-
ny z elementami medycyny sądowej i genetyki, WSPol, Szczytno 
2012, s. 165. W języku angielskim termin okazanie rozumiane 
przez czynność procesową – identity parade, line-up – oznacza 
tożsamość, konfrontację, ustawianie się w szeregu. W języku 
francuskim okazanie to présentation, które również definiuje 
różne znaczenia tego słowa, począwszy od wystawy, prezentacji, 
omówienia czegoś, skończywszy na okazaniu rozumianym rów-
nież jako présentation d’une pièce d’identité, czyli ostatecznie 
– identyfikacja. W języku niemieckim okazanie w sensie krymi-
nalistycznym to vorzeigung, vorlegung, w tłumaczeniu słowni-
kowym – prezentacja, przedłożenie czegoś. Kończąc rozważania 
terminologiczne, których autor miał nie czynić, należy dodać, że 
w języku rosyjskim okazanie to предъявление, co oznacza pre-
zentację. 

2 E. Wierzbicka, Rozpoznanie, w: tejże, Słownik współczesnego 
języka polskiego, „Przegląd Reader’s Digest”, s. 263. Zgodnie  
z definicją słownikową rozpoznanie to uświadomienie sobie, że 
się coś lub kogoś widziało, znało już wcześniej, także rozróżnia-
nie czegoś lub kogoś spośród grupy, przypominanie sobie czegoś, 
kogoś, identyfikowanie. 

3 „Ryczałt dla osoby przybranej do osoby okazywanej, podczas 
okazania przeprowadzonego na podstawie art. 173 § 1–3 Kodek-
su postępowania karnego, za jednorazowy udział w okazaniu wy-
nosi 12 zł” (§ 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  
18 czerwca 2003 r. w sprawie wysokości i sposobu obliczania wy-
datków Skarbu Państwa w postępowaniu karnym, Dz. U. z 2013 r. 
poz. 663). 

4 E. Wierzbicka, Sugestia, w: tejże, Słownik współczesnego języ-
ka polskiego, „Przegląd Reader’s Digest”, s. 368. Zgodnie ze 
słownikiem wyraz sugestia jest rozumiany jako podsuwanie ko-
muś jakichś sądów, przekonań, opinii, wywieranie wpływu na 
kogoś. 

5 W zakresie wspomnianego czasu zatrzymania, chciałbym jednak 
dodać, że czynności okazania prowadzi się najczęściej w trybie  
art. 308 § 1 kpk i wtedy też w dyspozycji Policji znajduje się osoba 
zatrzymana, której czas zatrzymania wynosi właśnie 48 godzin.  

6 D. Wilk, Kryminalistyka – przewodnik, Wyd. Dom Organizatora, 
Toruń 2013, s. 153. 

7 J. Thorwald, Das Jahrhunder der Detektive, Droemersche Verlag-
sanstalt, Zürich 1968, s. 28. 

8 J. Widacki, Kryminalistyka, wyd. 2, C.H. Beck, Warszawa 2012,  
s. 127. 

9 K. Marszał, Proces karny, Wydawnictwo Volumen, Katowice 
2003, s. 253. 

10 J. Widacki, Kryminalistyka, s. 127. 
11 Tamże. 
12 J. Widacki, Kryminalistyka, s. 128. 
13 D. Wilk, Kryminalistyka – przewodnik, s. 157. 
14 Tamże, s. 160. 
15 T. Gołębiowski, Zarządzanie strategiczne. Planowanie i kontrola, 

Difin, Warszawa 2001, s. 84.
16 M. Ostrowski i in., Informacja obrazowa, w: J. Młodkowski, Psy-

chologiczne aspekty przetwarzania informacji wizualnej, Wydaw-
nictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1992, s. 454. 

17 Tamże, s. 455.
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Akty prawne
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r.  

w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania  
(Dz. U. Nr 104, poz. 981). 

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 czerwca 2003 r.  
w sprawie wysokości i sposobu obliczania wydatków Skarbu 
Państwa w postępowaniu karnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 663,  
z późn. zm.). 

Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 
2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodze-
niowo-śledczych przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 59).

Summary

Three-dimensional image in a visual identification

In addition to examinations, witness interrogations and recep-
tions of crime reports, police officers from the criminal investi-
gation departments are responsible for an identification parade. 
The identification procedure was divided into a direct one (pre-
sentations of persons or objects) and an indirect one (presen-
tations of images of persons or objects). However experience 
shows that the less time consuming one is chosen more often.  
Is it reasonable? Certainly, it is legal. 3D figures, faces and ob-
jects used during the identification process can provide much 
information  and contribute to changes in the established case-
law, especially concerning perceiving that kind of evidentiary 
proceedings as less important, weaker and frequently singled 
out as the source of subsequent doubts. 

Tłumaczenie: Joanna Łaszyn
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Nowym narzędziem obowiązującym od 8 lutego 2018 r. w za-
kresie polskiego prawa procesowego jest instytucja europej-
skiego nakazu dochodzeniowego (END). Została wprowadzona 
ustawą z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy − Kodeks 
postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw1 i uregu-
lowana w rozdziałach 62c oraz 62d ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. − Kodeks postępowania karnego2 (zwanej dalej „kpk”). 
Powyższe zmiany w polskiej procedurze karnej są wyni-
kiem wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/41/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie europejskiego 
nakazu dochodzeniowego w sprawach karnych3 (zwanej dalej 
„dyrektywą”), której celem jest zapewnienie sprawnego i sku-
tecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach kar-
nych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej  
w zakresie czynności dochodzeniowych i dowodowych.
Niniejszy artykuł ma na celu przedstawienie nowych zapisów 
dyrektywy, która została implementowana do polskiego syste-
mu prawa. Istotnym założeniem opracowania jest także ustale-
nie, czy przyjęty środek, jakim jest END, ma szansę na odnie-
sienie sukcesu na gruncie praktyki dochodzeniowo-śledczej.
Zgodnie z art. 1 ust. 1 dyrektywy: „Europejski nakaz docho-
dzeniowy (END) to orzeczenie sądowe wydane lub zatwier-
dzone przez organ wymiaru sprawiedliwości jednego państwa 
członkowskiego (zwanego dalej „państwem wydającym”)  
w celu wezwania innego państwa członkowskiego (zwanego 
dalej „państwem wykonującym”) do przeprowadzenia jednej 
lub kilku określonych czynności dochodzeniowych w celu uzy-
skania materiału dowodowego zgodnie z niniejszą dyrektywą”.

Europejski nakaz dochodzeniowy w relacjach z państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej, z wyjątkiem Irlandii i Da-
nii, zastępuje przepisy dotychczasowych instrumentów udzie-
lania pomocy prawnej w sprawach karnych, w szczególności:
 ▪ Europejskiej konwencji o pomocy prawnej w sprawach kar-

nych Rady Europy z dnia 20 kwietnia 1950 r. oraz dwóch 
protokołów dodatkowych do niej,

 ▪ Konwencji wykonawczej do Układu z Schengen,
 ▪ Konwencji o pomocy prawnej w sprawach pomiędzy pań-

stwami członkowskimi Unii Europejskiej z dnia 20 maja 
2000 r. wraz z protokołem z 2001 r.,

 ▪ dwustronnych umów o pomocy prawnej w sprawach karnych,
 ▪ decyzji ramowej 2003/577/WSISW z dnia 22 lipca 2003 r. 

w sprawie wykonania w Unii Europejskiej postanowień  
o zabezpieczeniu mienia i środków dowodowych4.

W polskim porządku prawnym pojęcie END określa treść  
art. 589w § 1 kpk, wskazując, że jest to decyzja sądu albo pro-
kuratora wydana z urzędu lub na wniosek strony, obrońcy lub 
pełnomocnika, w razie konieczności przeprowadzenia lub uzy-
skania dowodu, który znajduje się lub może zostać przepro-
wadzony na terytorium innego państwa członkowskiego Unii 
Europejskiej zwanego „państwem wykonania orzeczenia”,  
w którym europejski nakaz dochodzeniowy ma zastosowa-
nie. Istotnym założeniem END jest obowiązek niezwłocznego 
podjęcia przez państwo wykonujące czynności niezbędnych 
do wykonania nakazu w ten sam sposób i w takim samym 
trybie, jakby dana czynność została zarządzona przez organ 
państwa wykonującego. Ważnym elementem współpracy  

 artykuł naukowy 

WybraNe asPeKty fuNKCjoNoWaNia 
europejskiego  

nakazu dochodzeniowego

podinsp. Krzysztof Sawickinadkom. dr Michał Białęcki

Naczelnik Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

Ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

W artykule omówiono wybrane aspekty funkcjonowania europejskiego nakazu dochodzeniowego. Nowa in-
stytucja w polskim prawie karnym została wdrożona w celu sprawnego przekazywania pomiędzy państwami 
należącymi do Unii Europejskiej wniosków o dokonanie czynności dowodowych w sprawach karnych. W ar-
tykule przedstawiono organy procesowe uprawnione do jego wydania oraz przesłanki warunkujące zastoso-
wanie przedmiotowej instytucji prawnej. Ponadto omówiono problematykę związaną z procedurą wydania, 
a następnie wykonania europejskiego nakazu dochodzeniowego. 
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w sprawach karnych w ramach UE stała się zasada wzajem-
nego uznawania decyzji wydawanych w państwach człon-
kowskich, które implementowały wspomnianą dyrektywę. 
Należy zaznaczyć, że usankcjonowanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego opiera się na zasadzie wzajemnego uznawa-
nia orzeczeń w sprawach karnych. Praktycy z zakresu prawa 
karnego w poszczególnych państwach członkowskich zgodnie 
uznali, że END to instrument przełomowy w dziedzinie ściga-
nia w Unii Europejskiej, głównie ze względu na ujednolicenie 
procedury, skuteczność oraz jego elastyczność. Jego zaletą jest 
brak ograniczeń w przedmiocie pozyskiwania dowodów, wpro-
wadzenie restrykcyjnych terminów wykonania wniosków, mi-
nimalne podstawy odmowy. Jako główną zaletę omawianego 
instrumentu prawnego uznaje się jego uniwersalność5. 

Organy uprawnione do wydania END

Rozdział 62c kpk wskazuje procedurę związaną z wystąpieniem 
organu polskiego do właściwego organu państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu 
dochodzeniowego. Wydanie END jest między innymi możliwe 
w sprawach karnych, karnoskarbowych, a ponadto w postępo-
waniu sprawdzającym, o którym mowa w art. 307 kpk, oraz  
w toku czynności operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych 
na podstawie ustaw szczególnych. Europejski nakaz dochodze-
niowy może wydać sąd, przed którym sprawa się toczy, albo 
prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze. 
Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 589w § 2 kpk w przy-
padku prowadzenia dochodzenia przez Policję lub organy,  
o których mowa w art. 312 kpk, albo w przypadku prowadze-
nia postępowania przygotowawczego przez organy określone 
w art. 133 § 1 i art. 134 § 1 ustawy z dnia 10 września 1999 r. 
Kodeks karny skarbowy6, ustawodawca dopuszcza wydanie 
END przez prowadzącego postępowanie. Również w dyrekty-
wie dopuszczono możliwość przyznania prawa do wydawania 
nakazów także Policji lub innym organom śledczym. Organ 
ten musi pełnić funkcję organu dochodzeniowego w postępo-
waniu karnym w danej sprawie oraz być w niej właściwy, by 
nakazać gromadzenie materiału dowodowego7. 
W omawianych przypadkach prokurator zatwierdza nakaz wy-
dany przez organy uprawione do prowadzenia dochodzenia 
zgodnie z przepisami polskimi. To założenie powoduje znaczne 
uproszczenie czynności z zakresu zagranicznej pomocy praw-
nej – nakaz może wydać każdy organ procesowy, który do-
strzeże potrzebę przeprowadzenia czynności dochodzeniowej 
w innym państwie członkowskim. Jak wynika z powyższego 
faktu, zakres właściwości organów procesowych uprawnionych 
do wydawania nakazu na etapie postępowania przygotowaw-
czego został przez ustawodawcę określony szeroko – kompe-
tencja do wydania nakazu przysługuje nie tylko sądom i pro-
kuratorom, lecz także organom prowadzącym dochodzenie na 
podstawie art. 312 kpk. W przypadkach dochodzeń niecelowe 
byłoby angażowanie prokuratora do podjęcia decyzji dotyczą-
cej koniecznych dowodów, kiedy to właśnie organ prowadzący 
dane postępowanie przygotowawcze – ale tylko w formie do-
chodzenia – znajduje się w najlepszej pozycji do precyzyjne-
go określenia, jakie dowody są niezbędne do przeprowadzenia  
w danej sprawie. W przypadku zatwierdzenia wydania nakazu 
przez właściwego prokuratora ustawa nie stanowi, czy chodzi  
o prokuratora nadzorującego postępowanie przygotowawcze, 

czy też może być to każdy prokurator. Wydaje się, że powinien 
to być prokurator nadzorujący dane postępowanie.
W przypadku postępowania przygotowawczego prowadzo-
nego w formie śledztwa nakaz powinien wydać prokurator 
prowadzący to postępowanie. Przekazanie do wydania nakazu  
w ręce organów, które wykonują zlecone przez prokuratora 
czynności w ramach śledztwa, byłoby niecelowe, skoro i tak 
nakaz musiałby wrócić do prokuratora w celu zatwierdzenia. 
Należy się zgodzić z prezentowanym poglądem H. Kuczyń-
skiej, że przekazanie przez polskiego ustawodawcę kompeten-
cji do wydawania nakazu w ręce innych organów niż sądowe 
można w tym przypadku ocenić jako korzystne rozwiązanie. 
Skoro to zwykle inne organy niż prokurator i sąd są odpowie-
dzialne za prowadzenie dochodzenia, to przekazanie w ich ręce 
decyzji o wystąpieniu z nakazem dochodzeniowym może za-
pewnić większą „powszechność, a przez to skuteczność” tego 
instrumentu współpracy. Z drugiej strony, skoro i tak wydanie 
nakazu musi być zatwierdzane przez organ sądowy, prowadzi 
to do duplikowania pracy – dwa organy muszą się zastanawiać 
nad jego zasadnością, koniecznością i proporcjonalnością. 
Stanowi to z pewnością element formalizmu. Jednak jest to 
formalizm zamierzony, mający – w intencji twórców dyrek-
tywy – zapobiec zbyt częstemu i „lekkomyślnemu” używaniu 
tego instrumentu współpracy. W ocenie doktryny ma on wpły-
nąć także na zapewnienie wyższego poziomu ochrony praw 
podstawowych w państwie wydania nakazu.
Omawiany przepis dopuszcza możliwość wydania nakazu do-
chodzeniowego nie tylko po formalnym wszczęciu postępo-
wania przygotowawczego, ale także w trakcie postępowania 
sprawdzającego, o którym mowa w art. 307 § 2 kpk. Dzięki 
temu organ prowadzący postępowanie może pozyskać dowo-
dy konieczne do podjęcia decyzji o wszczęciu lub odmowie 
wszczęcia postępowania przygotowawczego. Jednak zgodnie  
z opinią Rady Legislacyjnej z dnia 7 kwietnia 2017 r. o projek-
cie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego  
(RL-0303-15/17) zastosowanie ogólnego odwołania do art. 307 
§ 1 i 5 kpk jest problematyczne, „gdyż nie wszystkie czynności 
ujęte w tych przepisach będą miały bezpośredni walor dowo-
dowy, a jedynie takie powinny być objęte END na etapie po-
stępowania sprawdzającego”. W istocie należy pamiętać, że na 
gruncie art. 307 § 2 kpk, w postępowaniu sprawdzającym nie 
przeprowadza się dowodu z opinii biegłego ani czynności wy-
magających spisania protokołu. Można jedynie dokonać uzu-
pełnienia danych zawartych w zawiadomieniu o przestępstwie, 
jednak tylko poprzez przesłuchanie w charakterze świadka 
osoby zawiadamiającej8. W tej sytuacji nie można jednak wy-
kluczyć przeprowadzenia innych czynności dochodzeniowych, 
z których nie sporządza się protokołu. Nie jest zresztą wymaga-
niem niezbędnym wydania nakazu otrzymanie w jego wyniku 
„dowodów”. Skutkiem ma być otrzymanie rezultatów „czynno-
ści dochodzeniowej”, co podkreśla także możliwość przepro-
wadzenia w tym trybie czynności operacyjno-rozpoznawczych, 
które nie zawsze znajdują przełożenie na materiał dowodowy9.
Ustawodawca określa, że END może zostać wydany nie tylko 
po formalnym wszczęciu postępowania przygotowawczego 
i nie tylko w czasie prowadzenia czynności sprawdzających, 
ale również w przypadku prowadzenia czynności operacyjno- 
-rozpoznawczych na podstawie odrębnych przepisów. W ta-
kiej sytuacji, zgodnie z art. 589w § 7 kpk, nakaz wydaje organ 
prowadzący takie czynności. Ustawa nie przewiduje możliwo-
ści wydania takiego nakazu, lecz wprowadza obligatoryjność 
wydania nakazu poprzez użycie sformułowania „wydaje”, nie 
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wprowadzając jednak równocześnie żadnych przesłanek uza-
sadniających to wydanie. Przesłanek tych można dopatrywać 
się w ogólnych podstawach wydania nakazu sformułowanych 
w art. 589w § 1 kpk: organ prowadzący czynności operacyjno-
-rozpoznawcze ma więc obowiązek wydać nakaz dochodze-
niowy w razie konieczności przeprowadzenia lub uzyskania 
dowodu, który znajduje się lub może zostać przeprowadzony 
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europej-
skiej i gdy dane państwo wprowadziło dyrektywę. W takiej 
sytuacji organ ten ma obowiązek dokonać „uprzednich uzgod-
nień” z organem państwa wykonania orzeczenia, co do ko-
niecznego (i przewidywanego) czasu trwania oraz warunków 
wykonywania żądanych czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych. Naturalnie organ wydający nakaz musi też brać pod 
uwagę przesłanki z art. 589x kpk. Również w tej sytuacji wy-
danie END wymaga zatwierdzenia przez prokuratora właści-
wego na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z art. 589w 
§ 2 kpk, chyba że dopuszczenie, uzyskanie lub przeprowadze-
nie dowodu jest zastrzeżone do właściwości sądu. Wówczas 
wydanie END wymaga zatwierdzenia przez sąd właściwy na 
podstawie odrębnych przepisów10. Taka sytuacja będzie miała 
miejsce np. odnośnie do kontroli i utrwalania rozmów telefo-
nicznych oraz utrwalania przy użyciu środków technicznych 
treści innych rozmów lub przekazów informacji, w tym kore-
spondencji przesyłanej pocztą elektroniczną, o których mowa 
w art. 237 § 1 kpk11, czy czasowego przekazania osoby pozba-
wionej wolności. Podobna sytuacja będzie dotyczyć również 
innych czynności, których przeprowadzenie w postępowaniu 
przygotowawczym wymaga decyzji sądu, jak np. przesłu-
chanie małoletniego w trybie art. 185a kpk lub przesłuchanie 
świadków na okoliczności objęte tajemnicą o klauzuli ściśle 
tajne, tajne, poufne, zastrzeżone12. Ponadto dostępu do infor-
macji, których uzyskanie w postępowaniu przygotowawczym, 
zgodnie z prawem polskim, jest uzależnione od wcześniejszej 
decyzji sądu, np. informacji, o których mowa w art. 106b ust. 1 
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. − Prawo bankowe13.

Przesłanki END

Pierwszą przesłanką wydania europejskiego nakazu docho-
dzeniowego jest uznanie przez sąd lub prokuratora, że istnieje 
konieczność „przeprowadzenia lub uzyskania dowodu, który 
znajduje się lub może zostać przeprowadzony na terytorium 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej”. Jeśli to 
strona złoży wniosek o wydanie nakazu i wyrazi takie przeko-
nanie (o istnieniu takiej konieczności), ostatecznym arbitrem 
pozostaje organ procesowy. Drugą przesłanką jest stosowanie 
END w państwie wykonania nakazu. Z takiego sformułowania 
ustawy wynika, że jeśli dane państwo członkowskie nie wdro-
żyło dyrektywy, to ustawa polska nie pozwala na skierowanie 
nakazu do takiego państwa. Obecnie nie należy więc wystoso-
wywać END do Irlandii i Danii, które nie są objęte współpracą 
w ramach dyrektywy 2014/41/UE. 
Art. 589x kpk określa dwie sytuacje, w których wydanie naka-
zu przez organy polskie jest niedopuszczalne. Po pierwsze, nie 
mogą one wydać nakazu, jeśli nie wymaga tego interes wymiaru 
sprawiedliwości. Ta przesłanka została sformułowana w sposób 
negatywny, poprzez podwójne zaprzeczenie – nie można wydać 
nakazu, jeśli nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwo-
ści. Nie zdecydowano się na zastosowanie tego warunku jako 

przesłanki pozytywnej – można wydać nakaz tylko wówczas, 
jeśli wymaga tego interes sprawiedliwości. Po drugie, wydanie 
nakazu jest niedopuszczalne, jeżeli prawo polskie nie dopusz-
cza przeprowadzenia lub uzyskania danego dowodu. Pojęcie 
„interes wymiaru sprawiedliwości” zostało w komentowanym 
przepisie użyte jako narzędzie ograniczające sytuacje, w któ-
rych dopuszczalne jest wydanie nakazu. Przepis ten stanowi 
implementację art. 6 ust. 1 lit. a dyrektywy 2014/41/UE, który 
wymaga, by przy wydawaniu europejskiego nakazu dochodze-
niowego stosowana była zasada proporcjonalności. W uzasad-
nieniu projektu ustawy wskazano, że ocena istnienia interesu 
wymiaru sprawiedliwości w każdym przypadku będzie należała 
do organu wydającego nakaz. W przypadku wydawania nakazu 
przez organy określone w art. 312 kpk ocena ta powinna być 
dwuetapowa – dokonywana bowiem musi być nie tylko przez 
sam organ wydający nakaz, ale w razie wydania nakazu przez 
organ dochodzeniowy – także przez prokuratora decydującego 
w przedmiocie zatwierdzenia nakazu. Ustawodawca w uzasad-
nieniu projektu ustawy wskazuje także na okoliczności, które 
jego zdaniem organ powinien wziąć pod rozwagę przy ocenie 
istnienia interesu wymiaru sprawiedliwości. Są to m.in. możli-
wość ustalenia danych okoliczności faktycznych przy pomocy 
dowodów dostępnych w kraju, ewentualne przedłużenie postę-
powania związane z wydaniem i wykonaniem END, wystąpie-
nie z prośbą o wydanie END przez stronę postępowania, a tak-
że ewentualną możliwość obciążenia Skarbu Państwa częścią 
kosztów wykonania nakazu. Lista tych okoliczności nie jest 
wyczerpująca, na co wskazuje nie tylko użycie w uzasadnieniu 
sformułowania „m.in.”, ale przede wszystkim potrzeba spójnej 
wykładni systemowej. 
Ponadto wydanie nakazu jest niedopuszczalne, jeśli prawo 
polskie nie dopuszcza przeprowadzenia lub uzyskania danego 
dowodu. Treść tego przepisu prowadzi do wniosku, że wyda-
nie nakazu nie jest możliwe, gdy organ oceni, że przy jego 
wykonaniu zostaną naruszone określone gwarancje procedu-
ralne, które gwarantują w procesie polskim legalność uzyska-
nia dowodu. Nie można więc wystąpić z europejskim nakazem 
dochodzeniowym w sytuacji, gdy procedura polska przewidu-
je istnienie zakazu dowodowego zupełnego (np. w celu prze-
prowadzenia czynności dowodowej zmierzającej do ujawnie-
nia okoliczności objęcia świadka koronnego ochroną osobistą 
lub pomocą). Podobnie niemożliwe jest uczynienie tego, gdy 
dana czynność dowodowa jest objęta zakazem niezupełnym 
bezwzględnym. Dotyczy to czynności przesłuchania w cha-
rakterze świadka przebywającego w innym państwie człon-
kowskim duchownego co do faktów, o których dowiedział 
się przy spowiedzi, a także tych związanych z uzyskaniem 
oświadczenia dowodowego przy zastosowaniu niedopusz-
czalnych metod przesłuchania (czyli np. korzystanie z wyja-
śnień, zeznań i innych oświadczeń uzyskanych poprzez użycie 
wobec przesłuchiwanego przymusu lub groźby bezprawnej), 
jak i obejmujących zakaz korzystania z niektórych innych niż 
świadek źródeł i środków dowodowych (np. w celu skorzy-
stania z oświadczeń oskarżonego złożonych za granicą, a do-
tyczących zarzucanego mu czynu, złożonych wobec biegłego 
lub lekarza udzielającego mu pomocy medycznej – w innym 
państwie członkowskim). Niemożliwe powinno być omijanie 
przy pomocy tego instrumentu współpracy w sprawach kar-
nych zakazów ustanowionych w polskiej procedurze karnej. 
Należy też uznać, że niedopuszczalne jest także omijanie  
w ten sposób istniejących zakazów niezupełnych względnych, 
np. w celu przesłuchiwania w charakterze świadka osoby, któ-
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ra skorzystała z prawa do odmowy zeznań w Polsce, w sytu-
acji, gdy w innym państwie członkowskim nie przysługuje mu 
takie prawo14.
Należy przyjąć, że zdaniem ustawodawcy norma zawarta  
w art. 589x kpk ma z jednej strony zapobiec obejściu zakazów 
dowodowych poprzez próbę przeprowadzenia za granicą dowo-
du, który nie mógłby być przeprowadzony w Polsce, z drugiej 
zaś, zapobiec nadmiernemu korzystaniu z END w przypadkach, 
kiedy spodziewane korzyści procesowe byłyby nieproporcjo-
nalne do nakładu pracy i kosztów związanych z jego wydaniem 
i wykonaniem. Taka interpretacja jest zgodna z potrzebą wy-
kładni przepisów implementowanych na podstawie dyrektywy, 
zgodnie z jej zakładanymi celami i jej wykładnią. 
W ten sposób polski ustawodawca transponował dwie prze-
słanki warunkujące zgodnie z treścią dyrektywy wydanie 
nakazu; zamiast jednak powołać się na sformułowanie użyte  
w dyrektywie: „konieczne i proporcjonalne do celów postę-
powania”, zdecydował się na użyte już wcześniej w normach 
kpk pojęcie „interesu wymiaru sprawiedliwości”. Nie oznacza 
to jednak, że dosłowny tekst dyrektywy może być zignorowa-
ny: interpretując pojęcie interesu wymiaru sprawiedliwości,  
w przypadku tej normy, należy mieć na uwadze fakt, że wyda-
nie nakazu ma być „proporcjonalne”15. 

Procedura wydania END

Zgodnie z polską ustawą nakaz można wydać w postępowa-
niu przygotowawczym lub w postępowaniu sądowym. Euro-
pejski nakaz dochodzeniowy może zostać wydany z urzędu 
lub na wniosek strony, obrońcy lub pełnomocnika16. Istotny 
jest fakt, że w przypadku wydania END przez sąd lub proku-
ratora prowadzącego postępowanie przygotowawcze, ma on 
również zastosowanie do wydawanych nakazów przez inne 
organy. W przypadku wydania na wniosek strony, obrońcy 
lub pełnomocnika powinno się w treści wskazywać, że wnio-
skowana czynność dowodowa jest w danej sprawie zarówno 
uzasadniona, jak i konieczna, a także okoliczności, które mają 
być udowodnione poprzez tak pozyskany dowód. Wniosek  
o wydanie stanowi – w swej istocie – wniosek dowodowy,  
o którym mowa w art. 167 kpk, a jego celem jest przeprowa-
dzenie lub uzyskanie dowodu poza granicami kraju. Należy 
zaznaczyć, że przepisy rozdziału 62c kpk nie zawierają szcze-
gólnej regulacji dotyczącej oddalenia wniosku o wydanie END.  
Z tych względów do omawianej sytuacji powinno się stoso-
wać ogólne zasady oddalania wniosków dowodowych w opar-
ciu o przesłanki wymienione w art. 170 kpk17. We wniosku 
należy wskazać cel wydania nakazu, państwo członkowskie 
UE, w którym czynność ta powinna zostać przeprowadzona, 
oraz oznaczenie rodzaju dowodu18.
Polski ustawodawca przyjął, że postanowienie o wydaniu 
END dotyczące dowodu, którego dopuszczenie, uzyskanie lub 
przeprowadzenie wymaga wydania postanowienia, zastępuje 
to postanowienie. Oznacza to, że nie ma potrzeby wydawania 
„podwójnej” decyzji procesowej i dublowania postanowienia 
wydanego na potrzeby procesu krajowego w postanowieniu 
wydanym na potrzeby współpracy międzynarodowej. Ten 
przepis równocześnie wprowadza zasadę, zgodnie z którą o za-
stosowaniu END decyduje się na mocy postanowienia, nawet 
jeśli przepisy nie wymagają, by o przeprowadzeniu danej czyn-
ności w procesie polskim decydować na mocy postanowienia. 

Jeśli przepisy prawne wymagają dodatkowych czynności przy 
wydawaniu decyzji procesowej o przeprowadzeniu poszcze-
gólnych czynności i dowodów (np. zatwierdzenia przez okre-
ślony organ w sytuacji, gdy przeprowadzenie lub uzyskanie 
dowodu jest zastrzeżone do właściwości sądu wyższej instan-
cji, czy też jeżeli nakaz ma zostać wydany w trakcie postępo-
wania przygotowawczego, a ustawa stanowi, że przeprowa-
dzenie lub uzyskanie dowodu jest zastrzeżone do właściwości 
sądu), te wymagania stosuje się odpowiednio przy wydawaniu 
postanowienia o europejskim nakazie dochodzeniowym19. 
Wydanie nakazu polega na wydaniu postanowienia o dokona-
niu odpowiedniej czynności dochodzeniowej (np. postanowie-
nia o zatrzymaniu przedmiotu, postanowienia o dopuszczeniu 
dowodu z opinii biegłego) oraz na wypełnieniu formularza 
stanowiącego Załącznik A do dyrektywy. Zarówno załącznik, 
jak i postanowienie powinny być przetłumaczone na język 
państwa wykonania nakazu. 
Takie uregulowanie stanowi odejście od stosowanej do tej pory 
w prawie polskim konstrukcji dualistycznej, zgodnie z którą 
wystąpienie z postanowieniem o wykonanie orzeczenia w in-
nym państwie jest możliwe dopiero po wydaniu odpowiednie-
go orzeczenia przewidzianego przepisami polskiej procedury20. 
Jednak w niektórych przypadkach takie podejście okazywało 
się niemożliwe, gdy przepisy nie przewidywały wydania po-
stanowienia w przypadku pewnych czynności dowodowych  
– np. przepisy kpk nie przewidują wydania postanowienia  
„o zatrzymaniu rzeczy (dowodów)”, gdyż zatrzymanie rzeczy 
jest czynnością realną, która następuje na żądanie sądu lub pro-
kuratora (art. 217 § 1 kpk), a jeżeli ma miejsce w wypadkach 
niecierpiących zwłoki, podlega jedynie zatwierdzeniu postano-
wieniem sądu lub prokuratora (art. 217 § 5 kpk)21. 

Wykonanie END

Zgodnie z art. 589zl § 1 kpk sąd lub prokurator potwierdza 
otrzymanie END niezwłocznie, nie później jednak niż w ter-
minie tygodnia, licząc od dnia jego otrzymania. Obowiązek 
potwierdzenia otrzymania nakazu spoczywa zarówno na orga-
nie centralnym, jak i na organie właściwym, do którego END 
został przekazany przez organ centralny, a także na organie 
właściwym, któremu nakaz został ostatecznie przekazany. 
Postanowienie w przedmiocie wykonania END wydaje pro-
kurator lub sąd rejonowy, w którego okręgu znajduje się lub 
może zostać przeprowadzony dowód. Z notyfikacji Ministra 
Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2018 r. wynika, że organami 
wykonującymi END w Polsce są:
 ▪ na etapie postępowania przygotowawczego – prokuratury 

okręgowe,
 ▪ na etapie postępowania sądowego – sądy rejonowe,
 ▪ oraz niezależnie od etapu postępowania, w ściśle określonych 

sytuacjach wynikających ze specyfiki polskich uregulowań 
– sądy okręgowe (czasowe przekazanie osoby pozbawionej 
wolności) i sądy rejonowe (kontrola i utrwalanie treści roz-
mów telefonicznych oraz utrwalanie przy użyciu środków 
technicznych treści innych rozmów lub przekazu informacji).

Biorąc pod uwagę informacyjny charakter przedmiotowej no-
tyfikacji, zgodnie z zaleceniami art. 33 dyrektywy, w opinii 
Biura Współpracy Międzynarodowej Prokuratury Krajowej 
nie ma przeszkód – do czasu uregulowania tej kwestii w regu-
laminie wewnętrznego urzędowania prokuratury – by w uza-
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sadnionych sytuacjach END wykonywały również prokuratu-
ry regionalne i wydziały zamiejscowe Departamentu do Spraw 
Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Kra-
jowej oraz Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajo-
wej. Ponadto w uzasadnionych przypadkach – wynikających 
głównie ze względów ekonomiki procesowej – na zlecenie 
prokuratur okręgowych lub wymienionych wyżej jednostek 
czynności wskazane w END mogą wykonywać prokuratury 
rejonowe lub jednostki Policji22.
Zgodnie z przepisami określonymi w kpk postanowienie  
w przedmiocie wykonania END powinno zostać wydane naj-
później w terminie 30 dni od jego otrzymania, a w przypadku 
niemożności dotrzymania tego terminu, w ciągu kolejnych  
30 dni od jego upływu, o czym organ wydający nakaz powi-
nien zostać powiadomiony. Termin na przeprowadzenie wnio-
skowanych czynności wynosi 90 dni, licząc od daty postano-
wienia o wykonaniu END. W przypadku niemożności dotrzy-
mania tego terminu istnieje obowiązek powiadomienia organu 
wydającego nakaz o opóźnieniu i podania mu przewidywane-
go terminu przeprowadzenia czynności dowodowej.
W przypadku, gdy organ nie jest właściwy do jego wykonania, 
powinien przekazać go właściwemu prokuratorowi lub sądowi, 
jednocześnie informując o tym organ, który wydał END. Terminy  
30 i 90 dni, które należy traktować jako terminy instrukcyjne, bie-
gną od dnia otrzymania przez właściwy organ (sąd lub prokuratora).
Na decyzje w przedmiocie wykonania END nie przysługuje 
zażalenie, chyba że przepis szczególny dotyczący postanowie-
nia o wykonaniu czynności tożsamej z czynnością wskazaną  
w nakazie przewiduje możliwość złożenia środka odwoław-
czego. Skarżący w zażaleniu na decyzję o wykonaniu END 
może domagać się jedynie zbadania zgodności tej decyzji  
z prawem polskim oraz prawidłowości przeprowadzenia czyn-
ności. Nie może natomiast kwestionować podstaw meryto-
rycznych wydania nakazu, gdyż do takiej oceny uprawniony 
jest wyłącznie organ wydający END, zgodnie z prawem kra-
jowym jego państwa. Należy przyjąć, że zasadą powinno być 
wykonanie nakazu, jeżeli został on wydany przez kompetent-
ny organ innego państwa członkowskiego UE. Okoliczność ta 
powinna być każdorazowo zweryfikowana przed wydaniem 
postanowienia w przedmiocie wykonania END. Decyzja od-
mowna powinna być ostateczna, a możliwość jej wydania 
ograniczona do ściśle określonych sytuacji, wymienionych  
w art. 589zj § 1 kpk (obligatoryjne podstawy odmowy) oraz 
art. 589zj § 2 kpk (fakultatywne podstawy odmowy).
Na szczególną uwagę zasługują uregulowania zawarte w art. 589zi 
§ 2 kpk, które dotyczą sytuacji, gdy END zawiera wniosek  
o przeprowadzenie dowodu nieznanego polskiej ustawie lub 
niedopuszczalnego w podobnej sprawie krajowej. Stwier-
dzenie występowania takiej okoliczności nie powinno auto-
matycznie prowadzić do odmowy wykonania nakazu, ale do 
zaproponowania przez organ wykonujący przeprowadzenia  
w miejsce czynności wnioskowanej, innej najbardziej do niej 
zbliżonej występującej w prawie państwa wykonania END. Za-
sada ta nie ma jednak zastosowania do czynności enumeratywnie 
wymienionych w art. 589zi § 3 kpk, które powinny być dostęp-
ne w prawodawstwie każdego państwa będącego członkiem UE. 
Możliwość przeprowadzenia czynności zastępczej, zamiast 
wnioskowanej, dotyczy również tzw. czynności inwazyjnych, 
wiążących się z poważnymi dolegliwościami dla osób nimi 
dotkniętych23.
Ważną kwestią w przypadku wykonania END jest obciążenie 
wydatkami związanymi z realizacją przedsięwzięcia. Zasadni-

czo wydatki związane z wykonaniem nakazu będą ponoszone 
przez państwo wykonania END. Gdy jednak wykonanie naka-
zu miałoby wiązać się ze szczególnie wysokimi kosztami po 
stronie państwa wykonania, organ wykonujący może podjąć 
konsultacje z organem wydającym w celu ustalenia zakresu 
kosztów, które zostaną poniesione przez ten ostatni organ  
w przypadku, gdy nie skorzysta on z możliwości całkowitego 
lub częściowego wycofania END. Należy jednak podkreślić, 
że przedstawiony mechanizm uzgodnienia kosztów nie po-
winien być wykorzystywany przez organ wykonujący nakaz 
jako podstawa odmowy jego wykonania. Koszty związane  
z czasowym wydaniem osoby pozbawionej wolności ponosi  
w całości organ wydający END24.
Zgodnie ze złożoną notyfikacją, Polska jako państwo wyko-
nania END akceptuje nakazy przetłumaczone na język polski. 
Na zasadzie wyjątku od tej ogólnej zasady, w sytuacjach nie-
cierpiących zwłoki, polskie organy będą mogły akceptować 
nakazy przesłane w języku angielskim. W przypadku, gdy 
END nadesłany przez organ innego państwa członkowskiego 
UE nie został oznaczony jako „pilny” i nie zostało załączone 
jego tłumaczenie na język polski, niezbędne wydaje się pod-
jęcie stosownych konsultacji z organem wydającym nakaz  
w celu wyjaśnienia charakteru END lub nadesłania jego tłu-
maczenia25.

Zakończenie

Nowelizacja kpk wprowadziła do polskiego prawa instytucję 
europejskiego nakazu dochodzeniowego. Celem wdrożonego 
instrumentu współpracy w sprawach karnych jest zapewnienie 
sprawnego i skutecznego systemu wzajemnej pomocy praw-
nej pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej 
w zakresie czynności dochodzeniowych (dowodowych). Nie-
wątpliwie przedstawiona instytucja ma duże szanse na doko-
nanie przełomu w procesie gromadzenia dowodów, jak rów-
nież udzielania pomocy prawnej w państwach UE.
Na zakończenie należy odpowiedzieć na postawione pytanie 
„Czy przyjęty środek, jakim jest END, ma szansę na odnie-
sienie sukcesu na gruncie praktyki dochodzeniowo-śledczej?”.
Odpowiadając na pytanie, należy podkreślić, że END jest 
instrumentem restrykcyjnie realizującym ideę wzajemnego 
wykonywania orzeczeń. Ponadto jest przykładem połączenia 
koncepcji wzajemnego uznawania z tradycyjnym modelem 
współpracy, który jest oparty na zasadzie wnioskowej. Dla 
praktyka wykonującego czynności dochodzeniowo-śledcze 
END ma bardzo szerokie zastosowanie i obejmuje prawie 
wszystkie czynności, w tym także te dowody, którymi orga-
ny wykonujące już dysponują. Przedstawiona powszechność 
nakazu, a także szeroki krąg organów uprawnionych do jego 
wydawania jest kolejnym elementem, który będzie sprzyjał 
prawidłowemu wdrożeniu nowego narzędzia współpracy. 
Innym czynnikiem, który może się przyczynić do sukce-
su END na gruncie praktyki, jest szeroki zakres stosowania 
nakazu. Wydanie END jest między innymi możliwe w spra-
wach karnych, karno-skarbowych, a ponadto w postępowaniu 
sprawdzającym oraz w toku czynności operacyjno-rozpo-
znawczych prowadzonych na podstawie ustaw szczególnych. 
Wymienione powyżej cechy nakazu dają solidną podstawę do 
przyjęcia, że ma on rzeczywiście szansę na odniesienie sukce-
su na gruncie praktyki dochodzeniowo-śledczej.
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Niemniej jednak należy pamiętać o ograniczeniach zastosowa-
nia nowego instrumentu prawnego. Europejski nakaz docho-
dzeniowy nie dotyczy bowiem czynności takich, jak: utwo-
rzenie wspólnego zespołu śledczego, prowadzenie obserwacji 
transgranicznej, przekazanie ścigania karnego czy wymiana 
informacji z rejestrów karnych.

 
Słowa klucze: europejski nakaz dochodzeniowy, 

prawo karne procesowe, organy 
procesowe, przesłanki, procedura 
wydania, procedura wykonania.

Keywords: European Investigation Order, procedural 
criminal law, criminal investigation 
bodies and court, premises, issuance 
procedure, execution procedure.
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Summary

Selected aspects of the European Investigation Order
The article describes selected aspects of the European Investiga-
tion Order (EIO). This new instrument of Polish criminal law was 
implemented in order to efficiently transfer requests concerning 
evidence located in another EU country in criminal matters. The 
article also presents authorities entitled to issue the order and the 
conditions required to apply that kind of legal instrument. Mo-
reover, it describes the procedures of issuance and subsequently 
execution of the EIO.
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Niniejszy artykuł stanowi próbę syntetycznego opisu za-
sad normujących współdziałanie Żandarmerii Wojskowej 
z innymi organami upoważnionymi do prowadzenia czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych, przez pryzmat uregulo-
wań ustawowych, w szczególności zapisów ustawy z dnia 
21 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych1, przepisów wykonawczych do tej 
ustawy, uregulowań wewnętrznych Żandarmerii Wojskowej 
i porozumień instytucjonalnych (w większości przypadków 
międzyresortowych).
Zgodnie z normami prawnymi zawartymi w ustawie o Żan-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych,  
w tym art. 14 ust. 1, Żandarmeria Wojskowa, wykonując 
zadania, o których mowa w art. 4, współdziała ze: Służbą 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowe-
go, wojskowymi organami porządkowymi oraz dowódcami 
jednostek wojskowych i dowódcami (komendantami) gar-
nizonów, Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Policją, 
Strażą Graniczną, organami Krajowej Administracji Skarbo-

wej, Służbą Ochrony Państwa, strażami ochrony kolei oraz 
innymi organami uprawnionymi do wykonywania czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, a także organami uprawnionymi 
do prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa oraz 
organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela pu-
blicznego, i organami uprawnionymi do nakładania grzywien 
w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia. Nale-
ży tutaj pamiętać, iż art. 4 ust. 2 pkt 4 przedmiotowej ustawy 
stanowi, że zadania, o których mowa w ust. 1, Żandarmeria 
Wojskowa wykonuje poprzez realizację czynności operacyj-
no-rozpoznawczych. 
Zapisem rangi ustawowej, zawartym w ustawie z dnia  
21 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojsko-
wych organach porządkowych, stanowiącym o koniecz-
ności współdziałania na niwie operacyjno-rozpoznawczej, 
jest bezpośrednio art. 31 ust. 21 odnoszący się do kontroli 
operacyjnej, określający, iż kontrola operacyjna, na którą 
Żandarmeria Wojskowa uzyskała zgodę w trybie opisanym 
w niniejszej ustawie, jest realizowana na wniosek Komen-

kpt. Zbigniew Ptasiński

Wykładowca Cyklu Szkolenia Kryminalnego
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Mińsk Mazowiecki

Niniejszy artykuł opisuje problematykę współpracy Żandarmerii Wojskowej z innym organami ścigania (SKW, 
SWW, ABW, Policją czy Strażą Graniczną) w zakresie wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych. Autor 
wskazuje płaszczyznę współdziałania poszczególnych służb z Żandarmerią Wojskową w ramach istniejących ure-
gulowań prawnych. Opisuje poszczególne formy współpracy w ramach posiadanych kompetencji przez każdą  
ze służb. Prosty i precyzyjny język oraz przejrzysty układ powodują, iż omawiany artykuł może stanowić istotną 
pomoc w pogłębianiu wiedzy z zakresu wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych.
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danta Głównego Żandarmerii Wojskowej przez Służbę 
Kontrwywiadu Wojskowego.
Sposób realizacji przedmiotowego wniosku określił Minister 
Obrony Narodowej w drodze zarządzenia nr 5 Ministra Obro-
ny Narodowej z dnia 10 marca 2017 r. w sprawie sposobu  
i trybu realizacji wniosku Żandarmerii Wojskowej o przepro-
wadzenie kontroli operacyjnej przez Służbę Kontrwywiadu 
Wojskowego (Dz. Urz. MON poz. 53).
W odniesieniu do ustawy z dnia 21 sierpnia 2001 r. o Żan-
darmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych 
warto również wspomnieć o zapisach art. 35 stanowiących, 
iż Żandarmeria Wojskowa udostępnia organom uprawnionym 
do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, na 
wniosek tych organów, informacje o osobach, uzyskane przez 
nią w czasie wykonywania tych czynności.
Uregulowania normatywne określające współdziałanie Żan-
darmerii Wojskowej z innymi organami upoważnionymi do 
prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych są za-
warte również w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów 
z dnia 2 lipca 2018 r. w sprawie współdziałania Żandarme-
rii Wojskowej z organami uprawnionymi do wykonywania 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, prowadzenia do-
chodzeń w sprawach o przestępstwa, a także z organami, 
którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publicznego, 
oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien  
w drodze mandatu karnego w sprawach o wykroczenia.
Powyższe rozporządzenie określa zakres i tryb współdzia-
łania Żandarmerii Wojskowej z Agencją Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, Policją, Strażą Graniczną, organami Kra-
jowej Administracji Skarbowej, Służbą Ochrony Państwa 
oraz innymi organami uprawnionymi do wykonywania 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, a także organa-
mi uprawnionymi do prowadzenia dochodzeń w sprawie  
o przestępstwa oraz organami, którym przysługują upraw-
nienia oskarżyciela publicznego, i organami uprawnionymi 
do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego, w spra-
wach o wykroczenia2.
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej ze służbami i organa-
mi wymienionymi w § 1 ww. rozporządzenia, w zależności od 
zakresu ich działania, polega w szczególności na:
 ▪ stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących 

na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa ludzi  
i mienia, spokoju i porządku publicznego;

 ▪ wzajemnym korzystaniu ze środków łączności, środków trans-
portu, psów służbowych podczas prowadzenia wspólnych 
działań lub ściganiu sprawców przestępstw i wykroczeń;

 ▪ organizowaniu i prowadzeniu wspólnych patroli;
 ▪ wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu za-

pewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, 
imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także 
w innych miejscach publicznych;

 ▪ współpracy przy zabezpieczeniu miejsca przestępstwa  
w celu niedopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed 
przybyciem organów uprawionych do prowadzenia śledztwa 
lub dochodzenia;

 ▪ udzielaniu, w miarę potrzeby, pomocy przy doprowadzaniu 
do właściwych organów sprawców przestępstw i wykroczeń;

 ▪ wspólnym organizowaniu szkoleń i kursów specjalistycznych; 
 ▪ wspólnym realizowaniu czynności operacyjno-rozpo-

znawczych.
Komendanci jednostek organizacyjnych Żandarmerii Wojsko-
wej realizują współdziałanie poprzez:

 ▪ okresowe spotkania w celu dokonania ocen zagrożenia  
i bezpieczeństwa ludzi oraz porządku i bezpieczeństwa pu-
blicznego, a także wytyczania wspólnych zadań;

 ▪ wzajemne, bieżące konsultacje w zakresie wykonywania 
zadań;

 ▪ wyznaczanie żołnierzy zawodowych do utrzymania bieżą-
cych kontaktów;

 ▪ organizowanie odpraw w razie konieczności podjęcia 
wspólnych zadań.

Niezwykle istotnym aktem normatywnym regulującym 
współdziałanie Żandarmerii Wojskowej z innymi organami 
upoważnionymi do prowadzenia czynności operacyjno-roz-
poznawczych jest rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  
z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie zakresu, warunków i trybu 
przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji o osobach, 
uzyskanych przez organy uprawnione do wykonywania czyn-
ności operacyjno-rozpoznawczych w czasie wykonywania 
tych czynności3.
Rozporządzenie to stanowi, iż organy uprawnione do wyko-
nywania czynności operacyjno-rozpoznawczych przekazu-
ją Żandarmerii Wojskowej informacje o osobach, uzyskane  
w czasie wykonywania tych czynności, zwane dalej „informa-
cjami”, w zakresie niezbędnym do:
 ▪ realizacji zadań określonych w art. 4 ust. 1 ustawy z dnia  

24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych 
organach porządkowych, zwanej dalej „ustawą”;

 ▪ porównania, czy posiadane informacje są kompletnie i ak-
tualne lub zgodne ze stanem faktycznym.

W przypadkach uzyskania informacji o popełnieniu, usiło-
waniu popełnienia lub podjęciu przygotowań do popełnie-
nia przestępstwa ściganego z urzędu przez osoby, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 pkt 1, pkt 3 lit. b i pkt 5 ustawy, organy 
uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-rozpo-
znawczych przekazują Komendantowi Głównemu Żandar-
merii Wojskowej lub właściwemu miejscowo komendantowi 
oddziału Żandarmerii Wojskowej informacje bezpośrednio po 
ich uzyskaniu.
Komendant Główny Żandarmerii Wojskowej i komen-
danci oddziałów Żandarmerii Wojskowej prowadzących 
czynności operacyjno-rozpoznawcze występują z wnio-
skiem − w formie pisemnej lub z wykorzystaniem urządzeń  
i systemów teleinformatycznych do kierowników właści-
wych jednostek organizacyjnych organów uprawnionych 
do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych  
− o udzielenie informacji. We wniosku należy wskazać dane 
umożliwiające wyszukanie informacji w zbiorach ewiden-
cyjnych i archiwalnych oraz aktach spraw operacyjno-roz-
poznawczych. Przed wystąpieniem o udzielenie informacji 
dokonuje się niezbędnych ustaleń w zbiorach ewidencyjnych  
i archiwalnych Żandarmerii Wojskowej.
Informacje udokumentowane w aktach spraw operacyjno-roz-
poznawczych lub zbiorach ewidencyjnych i archiwalnych 
przekazują kierownicy jednostek organizacyjnych organów 
uprawnionych do wykonywania czynności operacyjno-rozpo-
znawczych.
Przekazanie informacji dokumentuje się: w aktach spraw 
operacyjno-rozpoznawczych – notatką służbową zawierającą  
w szczególności dane dotyczące:
 ▪ daty i miejsca wystąpienia o udzielanie informacji;
 ▪ osoby występującej o udzielenie informacji;
 ▪ czasu i miejsca przekazania informacji;
 ▪ udzielonych informacji;
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 ▪ sposobu przekazania informacji;
 ▪ w przypadku odmowy przekazania informacji lub ograni-

czenia zakresu przekazywanych informacji – powodów od-
mowy lub ograniczenia;

 ▪ osób odpowiedzialnych za przekazanie, odmowę lub ogra-
niczenie zakresu przekazywanych informacji.

Do przekazywania Żandarmerii Wojskowej informacji przez 
organy uprawnione do wykonywania czynności operacyjno-
-rozpoznawczych stosuje się przepisy o przyjmowaniu, prze-
wożeniu, wydawaniu informacji niejawnych.
Najważniejszym aktem normatywnym w randze rozporzą-
dzenia regulującym współdziałanie Żandarmerii Wojskowej 
z innymi organami upoważnionymi do prowadzenia czynno-
ści operacyjno-rozpoznawczych jest rozporządzenie Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie zakresu  
i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kon-
trwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, woj-
skowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jedno-
stek wojskowych i dowódcami (komendantami) garnizonów4.
Rozporządzenie stanowi, iż współdziałanie Żandarmerii 
Wojskowej ze Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą 
Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami porządko-
wymi oraz dowódcami jednostek wojskowych i dowódcami 
(komendantami) garnizonów organizują właściwi miejscowo 
komendanci jednostek organizacyjnych Żandarmerii Woj-
skowej, współdziałając z dyrektorami (kierownikami) jed-
nostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu Wojskowego  
i Służby Wywiadu Wojskowego, dowódcami jednostek woj-
skowych oraz dowódcami (komendantami) garnizonów.
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Kontrwy-
wiadu Wojskowego polega na:
 ▪ technicznym zabezpieczeniu czynności, o których mowa  

w art. 31 ust. 1, art. 32 ust. 1 i 2 oraz w art. 33 ust. 1 ustawy 
z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i woj-
skowych organach porządkowych;

 ▪ wymianie informacji o osobach udzielających pomocy, jeśli 
ich przekazanie nie ujawni osobowego źródła informacji;

 ▪ wymianie informacji stanowiących podstawę do wszczęcia 
czynności na podstawie przepisów prawa karnego, jeżeli nie 
są one zastrzeżone do przekazania innym organom państwa;

 ▪ koordynowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony informa-
cji niejawnych;

 ▪ wspólnym organizowaniu szkoleń i kursów specjalistycznych.
Współdziałanie Żandarmerii Wojskowej ze Służbą Wywiadu 
Wojskowego polega na wymianie informacji niezbędnych do 
wykonywania czynności ochronnych.
Współdziałanie, o którym mowa w § 2 przedmiotowego roz-
porządzenia, realizowane jest przez:
 ▪ stałą wymianę informacji dotyczących popełnianych przez 

żołnierzy przestępstw, wykroczeń, przestrzegania dyscypli-
ny wojskowej i porządku publicznego na terenie garnizonu;

 ▪ organizowanie działań profilaktycznych i szkoleń żołnierzy 
w celu przeciwdziałania naruszeniom zasad ochrony obiek-
tów wojskowych i mienia;

 ▪ ustalanie szczegółowego współdziałania w celu zapewnie-
nia właściwej ochrony broni, amunicji, materiałów wybu-
chowych, innych środków bojowych oraz funkcjonowania 
systemu ochrony obiektów wojskowych;

 ▪ realizowanie wspólnych przedsięwzięć mających na celu 
zapobieganie zjawiskom patologicznym w wojsku;

 ▪ udostępnianie, w miarę możliwości, niezbędnych sił  
i środków.

Współdziałanie, o którym mowa w § 2 przedmiotowego roz-
porządzenia, odbywa się w trybie:
 ▪ bezpośrednich lub korespondencyjnych kontaktów;
 ▪ bieżących konsultacji dotyczących priorytetów współdzia-

łania;
 ▪ uzgadniania szczegółów organizacyjnych i technicznych 

wspólnych przedsięwzięć z kierownikami właściwych 
szczebli struktur Służby Kontrwywiadu Wojskowego  
i Służby Wywiadu Wojskowego, wojskowymi organami 
porządkowymi, dowódcami jednostek wojskowych oraz 
dowódcami (komendantami) garnizonów.

Szczegółowe kwestie odnoszące się do powyższego aktu 
prawnego reguluje porozumienie Szefa Służby Kontrwy-
wiadu Wojskowego i Komendanta Głównego Żandarmerii 
Wojskowej z dnia 13 marca 2012 r. o współdziałaniu Służ-
by Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej. 
Zgodnie z nim Strony, każda w zakresie swoich ustawowych 
uprawnień, organizują i prowadzą wspólne przedsięwzięcia 
w zakresie rozpoznawania, przeciwdziałania i zwalczania za-
grożeń godzących w bezpieczeństwo potencjału obronnego 
państwa, bezpieczeństwo i zdolność bojową Sił Zbrojnych, 
a także współdziałają w zakresie wykrywania przestępstw 
popełnionych przez osoby pozostające w zainteresowaniu 
Stron oraz podejmują działania w zakresie czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo-śledczych  
i wymiany informacji i łączności. Ponadto współdziałają  
w ramach zabezpieczenia procesu mobilizacyjnego rozwi-
nięcia i osiągania wyższych stanów gotowości bojowej przez 
Służbę Kontrwywiadu Wojskowego.
Współdziałanie, o którym mowa w §1 przedmiotowego poro-
zumienia, obejmuje w zakresie wykonywania czynności ope-
racyjno-rozpoznawczych w szczególności:
 ▪ koordynację i wzajemną pomoc w realizacji czynności ope-

racyjno-rozpoznawczych;
 ▪ wzajemne przekazywanie przez Strony informacji o przy-

gotowaniu, usiłowaniu i dokonaniu przestępstw, których 
rozpoznanie, zapobieganie oraz zwalczanie należy do wła-
ściwości Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii 
Wojskowej;

 ▪ udzielanie pomocy zgodnie z przepisami o współdziałaniu 
Żandarmerii Wojskowej z organami uprawnionymi do wy-
konywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, pro-
wadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także 
z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela 
publicznego, oraz organami uprawnionymi do nakładania 
grzywien w drodze mandatu karnego;

 ▪ udzielanie pomocy w stosowaniu środków techniki ope-
racyjnej w przypadkach uzasadnionych potrzebami Stron  
i w formach przez nie uzgodnionych.

Ponadto przedmiotowe porozumienie o współdziałaniu Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego i Żandarmerii Wojskowej reguluje 
współpracę w zakresie wymiany informacji, m.in. w obszarze 
pracy operacyjno-rozpoznawczej, obejmującej:
 ▪ przekazywanie informacji z prowadzonych zbiorów ewi-

dencyjnych i archiwalnych oraz innych baz danych,  
w tym kryminalnych, a także analiz i prognoz dotyczących 
przestępstw;

 ▪ wymianę informacji w dziedzinie stosowania techniki kry-
minalistycznej i techniki specjalnej;

 ▪ wymianę informacji i analiz dotyczących zagadnień mogą-
cych mieć wpływ na bezpieczeństwo wewnętrzne państwa, 
jego obronność i zdolność bojową Sił Zbrojnych;
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 ▪ przekazywanie informacji na potrzeby postępowań spraw-
dzających, kontrolnych postępowań sprawdzających oraz 
postępowań bezpieczeństwa przemysłowego; 

 ▪ przekazywanie innych informacji o bieżących zdarzeniach, 
zjawiskach, w szczególności określonych w art. 5 ust. 1 pkt 4 
ustawy o Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego, a także osobach mogących pozo-
stawać w zainteresowaniu Stron.

Współdziałanie stron w ramach ustawowej właściwości or-
ganizują ze strony Służby Kontrwywiadu Wojskowego − kie-
rownicy jednostek organizacyjnych Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego z siedzibą w Warszawie, w tym Biura Radiokon-
trwywiadu, dyrektorzy inspektoratów Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, a ze strony Żandarmerii Wojskowej − szefowie 
komórek wewnętrznych Komendy Głównej Żandarmerii Woj-
skowej, komendanci oddziałów Żandarmerii Wojskowej.
Kolejnym aktem uściślającym kwestie związane z płaszczyzną 
współdziałania Żandarmerii Wojskowej z innymi organami 
upoważnionymi do prowadzenia czynności operacyjno-roz-
poznawczych jest porozumienie Komendanta Głównego Żan-
darmerii Wojskowej i Komendanta Głównego Policji z dnia 
21 czerwca 2017 r. o współdziałaniu Żandarmerii Wojskowej 
i Policji. Porozumienie stanowi, iż Żandarmeria Wojskowa  
i Policja – każda w zakresie swojego działania – organizuje 
i prowadzi przedsięwzięcia służące współdziałaniu, ochronie 
życia i zdrowia ludzi oraz utrzymaniu bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, zwłaszcza w zakresie działań prewencyj-
nych, czynności operacyjno-rozpoznawczych i dochodzenio-
wo-śledczych, czynności ochronnych do uprawnionych osób 
oraz wymiany informacji i łączności, a także przedsięwzięć 
szkoleniowych. 
Współdziałanie, o którym mowa w § 1 przedmiotowego poro-
zumienia, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznawczych 
obejmuje w szczególności:
 ▪ wymianę informacji o przygotowaniu, usiłowaniu dokona-

nia i dokonywaniu przestępstw i wykroczeń, których roz-
poznawanie, zapobieganie i wykrywanie należy do właści-
wości Żandarmerii Wojskowej i Policji, z uwzględnieniem 
zasad i ograniczeń wynikających z ustaw i przepisów we-
wnętrznych Stron;

 ▪ prowadzenie wspólnych czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych przeciwko osobom podejrzanym i sprawcom prze-
stępstw, poprzedzone wzajemnymi uzgodnieniami lub pla-
nowaniem;

 ▪ prowadzenie poszukiwań osób ukrywających się przed or-
ganami ścigania i osób zaginionych oraz ich ewidencjono-
wanie w zbiorach;

 ▪ poszukiwanie, identyfikowanie i wymianę informacji doty-
czących rzeczy utraconych w wyniku przestępstwa;

 ▪ wzajemne udzielanie pomocy w stosowaniu środków i me-
tod pracy operacyjnej oraz środków techniki operacyjnej  
w przypadkach uzasadnionych potrzebami.

Współdziałanie organizują uprawnieni przedstawiciele Stron 
porozumienia. Ze strony Żandarmerii Wojskowej: szefowie ko-
mórek organizacyjnych Komendy Głównej Żandarmerii Woj-
skowej, komendanci oddziałów i oddziałów specjalnych  Żan-
darmerii Wojskowej, komendant Centrum Szkolenia Żandar-
merii Wojskowej. Natomiast ze strony Policji: kierownicy ko-
mórek organizacyjnych Komendy Głównej Policji, komendanci 
wojewódzcy Policji, Komendant Stołeczny Policji, Komendant 
Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendant-Rektor Wyż-
szej Szkoły Policji w Szczytnie i komendanci szkół policyjnych.

Innym aktem regulującym kwestie współdziałania Żandar-
merii Wojskowej z innymi organami upoważnionymi do pro-
wadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych, o którym 
warto wspomnieć, jest porozumienie Komendanta Głównego 
Żandarmerii Wojskowej i Szefa Centralnego Biura Antykorup-
cyjnego z dnia 14 września 2012 r. w sprawie współdziałania 
Żandarmerii Wojskowej i Centralnego Biura Antykorupcyjne-
go. Strony − każda w zakresie swojego działania – prowadzą 
współpracę obejmującą wspólne przedsięwzięcia służące roz-
poznawaniu i zwalczaniu przestępczości o charakterze korup-
cyjnym, w szczególności wykonując czynności operacyjno-
-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i kontrolne. 
Współdziałanie, o którym mowa w § 1 pkt 1 przedmiotowe-
go porozumienia, w zakresie wykonywania czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych obejmuje:
 ▪ wzajemne przekazywanie informacji o przygotowaniu, usi-

łowaniu i dokonywaniu przestępstw, których rozpoznawanie, 
zapobieganie i wykrywanie należy do właściwości Żandar-
merii Wojskowej i Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

 ▪ prowadzenie wspólnych czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych przeciwko sprawcom przestępstw, o których mowa 
powyżej, w ramach powoływanych do tego celu grup;

 ▪ wzajemne udzielanie pomocy w stosowaniu środków pracy 
operacyjnej oraz środków techniki operacyjnej.

Współdziałanie organizują uprawnieni przedstawiciele Stron 
porozumienia. Ze strony Żandarmerii Wojskowej przed-
stawicielami tymi są: kierownicy komórek wewnętrznych 
Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, komendanci 
oddziałów Żandarmerii Wojskowej. Ze strony Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego za współdziałanie odpowiadają dy-
rektorzy jednostek organizacyjnych Centralnego Biura Anty-
korupcyjnego.
Kolejnym porozumieniem regulującym kwestie współdziała-
nia Żandarmerii Wojskowej z innymi organami upoważnio-
nymi do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych 
jest porozumienie Komendanta Głównego Żandarmerii Woj-
skowej i Szefa Agencji Wywiadu z dnia 28 listopada 2002 r.  
o współdziałaniu Żandarmerii Wojskowej i Agencji Wywiadu.
Przedmiotowe porozumienie stanowi, iż Żandarmeria Woj-
skowa i Agencja Wywiadu, każda w zakresie działania, orga-
nizuje i prowadzi wspólne przedsięwzięcia służące ochronie 
bezpieczeństwa państwa, a zwłaszcza w zakresie czynności 
operacyjno-rozpoznawczych, ochrony informacji niejawnych 
oraz wymiany informacji.
Współdziałanie, o którym mowa w § 1 przedmiotowego porozu-
mienia, w zakresie wykonywanych czynności operacyjno-rozpo-
znawczych obejmuje w szczególności:
 ▪ wzajemne przekazywanie informacji o przygotowywaniu, 

usiłowaniu i dokonaniu przestępstw, których rozpoznanie, 
zapobieganie i wykrywanie należy do właściwości Żandar-
merii Wojskowej;

 ▪ udzielanie pomocy w stosowaniu środków pracy operacyj-
nej oraz środków techniki operacyjnej.

Współdziałanie, o którym mowa, organizują ze strony Żan-
darmerii Wojskowej: Komendant Główny Żandarmerii Woj-
skowej, Zastępca Komendanta Głównego Żandarmerii Woj-
skowej, Szef Oddziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy 
Głównej Żandarmerii Wojskowej, komendanci oddziałów 
Żandarmerii Wojskowej. Ze strony Agencji Wywiadu podmio-
tami tymi są Szef Agencji Wywiadu, Zastępca Szefa Agencji 
Wywiadu, kierownicy jednostek organizacyjnych Agencji 
Wywiadu.
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Niezwykle istotnym porozumieniem regulującym kwestie 
współdziałania Żandarmerii Wojskowej z innymi organami 
upoważnionymi do prowadzenia czynności operacyjno-rozpo-
znawczych jest porozumienie Komendanta Głównego Żandar-
merii Wojskowej i Komendanta Głównego Straży Granicznej 
z dnia 14 kwietnia 2015 r. w sprawie współdziałania Żandar-
merii Wojskowej i Straży Granicznej.
Strony przedmiotowego porozumienia zobowiązują się do 
współdziałania w szczególności w zakresie organizowania 
wspólnych przedsięwzięć oraz udzielenia wzajemnej pomocy 
w realizacji ustawowych zadań Straży Granicznej i Żandar-
merii Wojskowej, w tym w zakresie działań prewencyjnych, 
specjalnych oraz czynności operacyjno-rozpoznawczych i do-
chodzeniowo-śledczych.
Współdziałanie, o którym mowa w ust.1 przedmiotowego 
porozumienia, w zakresie czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych i dochodzeniowo-śledczych obejmuje w szczególności:
 ▪ wymianę informacji operacyjno-rozpoznawczych i do-

chodzeniowo-śledczych, w tym danych osobowych oraz 
innych informacji umożliwiających realizację współdziała-
nia, również za pośrednictwem urządzeń teleinformatycz-
nych, jeżeli jest to możliwe ze względów organizacyjnych 
i prawnych;

 ▪ koordynację działań w przypadkach uzasadnionych potrze-
bami Stron;

 ▪ wzajemne udzielanie pomocy w stosowaniu środków pracy 
operacyjnej, w szczególności środków techniki operacyjnej;

 ▪ powoływanie wspólnych grup zadaniowych i zespołów ko-
ordynacyjnych, w szczególności w celu planowania prze-
biegu współdziałania albo analizy i oceny rezultatu prowa-
dzonych czynności;

 ▪ zabezpieczenie miejsc przestępstw i wykroczeń w celu nie-
dopuszczenia do zatarcia śladów i dowodów przed przy-
byciem organów uprawnionych do prowadzenia śledztwa, 
dochodzenia lub czynności wyjaśniających;

 ▪ wzajemną pomoc przy wykonywaniu czynności dochodze-
niowo-śledczych;

 ▪ korzystanie z opinii i pomocy biegłych, specjalistów  
z zakresu kryminalistyki, ekspertów kryminalistyki oraz spo-
rządzanie ekspertyz i wydawanie opinii kryminalistycznych.

Zgodnie z treścią tego porozumienia wnioski o współdziałanie 
składane są w formie pisemnej, z wyjątkiem sytuacji niecierpią-
cych zwłoki, kiedy to współdziałanie może zostać podjęte na 
ustny wniosek uprawnionego przedstawiciela Strony, potwier-
dzony niezwłocznie w formie pisemnej. Współdziałanie w for-
mie wymiany informacji, w szczególności w zakresie czynności 
operacyjno-rozpoznawczych lub dochodzeniowo--śledczych, 
może być realizowane w trybie bezpośrednim, przez osoby 
upoważnione przez Strony lub uprawnionych przedstawicieli.
Współdziałanie realizują Strony lub ich uprawnieni przedsta-
wiciele w zakresie swojej właściwości. Uprawnionymi przed-
stawicielami w rzeczonym zakresie są ze strony Straży Gra-
nicznej: zastępcy Komendanta Głównego Straży Granicznej 
oraz kierownicy komórek organizacyjnych Komendy Głównej 
Straży Granicznej, komendanci oddziałów, ośrodków szkole-
nia i ośrodków Straży Granicznej oraz placówek i dywizjo-
nów Straży Granicznej. Ze strony Żandarmerii Wojskowej 
natomiast przedstawicielami tymi są: Zastępca Komendanta 
Głównego Żandarmerii Wojskowej oraz szefowie komórek 
wewnętrznych Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, 
komendanci oddziałów, oddziałów specjalnych, wydziałów  
i komendant Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej. 

Niezmiernie ważnym porozumieniem regulującym kwestie 
współdziałania Żandarmerii Wojskowej z innymi organami 
upoważnionymi do prowadzenia czynności operacyjno-roz-
poznawczych jest porozumienie Komendanta Głównego 
Żandarmerii Wojskowej i Szefa Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego z dnia 17 października 2002 r. o współdziałaniu 
Żandarmerii Wojskowej i Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrz-
nego. Zgodnie z nim Żandarmeria Wojskowa i Agencja Bez-
pieczeństwa Wewnętrznego, każda w zakresie swojego dzia-
łania, organizuje i prowadzi wspólne przedsięwzięcia służące 
ochronie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa oraz jego 
porządku konstytucyjnego, a zwłaszcza w zakresie czynności 
operacyjno-rozpoznawczych i dochodzeniowo-śledczych oraz 
wymiany informacji i łączności. 
Współdziałanie, o którym mowa w § 1 przedmiotowego po-
rozumienia, w zakresie wykonywania czynności operacyjno-
-rozpoznawczych obejmuje w szczególności:
 ▪ wzajemne przekazywanie przez Strony informacji o przy-

gotowaniu, usiłowaniu i dokonywaniu przestępstw, których 
rozpoznanie zapobieganie i wykrywanie należy do właści-
wości Żandarmerii Wojskowej i Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego;

 ▪ udzielanie pomocy w stosowaniu środków pracy operacyj-
nej oraz środków techniki operacyjnej, w przypadkach uza-
sadnionych potrzebami Stron.

Współdziałanie stron porozumienia, w ramach ustawowej 
właściwości, organizują ze strony Żandarmerii Wojskowej 
szefowie wewnętrznych komórek organizacyjnych Komendy 
Głównej Żandarmerii Wojskowej i komendanci oddziałów 
Żandarmerii Wojskowej. Natomiast ze strony Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego organizacją współdziałania zajmują 
się kierownicy jednostek organizacyjnych Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego w Warszawie. Warto podkreślić, iż 
zgodę na współpracę wykraczającą poza terytorialny zasięg 
działania oddziału Żandarmerii Wojskowej lub delegatury 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego wydają Komendant 
Główny Żandarmerii Wojskowej oraz Szef Agencji Bezpie-
czeństwa Wewnętrznego.
Przedmiotowe porozumienie stanowi również, iż Komendant 
Główny Żandarmerii Wojskowej i Szef Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego oraz podmioty, o których mowa w § 3 ust. 1 po-
rozumienia, w ramach współdziałania – w zależności od potrzeb 
– umożliwiają bieżące konsultacje i wymianę doświadczeń w za-
kresie pracy operacyjno-rozpoznawczej i dochodzeniowo-śled-
czej, wspólne organizowanie sympozjów, konferencji i semina-
riów oraz uczestnictwo w nich, a także organizowanie praktyk  
w zakresie techniki kryminalistycznej.
Następnym porozumieniem regulującym kwestie współdziała-
nia Żandarmerii Wojskowej z innymi organami upoważnionymi 
do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznawczych jest po-
rozumienie zawarte w dniu 5 czerwca 2018 r. między Komen-
dantem Głównym Żandarmerii Wojskowej i Szefem Krajowej 
Administracji Skarbowej w sprawie współdziałania Żandarme-
rii Wojskowej i Krajowej Administracji Skarbowej. Porozumie-
nie w swej treści stanowi, iż współdziałanie dotyczy:
 ▪ ustawowych zadań Żandarmerii Wojskowej, w szczególno-

ści mających na celu wykrywanie przestępstw i wykroczeń, 
w tym skarbowych, popełnionych przez osoby, o których 
mowa w art. 3 ust. 2 ustawy o Żandarmerii Wojskowej i woj-
skowych organach porządkowych i ściganie ich sprawców 
oraz ujawnianie i zabezpieczanie dowodów tych przestępstw 
i wykroczeń, a także zapobieganie popełnianiu przestępstw  
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i wykroczeń, wspomaganie realizacji których jest możliwe 
w zakresie działania Krajowej Administracji Skarbowej;

 ▪ ustawowych zadań Krajowej Administracji Skarbowej,  
w szczególności mających na celu zapobieganie popełnianiu, 
rozpoznawanie, wykrywanie i zwalczanie przestępstw i wy-
kroczeń, w tym przestępstw i wykroczeń skarbowych, oraz 
ściganie ich sprawców, wspomaganie realizacji których jest 
możliwe w zakresie działania Żandarmerii Wojskowej. 

Współdziałanie, o którym mowa w porozumieniu, realizowane 
jest w szczególności w formie wykonywania czynności docho-
dzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych.
Biorąc powyższe pod uwagę, warto podkreślić, iż uregu-
lowania wymienione w niniejszym artykule, od zapisów 
ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach 
porządkowych przez rozporządzenia i zarządzenia wyko-
nawcze do tego aktu prawnego regulujące kwestie o cha-
rakterze operacyjno-rozpoznawczym, jak również zawarte 
na ich podstawie porozumienia pomiędzy organami upraw-
nionymi do prowadzenia czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, przyczyniają się do właściwej i coraz lepszej jakości 
realizacji zadań przez żołnierzy Żandarmerii Wojskowej  
o specjalności operacyjno-rozpoznawczej. Przedsięwzięcia 
realizowane w warunkach współdziałania są podejmowane 
na pisemny wniosek stron porozumienia lub ich uprawnio-
nych przedstawicieli.
Uprawnionymi przedstawicielami Stron wyznacza się: 
– ze strony Żandarmerii Wojskowej:
 ▪ szefów komórek organizacyjnych Komendy Głównej Żan-

darmerii Wojskowej – do współdziałania na całym tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie posiadanej 
właściwości rzeczowej,

 ▪ komendantów terenowych jednostek organizacyjnych Żan-
darmerii Wojskowej – do współdziałania na obszarach swo-
jej właściwości miejscowej i rzeczowej;

– ze strony Krajowej Administracji Skarbowej;
 ▪ dyrektorów komórek organizacyjnych Ministerstwa Fi-

nansów będących jednostkami organizacyjnymi Krajowej 
Administracji Skarbowej, dyrektora Krajowej Szkoły Skar-
bowości – do współdziałania na całym terytorium Rzeczy-
pospolitej Polskiej i w zakresie posiadanej właściwości 
rzeczowej,

 ▪ dyrektorów izb administracji skarbowej, naczelników 
urzędów skarbowych, naczelników urzędów celno-skar-
bowych, kierowników wydziałów terenowych Biura In-
spekcji Wewnętrznej  Ministerstwa Finansów – do współ-
działania na obszarach swojej właściwości miejscowej  
i rzeczowej.

Współdziałanie, o którym mowa w § 3 porozumienia pkt 2  
i 3, może być prowadzone przez powoływanie wspólnych ze-
społów, w szczególności koordynacyjnych, operacyjno-roz-
poznawczych, dochodzeniowo-śledczych lub prewencyjnych 
do planowania przebiegu współdziałania, bezpośredniego 
kierowania lub nadzoru nad czynnościami prowadzonymi  
w ramach współdziałania oraz do analizy i oceny rezultatów 
tych czynności.
Współdziałanie służb uprawnionych do prowadzenia pracy 
operacyjno-rozpoznawczej z Żandarmerią Wojskową przeja-
wia się między innymi poprzez:
 ▪ prowadzenie szkoleń na rzecz Żandarmerii Wojskowej  

z zakresu pracy operacyjno-rozpoznawczej przez wy-
specjalizowane jednostki Policji, SG, ABW, SKW, KAS  
z zakresu typologii i metodyki pracy wydziałów werbun-

kowych, pracy z OZI, szkolenia z metod stosowanych  
w pracy operacyjnej, techniki i środków pracy operacyj-
no-rozpoznawczej;

 ▪ wymianę informacji z zakresu przedmiotowego i podmio-
towego działania poszczególnych służb;

 ▪ prowadzenie wspólnie z Żandarmerią Wojskową przy peł-
nym współdziałaniu i zachowaniu zasad tajności i ekono-
miki działań, stosownych form pracy;

 ▪ wykonywanie na rzecz Żandarmerii Wojskowej stosow-
nych czynności operacyjno-rozpoznawczych;

 ▪ przekazywanie na rzecz Żandarmerii Wojskowej stosow-
nych informacji z posiadanych baz danych archiwalnych, 
bieżących, a także sieci oraz systemów teleinformatycz-
nych;

 ▪ wymianę doświadczeń z przeprowadzonych spraw opera-
cyjno-rozpoznawczych;

 ▪ powoływanie wspólnych grup operacyjno-rozpoznaw-
czych zajmujących się zwalczaniem określonych zagro-
żeń oraz poszukiwaniem osób, dokumentów i rzeczy.

Reasumując, powyższe działania stanowią dobry prognostyk 
rozwoju i efektywnego wykonywania zadań stojących przed 
żołnierzami Żandarmerii Wojskowej o specjalności opera-
cyjno-rozpoznawczej.

1 Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. o Żandarmerii Wojskowej i wojsko-
wych organach porządkowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 430, z późn. zm.).

2 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 lipca 2018 r.  
w sprawie współdziałania Żandarmerii Wojskowej z organami 
uprawnionymi do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznaw-
czych, prowadzenia dochodzeń w sprawach o przestępstwa, a także 
z organami, którym przysługują uprawnienia oskarżyciela publiczne-
go oraz z organami uprawnionymi do nakładania grzywien w drodze 
mandatu karnego w sprawach o wykroczenia (Dz. U. poz. 1334).

3 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 r.  
w sprawie zakresu, warunków i trybu przekazywania Żandarmerii 
Wojskowej informacji o osobach, uzyskanych przez organy uprawnio-
ne do wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych w czasie 
wykonywania tych czynności (Dz. U. Nr 157, poz.1843, z późn. zm.).

4 Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 lipca 2012 r.  
w sprawie zakresu i trybu współdziałania Żandarmerii Wojskowej ze 
Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Wywiadu Wojskowego, 
wojskowymi organami porządkowymi oraz z dowódcami jednostek woj-
skowych i dowódcami (komendantami) garnizonów (Dz. U. poz. 880).

Summary

Cooperation of the Military Police with other bodies au-
thorised to conduct operational reconnaissance actions.
The article describes the issue of the mutual cooperation between the 
Military Police and other law enforcement agencies (Military Counte-
rintelligence Service, Military Intelligence Service, Internal Security 
Agency, Police and Border Guard) in the area of conducting operatio-
nal reconnaissance actions. The author indicates grounds for coope-
ration between particular services and the Military Police according 
to the binding legal regulations. It also describes possible forms of co-
operation under the competence of each agency. Due to a simple and 
precise language and a clear layout of the text, the article is very useful 
to develop knowledge on operational reconnaissance actions. 

Tłumaczenie: Joanna Łaszyn   
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WSTĘP
Miejsce zdarzenia będące w zainteresowaniu organów ściga-
nia, tj. miejsce przestępstwa (wykroczenia), miejsce zdarze-
nia losowego, w którym ucierpieli ludzie lub zaistniały stra-
ty materialne, oraz miejsce samobójstwa, stanowią ogromną 
skarbnicę wiedzy o tym zdarzeniu. Czynności podejmowane 
na tymże miejscu są nie do przecenienia w kontekście poszu-
kiwania odpowiedzi na tzw. siedem pytań kryminalistyki:
 ▪ Co się zdarzyło, a przede wszystkim, czy zdarzenie to jest 

czynem karalnym, nieszczęśliwym wypadkiem lub samo-
bójstwem i czy jest w zainteresowaniu organów ścigania?

 ▪ Gdzie zdarzenie wystąpiło, zarówno w znaczeniu kompe-
tencji poszczególnych jednostek organizacyjnych Policji, 
jak i lokalizacji późniejszych oględzin miejsca zdarzenia  
i innych czynności procesowych i pozaprocesowych?

 ▪ Kiedy zdarzenie zaistniało, co jest istotne np. podczas we-
ryfikacji zeznań świadków zdarzenia czy ewentualnego 
alibi podejrzanego, ale również analizy problemu przedaw-
nienia czynu?

 ▪ Jak (w jaki sposób?) krok po kroku odbywało się zdarze-
nie, czyli rekonstrukcja przebiegu zdarzenia?

 ▪ Czym dokonano czynu, jakimi narzędziami się posługiwa-
no i czy na tej podstawie możliwa jest identyfikacja pośred-
nia1 sprawcy czynu?

 ▪ Dlaczego doszło do zdarzenia, jakie były motywy działania 
sprawcy, ale także ofiary w znaczeniu wiktymologicznym  
i czy w związku z tym nie zachodzą przesłanki wykluczają-
ce karalność, takie jak stan wyższej konieczności lub obro-
na konieczna?

 ▪ Kto dokonał czynu i w jakim stopniu ponosi winę, kto był 
świadkiem, a kto ofiarą?

Jedną z czynności na miejscu zdarzenia są oględziny miej-
sca zdarzenia. Z jednej strony czynność ta jest praktycznie 
niepowtarzalna, ponieważ samo wejście jakichkolwiek osób 
na miejsce zdarzenia powoduje jego zmianę, i przez to musi 
być wykonana jak najrzetelniej, z drugiej strony informacje 
uzyskane na jej podstawie stanowią kluczową przesłankę do 
podjęcia dalszych, odpowiednio ukierunkowanych działań 
operacyjno-śledczych. Oględziny muszą być przeprowadzane 
według ujednoliconych reguł przez funkcjonariuszy posiada-
jących odpowiednią wiedzę i umiejętności2.
Zanim jednak przejdziemy do meritum sprawy, tj. oględzin 
jako takich, poświęcimy kilka zdań czynności nie mniej waż-
nej, a poprzedzającej oględziny, jaką jest zabezpieczenie miej-
sca zdarzenia do czasu oględzin.

ZABEZPIECZENIE MIEJSCA ZDARZENIA 
DO CZASU OGLĘDZIN
Miejsce zdarzenia, o którym jest mowa w niniejszej publika-
cji, to ta część przestrzeni, gdzie należy się spodziewać od-
nalezienia śladów kryminalistycznych stanowiących źródło 
informacji o danym zdarzeniu, jego przebiegu, osobach w nim 
uczestniczących oraz o rolach, jakie osoby te w nim odegrały3. 
Innymi słowy jest to:
 ▪ samo miejsce dokonania przestępstwa (wykroczenia) oraz 

samobójstwa;
 ▪ teren przyległy do ww., jednak bez sprecyzowanej przepi-

sami odległości od centrum zdarzenia – to dopiero czyn-

OglęDZiny 
MiEjSCa ZDaRZEnia 

nadkom. Iwona Bogusz podinsp. w st. spocz. Marek Bogusz

wykładowca Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP
w Legionowie

wykładowca Katedry Socjologii Społecznej Akademii Nauk 
w Łodzi

Oględziny miejsca zdarzenia to czynność procesowa, w wyniku której zostają zabezpieczone ślady  
i przedmioty stanowiące niezwykle ważny element procesu wykrywczego, umożliwiające uzyskanie in-
formacji zarówno o przebiegu zdarzenia, czasie, w jakim do niego doszło, oraz niejednokrotnie bezpo-
średnio o samym sprawcy. Pomimo występowania różnych rodzajów oględzin – i tych fakultatywnych,  
i tych obligatoryjnych – każde z nich składają się z istotnych elementów, które powinny zaistnieć  
w określonym czasie i powinny być objęte określonymi zasadami.
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ności podjęte na miejscu pozwolą dookreślić rozległość 
„terenu przyległego”;

 ▪ droga przyjścia i odejścia sprawcy (sprawców) do i z miej-
sca zdarzenia, wraz z miejscem, gdzie czyniono przygoto-
wania do popełnienia czynu; należy zwrócić uwagę na fakt, 
iż sprawcy często pozostawiają więcej śladów kryminali-
stycznych pozwalających na identyfikację indywidualną4, 
przed zdarzeniem i po nim, ponieważ ich „czujność” jest 
mniejsza niż w trakcie popełniania czynu;

 ▪ miejsce ujawnienia osób, przedmiotów, zwłok powiąza-
nych ze zdarzeniem.

Jak to już zostało wcześniej powiedziane, miejsce zdarzenia 
jest skarbnicą wiedzy o zdarzeniu jako takim i bardzo łatwo 
jest je zniszczyć poprzez nieostrożne postępowanie. Dlatego 
kluczową rolę odgrywają czynności, które zbiorczo nazywa-
ne są zabezpieczeniem miejsca zdarzenia do czasu oględzin.  
Z przyczyn zupełnie oczywistych czynności te zwykle są wy-
konywane przez policjantów, którzy pierwsi przybyli na miej-
sca zdarzenia, w praktyce prawie zawsze przez policjantów 
pełniących służbę patrolową. Zostały one szczegółowo opisa-
ne w § 47 wytycznych nr 3 Komendanta Głównego Policji  
z dnia 30 sierpnia 2017 r.5

Policjant (policjanci), który przybył na miejsce zdarzenia, nie-
zależnie od tego, czy to jest jego własna interwencja, czy zo-
stał tam skierowany przez oficera dyżurnego jednostki, przede 
wszystkim musi zapewnić bezpieczeństwo sobie oraz innym 
osobom znajdującym się w rejonie miejsca zdarzenia. Kolej-
nym, nie mniej ważnym krokiem, jest podjęcie działań mają-
cych na celu ratowanie życia i zdrowia ludzi oraz ograniczenie 
ewentualnych skutków zdarzenia, jak np. rozpoczęcie akcji 
gaśniczej. W tym miejscu należy z całą stanowczością podkre-
ślić, że o ile przy podejmowaniu późniejszych działań trzeba 
zwracać baczną uwagę na potencjalne ślady kryminalistyczne 
(i oczywiście ich nie niszczyć!), o tyle na etapie ratowania ży-
cia i zdrowia ludzkiego ślady są mniej ważne – zdrowie i życie 
ludzkie jest najważniejsze.
Młodzi i niedoświadczeni policjanci, jak wskazuje prakty-
ka, często zapominają o konieczności informowania na bie-
żąco oficera dyżurnego swojej jednostki o najistotniejszych 
ustaleniach na miejscu zdarzenia, a także o ewentualnej po-
trzebie zorganizowania wsparcia lub o zagrożeniach. Jest to 
poważny błąd, ponieważ oficer dyżurny, nie mając wiedzy  
o przebiegu interwencji, nie zareaguje odpowiednio szybko 
w sytuacjach kryzysowych, z ewidentną szkodą dla policjan-
tów zabezpieczających miejsce zdarzenia do czasu oględzin. 
Stały kontakt z oficerem dyżurnym jest niezwykle ważny, 
głównie ze względu na bezpieczeństwo interweniujących 
policjantów!
Z wieloletniego doświadczenia autorów wynika, że grupa 
operacyjno-procesowa nie przyjeżdża na miejsce zdarzenia 
natychmiast. Czynności organizacyjne, o których będzie 
mowa w dalszej części niniejszego rozdziału, muszą trwać. 
Niejednokrotnie zachodzi potrzeba poszerzenia składu gru-
py o osoby spoza Policji, np. biegłych z zakresu medycyny 
sądowej, pożarnictwa czy wypadków komunikacyjnych, 
co też wydłuża czas wyjazdu grupy na miejsce zdarzenia.  
A i sam dojazd zajmuje czas. Zatem w każdym przypadku, 
a szczególnie wówczas, gdy miejsce zdarzenia jest na tere-
nie otwartym, należy się liczyć z ewentualnością niszczenia 
śladów kryminalistycznych przez warunki atmosferyczne. 
Dlatego też na policjantach zabezpieczających miejsce zda-
rzenia do czasu oględzin spoczywa obowiązek dążenia do 

ograniczenia negatywnych skutków warunków mogących 
mieć wpływ na zniszczenie, zmianę cech identyfikacyj-
nych lub wartości dowodowej ewentualnych śladów prze-
stępstwa. Oczywiście należy to robić w taki sposób, aby 
„działania ochronne” nie wyrządziły śladowi więcej szkody 
niż warunki atmosferyczne. Niedopuszczalne jest na tym 
etapie przemieszczanie śladów, nawet w obrębie miejsca 
zdarzenia, przykrywanie ich przedmiotami mogącymi spo-
wodować kontaminację, np. własną odzieżą, folią niewia-
domego pochodzenia. Takie czy podobne postępowanie 
prostą drogą prowadzi do kontaminacji śladu i zniszczenia 
z punktu widzenia techniki kryminalistycznej6. Należy tak-
że pamiętać, że nieumiejętne postępowanie ze śladem może 
go całkowicie pozbawić wartości procesowej. Lepiej więc 
czasem pozostawić ślad samemu sobie niż go skontamino-
wać. W skrajnych przypadkach, jeśli mimo wszystko ry-
zyko naniesienia zanieczyszczeń na miejsce zdarzenia jest 
duże i nieuniknione, należy szczegółowo udokumentować 
źródło zanieczyszczeń.
Policjant (policjanci), który pierwszy przybył na miejsce 
zdarzenia, ma obowiązek zabezpieczyć to miejsce do czasu 
oględzin. Musi jednak wiedzieć, co zabezpiecza. Do jego obo-
wiązków należy więc wyznaczenie i zabezpieczenie obszaru, 
na którym mogą wystąpić ślady kryminalistyczne. Zawsze 
rodzi się pytanie, jak daleko od centrum zdarzenia mają się 
rozciągać jego granice. Ogólną zasadą powinno być oparcie 
granic obszaru przyszłych oględzin na elementach natural-
nego ukształtowania terenu, takich jak krawężnik, krawędź 
jezdni, płot, rów, ściana budynku oraz wyznaczenie granic „na 
wyrost” – kilka lub kilkanaście metrów dalej niż najbardziej 
oddalony od centrum zauważony ślad kryminalistyczny. Ale 
nawet wówczas trzeba być gotowym na poszerzenie obszaru 
oględzin w przypadku ujawnienia nowych śladów w wyniku 
prowadzonej penetracji terenu przyległego.
Teoria mówi, że teren oględzin należy ogrodzić taśmą z na-
pisem „POLICJA”. W praktyce, o ile patrol zmotoryzowany 
może mieć taką taśmę, o tyle pieszy na pewno nie. Jeśli grani-
cą terenu oględzin jest element naturalnego ukształtowania te-
renu, zwykle wystarczy zakomunikować osobom postronnym 
o bezwzględnym zakazie przekraczania tej granicy. W innym 
przypadku należy wytyczyć realną (narysowaną) lub wirtualną 
(np. linia, w której stoją latarnie uliczne, przedłużenie dolnej 
krawędzi konkretnej ściany budynku) linię i tak jak w po-
przednim przypadku ‒ poinformować o tym osoby postronne, 
których nie chcemy dopuścić do miejsca zdarzenia.
Prywatne osoby postronne mają bezwzględny zakaz wejścia 
na teren oględzin. Dotyczy to także przedstawicieli orga-
nów państwowych lub samorządowych, innych − poza Po-
licją − służb, inspekcji lub instytucji i mediów. Wyjątkiem, 
z przyczyn oczywistych, są osoby prowadzące akcję ratow-
niczą – ich powyższy zakaz nie dotyczy. Może się jednak 
zdarzyć, że jakaś osoba spoza Policji i służb ratowniczych 
musi wejść na teren oględzin. Nieodzowne jest wtedy wy-
legitymowanie i spisanie danych (imię, nazwisko, adres, 
ewentualnie numer telefonu) osób zastanych na obszarze 
oględzin lub wchodzących na ten obszar, ze wskazaniem 
czasu i przyczyny obecności albo celu przybycia oraz czasu 
opuszczenia obszaru. Od osób prowadzących akcję ratow-
niczą odbiera się powyższe dane ustnie. Gdyby utrudniało 
to prowadzoną przez nich akcję, można ograniczyć się do 
spisania rodzaju i numerów rejestracyjnych albo taktycznych 
pojazdów, którymi przybyli. Należy podkreślić, że ewidencja 
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osób wchodzących i wychodzących musi być prowadzona do 
chwili zakończenia oględzin. Przyczyna takiego postępowa-
nia jest bardzo prosta: każda osoba przebywająca na terenie 
oględzin pozostawia tam (świadomie lub nieświadomie) śla-
dy swojej obecności. Dlatego najprawdopodobniej zajdzie  
w przyszłości konieczność pobrania od niej materiału do ba-
dań eliminacyjnych w postaci np. odwzorowań linii papilar-
nych, zapachu, butów, wymazu ze śluzówki jamy ustnej.
Policjanci zabezpieczający miejsce zdarzenia do czasu oglę-
dzin mają obowiązek złożyć relację kierownikowi grupy ope-
racyjno-procesowej z dotychczasowych ustaleń i przebiegu 
zabezpieczenia miejsca zdarzenia oraz pozostać do jego dys-
pozycji na czas trwania oględzin, jeśli tego sobie zażyczy.

KRYMINALISTYCZNE BADANIE MIEJSCA ZDARZENIA
Każdy policjant przeprowadzający oględziny miejsca zda-
rzenia musi zdawać sobie sprawę, że oględziny nie są czyn-
nością samą w sobie, izolowaną, niepowiązaną z innymi 
czynnościami. Schemat tych powiązań przedstawia rys. 1, 
obrazujący hipotetyczne zdarzenie, w domyśle zabójstwo, 
oraz przykładowe czynności, jakie można, ale nie zawsze 
trzeba, wykonać.

Z powyższego schematu wynika, że informacje uzyskane 
podczas oględzin miejsca zdarzenia nie są jedynymi – pe-
netracja terenu czy rozpytanie także przynoszą informacje, 
a wyniki oględzin ukierunkowują np. proces rozpytania  
i odwrotnie. Ponadto informacje te inspirują do podejmo-
wania czynności w innych miejscach, takich jak miejsce 
zamieszkania czy pracy osób powiązanych ze zdarzeniem. 
Z kolei informacje z czynności poza miejscem zdarzenia 
mogą wpływać na przebieg oględzin, np. jeśli zwłoki nie 
mają ran postrzałowych, szukanie łusek czy pocisku nie bę-
dzie priorytetem tak długo, dopóki osoba rozpytywana nie 
przekaże informacji o np. słyszanym huku wystrzału.
Wszystkie czynności – zarówno procesowe, jak i pozapro-
cesowe, odbywające się na miejscu zdarzenia i poza nim, 
których celem jest uzyskanie informacji o zdarzeniu i oso-
bach w nim uczestniczących, łącznie nazywa się krymina-
listycznym badaniem zdarzenia. Te same czynności, ale 

ograniczone tylko do miejsca zdarzenia określa się krymi-
nalistycznym badaniem miejsca zdarzenia (KBMZ)7. Przy-
kładowe czynności w ramach KBMZ przedstawia rys. 2.

PODSTAWY fAKTYCZNE I PRAWNE 
OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA
Podstawą faktyczną oględzin jest wysoce uprawdopodobnio-
na informacja o zaistniałym zdarzeniu będącym w zaintere-
sowaniu organów ścigania. Stanowią o niej wnioski wynika-
jące ze wstępnych wersji zdarzenia, stworzonych przez or-
gan procesowy na podstawie analizy informacji posiadanych  
o nim w danym momencie. To organ procesowy decyduje, po 
przeprowadzonej analizie, czy oględziny są konieczne, czy 
nie. Znajduje to odzwierciedlenie w art. 207 § 1 kpk8, gdzie 
czytamy: „W razie potrzeby dokonuje się oględzin miejsca, 
osoby lub rzeczy”. Z treści art. 207 § 1 kpk, oprócz fakulta-
tywności oględzin, wynika, że ich przedmiotem może być 
miejsce, osoba lub rzecz. W niniejszym artykule mówimy 
jedynie o tych pierwszych.
Kolejny artykuł kpk rozszerza katalog przedmiotów oględzin  
o zwłoki. W art. 209 § 19 czytamy: „Jeżeli zachodzi podejrzenie 
przestępnego spowodowania śmierci, przeprowadza się oglę-
dziny i otwarcie zwłok”. Wynika z niego jasno, że o ile oględzi-
ny miejsca, osoby i rzeczy są czynnością fakultatywną, o tyle 
oględziny zwłok oraz ich otwarcie, czyli sądowo-lekarska sek-
cja zwłok, są obligatoryjne, gdy tylko organ procesowy nabierze 
„podejrzenia przestępnego spowodowania śmierci”. Oględziny 
fakultatywne i obligatoryjne według kpk przedstawia rys. 3.

oględziny, penetracja terenu, 
rozpytanie

oględziny, penetracja terenu,
 przeszukanie, rozpytanie,

przesłuchanie

oględziny, penetracja terenu, 
przeszukanie, rozpytanie, 

przesłuchanie

rozpytanie, przesłuchanie

MIEJSCE, GDZIE 
OSTATNI RAZ WIDZIANO OFIARĘ

MIEJSCE PRACY OFIARY

obserwacja, zatrzymanie,
rozpytanie, przesłuchanie

rozpytanie, przesłuchanie

rozpytanie,
przesłuchanie

penetracja terenu, przeszukanie,
rozpytanie, przesłuchanie

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
KOCHANKA OFIARY

MIEJSCE UKRYCIA SIĘ 
SPRAWCY

MIEJSCE PRACY
KOCHANKA OFIARY

MIEJSCE PRACY
MAŁŻONKA OFIARY

MIEJSCE UJAWNIENIA
ZWŁOK

KRYMINALISTYCZNE BADANIE MIEJSCA

MIEJSCE ZAMIESZKANIA
OFIARY

rys. 1. Schemat hipotetycznego miejsca zdarzenia. 
(Autor: Iwona Bogusz).

rys. 2. Przykładowe czynności w ramach KBMZ. 
(Autor: Iwona Bogusz).

rys. 3. Przedmioty oględzin według Kodeksu postępowania 
karnego. (Autor: Marek Bogusz).
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W praktyce pracy policyjnej najczęściej oględziny miejsca zda-
rzenia przeprowadza się jednak na podstawie art. 308 § 1 kpk10: 
„W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów (...) 
prokurator albo Policja może w każdej sprawie, w wypadkach 
niecierpiących zwłoki, (...) przeprowadzić w niezbędnym za-
kresie czynności procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, 
w razie potrzeby z udziałem biegłych (...)”. Są one wówczas 
jedną z pierwszych czynności procesowych w danej sprawie, 
jeszcze przed formalnym wszczęciem postępowania.
Oprócz tych trzech kluczowych artykułów kpk dotyczących 
oględzin, należy jeszcze przytoczyć kilka innych:
 ▪ art. 74 kpk – oględziny zewnętrzne ciała oraz inne badania 

osoby podejrzanej oraz oskarżonego (podejrzanego),
 ▪ art. 192 kpk – oględziny ciała pokrzywdzonego i świadka,
 ▪ art. 228 kpk – oględziny przedmiotów wydanych lub znale-

zionych w trakcie przeszukania.

CELE OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA
Oględziny są niezwykle ważną częścią KBMZ. Definiuje się je 
jako zespół czynności kryminalistyczno-procesowych, polega-
jących na bezpośrednim zbadaniu jakiegoś miejsca, osoby lub 
rzeczy w celu ujawnienia rzeczowych źródeł dowodowych oraz 
dokonania obiektywnej rekonstrukcji przebiegu zdarzenia i roli 
poszczególnych osób w nim uczestniczących11. Dużym błędem 
jest przyjmowanie założenia, że oględziny mają na celu tylko  
i wyłącznie ujawnianie i zabezpieczanie śladów kryminalistycz-
nych. Przyjmując takie założenie, prowadzący oględziny będzie 
dążył do uzyskania jak największej ilości śladów, nie bacząc 
w ogóle na ich jakość. Oczywiście z definicji śladu krymina-
listycznego wynika, iż są to wszelkie zmiany w obiektywnej 
rzeczywistości, które stanowią podstawę do odtworzenia prze-
biegu zdarzeń zgodnie z rzeczywistością12. Jednak ślad śladowi 
nierówny. Na pewno ślady nadające się do identyfikacji indywi-
dualnej mają większą wartość dowodową od tych nadających 
się tylko do identyfikacji grupowej, a wskazujące bezpośrednio 
na sprawcę od wskazujących pośrednio. Zatem nie ilość zabez-
pieczonych (i przebadanych przez biegłego) śladów ma decydu-
jące znaczenie, ale ich jakość. Należy z całą mocą podkreślić, że 
celem oględzin jest przede wszystkim „dokonanie obiektywnej 
rekonstrukcji przebiegu zdarzenia i roli poszczególnych osób  
w nim uczestniczących”! Ujawnione, zabezpieczone i przeba-
dane ślady kryminalistyczne są tylko środkiem wiodącym do 
tego celu.

ZASADY PRZEPROWADZANIA 
OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA
Bogata literatura dotycząca tematyki oględzin przytacza liczne 
zasady13, jakich należy przestrzegać, wykonując tę czynność. 
Niektóre z nich mają istotne znacznie, inne nieco mniejsze.  
W niniejszej części skupimy się jedynie na kilku, jak się wydaje, 
istotnych.
Zasada planowania działań – odnosi się zarówno do przed-
sięwzięć poprzedzających oględziny, jak i samych oglę-
dzin. Trudno jest sobie wyobrazić dobre przygotowanie się 
do oględzin bez właściwej analizy wstępnych wiadomości  
o zdarzeniu. Informacje te przede wszystkim należy uzyskać 
od oficera dyżurnego, który na tym etapie postępowania po-
winien mieć najbogatszą wiedzę o zdarzeniu. Następnie, 
opierając się na posiadanych informacjach, należy przygo-
tować odpowiedni skład (biegli, specjaliści, zabezpieczenie 

logistyczne itp.) grupy operacyjno-procesowej oraz zadbać 
o wyposażenie jej w konieczne środki techniczne niezbędne 
do realizacji zamierzonych zadań. Autorom znany jest przy-
padek, kiedy to technik kryminalistyki został wysłany sam 
„na uszkodzenie samochodu”. Po przybyciu pod wskazany 
adres okazało się, że wartość rynkowa „uszkodzonego” sa-
mochodu wynosi kilkaset tysięcy złotych, „uszkodzenie” 
polega na tym, że samochód został wysadzony przy pomocy 
ładunku wybuchowego, stało się to akurat przed domem oso-
by powiązanej ze światem przestępczości zorganizowanej,  
a w bagażniku wraku samochodu widać duże ilości opakowań 
z proszkiem koloru białego (w domyśle: narkotyki).
Z drugiej strony czynność badania miejsca zdarzenia musi 
być przeprowadzana planowo. Dobór właściwej metody pro-
wadzenia oględzin zależy tylko i wyłącznie od prowadzącego 
oględziny – od jego wygody – oraz od sposobu rozmieszcze-
nia śladów kryminalistycznych. Jedno jest ważne: raz obranej 
metody nie wolno zmieniać, bo wówczas niewątpliwie część 
śladów zostanie pominięta.
Zasada jednoosobowego kierownictwa – oznacza, że niezależ-
nie od przedmiotu oględzin i liczby osób w nich uczestniczą-
cych oględzinami zawsze kieruje jedna osoba i ona odpowiada 
za wszystko, co wydarza się podczas trwania oględzin. Zasada 
ta, nawiasem mówiąc, jest powszechnie stosowana w Policji 
– nawet dwuosobowy patrol ma swego dowódcę.
Zasada szybkości działania – nie narzuca szybkiego prowadze-
nia oględzin. Oględziny mają trwać tyle, ile muszą. Przyspie-
szanie, ponaglanie, tak często stosowane przez przełożonych, 
może przynieść tylko szkody. W tej zasadzie chodzi o to, aby 
oględziny rozpocząć bez zbędnej zwłoki. „Bez zbędnej zwłoki” 
nie oznacza „natychmiast”. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia 
konieczna jest chwila refleksji, zastanowienia się, przemyślenia, 
choćby jaka metoda prowadzenia oględzin zostanie wybrana. 
Ten proces myślowy zajmuje zwykle od kilku do kilkunastu mi-
nut i na taką zwłokę w rozpoczęciu oględzin bez żadnej szkody 
można sobie pozwolić.
Zasada dokładności – mówi o tym, jak badanie miejsca zda-
rzenia ma być przeprowadzane, czyli dokładnie. Oględzi-
ny są czynnością żmudną, trudną i męczącą. Tego nie da się 
ukryć. Jednak aby miały one sens, by spełniły swoją rolę  
w procesie, muszą być wykonane dokładnie. Trzeba to jasno 
powiedzieć: nie każdy nadaje się do często wielogodzinnego 
przeglądania milimetr po milimetrze rozległego terenu i skru-
pulatnego rejestrowania każdej zmiany, która może okazać się 
śladem kryminalistycznym. Bez tego jednakże oględziny nie 
mogą się odbyć.
Zasada instrumentalizacji działań – czasy samotnego detekty-
wa, uzbrojonego co najwyżej w szkło powiększające, który 
błyskotliwie rozwiązuje najbardziej skomplikowane zagadki 
kryminalne, już minęły, a właściwie, nie licząc kart powieści, 
nigdy nie istniały. Obecnie organa ścigania są wyposażone  
w specjalistyczny sprzęt i odczynniki. Należy więc pamiętać 
o tym, by z tych zdobyczy współczesności efektywnie korzy-
stać. Nie jest dobrze, gdy policjanci nie zabierają na oględziny 
sprzętu, bo jest ciężki, niewygodny, trzeba go nosić, może się 
zepsuć itp.
Zasada kompetencyjności działań – jest nieco podobna do po-
przedniej zasady instrumentalizacji działań, lecz odnosi się nie 
do sprzętu, ale do ludzi. Tak jak Policja ma specjalistyczny 
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sprzęt, tak również ma wyspecjalizowanych funkcjonariuszy. 
Przy obecnym ogromie wiedzy nie ma możliwości, by każ-
dy policjant był fachowcem „od wszystkiego”. Dlatego też, 
dobierając członków grupy operacyjno-procesowej, należy 
zwrócić uwagę na to, jacy fachowcy będą potrzebni, i takich 
zabrać na oględziny, a następnie powierzyć im do wykonania 
zadania, na których się znają.
Zasada indywidualności – każde zdarzenie jest inne, nawet gdy 
modus operandi, czyli sposób działania sprawcy, jest iden-
tyczny. Trzeba o tym pamiętać i nie powtarzać szablonów pro-
wadzenia oględzin skopiowanych bezkrytycznie z czynności 
prowadzonych na innych miejscach zdarzenia.
Zasada pisemności – wbrew pozorom jest to kluczowa zasada: 
przebieg oględzin musi być spisany i to koniecznie w formie 
protokołu, tak jak przebieg wszystkich innych czynności pro-
cesowych. Narzuca to kpk14 w art. 143 § l pkt 3, art. 147 § 1, 
art. 148 § 1. Inaczej mówiąc: nawet najlepiej przeprowadzone 
oględziny z zabezpieczoną ogromną ilością niezwykle ważnych 
śladów w sposób jednoznaczny wskazujących na osobę podej-
rzewaną z formalnego punktu widzenia są nieważne, jeśli czyn-
ności tej nie zaprotokołowano. Protokół oględzin jest dokumen-
tem sporządzanym obligatoryjnie.
Zasada tajności – najprostsza do zrozumienia: wyniki oglę-
dzin nie są jawne. Szczególnie jest niewskazane, by ewentu-
alni podejrzewani (ale i świadkowie) poznali stwierdzone na 
podstawie oględzin metody działania sprawców, skutki czynu, 
charakter ujawnionego i zabezpieczonego materiału dowodo-
wego, wstępne wersje kryminalistyczne itp.
Zasada ekonomiczności – omawiana na końcu, bo jej stoso-
wanie może budzić pewne wątpliwości. W świetle tej zasady 
należy racjonalnie i oszczędnie stosować środki i gospoda-
rować siłami. Dobór tych ostatnich powinien być związany 
z rodzajem zdarzenia, jego skutkami i obszarem prowadzo-
nych oględzin. Może to wydawać się kontrowersyjne, ponie-
waż każde zdarzenie powinno być jednakowo ważne − za 
każdym z nich kryje się krzywda ludzka. W praktyce jed-
nak trzeba bardziej zaangażować się w sprawę zabójstwa niż 
włamanie do piwnicy – po prostu siły i środki Policji nie są 
nieograniczone.

CZYNNOśCI NA MIEJSCU ZDARZENIA 
PRZED ROZPOCZĘCIEM OGLĘDZIN 

Dobrą praktyką, szczególnie dla mniej doświadczonych po-
licjantów, jest przyjęcie przez prowadzącego oględziny algo-
rytmu postępowania zarówno przed rozpoczęciem oględzin, 
jak i w trakcie ich trwania. Oczywiście ów algorytm należy 
traktować jako ogólne wytyczne postępowania, ponieważ każ-
de zdarzenie, a więc i oględziny, są inne. Mówi o tym m.in. 
zasada indywidualności.
Algorytm postępowania na miejscu zdarzenia przed rozpoczę-
ciem oględzin w ogólnym zarysie przedstawia się następująco:
 ▪ przyjęcie relacji od policjanta kierującego zabezpieczeniem 

miejsca zdarzenia do czasu oględzin i zapoznanie się z jego 
spostrzeżeniami dotyczącymi śladów kryminalistycznych, 
ewentualnych sprawców, świadków itp.15;

 ▪ lustracja miejsca zdarzenia w celu osobistego zapoznania się  
z zaistniałą sytuacją;

 ▪ podjęcie ewentualnych działań niecierpiących zwłoki, jeśli 
nie zostały wcześniej podjęte przez policjantów zabezpie-

czających miejsce zdarzenia do czasu oględzin, zwłaszcza 
w zakresie:
– sprowadzenia na miejsce zdarzenia sprzętu specjali-

stycznego, np. wykrywaczy metali, jeśli grupa operacyj-
no-procesowa nie jest w niego wyposażona,

– sprowadzenia na miejsce zdarzenia pogotowia technicz-
nego, np. energetycznego, wodociągowego, gazowego,

– wezwania na miejsce odpowiednich specjalistów oraz 
biegłych, jeśli nie przybyli na miejsce oględzin wraz  
z grupą operacyjno-procesową,

– innych kwestii, np. konieczności użycia psa tropiącego.

METODY PRZEPROWADZANIA  
OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA
Można wyobrazić sobie dwa skrajne warianty dotyczące wie-
dzy prowadzącego oględziny na temat hipotetycznego przebie-
gu zdarzenia.
1. Początkowa wiedza jest praktycznie zerowa – wiadomo tyl-

ko, że skutek zdarzenia zaistniał, natomiast jego czas, miej-
sce, sprawcy, świadkowie czy przebieg na tym etapie nie są 
znane. Na przykład ujawniono w publicznym miejscu zwłoki 
ludzkie i nic więcej na ten temat nie wiadomo. Nieznana jest 
przyczyna ani czas śmierci, tożsamość zwłok, nie wiadomo 
nawet, czy miejsce znalezienia zwłok jest tożsame z miej-
scem zgonu, a miejsce zgonu z miejscem, gdzie powstały 
śmiertelne urazy.

2. Zdaje się, że o zdarzeniu wiemy wszystko. Jeszcze przed 
udaniem się na miejsce zdarzenia świadkowie lub pokrzyw-
dzeni podają w sposób wiarygodny jego przebieg. Wskazują 
sprawców. Ci jednak przedstawiają odrębną wersję, w wielu 
kluczowych punktach niezgodną z wersją osób podających 
się za świadków i pokrzywdzonych.

W pierwszym przypadku oględziny przeprowadza się tzw. me-
todą obiektywną16. Stosując tę metodę – przynajmniej w po-
czątkowym stadium – wszystkie elementy miejsca zdarzenia 
traktuje się jako potencjalne ślady kryminalistyczne. Dopiero 
wówczas, gdy w wyniku informacji uzyskanych z oględzin  
i w ogóle z KBMZ wiedza o potencjalnym przebiegu zdarzenia 
rośnie, następuje selekcja ujawnianych elementów i tylko nie-
które zaliczane są w poczet śladów i tym samym zabezpieczane.
W drugim przypadku, podczas prowadzenia oględzin tzw. 
metodą subiektywną17, czynność procesową zaczyna się od 
konkretnego miejsca, o którym wcześniej wiadomo z innych 
źródeł, a za ślady kryminalistyczne uważa się wyłącznie te 
elementy miejsca zdarzenia, których związek z badanym zda-
rzeniem jest oczywisty. Oględziny mają wtedy na celu tak 
naprawdę jedynie weryfikację wersji, które organ procesowy 
znał już przed oględzinami. Metoda ta jest stosowana częściej 
w praktyce policyjnej, ponieważ rzadko zdarza się, by grupa 
operacyjno-procesowa udawała się na miejsce zdarzenia bez 
wcześniejszego zapoznania się ze wstępnymi materiałami.
Niezależnie od tego, czy stosowana jest metoda subiektyw-
na, czy obiektywna, z technicznego punktu widzenia oglę-
dziny najczęściej prowadzi się w sposób odśrodkowy albo 
dośrodkowy18. Sposób odśrodkowy prowadzenia oględzin 
polega na rozpoczęciu czynności od punktu uważanego za 
centralny, a następnie, zgodnie z ruchem wskazówek zegara 
albo odwrotnie, bada się miejsce zdarzenia tak długo, aż bę-
dzie można stwierdzić, że wszystkie ślady kryminalistyczne 
zostały ujawnione i zabezpieczone. Na rys. 4 przedstawiono 
przykładowy przebieg oględzin miejsca znalezienia zwłok  
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w umeblowanym pomieszczeniu. W tym przypadku niewątpli-
wie centralnym punktem zdarzenia są zwłoki, dlatego od nich 
właśnie rozpoczęto oględziny, a następnie po spirali, zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara, badano całe pomieszczenie, 
ujawniając pięć śladów kryminalistycznych. Ten sposób pro-
wadzenia oględzin, czyli rozpoczęcie oględzin od zwłok, jest 
preferowany w wypadku ujawnienia zwłok ludzkich względ-
nie „świeżych”, na których są widoczne jeszcze wczesne 
przemiany pośmiertne19 – zbyt późne rozpoczęcie badania 
zwłok spowodowałoby utratę tych śladów. Należy z całą mocą 
podkreślić, że oznaczenie zwłok ludzkich jako śladu krymi-
nalistycznego byłoby poważnym błędem zarówno z etyczne-
go punktu widzenia, jak i czysto technicznego – procedury 
postępowania ze śladami (pakowanie, dołączanie metryczki 
śladowej, ewidencjonowanie w wykazie śladów) są opisane  
w dalszej części artykułu.

Na rys. 5 przedstawiono przykładowy przebieg oględzin miej-
sca zdarzenia prowadzonych metodą dośrodkową: rozpoczęto 
przy drzwiach wejściowych, a następnie ujawniano i zabez-
pieczano kolejne ślady kryminalistyczne, kończąc oględziny 
w centrum pomieszczenia. Takie postępowanie jest korzystne 
z tego powodu, że nie ma ryzyka przypadkowego zadeptywa-
nia śladów – prowadzący oględziny poruszają się po terenie 
poddawanym oględzinom.

Nie jest to niepodważalna reguła, ale oględziny w terenie 
otwartym najczęściej przeprowadza się metodą odśrodkową. 
Powód jest bardzo prosty: w pomieszczeniu naturalną granicą 
terenu oględzin są ściany pomieszczenia i od tej granicy moż-

na rozpocząć oględziny w metodzie dośrodkowej i zakończyć 
w centrum pomieszczenia. Teren otwarty takiej naturalnej 
granicy nie ma, więc nie wiadomo by było, gdzie oględziny 
rozpocząć, gdyby zapadła decyzja o prowadzeniu oględzin 
metodą dośrodkową. Pozostaje zatem tylko metoda odśrodko-
wa – oględziny rozpoczyna się od centrum miejsca zdarzenia, 
a kończy, gdy ślady przestają być znajdowane.

REGUŁY PRZEPROWADZANIA 
OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA
W toku prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia należy prze-
strzegać kilku reguł, ujętych w § 43 wytycznych nr 320.
 ▪ Należy dążyć do tego, aby oględziny przeprowadzał po-

licjant, który prowadzi (będzie prowadził) postępowanie  
w danej sprawie. Teoretycznie dokumentacja pooględzino-
wa stanowi wierny obraz miejsca zdarzenia i przebiegu sa-
mych oględzin, jednak w praktyce taki stan jest niezwykle 
trudno uzyskać. Nie wszystko da się opisać w protokole, 
nie wszystko da się sfotografować. Pojawiają się niedo-
kumentowalne, ulotne impresje, których nie da się nawet 
przekazać ustnie, a które mogą się okazać kluczowe w bu-
dowaniu wersji kryminalistycznych.

 ▪ Jak wynika to z fakultatywności oględzin miejsca zdarzenia, 
o potrzebie dokonania oględzin decyduje policjant prowa-
dzący postępowanie lub realizujący czynności niecierpiące 
zwłoki na miejscu zdarzenia. Nie ma obowiązku przepro-
wadzania oględzin miejsca zdarzenia! Przyczyną takiego 
stanu rzeczy może być stwierdzenie, że z różnych powo-
dów (np. niekorzystnych warunków atmosferycznych, bez-
powrotnego zniszczenia śladów na miejscu zdarzenia przez 
osoby postronne przed przybyciem policjantów) na miejscu 
zdarzenia nie ma możliwości ujawnienia i zabezpieczenia 
śladów kryminalistycznych. Przyczynę odstąpienia należy 
udokumentować w notatce urzędowej.

 ▪ Jeśli policjant prowadzący oględziny uzna, że samodzielnie 
nie potrafi lub nie ma technicznych możliwości ujawnienia 
i zabezpieczenia śladów kryminalistycznych, może w try-
bie art. 205 § 1 kpk21 wezwać osobę, która będzie pełnić 
rolę specjalisty – przede wszystkim technika kryminalisty-
ki. Nie wzywa się specjalisty, jeżeli zostają ujawnione jedy-
nie nośniki śladów kryminalistycznych, które zabezpiecza 
się w całości.

ETAPY OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA

Czynność oględzin miejsca zdarzenia można podzielić na trzy 
etapy: wstępny, szczegółowy i końcowy.
Etap wstępny oględzin polega na:
 ▪ zapoznaniu się z zasadniczymi właściwościami miejsca 

zdarzenia, takimi jak położenie, kształt, obszar, granice; 
pomocne tu mogą być informacje uzyskane od policjantów 
zabezpieczających miejsce zdarzenia do czasu oględzin;

 ▪ ustaleniu, jakie ślady są szczególnie wyraziste, świadczące 
o typie zdarzenia; nie zawsze informacje wstępnie otrzy-
mane od oficera dyżurnego są w pełni ścisłe – ślady krymi-
nalistyczne mogą wskazywać na zupełnie innego rodzaju 
zdarzenie niż to, które zostało zgłoszone;

 ▪ spowodowaniu zabezpieczenia miejsca zdarzenia w trak-
cie oględzin, ewentualnie z pomocą policjantów, którzy 
zabezpieczali miejsce zdarzenia do czasu oględzin; zabez-
pieczenie to ma na celu niedopuszczenie osób postronnych 
na teren oględzin – z jednej strony, by nie niszczyły śladów 

rys. 4. Metoda odśrodkowa prowadzenia oględzin miejsca 
znalezienia zwłok ludzkich. (Autor: Marek Bogusz).

rys. 5. Metoda dośrodkowa prowadzenia oględzin miejsca 
znalezienia zwłok ludzkich. (Autor: Marek Bogusz).
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kryminalistycznych, z drugiej strony, by nie stanowiły za-
grożenia dla członków grupy operacyjno-procesowej;

 ▪ określeniu zasięgu i sposobu przeprowadzenia oględzin, 
czyli wstępne wyznaczanie jego granic, punktu centralnego 
zdarzenia i na tej podstawie metody badania miejsca zda-
rzenia (dośrodkowa, odśrodkowa);

 ▪ dokonaniu podziału zadań wśród członków oględzin; przy-
dział niektórych zadań jest oczywisty: technik kryminali-
styki będzie na pewno odgrywał rolę specjalisty, a ekspert 
z laboratorium kryminalistycznego − rolę biegłego; ktoś 
inny z grupy operacyjno-procesowej może być protokolan-
tem, inni będą po prostu uczestnikami oględzin; 

 ▪ wykonaniu zdjęć ogólnych miejsca zdarzenia, przed wkro-
czeniem na teren oględzin; zagadnienie to będzie opisane 
w dalszej części artykułu.

Etap szczegółowy oględzin jest etapem głównym, w ramach 
którego dokonuje się szczegółowych oględzin kolejnych frag-
mentów danego obszaru, znajdujących się na nich przedmio-
tów oraz poszukuje, ujawnia, dokumentuje i zabezpiecza ślady 
kryminalistyczne. Etap ten dzieli się na dwie fazy: statyczną  
i dynamiczną.
Faza statyczna polega na badaniu miejsca zdarzenia i utrwala-
niu obrazu jego wyglądu, bez nanoszenia jakichkolwiek zmian  
w zastanym układzie rzeczy. Zanim jakąś rzecz weźmie się do ręki, 
podniesie lub przesunie, należy utrwalić jej wygląd i położenie!
Czynności wykonywane w fazie statycznej przedstawiono poniżej:
 ▪ Ujawnianie wzrokowo, czyli bez wykorzystania sprzętu, 

którego użycie zmienia miejsce zdarzenia, śladów krymina-
listycznych na miejscu zdarzenia. Nie jest wskazane na tym 
etapie oznaczanie śladów numerami, ponieważ numeracja 
ta będzie i tak zaburzona, gdy w fazie dynamicznej zostaną 
ujawnione kolejne ślady, np. po podniesieniu czapki, która 
jest oznaczonym numerem śladem kryminalistycznym, zo-
staną ujawnione zakrwawiony nóż (narzędzie zbrodni), nie-
dopałek papierosa i odwzorowanie spodu podeszwy buta.

 ▪ Utrwalenie zastanego obrazu miejsca zdarzenia i wzajemnego 
położenia śladów na zdjęciach sytuacyjnych i fragmentarycz-
nych. Zagadnienie to będzie opisane w dalszej części artykułu.

 ▪ Dokonanie dokładnych pomiarów odległości śladów kry-
minalistycznych i innych elementów miejsca zdarzenia od 
stałych punktów (linii) odniesienia. Stałych, czyli takich, 
które w dającym się przewidzieć przedziale czasu nie ule-
gną zmianie i w przyszłości pozwolą na wierne odtworzenie 
miejsca zdarzenia. Najłatwiej jest zwymiarować miejsce 
zdarzenia w pomieszczeniu. Zasada jest prosta – wymiaru-
je się od ścian, przy czym ściana, która znajduje się przed 
prowadzącym oględziny w chwili jego wejścia do pomiesz-
czenia, to „ściana przednia”, ściana znajdująca się za jego 
plecami to „ściana tylna” oraz odpowiednio do położenia 
względem prowadzącego oględziny „ściana lewa” i „ściana 
prawa”22. Trudniej jest dobrać stałe punkty i linie w terenie 
otwartym. Na pewno nie mogą to być elementy ukształto-
wania terenu, które łatwo ulegają zmianie i nie są nanie-
sione na mapach geodezyjnych, np. stałą linią odniesienia 
(SLO) nie może być krawędź wydeptanej przez trawnik 
ścieżki (dziś jest tu, a za tydzień może być gdzie indziej), 
krawędź namalowanego na jezdni przejścia dla pieszych, 
tzw. zebry (może zostać poszerzone), żywopłot czy rząd 
tuj (nie jest trwały, można go wyciąć), a stałym punktem 
odniesienia (SPO) nie może być np. drzewo (może być 
ścięte), słupek znaku drogowego (przepisy nie precyzują 
dokładnie miejsca lokalizacji znaku)23, słupek ogrodzenia 

(łatwość wymiany). Dobrymi SLO są: oś jezdni, przedłuże-
nie dolnej krawędzi ściany budynku, wirtualna prosta prze-
chodząca przez co najmniej dwie latarnie, wirtualna prosta 
prostopadła do osi jezdni przechodząca przez hydrant lub 
latarnię, wirtualna prosta prostopadła do dolnej krawędzi 
ściany budynku, przecinająca tę krawędź w podanej odle-
głości, np. od narożnika budynku. SLO wymienione powy-
żej są wytyczane oczywiście po powierzchni gruntu. Przy-
kładowy sposób prawidłowego zwymiarowania śladu kry-
minalistycznego w postaci noża pokazano na rys. 6. Należy 
zwrócić uwagę na konieczność wyznaczenia dwóch stałych 
linii odniesienia – SLO1 (przedłużenie dolnej krawędzi za-
chodniej ściany budynku nr 7) i SLO2 (przedłużenie dolnej 
krawędzi północnej ściany budynku nr 7), które na płasz-
czyźnie gruntu tworzą układ współrzędnych.

 Jak łatwo zauważyć, samo podanie do protokołu odległości 
od stałych a, b, c i d jednoznacznie nie lokalizuje śladu na 
płaszczyźnie. Są cztery możliwe lokalizacje śladu w po-
danych wyżej odległościach od SLO. Obrazuje to rys. 7. 
Koniecznie trzeba w tym przypadku zaznaczyć, że ślad jest 
usytuowany na zachód od SLO1 i na północ od SLO2.

 Dobrymi SPO są: latarnia, hydrant, środek włazu studzienki 
kanalizacyjnej, narożnik (a poprawnie: rzut poziomy naroż-
nika na płaszczyznę gruntu) budynku. Przykładowy sposób 
prawidłowego zwymiarowania śladu kryminalistycznego  
w postaci noża pokazano na rys. 8. SPO są odpowiednio 
zdefiniowane narożniki obiektów (budynków).

budynek nr 7

SLO1

SLO2

a

b

c

d

budynek nr 7

SLO1

SLO2 a

b b
a

a b

Wymiarowanie śladu względem SLO

rys. 6. Wymiarowanie śladu kryminalistycznego od stałych linii 
odniesienia SLO1 i SLO2. (Autor: Marek Bogusz).

rys. 7. Lokalizacja śladu kryminalistycznego na zachód od SLO1  
i na północ od SLO2. (Autor: Marek Bogusz).
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SPO1

SPO2

obiekt a

b

c

d

obiekt

rys. 8. Wymiarowanie śladu kryminalistycznego od stałych 
punktów odniesienia SPO1 i SPO2. (Autor: Marek Bogusz).

 
Podobnie jak w poprzednim przykładzie, również i tutaj 
bez sprecyzowania, w którą stronę od SPO czyniono po-
miary, jednoznaczna lokalizacja śladu nie jest możliwa, jak 
to pokazano na rys. 9.

 ▪ Sporządzenie odręcznego szkicu miejsca zdarzenia. Zagad-
nienie to będzie opisane w dalszej części artykułu.

Faza dynamiczna polega na aktywnym badaniu podstawo-
wych właściwości ujawnionych śladów oraz ich odpowiednim 
zabezpieczeniu pod względem kryminalistyczno-proceso-
wym. Podczas tej fazy można (z zachowaniem odpowiednich 
środków ostrożności, by nie doprowadzić do kontaminacji!) 
ślady dotykać, oglądać, poszukiwać na nich innych śladów.
Czynności wykonywane w fazie dynamicznej (dokładne omó-
wienie tych czynności Czytelnik znajdzie w dalszej części ar-
tykułu):
 ▪ dokonanie dokładnego opisu każdego śladu;
 ▪ wykonanie zdjęć szczegółowych ujawnionych śladów 

(patrz: Dokumentowanie oględzin miejsca zdarzenia);
 ▪ dokładne obejrzenie każdego przedmiotu (śladu) pod kątem 

ustalenia jego właściwości i ewentualnego ujawnienia na 
nim innych śladów;

 ▪ zabezpieczenie wszystkich śladów pod względem krymina-
listycznym;

 ▪ sporządzenie metryczki do każdego zabezpieczonego śla-
du oraz trwałe przymocowanie jej do śladu (opakowania 
ze śladem);

Etap końcowy oględzin polega na:
 ▪ dokonaniu kontroli całego miejsca zdarzenia w celu spraw-

dzenia, czy nie pominięto jakiegoś śladu w trakcie oględzin 
oraz czy zabrano cały sprzęt wykorzystywany do ujawnia-
nia i zabezpieczania śladów zarówno pod względem tech-
nicznym, jak i procesowym;

 ▪ zapoznaniu się z efektami pracy poszczególnych członków 
ekipy oględzinowej; każdy miał inne zadania do wykona-
nia i w związku z tym uzyskał inne, lecz fragmentarycz-
ne informacje i spostrzeżenia; wymiana tych informacji  
i spostrzeżeń, wspólne ich przedyskutowanie oraz analiza 
są dobrym punktem wyjścia do budowania wersji krymina-
listycznych przebiegu zdarzenia;

 ▪ podjęciu próby rekonstrukcji przebiegu zdarzenia na pod-
stawie wyników oględzin – patrz wyżej;

 ▪ podjęciu decyzji o ewentualnym przeprowadzeniu ekspery-
mentu procesowego w celu potwierdzenia lub zaprzeczenia 
poszczególnych wersji przebiegu zdarzenia;

 ▪ odczytaniu i podpisaniu protokołu oględzin przez wszyst-
kich uczestników, co potwierdzi prawdziwość czynności 
kryminalistyczno-procesowych przeprowadzonych w ra-
mach oględzin.

DOKUMENTOWANIE OGLĘDZIN MIEJSCA ZDARZENIA
Podstawowym dokumentem procesowym oględzin jest 
protokół oględzin (patrz zasada pisemności). Zgodnie  
z wytycznymi nr 3 Komendanta Głównego Policji24 jego 
sporządzaniem rządzą określone reguły.
 ▪ Protokół sporządza się podczas dokonywania oględzin, 

co wynika z idei protokołu – jest to dokument tworzony 
na bieżąco podczas trwania czynności procesowej. Musi 
on stanowić wierne odzwierciedlenie przebiegu oględzin 
– znaleźć się w nim może wyłącznie to, co rzeczywiście 
miało miejsce w czasie oględzin, a z drugiej strony wszyst-
ko, co miało miejsce, musi być zawarte w protokole.

 ▪ Jeżeli protokół jest nieczytelny, czy to z powodu charakteru 
pisma protokolanta, czy przypadkowego zniszczenia, na-
leży sporządzić jego odpis wykonany na komputerze oraz 
wraz z oryginałem dołączyć do akt postępowania.

 ▪ W przypadku, gdy podczas oględzin miejsca zdarzenia 
sporządzenie protokołu nastręcza poważne trudności 
(np. ze względu na stan pogody, konieczność spisywania 
w warunkach szkodliwych dla zdrowia), można go na-
pisać po zakończeniu czynności na podstawie zapisków 
i notatek dokonywanych podczas oględzin oraz sporzą-
dzonej dokumentacji technicznej, podając koniecznie  
w protokole przyczynę odstąpienia od jego sporządzenia 
podczas oględzin.

 ▪ W treści protokołu należy ze wszech miar unikać używa-
nia wyrazów wieloznacznych (np. około, blisko, podobny, 
niedaleko, obok) lub niezrozumiałych dla ogółu, stanowią-
cych regionalizmy albo wysoce specjalistyczne określenia 
fachowe.

 ▪ W protokole nie zamieszcza się wniosków lub przypuszczeń 
innych niż właściwe dla opinii biegłego. Niedopuszczalne 
jest nazywanie w treści protokołu oględzin proszku koloru 
białego – narkotykiem, plam substancji koloru brunatnego 
– plamami krwi, obrączki wykonanej z metalu koloru złote-
go – obrączką złotą itp. Nie wolno także stwierdzać, że pro-
szek jest prawdopodobnie narkotykiem, substancja przypo-
mina wyglądem krew, a obrączka wygląda jak wykonana 
ze złota. Jeśli prowadzący oględziny napisze w protokole, 

SPO1

SPO2

obiekt a

b

a

b

obiekt

rys. 9. Zobrazowanie trudności, jakie powoduje konieczność 
jednoznacznej lokalizacji śladu względem SPO1 i SPO2. (Autor: 
Marek Bogusz).
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że zabezpieczył „zegarek marki Rolex” zamiast „zegarek z 
napisem Rolex”, niech liczy się z tym, że po zakończeniu 
postępowania będzie musiał wydać oryginalnego Rolexa, 
nawet jeśli na oględzinach zabezpieczył bezwartościową 
podróbkę.

 ▪ Protokół należy sporządzać pismem czytelnym dla innych 
osób (alternatywą jest przepisywanie go po powrocie do bu-
dynku jednostki Policji), a wykonywane podczas oględzin 
czynności opisywać, przyjmując formę nieosobową doko-
naną (np. ujawniono, zmierzono, opylono, zabezpieczono, 
sfotografowano, zapakowano), a stan miejsca poddanego 
oględzinom określać w czasie teraźniejszym (np. znajduje 
się, jest, prowadzi, ma kolor, długość, leży, stoi).

 ▪ Wszystkie pola druku protokołu muszą być wypełnione lub 
zakreślone, co uniemożliwia dokonywanie dopisków przez 
osoby nieuprawnione.

Protokół składa się z trzech zasadniczych części, wyraźnie 
wyróżnionych w obowiązującym druku.
Część wstępna zawiera:
– określenie przedmiotu badania (oględzin),
– datę i godzinę rozpoczęcia czynności,
– nazwisko i imię osoby kierującej badaniem miejsca zdarzenia,
– podstawy prawne oględzin,
– nazwisko i imię oraz adres biegłego, specjalisty,
– wyszczególnienie osób biorących udział w czynnościach,
– określenie miejsca badanego zdarzenia.
W części opisowej protokół powinien zawierać:
– opis stanu pogody i warunków oświetlenia,
– zwięzły opis położenia miejsca zdarzenia,
– informacje o przybranych stałych odniesienia SLO lub SPO,
– dokładny opis miejsca zdarzenia ze szczególnym uwzględ-

nieniem opisu śladów i przedmiotów: miejsca ujawnienia, 
w tym odległości, w jakich znajdują się w stosunku do sta-
łych odniesienia, podłoża, na którym zostały ujawnione, 
w tym jego właściwości, rodzaju, wymiarów, materiału,  
z jakiego jest wykonany, koloru i cech szczególnych, meto-
dy ujawnienia, nadanego numeru, sposobu zabezpieczania, 
a także informacji o ewentualnym fotografowaniu,

– opis tzw. okoliczności negatywnych, czyli takich, których 
należałoby się spodziewać, a ich nie ma, np. brak opiłków 
metalu pod upiłowaną kłódką, brak kawałków szkła w po-
bliżu stłuczonej szyby okiennej,

– inne fakty i okoliczności, które mogą mieć istotne znacze-
nie dowodowe w postępowaniu karnym.

Część końcowa protokołu zawiera:
– wykaz zabezpieczonych śladów kryminalistycznych  

i przedmiotów,
– wykaz wykonanych i sporządzonych szkiców oraz foto-

grafii,
– wstępne opinie biegłych, specjalistów i oświadczenia 

uczestników biorących udział w czynnościach,
– omówienie poprawek i uzupełnień poczynionych w tekście 

protokołu,
– potwierdzenie odczytania i podpisania protokołu oględzin 

przez uczestników oględzin.
Dokumentację techniczną (pomocniczą) do protokołu oglę-
dzin stanowią szkice ogólne, szczegółowe i specjalne, foto-
grafie ogólnoorientacyjne, sytuacyjne i szczegółowe, nagrania 
utrwalające obraz lub dźwięk.
Szkic kryminalistyczny jest to dokument przedstawiający za 
pomocą znaków kryminalistycznych i topograficznych obraz 
miejsca zdarzenia, a w szczególności wygląd oraz rozmiesz-

czenie poszczególnych śladów i przedmiotów mających istot-
ne znaczenie dowodowe w sprawie25. Według nomenklatury 
przyjętej w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie26 (gdzie 
współautor niniejszego rozdziału był wieloletnim wykładow-
cą) „szkicem” jest nazywany odręczny rysunek sporządzany 
na bieżąco w trakcie trwania oględzin, zachowujący tylko 
przybliżoną skalę, za to zawierający wszystkie możliwe do 
zmierzenia wymiary. Natomiast „plan” to rysunek wykonywa-
ny po zakończeniu oględzin, na ogół w budynku Policji, na 
podstawie szkicu, zachowujący precyzyjnie obraną skalę, lecz 
bez konieczności zamieszczania poszczególnych wymiarów.
Rodzaje szkiców i planów:
 ▪ orientacyjne − dające obraz znacznej przestrzeni wokół 

miejsca zdarzenia, jako plany wykonywane na ogół w skali 
1:500, 1:200, 1:100,

 ▪ szczegółowe − ukazujące właściwe miejsce zdarzenia  
ze szczególnym uwzględnieniem lokalizacji śladów krymi-
nalistycznych i ich wzajemnego usytuowania – skala planu 
najczęściej stosowana to 1:10, 1:20, 1:50,

 ▪ specjalne − pokazujące wycinek szkicu (planu) szczegóło-
wego, który ze względu na wielką liczbę ważnych elemen-
tów musi być wykonany w większej skali, np. 1:10, 1:5, 
1:2, 1:1, 2:1, 5:1, 10:1.

Szkice i plany powinny być sporządzone w niżej wymienio-
nych sytuacjach.
 ▪ Z jakiegokolwiek powodu wymagane są dokładne wymia-

ry określonego miejsca zdarzenia lub lokalizacja śladów 
kryminalistycznych (ich wzajemne położenie, odległość 
między nimi). W przypadku konieczności podania dużej 
liczby wymiarów zapis słowny w protokole robi się nie-
czytelny i zbyt skomplikowany. O wiele prostsze i bar-
dziej czytelne jest naniesienie wymiarów na rysunku – bez 
problemu można wtedy odnaleźć poszukiwane wartości 
liczbowe.

 ▪ Za pomocą opisu słownego i zdjęć nie można w przej-
rzysty sposób przedstawić sytuacji na miejscu zdarzenia. 
Stare przysłowie mówi: „Obraz wart jest tysiąca słów”. 
Większość ludzi jest wzrokowcami, czyli zmysł wzro-
ku jest u nich dominujący. Lepiej zatem obrazują sobie 
topografię miejsca zdarzenia i lokalizację śladów kry-
minalistycznych, widząc jego szkic, niż czytając o nim  
w protokole.

 ▪ Z różnych przyczyn nie można wykonać zdjęć. Brak spraw-
nego aparatu fotograficznego wydaje się tu wystarczającym 
powodem. Inną przyczyną mogą być niekorzystne warunki 
atmosferyczne, np. silny mróz.

Prawidłowo wykonany szkic kryminalistyczny musi zawierać 
pewne, niezbędne elementy. Są to (patrz rys. 10):
 ▪ tytuł szkicu, w tym przypadku: „Szkic miejsca uszkodzenia 

ciała Jana Kota w Legionowie, ul. Jasna 3, dn. 30-I-2018”, 
który od razu pozwala przyporządkować dokument konkret-
nej sprawie, data i miejsce wykonania oraz podpis osoby 
wykonującej szkic, czyli elementy występujące w każdym 
dokumencie,

 ▪ legenda: lokalizację śladów na szkicu zaznacza się punkta-
mi albo iksami (nie rysuje się śladu!) i oznacza kolejnymi 
numerami z zastosowaniem cyfr arabskich, rozpoczynając 
od 1; w przypadku śladów ujawnionych na innym śladzie 
(np. włos na czapce) wprowadza się oznaczenie tych śla-
dów jako numer zabezpieczonego nośnika oraz kolejną 
wielką literę alfabetu łacińskiego, rozpoczynając od A  
(np. 2A)27; pozostałe elementy szkicu w legendzie można 
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oznaczać w sposób dowolny, tylko nie cyframi arabskimi, 
które są zarezerwowane dla śladów kryminalistycznych,

 ▪ zaznaczony kierunek północny (na szkicach przedstawiają-
cych pomieszczenie nie jest to obowiązkowe); ogólna zasada 
mówi, iż rysunek musi być zorientowany tak jak mapy (pół-
noc na górze, południe na dole), z odchyleniem nieprzekra-
czającym 45o w lewo albo w prawo – odchylenie to koryguje 
się odpowiednim nachyleniem strzałki wskazującej północ,

 ▪ podpisy wszystkich uczestników oględzin, potwierdzające 
prawdziwość zawartych danych,

 ▪ szkic powinien być sporządzony odręcznie, środkiem trwa-
le piszącym,

 ▪ wszystkie możliwe do zmierzenia wymiary, co w przyszło-
ści będzie koniecznym warunkiem do narysowania planu 
(na rys. 10 klamrami zaznaczono tylko część mierzalnych 
odcinków w trosce o czytelność rysunku).

Dokumentacja fotograficzna podczas oględzin jest wykonywana 
na podstawie art. 147 § 1 kpk28 z kodeksową koniecznością uprze-
dzenia wszystkich osób uczestniczących w czynności o rozpoczę-
ciu rejestracji obrazu. Wygląd miejsca zdarzenia należy utrwalić 
zarówno przed ingerencją członków grupy operacyjno-procesowej 
(faza statyczna), jak i po ujawnieniu śladów (faza dynamiczna). 
Wyróżnia się następujące rodzaje zdjęć29:
 ▪ ogólnoorientacyjne, na których utrwala się wygląd miejsca 

zdarzenia wraz z terenem przyległym, co pozwala zlokali-
zować miejsce zdarzenia w terenie; powinny być na nich wi-
doczne punkty orientacyjne, takie jak nazwa ulicy, nr domu, 
charakterystyczne punkty odniesienia dla danego miejsca 
(np. budynki użyteczności publicznej, słupy energetyczne), 
słupki hektometrowe z widocznymi oznakowaniami, a także 
policyjne zabezpieczenia terenu (np. taśmy, pachołki, trójkąty);

 ▪ sytuacyjne – pokazują wygląd samego miejsca zdarzenia; 
w celu właściwego zobrazowania jest wskazane wykony-
wanie zdjęć z co najmniej dwóch przeciwległych stron, 
tak aby uchwycić wszystkie szczegóły miejsca; 

 ▪ fragmentaryczne, na których jest utrwalany wygląd naj-
bardziej istotnych części (fragmentów) miejsca zdarzenia.

 ▪ szczegółowe – wygląd samych śladów kryminalistycznych 
i przedmiotów; zdjęcia śladów i przedmiotów muszą być 
wykonane z zachowaniem niniejszych zasad:
– aparat musi być ustawiony prostopadle do podłoża  

w celu uniknięcia optycznych zniekształceń obrazu;
– ślady powinny być właściwie wykadrowane, tj. na foto-

grafii znajdować się w jej centrum i zajmować większą 
część kadru;

– każdy ślad powinien być utrwalony ze skalówką i nu-
merkiem nadanym podczas oględzin;

– niektóre ślady na podłożu można obrysować kredą w sy-
tuacji, kiedy trzeba je skontrastować, np. na jedni;

– w celu sfotografowania dopuszczalne jest przeniesienie 
śladu w miejsce, gdzie jest lepsze podłoże i więcej świa-
tła (wcześniej należy wykonać zdjęcie umiejscowienia 
śladu – zdjęcie sytuacyjne lub fragmentaryczne);

– ogniskowa30 dla tych zdjęć powinna być standardowa 
(zbliżona do przekątnej kadru materiału światłoczułego).

Wykonane zdjęcia zwykle dołącza się do protokołu oględzin 
w formie tablic poglądowych, choć coraz częściej stosuje się 
dokumentację poglądową zapisaną na płycie CD w formie 
elektronicznej, np. w programie Powerpoint i dodatkowo dołą-
czonej do akt w postaci wydruku komputerowego. Poglądowa 
dokumentacja fotograficzna musi31:
 ▪ zaczynać się od strony tytułowej zawierającej dane dotyczące: 

rodzaju, miejsca i daty oględzin, marki i numeru fabryczne-
go aparatu, marki i numeru fabrycznego obiektywu, materiału 
światłoczułego, liczby zdjęć wykonanych i wyklejonych; po-
nadto strona tytułowa musi być podpisana przez sporządzają-
cego dokumentację;

 ▪ zawierać zdjęcia wyklejone od ogółu do szczegółu (ogólno-
orientacyjne, sytuacyjne, fragmentaryczne, szczegółowe);

 ▪ zawierać zdjęcia śladów odnoszące się do konkretnych 
zdjęć sytuacyjnych;

 ▪ być opatrzona numerem i opieczętowaniem na każdym zdjęciu;
 ▪ być opatrzona zwięzłymi podpisami pod zdjęciami, odno-

szącymi się do tego, co widać na zdjęciu, np.: „…ściana 
przednia i prawa pokoju gościnnego wraz z usytuowanymi 
śladami od 1 do 5”, „…ściana północna budynku nr 5”.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami32 nośnik, na którym 
utrwalono zapis czynności procesowej, jaką są między innymi 
oględziny, nazywa się nośnikiem pierwotnym. Nośniki mogą 
być zarówno cyfrowe, jak i analogowe. W przypadku, gdy no-
śnik pierwotny jest dostosowany do wielokrotnego nagrywania 
i kasowania zapisów, po zakończeniu utrwalanej czynności 
zapis można skopiować na nośnik wtórny. Ważne jest, aby pa-
miętać, że kopię zapisu cyfrowego wykonuje się w tym samym 
formacie, w którym utrwalono zapis na nośniku pierwotnym 
lub wtórnym, bez dzielenia plików ani wprowadzania jakich-
kolwiek zmian w stosunku do zapisu zarejestrowanego pod-
czas utrwalonej czynności procesowej. Zapis cyfrowy uznaje 
się za skopiowany, jeśli każda suma kontrolna skopiowanego 
pliku jest zgodna z sumą kontrolną pliku, z którego dokonano 
kopiowania. Dla każdego nośnika sporządza się metrykę iden-
tyfikacyjną, a jej wzór jest określony w załączniku do rozporzą-
dzenia33. Sporządzoną metrykę należy opatrzyć numerem nada-
nym zgodnie z kolejnością wykonywania zapisów i ich kopii 
w danej sprawie. Metrykę sporządza się w oryginale i kopiach, 
przy czym oryginał metryki przechowuje się w aktach sprawy,  
a kopię metryki przechowuje się wraz z nośnikiem w tym sa-
mym opakowaniu. Każde otwarcie i ponowne zamknięcie opa-
kowania nośnika pierwotnego należy odnotować w metryce, 
wskazując osobę dokonującą otwarcia lub zamknięcia opako-
wania, oraz datę i miejsce dokonania tej czynności. Ponadto 
jeżeli obraz utrwalono za pomocą fotografii, to ich odbitki po-
zytywowe dołącza się do akt sprawy.
Kolejność czynności przy rejestracji obrazu na nośniku 
pierwotnym:
 ▪ po zakończonej czynności zliczyć sumy kontrolne plików  

z nośnika pierwotnego,

A

B

Legenda
A – tapczan
B – szafa
C – stół
Ślady:
1 – nóż
2 – strzykawka

1
2

Legionowo, 16 września 2018 r.

SZKIC MIEJSCA USZKODZENIA CIAŁA JANA KOTA
W LEGIONOWIE, UL. JASNA 3, DN. 10-IX-2018

Wykonał:
podinsp. Marek Bogusz

Podpisy uczestników oględzin:

.............. ................. .................

N

drzwi

okno

x
x

rys. 10. Szkic kryminalistyczny z jego niezbędnymi elementami. 
(Autor: Marek Bogusz).
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 ▪ skopiować pliki na nośnik wtórny,
 ▪ zliczyć sumy kontrolne pliku skopiowanego,
 ▪ dla każdego z nośników sporządzić dwie metryki (oryginał 

i kopię),
 ▪ nośnik pierwotny/wtórny umieścić w opakowaniu wraz  

z kopią metryki,
 ▪ oryginał metryki wpiąć do akt sprawy,
 ▪ każde otwarcie opakowania nośnika należy odnotować  

w metryce.
Jeżeli z nośnika będą wywoływane zdjęcia, nośnik ten wraz 
z metryką przekazuje się do laboratorium, które zamieszcza  
w metryce informacje o wykonanych czynnościach oraz zgod-
ności cech nośnika i zapisu z cechami opisanymi w metryce.

PODSUMOWANIE
W niniejszym artykule zawarto podstawowe informacje na te-
mat prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia. Należy podkre-
ślić, że są to wyłącznie informacje ogólne, nieodnoszące się 
do specyfiki oględzin w poszczególnych kategoriach zdarzeń, 
takich jak np. oględziny miejsca ujawnienia zwłok ludzkich, 
miejsca pożaru, wypadku drogowego, miejsca użycia broni 
palnej czy miejsca zdarzenia o skomplikowanym stanie fak-
tycznym. Nawet skrótowe omówienie tych zagadnień znacznie 
przekraczałoby założone a priori ramy niniejszej publikacji. 

1 Identyfikacja osoby (indywidualna albo grupowa) na podstawie przedmio-
tów, które można jednoznacznie przypisać danej osobie albo grupie osób, 
np. okulary korekcyjne ujawnione na miejscu zdarzenia jednoznacznie 
wskazują na konkretną osobę, nie oznacza to jednak, że osoba ta na pewno 
była na miejscu zdarzenia.

2 M. Bogusz, I. Bogusz, Oględziny miejsca zdarzenia złożone pod względem or-
ganizacyjnym, „Materiały Dydaktyczne” nr 39, Legionowo 2011, s. 5.

3 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wykładu, Zakamycze 1998, s. 48.
4 Identyfikacja jednoznaczna danej osoby, np. na podstawie ujawnionych od-

wzorowań linii papilarnych (identyfikacja bezpośrednia) lub dokumentów 
tożsamości (identyfikacja pośrednia); alternatywą jest identyfikacja grupo-
wa, np. ujawnione drobiny powłoki lakierniczej koloru czerwonego wskazu-
ją tylko na pojazdy czerwone.

5 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. w spra-
wie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez poli-
cjantów (Dz. Urz. KGP poz. 59).

6 I. Bogusz, Zagrożenie kontaminacją podczas czynności zabezpieczenia 
miejsca zdarzenia, „Kwartalnik Policyjny” 2017, nr 1, s. 30.

7 Technika kryminalistyczna, t. 1, red. W. Kędzierski, Szczytno 2007, s. 95.
8 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U.  

z 2017 r. poz. 1904, z późn. zm.).
9 Tamże.
10 Tamże.
11 Technika kryminalistyczna, s. 88.
12 I. Bogusz, M. Bogusz, Ślady kryminalistyczne dla słuchaczy szkolenia zawodowego 

podstawowego, „Materiały Dydaktyczne” nr 137, Legionowo 2015, s. 7.
13 G. Kędzierska, W. Kędzierski, Kryminalistyka wybrane zagadnienie techni-

ki, Szczytno 2011, s. 399, za S. Kozdrowskim, Oględziny, s. 26.
14 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
15 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. 

w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych 
przez policjantów (Dz. Urz. KGP poz. 59).

16 B. Hołyst, Kryminalistyka, Warszawa 2000, s. 385.
17 Tamże.
18 Zespół Zadaniowy ds. wypracowania metodologii oględzin miejsc przestępstw 

o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfikacji ciał, Metodyka oglę-
dzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i katastrof oraz identyfi-
kacji ciał ofiar, Warszawa 2012, s. 24.

19 M. Bogusz, Możliwości identyfikacyjne zwłok ludzkich w różnym stadium 
przemian pośmiertnych, „Kwartalnik Policyjny” 2017, nr 1, s. 42.

20 Wytyczne nr 3 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 sierpnia 2017 r. 
w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych 
przez policjantów.

21 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego.
22 Technika kryminalistyczna, s. 106.
23 http://drogipubliczne.eu/1-1-warunki-techniczne-umieszczania-znakow
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Summary

Incident scene examination
Examination of the incident is a procedural act in criminal proceedin-
gs resulted in securing traces and items that are significant elements 
of investigation. They provide information on the course of incident, 
its time and frequently on an offender directly. Despite the fact that 
there are various kinds of examinations, including both optional and 
obligatory ones, all of them have to consist of important and necessa-
ry elements which should occur within the time limits and according 
to the particular rules. 

Tłumaczenie: Joanna Łaszyn   
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Przestępstwa na tle seksualnym stanowią ważny problem, pole-
gają bowiem na naruszeniu najbardziej intymnej sfery człowie-
ka, będąc dla ofiary, zazwyczaj kobiety lub dziecka, niezwykle 
traumatycznym doświadczeniem.
Z tym przestępstwem spotykają się w swej pracy zawodowej 
zarówno policjanci ‒ zwłaszcza z wydziałów do walki z prze-
stępczością przeciwko życiu i zdrowiu, jak i lekarze ‒ przede 
wszystkim ginekolodzy. Kobiety i dziewczynki to najczęstsze 
ofiary ataków seksualnych. Idealnym rozwiązaniem byłoby, 
gdyby czynności w zakresie tego typu przestępstw mogły, dla 
dobra postępowania, być wykonywane przez jedną osobę,  
a więc funkcjonariusza Policji będącego lekarzem mającym 
uprawnienia do lekarsko-ginekologicznego badania ofiary  
i – najlepiej jeszcze – będącego biegłym/ekspertem kryminali-
styki, zdolnym do efektywnej pracy w terenie i do zabezpie-
czenia śladów w miejscu przestępstwa seksualnego, mającego 
przecież swoją specyfikę, i w konsekwencji mogącym efek-
tywnie powiązać uzyskane ślady w taki sposób, aby skutecz-
nie wykryć sprawcę. Zresztą nic nie stoi na przeszkodzie, aby 
móc wykorzystać wiedzę takiego policjanta-lekarza do innych 
czynności łączących aspekt policyjno-medyczny (jak oględzi-
ny zwłok, ocena uszkodzeń ciała, wstępna ocena konieczności 
dokonania badań dodatkowych, np. toksykologicznych, śla-

dów biologicznych, próba identyfikacji sprawcy na podstawie 
przesłanek medycznych itd.). Istotne jest, że olbrzymią rolę  
w takich działaniach odgrywają czas, znajomość tematu oraz 
ograniczenia praktyczne. Wynika to z tego, że w pewnych sytu-
acjach czy na określonych obszarach rzadko możliwe jest np. 
szybkie wykonanie badania przez lekarza medycyny sądowej, 
co przy specyfice tego typu przestępstw, ewidentnie kwalifiko-
wanych do skierowania się z ofiarą do najbliższego oddziału 
ginekologicznego, prowadzi do sytuacji, że nie zawsze możli-
we jest jego dokonanie przez odpowiednio przeszkolony per-
sonel, co stanowi powszechną bolączkę. Wzrost tego typu 
przestępczości prowadzi do sytuacji, w których nieodpowied-
nio przygotowany personel najbliższego od miejsca zdarzenia 
oddziału ginekologicznego, w dodatku zajęty wykonywaniem 
codziennych „pospolitych” czynności lekarskich – cięć cesar-
skich i operacji u pacjentek – musi się zmierzyć z ponadstan-
dardowym zadaniem zbadania pacjentki jako ofiary zgwałce-
nia i wykonaniem czynności bardzo istotnych dla jej dalszych 
losów i skuteczności postępowania dowodowego, a w konse-
kwencji ‒ wykrycia, kwalifikacji prawnej zdarzenia i ukarania 
sprawcy. Sytuacją idealną byłoby oczywiście istnienie przy-
najmniej jednej placówki wyspecjalizowanej w skomplikowa-
nych przypadkach, ze względów logistycznych najlepiej, gdy-

lek. med. Sławomir Janeczek
Oddział Ginekologiczno-Położniczy 
Kutnowski Szpital Samorządowy

W niniejszym artykule zostały omówione policyjno-medyczne aspekty postępowania w przypadku prze-
stępstw na tle seksualnym, z uwzględnieniem złożoności tego rodzaju spraw, a także szczególnie trudnej 
sytuacji ofiar takich czynów, naruszających najbardziej intymną sferę życia i stanowiących dla nich skrajnie 
traumatyczne doświadczenie. Autor, omawiając zasady zabezpieczenia śladów takiego zdarzenia, a także 
medycznego postępowania wobec ofiary, przedstawia argumenty przemawiające za przyjęciem rozwiąza-
nia, w którym czynności byłyby wykonywane przez jedną osobę, a więc funkcjonariusza Policji będącego le-
karzem mającym uprawnienia do lekarsko-ginekologicznego badania ofiary i − dodatkowo jeszcze − będą-
cego biegłym/ekspertem kryminalistyki, zdolnym do efektywnej pracy w terenie i do zabezpieczenia śladów 
w miejscu przestępstwa seksualnego, i mogącym powiązać uzyskane ślady w taki sposób, aby skutecznie 
wykryć sprawcę. Postulat ten dotyczy zwłaszcza postępowań w przypadku poważnych przestępstw, połączo-
nych na przykład z zabiciem ofiary, czy czynów wyjątkowo brutalnych lub zdarzeń seryjnych.

Medyczno-policyjne  
aspekty postępowania  
w przypadku przestępstwa zgwałcenia
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by placówka była usytuowana w centrum kraju. W miarę upły-
wu czasu możliwości dowodowe ulegają ograniczeniu, przede 
wszystkim będzie niemożliwe przeprowadzenie badań śladów 
biologicznych i innych, np. toksykologicznych z wymiocin, 
zapachowych, z miejsca zdarzenia i u ofiary zgwałcenia. Samo 
badanie ginekologiczne w tego typu przestępstwach stanowi bar-
dzo istotny element, ale jednak będący tylko wycinkiem postępo-
wania medycznego. Problemy z właściwie przeszkolonym  
w tym zakresie personelem są istotną przeszkodą nawet w do-
brze zorganizowanych systemach i szpitalach w krajach za-
chodnich. Argument, że wiedza w tym zakresie jest wymagana 
na egzaminie specjalizacyjnym z położnictwa i ginekologii  
– zarówno w starym, jak i nowym trybie, jest ułomny, bowiem 
w tego typu postępowaniu liczą się doświadczenie i należyta 
dbałość o zachowanie istotnych elementów w zakresie działa-
nia policyjnego i lekarskiego, mających w konsekwencji słu-
żyć wykryciu sprawcy. Bezpowrotna utrata lub zniekształce-
nie śladów, w wyniku choćby nieświadomie nieumiejętnego 
postępowania, prowadzi do nieuzyskania należytych materia-
łów dowodowych, a co za tym idzie − uniknięcia odpowie-
dzialności karnej przez sprawcę. Ma tu bowiem znaczenie nie 
tylko badanie stricte ginekologiczne ofiary, ale również wła-
ściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia i poinstruowanie ofia-
ry, szybkie zabezpieczenie płynów do badań toksykologicz-
nych (zwłaszcza iż bardzo szybko rozwija się „rynek” sub-
stancji podawanych ofiarom) czy zebranie śladów oporu de-
fensywnego ofiar. O ile ten ostatni aspekt nie jest właściwie 
realizowany nawet w zakresie oceny obrażeń w postaci otarć 
czy zadrapań w okolicy narządów płciowych kobiety, o tyle 
ocena obrażeń na przykład szyi, tułowia, nadgarstków (przy 
krępowaniu ofiary), maskowane ślady uderzeń, rażenia wyso-
kim napięciem, stosowania toreb polietylenowych w celu 
podduszania czy podtapiania mogą być z natury rzeczy łatwo 
niedostrzeżone i niekoniecznie ujęte w dokumentacji ogólne-
go badania lekarskiego ofiary, a także specjalistycznego bada-
nia ginekologicznego pod kątem przestępstwa zgwałcenia. 
Sugerowałoby to ewidentnie kluczową rolę funkcjonariusza będą-
cego jednocześnie lekarzem, najlepiej ginekologiem, a ponadto 
posiadającego uprawnienia biegłego kryminalistyki. Trudno bo-
wiem powierzać zadanie ujęcia „na świeżo” detali w protokole 
badania pokrzywdzonej (mimo wprowadzania coraz to no-
wych i obszerniejszych wzorów ‒ a ma to kolosalne znaczenie 
dla dalszego przebiegu sprawy) czy też sporządzenia doku-
mentacji fotograficznej ginekologowi ze szpitala, do którego 
akurat trafiła ofiara z pobliskiego miejsca zdarzenia. Oceny 
ogólnych obrażeń u ofiary – w zakresie choćby stawianego 
oporu czy zagrożenia życia – powinna dokonać osoba upraw-
niona i posiadająca odpowiednią wiedzę. Z kolei charakter 
przestępstwa seksualnego i tzw. powtórna wiktymizacja, ze 
względu na dobro psychiczne ofiary, wykluczają jej wielokrot-
ne przesłuchiwanie czy dokonywanie niekończących się oglę-
dzin ciała lub badań lekarskich pod kątem dokonanego prze-
stępstwa seksualnego. Konieczne wydaje się więc sporządzenie 
na świeżo precyzyjnej dokumentacji, w tym fotograficznej. Bada-
nia nie musi przeprowadzać lekarz sądowy. Pomijając kwestię 
nie zawsze szybkiej dostępności do wąskiego grona lekarzy tej 
specjalności, należy podkreślić, że bardziej wskazana jest 
obecność ginekologa. Praktyka szpitalna pokazuje, że ofiary 
lepiej reagują na dokonanie oględzin ciała przez ginekologa, 
jako lekarza „kobiecego”, potencjalnie obdarzonego przez nie 
większym zaufaniem w zakresie standardowego badania gine-
kologicznego, zwłaszcza gdyby zostało ono przeprowadzone 

w sposób kompetentny, zgodny ze współczesnymi wymoga-
mi. Chodzi nie tylko o kwestię właściwego dokonania badania, 
oględzin ciała mających na celu dostrzeżenie istotnych obrażeń 
oraz kluczowych śladów, umiejętne zebranie śladów biologicz-
nych i innych, ale także dokonanie czynności zabezpieczają-
cych ofiarę, w jakimś zakresie uspokajających ją po tak trauma-
tycznym zdarzeniu, na przykład podanie jej leków zabezpiecza-
jących przed chorobami przenoszonymi drogą płciową (po-
wszechnie oznaczanych już w piśmiennictwie jako sexually 
transmitted diseases – STD) po wymuszonym kontakcie seksu-
alnym czy środków zapobiegających ciąży. Ma to na celu 
oszczędzić ofierze kontaktów z kolejnymi lekarzami i roztrząsa-
nia charakteru zdarzenia. W związku z tym panuje też krytyczne 
podejście w kwestii powoływania lekarzy jako biegłych ad hoc 
w takich sprawach. Chodzi o powoływanie osób nie zawsze 
przygotowanych do wyrażania opinii w przypadku przestępstw 
na tle seksualnym, jest to bolączka również w wielu krajach za-
chodnich. Oddzielny problem stanowi brak lekarzy/funkcjona-
riuszy potrafiących efektywnie powiązać wyniki badania gine-
kologicznego ofiary napaści seksualnej ze śladami w miejscu 
zdarzenia. Kolejnym zagadnieniem, które należy zasygnalizo-
wać, jest problem tzw. innej czynności seksualnej. To obszerny 
zakres czynności na tle seksualnym wobec ofiary, stanowiący 
kwestię do oddzielnego opracowania. Wydaje się, że w ogól-
nym aspekcie i w odniesieniu do warunków polskich niniejsza 
definicja należycie go zakreśla: czynnością seksualną jest zacho-
wanie związane z szeroko pojętym życiem płciowym, które nie mie-
ści się w pojęciu obcowania płciowego, a polega na kontakcie cie-
lesnym sprawcy z osobą pokrzywdzoną lub przynajmniej na ciele-
snym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary (Sąd 
Najwyższy, uchwała z dnia 19 V 1999 r.). Przepisy w poszczegól-
nych krajach różnorodnie definiują tę kwestię, jednak wydaje 
się, że konieczne jest jej uzupełnienie o pojęcie doprowadzenia 
innej osoby do mentalnego, a więc np. wzrokowego tylko 
udziału w czynności seksualnej sprawcy lub innych osób (ob-
serwowania takich czynności), nawet przy braku seksualnego 
zaangażowania ofiary. Problem stanowi także kwestia zorgani-
zowania właściwych szkoleń w zakresie postępowania w przy-
padku przestępstw na tle seksualnym, i to zarówno dla lekarzy 
(personelu medycznego), jak i dla policjantów, Żandarmerii 
Wojskowej, sędziów oraz prokuratorów.
Ze względu na dobro ofiary i potrzeby procesu policyjno-le-
karskiego w zakresie identyfikacyjno-wykrywczym sprawcy, 
trzeba wszelkie czynności przeprowadzać jak najszybciej, pa-
miętając o zachowaniu podstawowych zasad. Należy do nich 
poinformowanie ofiary o tym, aby się nie myła i zachowała 
bieliznę oraz odzież w stanie ze zdarzenia w celu zachowa-
nia śladów. Warto też pamiętać, by unikać szkodliwych, po-
chopnych ocen ofiary dotyczących prowokującego ubrania 
czy poruszania się w niewłaściwej porze czy miejscach. Po-
nadto są również sytuacje, na przykład zgwałcenie 12-latki 
czy 80-latki, zwłaszcza połączone z zabójstwem, w których  
z oczywistych względów trudno mówić o jakiejkolwiek for-
mie sprowokowania sprawcy do ataku seksualnego, i należy 
bezdyskusyjnie dążyć do zidentyfikowania gwałciciela. Prze-
stępstwa tego typu obarczone są szczególnym obciążeniem  
i każde wypowiedziane słowo ma znaczenie dla dalszego po-
stępowania. Musimy więc być ostrożni ze sformułowaniami 
pisemnymi czy nawet luźno wygłaszanymi, bezpośrednimi 
uwagami, które potem mogą w niewłaściwy sposób cokolwiek 
sugerować prokuratorowi lub sądowi i np. działać na nieko-
rzyść ofiary czy też osoby pomawianej, podejrzanej lub oskar-
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żonej. Złożoność oceny tego rodzaju przestępstw jest skażo-
na więc dodatkowo powszechnymi osądami, niejednokrotnie  
‒ jak wiadomo ‒ krzywdzącymi. Należy też wziąć pod uwagę, 
że jeśli ofiara była zastraszana na przykład groźbą pozbawie-
nia jej życia, mogła w ogóle nie podjąć jakichkolwiek prób 
obrony, w związku z czym nie pojawiły się obrażenia i można 
odnieść mylne wrażenie, iż pozwoliła na kontakt seksualny.
Ważne jest jak najszybsze poszukiwanie śladów w miejscu zdarze-
nia, aby uniknąć na przykład celowego czy niecelowego ich zatar-
cia lub działania warunków atmosferycznych, jak i drobiazgowe 
jego przeszukanie w zakresie śladów potencjalnie pozostawio-
nych przez sprawcę ‒ i nie tylko tak banalnych jak chustecz-
ka, którą wytarł członka, prezerwatywy, gumy do żucia, ale 
także wydzielin lub wydalin pozwalających na stwierdzenie 
metabolitów (charakterystycznych dla przyjmowanych leków, 
substancji oraz dla określonych schorzeń, zwłaszcza rzadko 
występujących), co może pozwolić na podjęcie próby ziden-
tyfikowania sprawcy przestępstwa (nie tylko zgwałcenia),  
a przynajmniej na zawężenie grona osób podejrzanych po-
przez określenie profilu medycznego sprawcy z uwzględ-
nieniem dokumentacji medycznej. Należy pamiętać o przy-
padkach defekacji na ofiarę ‒ takie ślady także trzeba za-
bezpieczyć. Istotne jest ‒ jeśli sprawa dotyczy zgwałcenia  
w pomieszczeniu ‒ zabezpieczenie śladów nie tylko w zakre-
sie daktyloskopii (butelki, kieliszki, meble, okna, klamki), 
lecz również na przykład śladów na umywalce czy sedesie 
w celu m.in. pozyskania wydalin sprawcy i ich zawartości 
(by ustalić np. obecność plemników w moczu) czy substan-
cji zastosowanych u ofiary. Lista potencjalnie stosowanych 
substancji, ważnych dowodowo miejsc i śladów, które nale-
żałoby zabezpieczyć na miejscu zdarzenia ‒ czy to na terenie 
otwartym czy w pomieszczeniu ‒ jest długa. Omówienie tego 
zagadnienia przekracza ramy objętościowe artykułu. Zarów-
no rozmowy ze sprawcami skazanymi za przestępstwa sek-
sualne i ich wersje przebiegu zdarzenia, jak i zeznania ofiar 
wskazują na istotne niedopatrzenia w badaniu miejsca zdarze-
nia oraz w sposobie postępowania medycznego w stosunku 
do ofiar. Często można stwierdzić rozdźwięk między relacją 
sprawców i zeznaniami ofiar co do drobnych, lecz istotnych 
szczegółów dotyczących przebiegu zdarzenia, łącznie z takimi 
okolicznościami, jak porzucenie przez sprawcę niedopałków 
papierosów czy prezerwatywy w niezbyt dalekiej odległości 
od miejsca zdarzenia i niewykazanie należytej staranności  
w ich poszukiwaniu, gdy wiemy o tym, że sprawca na pewno 
palił papierosy w miejscu przestępstwa. Zdarza się także nie-
właściwe zabezpieczenie rajstop użytych przez sprawcę jako 
maski na twarz pod kątem zebrania z niej śladów jego śliny 
lub niewykazanie należytej staranności w zakresie lekarsko-
-ginekologicznego badania ofiary. Czasami, gdy badania są 
przeprowadzane w oddalonym ośrodku medycznym – dłu-
go po zdarzeniu i w sposób nieadekwatny do jego przebiegu  
– ofiary informują o zapamiętanych szczątkowych, lecz istot-
nych dla dalszego przebiegu postępowania szczegółach, ale 
one ulegają zatarciu bądź nie zostają powiązane ze śladami  
z miejsca zdarzenia, tym bardziej jeśli nie zostaną możliwie 
jak najszybciej ze sobą skojarzone jeszcze w miejscu zdarze-
nia. Niekiedy te zaniedbania przyjmują niewiarygodny wy-
miar. Przede wszystkim, zanim przybędą technicy kryminalistyki, 
funkcjonariusze muszą pamiętać o poruszaniu się w miejscu zda-
rzenia w taki sposób, aby nie zatrzeć śladów i niepotrzebnie nie 
nałożyć swoich śladów. Należy też tymczasowo ulokować ofia-
rę poza zasięgiem postronnych, ciekawskich osób. Oczywi-

ście, idealnym rozwiązaniem byłoby, aby w zabezpieczaniu 
śladów mogła uczestniczyć, jak już wcześniej wspomniano, 
jedna osoba będąca funkcjonariuszem Policji i lekarzem gi-
nekologiem, przynajmniej w przypadku postępowań doty-
czących poważnych przestępstw, połączonych na przykład  
z zabiciem ofiary, czy czynów wyjątkowo brutalnych lub zda-
rzeń seryjnych. Zorganizowanie takiej sekcji nie zajmie dużo 
czasu, zwłaszcza przy istniejących możliwościach współpra-
cy i nawiązania kontaktów z podobnymi sekcjami do spraw 
przestępstw seksualnych, mającymi wieloletnią historię  
i doświadczenie, działającymi w innych krajach, na przykład 
w amerykańskiej FBI czy policji w RPA lub w Rosji. Warto 
dodać, że połączenie metod kryminalistyczno-medycznych znajdu-
je zastosowanie w innych kategoriach przestępstw, wobec których 
wiedza medyczna jest przydatna do takich czynności, jak ocena 
obrażeń u ofiar, nakreślenie charakteru zdarzenia, na podstawie 
określonych przesłanek medycznych podjęcie próby profilowania 
i zidentyfikowania sprawcy, zwłaszcza w przypadku przestępstw 
przeciwko życiu i zdrowiu oraz zwalczania terroryzmu. 
Lekarze pracujący w szpitalach obawiają się udziału w postę-
powaniu, przesłuchaniach, bycia świadkiem – kosztem pracy 
w szpitalu czy praktyki prywatnej – wydawania istotnych dla 
ofiary i sądu protokołów i opinii, możliwego wysnucia zbyt 
daleko idących lub asekuracyjnych sformułowań, narażenia 
się na pretensje ze strony ofiary w przypadku sporządzenia 
dokumentacji nie po jej myśli czy wreszcie odwetu ze strony 
sprawcy zgwałcenia. Dlatego powinien dokonywać tego nie-
jako z „urzędu” lekarz ‒ funkcjonariusz Policji. 
Korzystne zatem byłoby wyodrębnienie z wydziału do walki  
z przestępczością przeciwko życiu i zdrowiu wyspecjalizowa-
nej sekcji przestępstw seksualnych. Należy pamiętać, że tego 
rodzaju przestępstwa obejmują także wykorzystywanie dzieci, han-
del ludźmi, przemoc domową, prostytucję – zwłaszcza wymusza-
ną, a nawet handel organami. Przestępstwa o charakterze sek-
sualnym pojawiają się jako działania „uboczne” w przypadku 
porwań dla okupu, wzięcia zakładników, a zwłaszcza gdy są 
wśród nich kobiety, a także towarzyszą innym przestępstwom. 
Wymiana informacji jest możliwa wyłącznie między funkcjo-
nariuszami policji międzynarodowej, szczególnie w zakresie 
użytych substancji chemicznych i wiadomości specjalnych. 
Ma to również swój kontekst w obliczu narastania przestęp-
czości pospolitej, działań terrorystycznych czy eskalacji dzia-
łań wojennych ze skutkami dla kobiet czy dzieci. Na terenach 
objętych zamieszkami czy konfliktami zbrojnymi zgwałcenia 
stanowią „skutek uboczny” towarzyszący innym przestęp-
stwom i mają niekiedy wręcz charakter masowy. Najwyższe 
wskaźniki dotyczące przestępstw seksualnych odnotowano w ta-
kich krajach, jak Lesotho czy RPA. Wzrost tego typu przestępstw 
odnotowuje coraz więcej krajów, do niedawna uważanych za bez-
pieczne pod tym względem, jak na przykład kraje skandynawskie. 
Istotnym elementem przestępstwa zgwałcenia są również nie-
chęć, strach i wstyd przed zgłaszaniem ich przez ofiary. Wy-
maga to szczególnego podejścia.
Ofiary będące w dużej traumie często zapominają o tym, co 
powiedziały w toku postępowania i przeprowadzonych ba-
dań, jakie leki zalecono im po zdarzeniu. Już samo badanie 
sądowo-medyczne czy też ginekologiczne po zdarzeniu nosi 
znamię powtórnego dużego obciążenia dla zgwałconej. Waż-
na jest tu więc istniejąca w niektórych krajach instytucja  
tzw. adwokata ofiary jako osoby jej towarzyszącej i pomagającej 
w poszczególnych etapach postępowania, niezwykle istotna  
z racji stanu psychicznego ofiary po takim zdarzeniu.
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Niektóre wzmocnione metody przesłuchań podlegają krytyce, 
ale zdaniem organów ścigania bywają adekwatne do brutal-
nych metod działania sprawców, uwarunkowane są też niekie-
dy toczącymi się działaniami wojennymi i ich eskalacją wobec 
osób cywilnych lub działaniami terrorystycznymi i towarzy-
szącą im brutalizacją postępowania. Stosowanie wspomnia-
nych wzmocnionych metod przesłuchań, łącznie ze środkami 
farmakologicznymi w niektórych krajach i sytuacjach wy-
magających zdecydowanych działań, w opinii służb bezpie-
czeństwa publicznego powinno podlegać usankcjonowaniu  
w obliczu narastającej przestępczości pospolitej i zagrożenia 
terroryzmem. Przykładowo w dwóch przypadkach miały miej-
sce zdarzenia związane ze stosowaniem wyrafinowanych me-
tod wobec ofiar, w jednym z nich zgwałcenia dokonał członek 
organizacji terrorystycznej, a w drugim ‒ przeszkolony były 
pracownik wywiadu, stosujący substancje farmakologiczne 
wobec ofiar, ale także zażywający określone substancje, wsku-
tek czego zawiodło badanie wariograficzne. Wobec obu gwał-
cicieli zastosowano wzmocnione metody przesłuchań, w tym 
również z użyciem środków farmakologicznych. Jedną z ofiar 
gwałtu była córka osoby związanej z obronnością jednego  
z państw, dopatrywano się działania celowego. Okazało się 
jednak, że ofiara była przypadkowa. Sprawca drugiego prze-
stępstwa, niezależnie od popełnionego czynu, stanowił za-
grożenie dla struktur państwa, m.in. również ze względu na 
towarzyszący wątek śladów kontaktu z materiałami wybucho-
wymi. W niniejszym artykule przedstawiono metody postę-
powania jedynie w zarysie. Z oczywistych względów pełny 
zakres informacji nie powinien być ujawniany, nie może nosić 
znamion informacji instruktażowych1. 
Bardzo przydatne byłyby kontakty służbowe na przykład z doświad-
czonymi w zakresie przestępstw na tle seksualnym agentami 
specjalnymi FBI czy policjantami z krajów obciążonych wysokim 
wskaźnikiem tego rodzaju przestępczości. Takie szersze kontak-
ty stwarzają możliwość wymiany wiedzy oraz podzielenia się do-
świadczeniem. 
Materiał, który w konsekwencji można określić jako dowo-
dowy, powinien być zbierany już na miejscu przestępstwa 
lub zaraz po zdarzeniu. Przestępcy stosują ukradkiem sub-
stancje „wspomagające” zgwałcenie, podane ofierze w napo-
jach i obezwładniające ją, wpływające na nią w taki sposób, 
aby nie zdołała wyrazić sprzeciwu wobec zachowań seksual-
nych, lub wywołujące pobudzenie seksualne. Zazwyczaj pod 
pojęciem „pigułki gwałtu” kryje się GHB (gamma hydroxybutyric 
acid – kwas gamma-hydroksymasłowy, gamma-hydroksybu-
tylowy). Warto poświęcić uwagę tej substancji ze względu 
na jej popularność w negatywnym znaczeniu, jako swego 
rodzaju substancji „wzorcowej” służącej gwałcicielom do 
obezwładniania ofiary. Substancja uzyskała już określenie 
klubowo-dyskotekowej. Jej znamienną cechą jest szybki 
metabolizm, z moczu znika już po 12, a z krwi po 8 godzi-
nach. Jej ostatecznym metabolitem jest kwas bursztynowy, 
a ten nie zwraca szczególnej uwagi jako naturalny produkt 
przemian zachodzących m.in. w ludzkim organizmie w cy-
klu kwasu cytrynowego, tzw. cyklu Krebsa. Jak wiadomo, 
tolerowanie dawki czy to leku, czy takiej substancji jak kwas 
gamma-hydroksybutylowy jest cechą osobniczą i po zaży-
ciu już niewielkiej ilości GHB mogą pojawić się takie obja-
wy, jak zaburzenia równowagi, mdłości, wymioty, senność. 
Następstwem może być amnezja, ofiara nie pamięta, co się  
z nią działo, przy czym często jest całkowicie uległa wobec 
napastnika z powodu utraty świadomości. Zresztą jest to 

również przyczyną stosowania GHB np. w przestępstwach fi-
nansowych, zmuszaniu ofiary do bezwolnego podjęcia decyzji 
właśnie o charakterze finansowym, przestępstwach z użyciem 
kart kredytowych czy dotyczących podpisania dokumentów. 
W Polsce GHB znajduje się w grupie II-P (wykazu substancji 
psychotropowych, środków odurzających oraz nowych sub-
stancji psychoaktywnych2). Istnieje względna łatwość ama-
torskiego domowego pozyskania GHB z ogólnie dostępnych 
substancji, dlatego funkcjonariusze Policji powinni być uczu-
leni i zwracać uwagę na przykład na znajdujące się w posia-
daniu osoby podejrzanej „składniki” procesu otrzymywania 
GHB, jak: wodorotlenek sodu NaOH, spirytus rektyfikowany, 
gamma butyrolakton, woda destylowana, kwas cytrynowy, 
HCl oraz kolby, chłodnice, papierki wskaźnikowe, przy czym 
należy zwrócić uwagę, że produkt finalny może mieć postać 
krystalicznej soli, ale bardziej „praktyczne” jest pozostawienie 
produktu finalnego jako roztworu, gotowego do zastosowania 
w drinkach, będącego bezwonną i bezsmakową cieczą, niewy-
czuwalną dla ofiary. 
Substancjami stosowanymi w przestępstwach zgwałcenia są 
ponadto: ketamina oraz benzodiazepiny, szybko działające, za-
wierające komponentę euforyczną. Niektóre z nich pozostają  
w moczu i we krwi jedynie przez kilka godzin. Ofiary natomiast 
często nie szukają pomocy przez kilka dni od ataku seksual-
nego. Substancje te często wywołują również amnezję, a więc 
osoby zgwałcone nie są w stanie przypomnieć sobie szczegó-
łów zdarzenia seksualnego. Często nie znajdują na ciele oznak 
ataku, co tym samym sprawia wrażenie dobrowolności aktu 
seksualnego i niestety – istotnej dla postępowania sądowego  
– domniemanej zgody ofiary. I tak na przykład karty testowe 
typu drink safe dzięki swojej czułości pozwalają wykryć GHB 
na polu green circle oraz ketaminę – na polu pink circle. Po-
wstają jednak reakcje fałszywie dodatnie w przypadku napojów 
kolorowych, złożonych drinków klubowych, a niekiedy nawet 
z wodą z kranu. Trzeba też dodać, że dawki niektórych substan-
cji potrzebne do obezwładnienia 45–50-kilogramowej kobiety 
dla założonych przez napastnika celów są tak małe, że trudne 
do wykrycia. Kobiety powinny zachować szczególną ostroż-
ność, spożywając drinki, i to nawet w sytuacjach – zdawałoby 
się – niebudzących wątpliwości, nie wspominając o niepozo-
stawianiu drinka bez nadzoru. Trzeba pamiętać o szczegółach, 
bowiem nawet przy otwieraniu fabrycznie zamkniętej butelki 
w obecności potencjalnej ofiary substancja może się znajdować 
na przykład na kciuku osoby nalewającej drinka do naczynia. 
Warto wspomnieć również o lawinowo powstających substan-
cjach psychoaktywnych, prekursorach i ciągłej konieczności 
opracowywania szybkich testów do ich wykrywania.
Należy zwrócić uwagę na stosowanie wyrafinowanych związków 
chemicznych, np. substancji psychodelicznych, psychoaktyw-
nych, takich jak pochodne tryptaminy, piperydyny, katynonu, 
fenyloetyloaminy. Stosowane są środki empatogenne – rów-
nież w połączeniu z opioidami, dysocjanty, takie jak fency-
klidyna, ketamina i dekstrometorfan, pewne antycholinergiki 
czy rozprzestrzeniająca się flakka (alfa-PVP, alfa-pirolidyno-
pentiofenon), podobnie jak katynon – substancja będąca po-
chodną amfetaminy, nie wspominając o „starych” związkach 
chemicznych, np. kokainie, fentanylu, luminalu (pamiętajmy 
o odróżnieniu od luminolu, związku stosowanego do wykry-
wania śladów krwi, i procedurze określania mechanizmu po-
wstawania plam krwawych) czy alkoholu etylowym (nie tyl-
ko pitym jako tradycyjny alkohol, ale np. też z jednoczesnym 
zażyciem oksykodonu i hydrokodonu stanowiących składnik 
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względnie nowych leków przeciwbólowych i przeciwkaszlo-
wych), „dragach ulicznych” niezmieniających zabarwienia ani 
woni napoju, takich jak: GHB, rohypnol, ecstasy (MDMA), 
benzodiazepiny, barbiturany, tiopental sodu, chlorpromazyna, 
dimetylotryptamina (DMT) – choć ta np. znajduje się w Pol-
sce w grupie I-P – i dla uzyskania określonego efektu należy 
ją podawać drogą donosową, czy też LSD oraz skopolamina, 
kiedyś stosowana przez służby specjalne. Cechują się różno-
rakimi skutkami dla upatrzonej ofiary: z towarzyszącymi ob-
jawami zaburzeń percepcji czy nastroju, a w konsekwencji 
− przyzwolenia na czynności seksualne. Niezależnie od tego, 
czy mają charakter empatogenny, euforyczny czy wpływają 
na zjawisko amnezji, czy też wywołują wachlarz zachowań 
zależnie od wielkości dawki, tak jak dysocjanty, np. PCP − od 
zjawiska obojętności wobec otoczenia i wydarzeń wokół czy 
też poczucia siły do utraty motoryki i możliwości poruszania 
się, możemy uznać, że ich podanie ma na celu psychiczne  
i fizyczne obezwładnienie ofiary, łącznie z wywołaniem obja-
wów depersonalizacji, otępienia, niemożności poruszania się 
czy też euforii seksualnej, ale przede wszystkim ma wykształ-
cić u niej uległość. Co do stosowanych substancji, to zostały tu 
jedynie zasygnalizowane niektóre z nich, mające „zastosowa-
nie” w interesujących nas przypadkach przestępstwa zgwał-
cenia, wobec ich mnogości i bezustannego pojawiania się no-
wych, w tym kombinacji dwóch i więcej związków, jak np. 
w przypadku ecstasy, zwłaszcza gdy weźmiemy pod uwagę 
stosowanie zmian proporcji składników i dodawanie kompo-
nentów służących np. wzmocnieniu percepcji bodźców doty-
kowych i pobudzenia seksualnego w przypadku wspomnianej 
ecstasy ‒ łącznie z dodawaniem sildenafilu, w wyniku czego 
powstaje wręcz sextasy. Lista istniejących oraz pojawiających 
się nowych substancji psychotropowych, środków odurzających 
oraz prekursorów wydaje się nie mieć końca, o czym dobrze wie-
dzą wydziały do walki z przestępczością narkotykową oraz zakła-
dy chemii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych wraz  
z zespołem badań narkotyków.
W zakresie zabezpieczenia śladów na miejscu zdarzenia 
istotne są pewne czynniki, których znajomość i świadomość 
zachowania określonych rygorów mogą zdecydować o wy-
kryciu sprawcy. Wśród nich należy wymienić: 
 ▪ zasadność (i czy jest przestrzegana) stosowania podwój-

nych rękawiczek; 
 ▪ czas trwałości nasienia oraz wydzieliny pochwowej  

w standardowych warunkach na podłożu lateksowym 
(prezerwatywa), ewentualnie silikonowym, i w warun-
kach otoczenia; 

 ▪ zasadność zabezpieczania próbki moczu, liczbę pobra-
nych próbek, czas pobrania pierwszej próbki i kolejnych, 

 ▪ znaczenie stosowania chlorku sodu, zwanego solą fizjolo-
giczną, płynem fizjologicznym, będącego substancją obo-
jętną dla tkanek, zamiast chlorku potasu; 

 ▪ kwestię właściwości higroskopowych; 
 ▪ zachowanie procedur pobierania i zabezpieczania próbek 

podczas dokonywania wymazów waginalnych, analnych 
oraz oralnych, postępowanie z rejonem krocza, zasady do-
tyczące pobierania materiału z kanału szyjki macicy oraz 
przywiązywanie szczególnej wagi do rejonów anatomicz-
nych, np. sklepienia tylnego.

W ocenie ilościowej oraz jakościowej otrzymywanych pro-
fili jest ważny rejon pobieranego rozmazu, zwłaszcza obszar 
klatki piersiowej i szyi. Musimy brać pod uwagę standardowy, 
niekiedy skromny skład zestawu sexual assault kit, uwzględ-

niać kwestię zasadności badania kolpo- i anoskopowego (na 
ten temat istnieją bowiem różnorodne opinie w środowisku 
medycznym), rygoru stosowania w wymazach wacika anorec-
talnego i waginalnego oraz ich izolowania, stosowania UV do 
wykrywania nasienia czy wydzieliny pochwowej, śliny oraz 
potu nie tylko na stałych, ale też na nietrwałych podłożach, 
np. na śniegu, bo ze względu na m.in. klimat w Polsce ma to 
znaczenie. Chodzi nie tylko o fluorescencję, ale także ocenę 
trwałości i skuteczne uzyskanie materiału nadającego się do 
przesłania do laboratorium. Zakładając, że do przestępstwa na 
tle seksualnym doszło w mieszkaniu (budynku), warto pod-
kreślić, że należy zwrócić szczególną uwagę na urządzenia, 
sprzęty i miejsca, tak aby pozostawić je w stanie z czasu zda-
rzenia do czasu przybycia techników kryminalistyki – osób 
zabezpieczających scenę zdarzenia kryminalistycznego. God-
ne uwagi jest podjęcie próby określenia profilu medycznego 
sprawcy na podstawie śladów biologicznych.
Istnieje mnogość zestawów rape kit, tzw. zgwałceniowych,  
w niektórych krajach są one wyjątkowo profesjonalnie wypo-
sażone. Zalecana zawartość takiego najprostszego zestawu to: 
 ▪ jałowe wymazówki z zapewnieniem dostępu powietrza  

− 6−10 szt., 
 ▪ szkiełka podstawowe − 10 szt., 
 ▪ zestaw do pobierania cytologii, pojemnik na mocz (jało-

wy), do stosowania również w przypadku popłuczyn z jamy 
ustnej − 2−4 szt., 

 ▪ pipety i probówki, 
 ▪ 20 ml 10-procentowego roztworu etanolu i 200 ml 0,9-pro-

centowego roztworu NaCl, 
przy czym każda pobrana próbka powinna być skrupulatnie 
opisana. 
Konieczne jest zamieszczanie precyzyjnych informacji doty-
czących rodzaju materiału, daty, czasu pobrania, rejonu cia-
ła, danych identyfikacyjnych ofiary i − bezwzględnie − oso-
by (osób) pobierających materiał czy wręcz uczestniczących  
w działaniach przy ofierze zgwałcenia lub innego przestęp-
stwa (łącznie z personelem transportującym zwłoki), ze 
względu na możliwość powstania potrzeby identyfikacji DNA 
(dekontaminacja DNA) i w tym aspekcie choćby zastosowania 
podchlorynu sodu NaOCl. Przy okazji należy podkreślić klu-
czową rolę, wiedzę i opinię techników/ekspertów kryminali-
styki, których domeną są działania w zakresie zabezpieczenia 
śladów, tutaj jedynie sygnalizowane, zważywszy, że w tym 
artykule skupiamy się na przestępstwie zgwałcenia.
Na miejscu zdarzenia do zadań lekarza-funkcjonariusza, oprócz 
zabezpieczenia śladów w aspekcie kryminalistycznym, nale-
ży ustabilizowanie stanu ofiary, gdy istnieje zagrożenie życia,  
np. rozpoznanie obrażeń wewnętrznych zaistniałych przy poko-
nywaniu oporu ofiary, biciu, stosowaniu ostrych przedmiotów. 
Trzeba również uwzględnić możliwość wprowadzania przez 
napastnika do pochwy czy odbytu przedmiotów powodują-
cych urazy, niekiedy głęboko drążących, a na pierwszy rzut 
oka niewidocznych. Ich obecność w ciele ofiary nieprzytom-
nej może mieć fatalny skutek.
Ponadto należy przeprowadzić ogólne badanie fizykalne, 
również w zakresie wstępnej oceny objawów wynikających 
z zastosowania substancji wobec ofiary (senność, stan źre-
nic, pobudzenie, agresywność), potem jak najszybciej – ba-
danie ginekologiczne (byłoby wskazane dokonanie pewnych 
czynności wręcz jeszcze na miejscu zdarzenia) w pobliskiej 
placówce służby zdrowia, w odosobnionym, niekrępującym 
ofiary pomieszczeniu. Najlepiej, gdy badanie wykonuje gine-
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kolog-położnik, jednak badanie wykonane przez lekarza bę-
dącego funkcjonariuszem Policji poszerza możliwości ocenne 
już na samym początku postępowania. Trzeba zebrać wywiad 
na temat: wieku i danych ofiary, ewentualnego powiązania ze 
sprawcą, opisać okoliczności, czas i miejsce zgwałcenia, czas 
badania, przebieg zgwałcenia, rodzaje stosunków seksual-
nych, czy użyto przemocy, broni, czy ofiara była zastraszana, 
czy podano jej alkohol, narkotyki, czy nastąpił wytrysk, jeśli 
tak – to na jaką okolicę ciała − łącznie z włosami (co może 
zostać nie zauważone), czy sprawca miał wytrysk poza cia-
łem ofiary, wycierał się chusteczką itp., czy ofiara zmieniała 
odzież wierzchnią, bieliznę, kąpała się, podmywała, oddawała 
mocz, kiedy odbyła ostatni dobrowolny kontakt seksualny, czy 
stosuje antykoncepcję, i inne dane ginekologiczne. Należy pa-
miętać o dewiacyjnych działaniach sprawcy polegających na 
poniżeniu ofiary poprzez oddanie na nią moczu czy kału. Ten 
materiał również należy zabezpieczyć. Niezwykle istotne jest 
podjęcie próby bieżącego i efektywnego powiązania wyni-
ków ze śladami ujawnionymi w miejscu zdarzenia, co dotyczy 
zresztą wszelkich zdarzeń o podłożu kryminalnym. Ważne są: 
 ▪ ocena odniesionych urazów i wstępne ich opracowanie,
 ▪ pobranie materiału do badań bakteriologicznych,
 ▪ poinformowanie ofiary o potencjalnym zagrożeniu i podjęcie 

działań w zakresie zapobiegania zakażeniom przenoszonym 
drogą płciową oraz o zapobieganiu ciąży w wyniku zgwałce-
nia; należy podać tabletkę postkoitalną (np. Escapelle, Ella-
one) lub poinformować o możliwościach jej przyjęcia,

 ▪ rola psychologa.
Badanie medyczne należy przeprowadzić w czasie 72 godzin od 
zdarzenia, jednak istnieją przesłanki do podjęcia działania na-
tychmiast po nim. Przeprowadzając ogólne badania fizykalne, 
należy dokonać oceny od stóp do głowy, przywiązując naj-
większą wagę do podbrzusza, ale także powierzchni ud, po-
śladków, okolicy odbytu, kończyn górnych, ust. Trzeba spraw-
dzić, czy nastąpiło naderwanie uszu, dokonać oceny okolicy 
szyi i piersi (ślady ugryzień, ślina). Należy także zbadać, czy 
istnieją obrażenia związane z przemocą: złamania, zwich-
nięcia (stosowanie dźwigni na stawy), wybroczyny, otarcia, 
ślady uderzeń, zranień ostrym przedmiotem, ślady przypala-
nia papierosami, wbijania igieł lub ostrych przedmiotów pod 
paznokcie, wstrzykiwania gorącej wody czy roztworu soli 
w określone miejsca, bicia „na mokro” niepozostawiającego 
śladów, bicia przedmiotem w pięty i podeszwy stóp, ścięgno 
Achillesa, określone miejsca na szyi, głowie, doły podkolano-
we, okolicę pachwinową, kręgosłup. Trzeba mieć na uwadze, 
że napastnicy, zwłaszcza seryjni, stosują niekiedy wyrafino-
wane i „wypracowane” metody zadawania bólu i wymusze-
nia zgody, nie tylko wykorzystując banalne metody, takie jak 
długotrwały zimny prysznic, zastraszanie strzykawką z igłą 
rzekomo zakażoną wirusem HIV, czy np. zamknięcie w szafie 
i długotrwałe uderzanie w nią. Ważne jest sporządzenie doku-
mentacji fotograficznej dotyczącej śladów, naniesienie do pro-
tokołu wszelkich, choćby niekiedy nieprawdopodobnych we 
wstępnej ocenie, uwag ofiary co do zachowania i postępowa-
nia sprawcy, dotyczy to zwłaszcza sprawców seryjnych. Mogą 
być schematyczni w postępowaniu, niekiedy jednak z rozmy-
słem celowo działać w sposób pozornie nieuporządkowany.
Badanie ginekologiczne jest przeprowadzane z użyciem 
wzierników, bez zastosowania związków chemicznych, 
w celu niezakłócenia obrazu. Wzierniki mogą zostać je-
dynie zwilżone, w razie konieczności, roztworem NaCl.  
W przypadku stosunku analnego należy dokonać badania  

per rectum. Badanie ginekologiczne przeprowadzamy w po-
zycji leżącej, kolankowo-łokciowej, kolankowo-piersiowej. 
Należy drobiazgowo opisać wszelkie spostrzeżenia i obraże-
nia dotyczące kobiecych narządów płciowych (podając ich 
lokalizację za pomocą rysunku, a najlepiej dokumentacji fo-
tograficznej). Istotne jest zwrócenie szczególnej uwagi na te 
miejsca u ofiary − adekwatnie do jej wieku oraz aktywności 
seksualnej − które najczęściej ulegają obrażeniom/otarciom 
w przypadku napaści seksualnej, a więc: błonę dziewiczą, 
dół łódkowaty cewki moczowej, spoidło tylne, okolicę warg 
sromowych mniejszych. Należy pobrać wymaz z przedsion-
ka pochwy i ujścia zewnętrznego szyjki macicy, stosując wy-
mazówkę, następnie odpowiednio przechowywaną przy do-
stępie powietrza. Trzeba więc pamiętać o generalnej zasadzie 
stosowania toreb papierowych do zabezpieczenia próbek. 
Gdy doszło do stosunku waginalnego, należy zabezpieczyć 
wydzielinę pochwową lub też stosując roztwór fizjologiczny 
NaCl, wykonać popłuczyny pochwowe, a także pobrać roz-
maz cytologiczny z szyjki macicy i kanału. W tym celu stosu-
je się odpowiednio probówkę i pipetę oraz zestaw do pobie-
rania cytologii. Badanie laboratoryjne pozwoli na wykrycie 
ruchomych plemników i innych istotnych dla identyfikacji 
składników nasienia, takich jak: fosfataza kwaśna, białko 
p30, antygen swoisty dla pęcherzyków nasiennych, a także 
antygeny układu ABO. Jeżeli założymy brak dobrowolnego 
kontaktu seksualnego wyrażonego przez ofiarę/pacjentkę, to 
wówczas obecność plemników w wydzielinie pochwowej 
pozwoli na potwierdzenie odbycia wymuszonego stosunku, 
przy czym ruchome plemniki mają zdolność przetrwania 
do ok. 8 godzin, nieruchome – do 24 godzin. W rozmazie  
z szyjki macicy ten czas ulega wydłużeniu. Przy zachowanej 
fizjologicznej temperaturze ciała (u żyjących ofiar), plemniki 
zachowują w pochwie pełną ruchliwość przez ok. 6–12 godzin, 
w jamie macicy przez ok. 3–7 dni, następnie plemnik ulega 
rozpadowi na główkę i wić, które można wykryć w pochwie 
do ok. 7–10 dni oraz w szyjce macicy i jamie macicy – do  
ok. 12–14 dni. W jamie ustnej można wykryć plemniki nieru-
chome w czasie od 2 do 30 godzin, w odbytnicy – 4–110 godzin,  
w odbycie – 2–44 godzin. 
W przypadku stosunku oralnego stosuje się jałową wyma-
zówkę, dokonując wymazu z jamy ustnej oraz z popłuczyn, 
przy czym użycie 10% roztworu etanolu utrwala DNA, za-
bezpieczając materiał w jałowym pojemniku, dodatkowo 
wpływa to na ograniczenie rozwoju bakterii. Jeśli w jamie 
ustnej doszło do wytrysku, należy uwzględnić fakt, że na-
sienie ulega szybkiemu rozkładowi pod wpływem enzymów 
zawartych w ślinie. 
U ofiary może się pojawić infekcja Gardnerella vaginalis  
w ok. 20%, w ok. 12 % − Trichomonas vaginalis oraz Neisseria 
gonorrhoeae, podobna częstość dotyczy Chlamydia trachomatis 
oraz 3−4% Treponema pallidum, a także u 0,5% – zakażenia  
o charakterze wirusowym HIV, HCV, HBV. Wymaga to dokonania 
testów diagnostycznych, na przykład w kierunku kiły. Należy 
pobrać materiał na posiew i przeprowadzić badania mikro-
biologiczne ze wszystkich istotnych miejsc wymuszonego 
kontaktu seksualnego: pochwy, szyjki macicy, gardła, odby-
tu, także pod kątem zakażenia chlamydiozą i rzeżączką.
W przypadku pojawienia się konieczności profilaktyczne-
go podania antybiotyków należy rozważyć zastosowanie:  
w przypadku zakażenia Chlamydia trachomatis − azytromy-
cyny w doustnej dawce 1 g lub doksycykliny – 100 mg doust-
nie co 12 godzin przez okres 7 dni.
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Jeżeli doszło do zakażenia Neisseria gonnorhoeae, podajemy 
ciprofloksacynę 500 mg doustnie w jednorazowej dawce, oflo-
ksacynę albo cefiksym 400 mg doustnie w dawce jednorazowej 
lub ceftriakson 250 mg domięśniowo w dawce jednorazowej.
W sytuacji zakażenia Gardnerella i Trichomonas vaginalis, 
należy podać metronidazol 2 g doustnie w dawce jednorazo-
wej lub 1 g co 12 godzin w ciągu jednej doby.
Jeżeli doszło do zakażenia kiłą, podajemy penicylinę benzaty-
lową G w jednorazowej dawce 2,4 mln IU IM lub doksycykli-
nę doustnie w dawce 100 mg dziennie przez 14 dni lub tetra-
cykliny drogą doustną w dawce 500 mg dziennie przez 14 dni.
Podając antybiotyki, należy brać pod uwagę bezpieczeństwo 
ich stosowania, w przypadku gdy ofiara jest w ciąży, a także 
uwzględnić możliwość istnienia u ofiary reakcji alergicznej na 
poszczególne antybiotyki. Ponadto może się pojawić koniecz-
ność podania leków przeciwwymiotnych w razie nasilonej re-
akcji ofiary na duże dawki antybiotyków.
Należy też pamiętać o: 
 ▪ wykonaniu u ofiary testu w kierunku zakażenia wirusem 

HIV (powtórzyć po 6 tygodniach), przy czym jest wskaza-
ne wdrożenie postępowania antyretrowirusowego z zasto-
sowaniem lamiwudyny 150 mg co 12 godzin i zidowudyny 
300 mg co 12 godzin przy stosowaniu przez 28 dni;

 ▪ postępowaniu przeciwtężcowym u kobiet wcześniej niesz-
czepionych oraz o potrzebie podania szczepionki przeciw-
ko WZW typu B, jeśli ofiara zgwałcenia nie przeszła pełne-
go cyklu szczepienia.

W leczeniu i dawkowaniu należy uwzględniać takie czynniki, 
jak wiek (dziewczynki) i ciąża u ofiary oraz różne nazwy han-
dlowe preparatów.
Statystycznie ryzyko zajścia w ciążę wskutek zgwałcenia wyno-
si ok. 5−6%. Należy ustalić datę ostatniej miesiączki, zbadać, 
czy stosowano antykoncepcję oraz wykonać test ciążowy  
i ewentualnie wprowadzić antykoncepcję z użyciem środków 
postkoitalnych (Escapelle, EllaOne) lub określonych schema-
tów preparatów antykoncepcyjnych, np. Levonorgestrel, przy 
czym w przypadku, gdy ofiara wymiotowała w ciągu godziny 
od zażycia tabletki, należy podać ją powtórnie. Levonorgestrel 
w dawce 750 mikrogramów (Vikela, Levonelle 2, NorLevo, 
Postinor2) podajemy w schemacie 2 tabletek jednorazowo  
w ciągu 5 dób od ataku seksualnego. Jeśli dawka wynosi 30 mi-
krogramów (Microval, Microlut, Norgestrol), wówczas poda-
jemy 50 tabletek albo 40 tabletek, gdy dawka wynosi 37,5 mi-
krograma (Ovrette), aby osiągnąć łączną wielkość dawki 1500 
mikrogramów preparatu progesteronowego. Pierwszą dawkę 
2 tabletek preparatów złożonych estrogenowo-progestero-
nowych podajemy w ciągu 72 godzin od napaści seksualnej  
i niezabezpieczonym wymuszonym stosunku, a drugą dawkę 
2 tabletek po upływie kolejnych 12 godzin przy składzie 50 
mikrogramów komponenty estrogenowej i 250 mikrogramów 
komponenty progesteronowej (Fertilan, Eugynon 50), podob-
nie gdy skład tabletki wynosi 50 mikrogramów komponenty 
estrogenowej + 500 mikrogramów komponenty progesterono-
wej (Noral, Nordiol, Neogynon, Ovral). W przypadku prepa-
ratu złożonego estrogenowo-progesteronowego podajemy 30 
mikrogramów + 150 mikrogramów (Lo/Femenal, Microgynon 
30) lub 30 mikrogramów + 300 (Rigevidon, Nordette, Ovral L), 
stosując schemat 4 tabletki po 72 godzinach i ponownie daw-
kę 4 tabletek po upływie kolejnych 12 godzin. Należy zwrócić 
uwagę na dostępność preparatów w poszczególnych krajach.
Nie można zapomnieć o ocenie stanu psychicznego i emocjo-
nalnego ofiary, zwłaszcza świeżo po zdarzeniu. W przypadku 

porwania wystarczyło wprowadzić ofiarę do pomieszczenia 
wysmarowanego krwią (zwierzęcą), aby całkowicie złamać 
jej opór. Istnieje też celowe prowokowanie upatrzonej ofiary 
do stawiania oporu, aby wzmocnić w napastniku(-ach) agre-
sję i motywację do popełnienia czynu. Podejmowane są też 
próby ochrony kobiet przed zgwałceniem z zastosowaniem 
różnorodnych środków, na przykład „uzębionej” wkładki do-
pochwowej stworzonej w RPA. 
Do gwałtu najczęściej dochodzi w pomieszczeniach za-
mkniętych, takich jak pokoje, piwnice (45%), w parku, le-
sie, polu, „skrótach” (30%), na ulicy (20%). Jeśli nastąpiło 
zgwałcenie, usiłowanie zgwałcenia, sodomia, zgwałcenie 
zbiorowe bądź ze szczególnym okrucieństwem, zoofilia 
(kynofilia), zwłaszcza w zakresie przymuszenia ofiary do 
obcowania płciowego ze zwierzęciem, lub zabójstwo ofiary 
(zazwyczaj kobiety) o podłożu seksualnym, wówczas poja-
wia się szczególny obowiązek zabezpieczenia śladów i wła-
ściwie wykonanego badania ofiary. Ślady mogą znajdować 
się zarówno na pościeli, meblach, w samochodzie, na dywa-
nie, podłodze, jak i na trawie, gdzie nastąpiła napaść − od-
dzielną kwestię stanowi problem identyfikacji śladów bio-
logicznych na pewnych rodzajach podłoża, na chusteczkach 
higienicznych, ręcznikach, którymi wycierała się ofiara lub 
sprawca. Analizując ślady, często trzeba być bardzo prze-
widującym, gdyż na przykład ślady białka na trawie mogą 
pochodzić z rozbitych jaj ptasich, które spadły z gniazd na 
drzewach. Dotyczy to także skrobi czy wydzieliny ropnej 
lub pochwowej. Trzeba dodać, że dobowa ilość wydzieliny 
pochwowej u zdrowej kobiety zmieściłaby się w łyżeczce 
od herbaty, a więc nie należy się spodziewać na podłożu 
rozległych plam czy śladów. Nie da się w całości przewi-
dzieć „standardowej” sytuacji zastanej w miejscu zdarze-
nia, zależnej przecież od specyfiki miejsca i od zachowania 
sprawcy. Należy uwzględniać specyfikę określonych środo-
wisk i zachowań – np. w związku z częstym zażywaniem 
narkotyków i alkoholu przez studentów, w tym środowisku 
częstsze jest wykorzystywanie ofiar będących pod wpływem 
tych środków niż zgwałcenie z typowym użyciem siły. Ma 
to znaczenie choćby w zakresie oceny nikłych śladów obro-
ny lub ich zupełnego braku.
Ejakulat zawiera treść komórkową (cellularną) − gamety mę-
skie – plemniki (ok. 10% objętości) oraz niekomórkową (non 
cellular) pochodzącą z pęcherzyków nasiennych, najądrzy, 
gruczołów opuszkowo-cewkowych oraz gruczołu krokowe-
go. W części niekomórkowej znajdują się także putrescyna, 
spermina, spermidyna i kadaweryna, witamina C, prostaglan-
dyny, lipidy, aminokwasy, enzymy, hormony steroidowe, wita-
mina B12, fruktoza, cholesterol, mocznik, cynk, potas, wapń, 
magnez, selen. Ejakulat to przeciętnie ok. 2−5 ml, zawiera 
60−150 mln plemników. Ok. 90% z nich wykazuje ruchliwość 
w chwili ejakulacji.
Poniżej przedstawiono wskazówki praktyczne dotyczące za-
bezpieczania śladów w przypadku przestępstwa zgwałcenia.
 ▪ Plamy z ubrania − zabezpiecza się skrawki zawierające 

materiał biologiczny po ich wysuszeniu na powietrzu, bez 
wykorzystania urządzeń.

 ▪ Płyn pochwowy − pobiera się pipetą lub za pomocą wy-
mazówek z zestawu. Wykonuje się popłuczyny pochwowe. 
Stosuje się jałowe wymazówki. Wykonane na sterylnym 
szkiełku wymazy zabezpiecza się.

 ▪ Okolica krocza i ud − wysuszone plamy nasienia pobiera 
się za pomocą jałowych zwilżonych wymazówek.
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 ▪ Włosy łonowe − zabezpiecza się włosy łonowe ofiary, wy-
cinając je; należy podjąć próbę zidentyfikowania włosów 
sprawcy na przykład na wzgórku łonowym ofiary.

 ▪ Zaschnięte plamy na meblach, podłodze − delikatnie zdra-
puje się i zabezpiecza w papierowej kopercie.

Oczywiście ze względu na procesy rozpadowe plemników  
– im starsze plamy, tym mniejsza szansa na ich identyfikację 
w całości.
Świeżą plamę nasienia na materiale ubraniowym zwil-
ża się kilkoma kroplami 0,9-procentowego roztworu Nacl  
na ok. 30−60 minut, gdy plama jest starsza − na 2−6 godzin. 
Skrawek umieszcza się na szkiełku i wysusza na powietrzu, 
bez wykorzystania gorącego powietrza z urządzeń. Następnie 
utrwala się je, stosując hematoksylinę, eozynę i błękit mety-
lenowy, aby doprowadzić do wybarwienia części plemnika  
w postaci główki i wici, co pozwoli na ocenę w optycznym 
mikroskopie fazowym.
Ocena pozostawionych śladów nasienia odbywa się z wykorzysta-
niem światła UV (lub alternatywnych źródeł światła). Iluminacja 
pozwala ekipie kryminalistycznej wstępnie ujawnić niewi-
doczne gołym okiem plamy nasienia i zabezpieczyć obszary 
o najwyższej wartości dla postępowania. Nie jest to jednak 
metoda specyficzna, bowiem fluorescencję spowodowaną 
zawartością choliny wywołują też inne substancje zawierają-
ce albuminy, np. wydzielina z nosa czy wydzielina pochwo-
wa fizjologiczna, a więc występująca na skutek stymulacji 
estrogenowej, czy niefizjologiczna − jako wynik infekcji 
waginalnych i chorób przenoszonych drogą płciową (STD)  
i wreszcie detergenty. 
Materiał zawierający domniemane ślady nasienia może podle-
gać testom chemicznym z użyciem metod kolorymetrycznych, 
np. testowi Florence na obecność choliny, testowi Brentamine 
na obecność fosfatazy kwaśnej czy testowi „kryształów” Bar-
berio z użyciem wodnego bądź alkoholowego roztworu kwasu 
pikrynowego, dającego w reakcji ze sperminą podłużne „igło-
wate” kryształy o żółtawym zabarwieniu. Są to testy jakościo-
we. Należy pamiętać o niezwykle istotnej roli badania gineko-
logicznego ofiary wykonanego przez osobę kompetentną.
Istnieją także inne testy i czynności pozwalające potwierdzić 
wykazanie ruchliwości plemników, np. fluorescencyjna hy-
brydyzacja in situ FISH − technika cytogenetyczna służąca do 
wykrywania w materiale genetycznym określonej sekwencji 
DNA za pomocą fluorescencyjnych sond DNA (FISH), znaj-
dująca również zastosowanie w położnictwie i ginekologii  
i mająca bezpośrednie i nieocenione przełożenie w diagno-
styce preimplantacyjnej w zakresie badania pojedynczej ko-
mórki polocytu czy blastomeru. Pozwala uniknąć podania za-
rodka, któremu jeden rodzic lub oboje przekazali określone 
wady genetyczne (w procesie zapłodnienia pozaustrojowego).  
W aspekcie kryminalistyczno-medycznym ta technika pozwa-
la na identyfikację nie tylko plemników, ale wszelkich mę-
skich komórek zawierających chromosom Y, co potwierdza 
kontakt między mężczyzną a kobietą.
Dalsze postępowanie obejmuje metody „non cellular markers” 
z zakresu identyfikacji specyficznych składników plazmy przy 
nieobecności plemników, najczęściej dotyczy to obecności 
fosfatazy kwaśnej oraz antygenu specyficznego/swoistego 
dla prostaty (PSA, p30), będącej glikoproteiną wytwarzaną 
w gruczole krokowym. Pozwala to zatem na skuteczną oce-
nę materiału biologicznego także w przypadku braku plemni-
ków w materiale, azoospermii czy mężczyzn po wazektomii 
oraz MHS-5 (seminal vesicle specific protein), a więc markera 

swoistego dla pęcherzyków nasiennych. Niniejszy artykuł sy-
gnalizuje jedynie pewne aspekty, bowiem na temat np. plam 
krwawych w miejscu zdarzenia czy fizjologicznych wydzielin 
i wydalin ciała ludzkiego powstają obszerne i odrębne specja-
listyczne opracowania, jednak należy podkreślić, że w zakre-
sie dotyczącym PSA jako antygenu specyficznego dla prostaty, 
a więc „męskiego”, wiadomo już o jego obecności u kobiet. 
Testy biochemiczne wykazujące obecność fosfatazy kwaśnej  
i PSA przydatne są w przypadku mieszaniny krwi z nasieniem. 
Obecne metody pozwoliły już na zidentyfikowanie śladowej 
obecności PSA także u kobiet: w moczu, osoczu z tendencją 
wzrostu stężenia wraz z wiekiem, ciąży czy zależnie od fazy 
cyklu menstruacyjnego, w płynie owodniowym, w utkaniu 
nowotworowym u kobiet chorych na raka piersi i macicy, ale 
również w płynie zawartym w torbielach piersi3. 
Istnieją dalsze metody typowania dotyczące DNA, w zakresie 
grup krwi ABO czy enzymów fosfoglukomutazy oraz pepty-
dazy A. 
Gdy występuje zanieczyszczenie materiału innymi wydzieli-
nami ciała, takimi jak wydzielina pochwowa, ślina, komórki 
epitelialne lub inne zanieczyszczenia pochodzenia komórko-
wego, można dokonać selektywnej degradacji, stosując pro-
teinazę K lub sól sodową kwasu dodecylosiarkowego (SDS, 
SLS). Grzyby, bakterie, trichomonas czy odsłonięte jądra ko-
mórkowe nabłonka epitelialnego pochwy również powodują 
uzyskanie fałszywie dodatnich wyników.
Ponadto są wdrażane coraz nowocześniejsze metody  
– np. spektrofluorymetria pojedynczego fotonu do rozróż-
niania nasienia pochodzącego od różnych napastników sek-
sualnych w przypadku zgwałcenia zbiorowego.
Jest oczywiste, że gdy ofiara wstaje po zgwałceniu dokona-
nym w pozycji leżącej, nasienie wypływa i zmniejszają się 
możliwości wykrycia plemników. W tej sytuacji na przykład 
„zanieczyszczony” nasieniem palec ofiary wprowadzony do 
pochwy i pobrane z niego plemniki można uznać jako mate-
riał dowodowy. W przypadku zgwałcenia przede wszystkim 
należy dokonać wstępnej oceny, czy doszło do kontaktu sek-
sualnego i jakiego obszaru ciała (jam ciała), w jakim czasie 
do niego doszło i ile czasu upłynie (upłynęło) od kontaktu, 
od zebrania śladów do momentu ich oceny, czy był to kon-
takt niechciany czy zamierzony, czy istnieje wstępna szansa 
identyfikacji sprawcy (czy jest on znany ofierze, czy też nie) 
w celu potencjalnej oceny nasienia (jeżeli jest) bądź jego 
składników konwencjonalnymi metodami serologicznymi: 
antygeny, enzymy, DNA. Trzeba wziąć pod uwagę uwarun-
kowania lokalne danego kraju i np. uwzględnić, że spory od-
setek stanowią sprawcy z zaburzeniami psychicznymi oraz 
nadużywający alkoholu, a przynajmniej będący pod jego 
wpływem w dniu zdarzenia.
Na skutek ogromnego stresu ofiara nie jest często świadoma, 
czy doszło do wytrysku i w jakim obszarze ciała lub też obok 
niego należy szukać materiału biologicznego, trudno jej oce-
nić ilość nasienia (a znajduje się ono również w preejakulacie), 
nie wie też, czy była stosowana prezerwatywa. W przypadku 
odnalezienia prezerwatywy można podjąć próby wykrycia 
nasienia i jego upływu. Sprawca, działając przypadkowo lub 
nieostrożnie, mógł porzucić prezerwatywę w pobliżu miej-
sca zgwałcenia. W świetle dziennym trudno wykryć plamy 
zaschniętego nasienia, w tym celu pomocne będzie światło 
UV; pobrane za pomocą wacików z jam ciała (pochwy, od-
bytu, jamy ustnej) substancje o charakterze płynnym powin-
ny zostać wysuszone w warunkach swobodnego przepływu 

TECHNIKA KRYMINALISTYCZNA

POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU PRZESTĘPSTWA ZGWAŁCENIA



                             

74 KWARTALNIK POLICYJNY 3/2018

powietrza przez ok. 60 minut i nie mogą być umieszczane  
w nieprzewiewnych pojemnikach, na przykład w plastiko-
wych torebkach.
Ponadto konieczne jest zebranie wywiadu i dokonanie obserwacji 
ofiary w zakresie określonych objawów: trudności z oddychaniem, 
wymiotów, nudności, poczucia upojenia alkoholowego przy całko-
witym niespożywaniu alkoholu bądź spożywaniu jego nieznacz-
nych ilości, niekontrolowanego oddawania kału, moczu, nagłych 
zmian temperatury ciała z towarzyszącą nadmierną potliwością, 
nadwrażliwością zębów, nadmiernego stopnia wypowiadania się, 
niewyraźnego widzenia, luk w pamięci.
Należy także zbadać możliwości oceny elementów morfo-
tycznych pochodzących ze śliny, jak również dokonać iden-
tyfikacji samej śliny w przypadku gryzienia ofiary zażyciowo 
z odpowiednich rejonów ciała (piersi, szyi, ramion, poślad-
ków) czy ze zwłok (przeprowadzenie próby identyfikacji  
− ślina ludzka czy zwierzęca (identyfikacja samej śliny – na 
podstawie obecności ptialiny, enzymu trawiennego, nato-
miast różnicowanie na ludzką i zwierzęcą – z zastosowaniem 
elektroimmunoprecypitacji, precypitacji na żelu agarowym) 
oraz wydzieliny pochwowej, np. na palcach czy bieliźnie 
potencjalnego napastnika seksualnego i ofiary. Jeśli chodzi 
o sposoby oceny płynu preejakulacyjnego oraz zawartości 
(lub nie) plemników, to znaczenie ma tu rozmaz cerwico-
waginalny oraz wzięcie pod uwagę możliwych statystycznie 
przypadków wazektomii czy aspermii, jak i jak aplazji czy hi-
poplazji jąder, nieprawidłowości hormonalnych dotyczących 
jąder, przysadki czy gruczołu tarczowego, napromienienia 
jąder, stosowania narkotyków, wpływu substancji toksycz-
nych, obecności nowotworu, żylaków powrózka nasiennego, 
przebycia zapalenia przyusznic, gruźlicy, rzeżączki, przewle-
kłego alkoholizmu czy częstych ejakulacji, a nawet wpływu 
podwyższonej temperatury oddziałującej na mosznę, użytecz-
ności badania FISH, zwłaszcza w określonym czasie od wy-
stąpienia zdarzenia zgwałcenia, jak i tego, w jakim stopniu 
konwencjonalne zestawy typowania DNA mają tu znaczenie, 
specyfiki penetracji waginalnej, analnej lub oralnej w kontek-
ście przetrwania materiału biologicznego.
Należy podkreślić, że niezmiernie istotne znaczenie ma to, jakie 
informacje muszą jak najszybciej zostać przekazane osobie po-
krzywdzonej – najlepiej bezwzględnie jeszcze na miejscu zda-
rzenia – a dotyczą one właściwego postępowania z jej strony  
w zakresie zachowania śladów – kąpiel, prysznic, oddanie moczu, 
a także jakie informacje trzeba od niej uzyskać – a są to dane  
nt. rodzaju kontaktu seksualnego, czy doszło do wytrysku, daty 
ostatniej miesiączki, ostatniego dobrowolnego kontaktu sek-
sualnego, stosowanej antykoncepcji, wyglądu sprawcy, tego, 
czy stosował przemoc fizyczną, groził bronią; podania narko-
tyków, spożywania alkoholu, jak również zalecenia dotyczą-
ce jak najszybszego badania lekarskiego ogólnego i gineko-
logicznego, zagrożenia bakteriologicznego, podania leków. 
Szczególne traktowanie dotyczy kobiet niepełnoletnich  
i tych, dla których był to pierwszy w życiu kontakt seksualny. 
Ważna jest świadomość, na jakie najbardziej istotne elementy 
należy zwrócić uwagę na miejscu zdarzenia typu zgwałcenie  
w kontekście kryminalistyczno-medycznym, w tym specyfi-
kę lokalizacji zdarzenia, specyfikę samego zdarzenia, sposo-
bu działania sprawcy.
Zakładając, że do przestępstwa na tle seksualnym doszło  
w mieszkaniu (budynku), należy pozostawić urządzenia, 
sprzęty i miejsca w stanie z czasu zdarzenia, uwzględnić nor-
malne czynności fizjologiczne zakłócające obraz zbieranych 

śladów (oddawanie moczu, kału czy miesiączka) oraz doko-
nać próby określenia profilu medycznego sprawcy.
Oprócz narkotyków może nastąpić podanie łatwo dostęp-
nych leków, np. emetyków (środków wywołujących wy-
mioty). Poza oddziaływaniem bólowym na takie obszary jak 
łechtaczka czy wargi sromowe, ofiara może być uderzana  
w pięty, uciskana na tchawicę, uderzana mokrym ręcznikiem. 
Ślady przemocy mogą być ograniczane poprzez użycie ta-
kich materiałów, jak jedwab, plastikowa reklamówka z pia-
skiem, ucisk na szpary stawowe, nerwy międzyżebrowe za 
pomocą twardej gumy. Napastnicy mogą zastosować kubo-
tan, a także napoje gazowane do oddziaływania na zatoki, 
zalewanie wodą, podać pieprz do jam nosa. Ze względu na 
to funkcjonariusze muszą zwracać baczną uwagę na obec-
ność niekiedy pozornie niezwiązanych ze zdarzeniem śladów  
w miejscu przestępstwa, np. opakowań po lekach, czy na re-
lację ofiary dotyczącą zachowań sprawcy wobec niej.
Problem stanowi wykrycie śladów w zwłokach, gdy przestęp-
stwu zgwałcenia towarzyszy zamordowanie ofiary. Istnieją 
raporty naukowe, dotyczące czasu i stanu przetrwania plem-
ników w zwłokach podlegających wpływom różnych czynni-
ków środowiska, jednak w sposób oczywisty jest to uzależ-
nione choćby od miejsca i warunków, w jakich przebywały 
zwłoki (w wodzie czy glebie), przyśpieszonej mumifikacji  
i innych czynników. Badania w tym zakresie rzadko prowa-
dzone są nawet na farmach ciał. Nienaruszone plemniki znaj-
dowano w pochwie po 16 dniach, ale zakres czasowy dotyczył 
również ok. 30 dni i dłużej. W przypadku zwłok znajdujących 
się w wodzie obecność plemników może sięgać ok. 14 dni, 
zwłok zmumifikowanych − 5−6 tygodni, w próbkach pobra-
nych z jamy ustnej − około 4 dni. W wymazie z pochwy udaje 
się wykryć białko p30. Problematyczne jest określenie czasu 
śmierci na podstawie stanu plemników wyodrębnionych ze 
zwłok. Niekiedy ze zwłok pobiera się wymazy nawet przy 
wstępnym założeniu braku napaści seksualnej − czyni się to 
niejako z ostrożności, zwłaszcza w przypadku zwłok kobiet. 
Niekiedy uzyskane w ten sposób ślady potwierdzają, że do-
konano gwałtu. Podobnie jak w przypadku ciała żywej ofiary, 
trzeba pamiętać o tym, że wykrycie śladów może być nie-
możliwe w przypadku dysfunkcji seksualnych u napastnika, 
zastosowania prezerwatywy, działań mechanicznych, takich 
jak przemycie ciała ofiary, dokonanie irygacji pochwy, jamy 
ustnej bądź wreszcie wzięcie kąpieli czy płukanie gardła przez 
ofiarę jeszcze za życia.
Należy pamiętać, że ważne są − pozornie wydawałoby się  
− oczywiste szczegóły, które potem w dalszym opracowywaniu 
zdarzenia gdzieś umykają, oraz fakt, iż czynności wstępnych 
− niezwykle istotnych dla dalszego postępowania ocennego/
dowodowego i zabezpieczenia miejsca zdarzenia − będzie 
dokonywał niekoniecznie funkcjonariusz Policji z wyspecja-
lizowanego wydziału do walki z przestępstwami seksualnymi. 
W Polsce, niestety na razie takiej komórki organizacyjnej nie 
ma, choć oczywiście przydałaby się przynajmniej jedna dla 
postępowań choćby w trudniejszych przypadkach, podobnie 
jak i wyspecjalizowany szpitalny oddział ginekologiczny, ze 
względów logistycznych funkcjonujący w środku Polski, dla 
dobra ofiar i ograniczenia im traumy oraz skuteczności postę-
powania chociaż w wspomnianych bardziej skomplikowanych 
przypadkach.
Nawet w krajach z rozwiniętymi standardami medycznymi 
zwraca się uwagę, iż nie zawsze personel szpitala, i to nawet 
wysoce specjalistyczny w zakresie dotyczącym „standardo-
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wych” problemów ginekologii, jest w wystarczającym stop-
niu przygotowany do wykonania czynności w tym zakresie. 
Istotne jest także bardzo skrupulatne, niekiedy nawet wydawa-
łoby się zbyt drobiazgowe, podejście do sprawy, szczególnie  
w przypadkach zgwałceń seryjnych, ze szczególnym okru-
cieństwem czy też zakończonych zabiciem ofiary. Wówczas 
każdy szczegół, każdy starannie wypracowany element poten-
cjalnego profilu kryminalistyczno-medycznego może okazać 
się niezwykle przydatny w zidentyfikowaniu sprawcy. 

Artykuł oparty na doświadczeniach zawodowych autora. Pro-
blem zainicjowany podczas służby w Policji jako wymagający do-
skonalenia i pogłębiania, wspólny dla lekarza i funkcjonariusza. 
Opisane procedury, leki i dawkowanie są standardowo rekomen-
dowane w przypadku przestępstw na tle seksualnym, w zakresie 
wymaganym dla ginekologa. Niektóre informacje zostały uzyska-
ne od funkcjonariuszy policji z innych krajów – w ramach wy-
miany doświadczeń, za co autor artykułu serdecznie im dziękuje.

Słowa kluczowe: zgwałcenie, ofiara zgwałcenia, badanie lekarskie 
ofiary ogólne i ginekologiczne, medycyna sądowa, zestaw stosowany 
w przypadku przestępstwa zgwałcenia, choroby przenoszone drogą 
płciową, wydział policji do spraw zgwałceń (napaści seksualnych), 
wzmocnione metody przesłuchań, badanie wariograficzne 
Keywords: Rape, rape victim, medical/gynaecological examination, 
forensic medicine, rape kit, sexually transmitted diseases – STD, 
sexual assault department, enhanced methods of interrogation, poly-
graph examination

1 Więcej informacji można uzyskać po zalogowaniu na linkedin.com, 
wpisaniu sleyver3 i po uzyskaniu hasła dostępu do zasobów, udostęp-
nianych wyłącznie indywidualnie, bowiem zasoby te stanowią bazę 
danych tworzoną z policjantami i specjalistami z innych krajów.

2 Jest to wykaz substancji podzielonych na grupy, w zależności od stop-
nia ryzyka powstania uzależnienia w przypadku używania ich w celach 
innych niż medyczne oraz zakresu ich stosowania w celach zawartych 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w spra-
wie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz 
nowych substancji psychoaktywnych (Dz. U. poz. 1591), wykaz pre-
kursorów narkotykowych natomiast zawierają rozporządzenie (WE) 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004 r.  
w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. Urz. WE L 047  
z 18.02.2004) oraz rozporządzenie (WE) Rady nr 111/2005 z dnia  
22 grudnia 2004 r. określającego zasady nadzorowania handlu prekurso-
rami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. Urz. 
WE L 22 z 26.01.2005, s. 1; Dz. Urz. WE Polskie wydanie specjalne 
z 2005 r., t. 48, s. 1), pozostające w bezpośrednim związku z Jednolitą 
Konwencją Narodów Zjednoczonych o środkach odurzających z 1961 r. 
(Dz. U. z 1966 r. Nr 45, poz. 277), zmienioną protokołem z 1972 r.  
(Dz. U. z 1996 r. Nr 35, poz. 149) i Konwencją Narodów Zjednoczonych  
o substancjach psychotropowych z 1971 r. (Dz. U. z 1976 r. Nr 31, poz. 
180) oraz oficjalnymi wykazami rejestracyjnymi produktów leczniczych. 
Sama analiza działania w zakresie interesujących nas aspektów niektórych 
z zawartych w wykazie substancji to temat do oddzielnego artykułu.
Substancje psychotropowe 
Grupa I-P 
Grupa II-P 
Grupa III-P 
Grupa IV-P 
Środki odurzające
Grupa I-N 
Grupa II-N 

Grupa III-N 
Grupa IV-N 
Prekursory narkotykowe 
Kategoria 1 
Kategoria 2 
Kategoria 3
Prekursory narkotykowe podzielone są na kategorie zależnie od po-
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Summary

Medical-police aspects of proceedings in case of the 
offence of rape
In the present article there have been discussed medical-police as-
pects of proceedings in case of sexual offences, including the com-
plexity of that kind of cases, as well as a particularly difficult situation 
of victims of such acts, disturbing the most intimate sphere of life 
and constituting for them an extremely traumatic experience. The 
author, discussing the principles of preserving traces of such an in-
cident, as well as the medical procedure towards the victim, presents 
arguments for accepting a solution, in which actions would be per-
formed by one person, that is the police officer being a doctor with 
entitlement to medical-gynecological examination of the victim and 
additionally being an expert of forensic science, gifted for the effective 
work in the field and for protecting traces at the scene of the sexual of-
fence, and being able to connect obtained traces in a way allowing to 
detect the perpetrator. This demand especially relates to proceedings 
in case of serious crimes, connected for example with a murder of the 
victim, or exceptionally brutal acts or consecutive incidents.
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RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA  
W KONTEKŚCIE CZYNNOŚCI PROCESOWYCH

Organy ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości prowadzą i będą 
w przyszłości prowadzić coraz więcej czynności procesowych  
w ramach postępowań z udziałem cudzoziemców, zwłaszcza 
tych pochodzących z innych kręgów kulturowych, będą zatem 
musiały stawić czoła dotychczas nieznanym problemom, któ-
rych źródeł należy niewątpliwie poszukiwać w przełomowych 
zmianach, jakie obserwujemy w Europie w związku z otwar-
ciem granic (układ z Schengen), a zwłaszcza z ruchami mi-
gracyjnymi na niespotykaną dotychczas skalę. Sytuacja taka 
implikuje z kolei konieczność nowego spojrzenia na metodykę 
pracy organów dochodzeniowo-śledczych, tak aby zapewnić 
maksymalną skuteczność prowadzonych postępowań. Trud-
ności, które mogą się pojawić, wynikają z faktu, że pomiędzy 
przeprowadzającym czynności procesowe a cudzoziemcem 
dochodzi do spotkania międzykulturowego mogącego po-
wodować wiele mniejszych lub większych problemów komu-
nikacyjnych, których tłem są różnice kulturowe. Pomimo tej 

konstatacji nie ulega wątpliwości, że obowiązujące na terenie 
RP prawo nie rozróżnia koloru skóry, języka czy specyficznych 
odrębności kulturowych osób, wobec których ma znaleźć za-
stosowanie i jako takie powinno być stosowane wobec wszyst-
kich. Zgodnie z art. 7 Konstytucji1 organy władzy publicznej 
zobowiązane są działać na podstawie i w granicach prawa, co 
w przypadku prowadzących śledztwa oznacza wykrycie spraw-
cy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej na podstawie 
przepisów prawa karnego. W realizacji tego celu znacznie mogą 
pomóc tzw. kompetencje międzykulturowe, którymi powinni 
legitymować się zwłaszcza ci przedstawiciele organów ściga-
nia lub wymiaru sprawiedliwości, którzy na co dzień mają do 
czynienia z cudzoziemcami wchodzącymi w konflikt z prawem  
(np. w związku z przestępczością transgraniczną). Kompeten-
cje te oznaczają profesjonalizm w postępowaniu z ludźmi bez 
względu na ich narodowość, kolor skóry czy pochodzenie. 
Wśród wielu czynników wyznaczających obszar kompetencji 
międzykulturowych przydatnych funkcjonariuszom prowadzą-
cym postępowania należy wymienić: znajomość form komu-
nikacji niewerbalnej, zainteresowanie innymi kulturami, zna-
jomość języków obcych czy wyczucie, kiedy należy działać,  
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a kiedy poczekać, tak aby skutecznie zrealizować koniecz-
ne czynności procesowe. Prowadzący czynności procesowe  
z udziałem cudzoziemców, zwłaszcza tych z krajów arabskich 
oraz regionów Azji Południowo-Wschodniej, powinni pamiętać, 
że oprócz języka ważną rolę odgrywa komunikacja niewerbal-
na. Jej znaczenie jest silnie uwarunkowane kulturowo i charak-
teryzuje się wieloznacznością. Można tu przytoczyć odmienną 
rolę przypisywaną gestom w różnych częściach świata. Dlatego 
dobrą strategią podczas wykonywania czynności procesowych 
z cudzoziemcami jest oszczędne ich stosowanie, dopóki nie 
nabierze się pewności, że zostaną poprawnie zrozumiane. Po-
dobnie komunikacja pomiędzy prowadzącymi czynności pro-
cesowe a cudzoziemcami obarczona jest ryzykiem pojawienia 
się wielu nieporozumień, co może doprowadzić do powstania  
tzw. barier komunikacyjnych, takich jak kierowanie się stereo-
typami. Należy podkreślić, że również cudzoziemcy nie są wol-
ni od stereotypowych wyobrażeń wobec naszej kultury. Podob-
ne reakcje może wywołać tzw. etnocentryzm, czyli ograniczona 
zdolność postrzegania ludzi z perspektywy innej niż własny 
model kulturowy. Biorąc pod uwagę liczne dodatkowe bariery 
i niedogodności występujące podczas czynności z cudzoziem-
cami pochodzącymi z różnych kultur, warto podjąć wysiłek  
w kierunku minimalizacji niekorzystnych bodźców wpływa-
jących na przebieg czynności procesowych. Wskazane byłoby 
zadbać chociażby o odpowiednie pomieszczenia w przypad-
ku przeszukiwania osób i ich odzieży, staranność wypowiedzi 
czy koncentrację w odbiorze komunikatów. Należy zadać so-
bie pytanie, czy obowiązujące w polskiej przestrzeni praw-
nej regulacje wychodzą naprzeciw wspomnianemu spotkaniu 
międzykulturowemu? Z uwagi na obszerność zagadnienia 
skupimy się najbardziej kluczowych czynnościach w proce-
sie wykrywczym, w trakcie których powinno stosować się  
tzw. dobre praktyki będące emanacją kompetencji między-
kulturowych. Podkreślam, że przesłanką ich stosowania po-
winna być chęć zwiększenia skuteczności prowadzonych po-
stępowań karnych.
Cenne wskazówki w będącej przedmiotem niniejszych roz-
ważań materii można odnaleźć w wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 17 września 2014 r., sygn. akt. I CSK 439/13, którego 
mocą oddalono skargę kasacyjną wyznawcy religii sikhijskiej 
poproszonego o ściągnięcie turbanu w ramach kontroli bez-
pieczeństwa na lotnisku. W pełni akceptując przedstawioną 
w uzasadnieniu judykatu argumentację, należy stwierdzić, że 
uprawnione organy prowadzące czynności procesowe z udzia-
łem cudzoziemców zobligowane są przede wszystkim do sku-
tecznego ich przeprowadzenia, a w konsekwencji zapewnienia 
bezpieczeństwa i porządku prawnego na terytorium RP. Pra-
widłowe zaś stosowanie funkcjonujących regulacji prawnych 
pozwala osiągnąć te cele bez generowania rzeczywistych 
bądź rzekomych problemów wynikających z różnic kulturo-
wych. Jest rzeczą bezsporną, że może dochodzić do konfliktów  
w przypadku zetknięcia się wartości wyznawanych przez oso-
by reprezentujące zwłaszcza odległe kręgi kulturowe a potrzebą 
egzekwowania prawa na terenie Polski. Ewentualne problemy 
powinny być rozwiązywane z uwzględnieniem następujących 
zasad. Po pierwsze, każda osoba przebywająca na terytorium 
naszego kraju podlega jego prawu i ma bezwzględny obowią-
zek go przestrzegać. Po drugie, odpowiednie służby prowadzą-
ce czynności, także z udziałem cudzoziemców, muszą działać 
na podstawie i w ramach obowiązującego porządku prawne-
go, który wyposaża je w określone kompetencje. Po trzecie, 
wspomniane służby mają obowiązek zapewnić przestrzeganie 

porządku prawnego, w tym ochronę życia i zdrowia obywate-
li, nawet kosztem ingerowania w dobra osobiste innych osób, 
np. związane z przedmiotem kultu religijnego. W tym bowiem 
przypadku wartość dobra chronionego, jakie stanowi bezpie-
czeństwo obywateli, jest obiektywnie wyższa niż wartość dobra 
indywidualnego, które z nim konkuruje. Cudzoziemcy w takich 
przypadkach nie mogą żądać wprowadzania względem siebie 
wyjątków ze względu na odmienność wyznawanych wartości. 
Natomiast powstałe napięcia wywołane spotkaniem organu pro-
cesowego z cudzoziemcem mogą zostać rozładowane przy uży-
ciu wspomnianych na wstępie kompetencji międzykulturowych 
skoncentrowanych na zrozumieniu odmienności innych kultur. 
Wielokrotnie mogą one skutecznie zapobiec niepotrzebnym in-
cydentom, doprowadzając do skutecznego egzekwowania pra-
wa w interesie obywateli.
Warto również przypomnieć, że w orzecznictwie sądów mię-
dzynarodowych wielokrotnie podkreślano, że zapewnienie bez-
pieczeństwa publicznego i porządku prawnego ma pierwszeń-
stwo przed koniecznością respektowania innych cennych war-
tości, takich jak wolność sumienia, myśli czy wyznania – spra-
wy Phull przeciwko Francji2, Mann Singh przeciwko Francji3.

ZATRZYMANIE

Zatrzymanie jest czynnością procesową (dochodzeniowo- 
-śledczą) lub administracyjno-porządkową. Zatrzymanie „pro-
cesowe” to krótkotrwałe pozbawienie wolności celem zasto-
sowania środka zapobiegawczego lub przymusowego dopro-
wadzenia osoby podejrzanej albo oskarżonego do organu pro-
cesowego4. Instytucja ta została uregulowana w art. 243−248 
k.p.k. i będąc środkiem przymusu procesowego, pełni funk-
cje właściwe dla tych środków poprzez przede wszystkim 
zapewnienie prawidłowego toku postępowania karnego lub 
wymuszenie spełnienia obowiązków procesowych5. Podobnie 
zatrzymanie zostało uregulowane w Konwencji o ochronie 
praw człowieka i podstawowych wolności6. Zgodnie bowiem  
z art. 5 ust. 1 lit. c Konwencji zatrzymanie spełnia funkcję za-
bezpieczającą oraz prewencyjną, gdyż ma na celu uniemożli-
wienie ucieczki po popełnieniu przestępstwa, służy rozstrzy-
gnięciu kwestii odpowiedzialności karnej, jak również zapo-
biega popełnieniu przestępstwa7.
Określone w art. 243 k.p.k. ujęcie obywatelskie stanowi środek 
przymusu, chociaż znacząco różni się od zatrzymania właści-
wego (art. 244 k.p.k.) i zatrzymania na żądanie organów pro-
cesowych (art. 247 k.p.k.). W przypadku tzw. ujęcia obywa-
telskiego mamy do czynienia z uprawnieniem do zatrzymania, 
a nie prawnym obowiązkiem osoby, która znalazła się w oko-
licznościach wskazanych w art. 243 § 1 k.p.k.8 Ma ono zatem 
charakter subsydiarny i dokonywane jest niejako w zastępstwie 
Policji lub innego uprawnionego organu, np. Straży Granicz-
nej czy Żandarmerii Wojskowej. Ujęcie może nastąpić jedynie  
w sytuacji schwytania danej osoby na gorącym uczynku prze-
stępstwa lub w pościgu podjętym bezpośrednio po jego po-
pełnieniu. Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego wymóg 
bezpośredniości pozostaje spełniony, jeśli sprawca nie został 
dostrzeżony w miejscu popełnienia przestępstwa, przy czym 
możliwe jest ustalenie kierunku jego oddalania się i dogonie-
nie przez zatrzymującego. Podobne stanowisko dotyczy utraty 
kontaktu wzrokowego ze sprawcą podczas podjętego za nim 
pościgu9. Z kolei podstawy do takiego obywatelskiego ujęcia 
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nie zachodzą wówczas, gdy nie prowadzono pościgu za spraw-
cą bezpośrednio po popełnieniu przestępstwa lub zaprzestano 
go, a następnie rozpoznano sprawcę w jakimś czasie po czynie. 
W takiej sytuacji pozostaje jedynie możliwość powiadomienia 
pierwszego napotkanego funkcjonariusza Policji, który ewentu-
alnie może dokonać zatrzymania takiej osoby10. W przypadku 
ujęcia obywatelskiego istotne jest, iż ujęty powinien być nie-
zwłocznie przekazany w ręce Policji. Bezzasadne przetrzymy-
wanie ujętego lub ujęcie pomimo braku do tego podstaw może 
pociągać za sobą odpowiedzialność karną za przestępstwo po-
zbawienia wolności stypizowane w art. 189 k.k.
Zatrzymanie właściwe (policyjne) może nastąpić wówczas, 
gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że dana osoba po-
pełniła przestępstwo, a zatem nie jest wymagana „oczywi-
stość” czynu zabronionego, która to z kolei musi wystąpić  
w przypadku prawa ujęcia. Zatrzymanie może mieć charakter 
fakultatywny lub obligatoryjny. Do fakultatywnego zatrzyma-
nia osoby podejrzanej dochodzi, gdy: 
 ▪ zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się albo zatarcia śla-

dów przestępstwa bądź nie można ustalić jej tożsamości; 
 ▪ istnieją przesłanki do przeprowadzenia przeciwko niej po-

stępowania w trybie przyspieszonym;
 ▪ popełniono przestępstwo z użyciem przemocy na szko-

dę osoby wspólnie zamieszkującej i zachodzi obawa, że 
ponownie popełni ona przestępstwo z użyciem przemocy 
wobec tej osoby, zwłaszcza gdy popełnieniem takiego prze-
stępstwa groziła. 

Aby zatrzymanie było legalne, należy ponadto wykazać istnie-
nie przesłanki dowodowej w postaci „uzasadnionego przypusz-
czenia, iż osoba zatrzymana popełniła przestępstwo”, a stopień 
owego „przypuszczenia” jest oczywiście niższy niż ten wyma-
gany do wszczęcia śledztwa. Sąd Apelacyjny w Katowicach 
wyraził pogląd, że obawa ucieczki lub ukrycia się zatrzymanego 
nie staje się realna w sytuacji, gdy do zatrzymania doszło w miej-
scu zamieszkania i nie znaleziono w mieszkaniu zatrzymanego 
jakichkolwiek dowodów świadczących o tym, aby planował 
on ucieczkę, pomimo że zatrzymany dopuścił się przestępstw 
oszustwa, przedstawiał się w rozmowach telefonicznych jako 
inna osoba, jak również że inna osoba podejrzana o współudział 
uciekła za granicę i obecnie trwają jej poszukiwania11.
Zatrzymanie obligatoryjne osoby podejrzanej może nastąpić 
po spełnieniu następujących przesłanek: 
 ▪ istnieje uzasadnione przypuszczenie popełnienia przestęp-

stwa, o którym mowa w art. 244 § 1b k.p.k.;
 ▪ popełniono przestępstwo określone w art. 244 § 1a k.p.k. 

przy użyciu broni palnej, noża lub innego niebezpiecznego 
przedmiotu w sytuacji, o której mowa w art. 244 § 1b k.p.k. 

Zatrzymanego należy natychmiast poinformować o przyczy-
nach zatrzymania i przysługujących mu prawach oraz sporzą-
dzić protokół, który odzwierciedla prawidłowość przeprowa-
dzenia tej czynności. Realizacja tego obowiązku nastąpi wów-
czas, gdy wymagany przez ustawę zakres informacji zostanie 
przekazany zatrzymanemu w sposób zrozumiały, a zatem  
w przypadku osoby niewładającej językiem polskim – za po-
średnictwem tłumacza. Zatrzymanemu na jego żądanie należy 
niezwłocznie umożliwić kontakt (osobisty lub telefoniczny)  
z adwokatem lub radcą prawnym, a także bezpośrednią z nimi 
rozmowę, przy której w szczególnych okolicznościach może 
być obecny zatrzymujący (art. 245 k.p.k.). W sytuacji, gdy 
zatrzymany jest cudzoziemcem, należy umożliwić mu nawią-
zanie kontaktu z właściwym urzędem konsularnym lub przed-
stawicielstwem dyplomatycznym. Do uprawnień zatrzymane-

go należy również możliwość złożenia do sądu zażalenia na 
zasadność, legalność oraz prawidłowość zatrzymania, a także 
prawo do badania lekarskiego (art. 15 ust. 5 ustawy z dnia  
6 kwietnia 1990 r. o Policji)12. W art. 247 k.p.k. uregulowane 
zostało zatrzymanie i doprowadzenie prokuratorskie, które ma 
charakter procesowy i może dotyczyć zarówno osoby podej-
rzanej (np. osoby, co do której zostało złożone zawiadomienie 
o popełnieniu przestępstwa), jak i podejrzanego. Zatrzymane-
go należy natychmiast zwolnić, gdy ustanie przyczyna zatrzy-
mania, a także jeżeli w ciągu 48 godzin nie zostanie on prze-
kazany do dyspozycji sądu wraz z wnioskiem o zastosowanie 
tymczasowego aresztowania. Należy go też bezwzględnie 
zwolnić, jeśli mimo przekazania do dyspozycji sądu w ciągu 
kolejnych 24 godzin nie doręczono mu postanowienia o zasto-
sowaniu tymczasowego aresztowania. Ponowne zatrzymanie 
osoby podejrzanej na podstawie tych samych faktów i dowo-
dów jest niedopuszczalne (art. 248 k.p.k.). 
Należy podkreślić, że zatrzymanie powinno być wykonane  
w sposób dyskretny, bez niepotrzebnej publiczności i osten-
tacji. Niestety, obserwacja otaczającej nas rzeczywistości 
pokazuje, że jest wprost przeciwnie, co powinno spotkać się  
z ostrą reakcją osób nadzorujących czynności zatrzymania. Na 
uwagę zasługuje przy tym fakt, iż zatrzymanie mężczyzny po-
chodzenia arabskiego powinno nastąpić przez funkcjonariuszy 
płci męskiej, gdyż obecność kobiety funkcjonariusza będzie 
odebrana jako dodatkowe upokorzenie i może wywołać nie-
planowaną agresję. Problem z pewnością może się pojawić 
w przypadku zatrzymania osoby będącej przedstawicielem 
tzw. „trzeciej płci”. W takiej sytuacji wydaje się, iż należało-
by zapytać osobę zatrzymaną, czy czuje się kobietą, czy też 
mężczyzną, bądź zapytać ją o płeć funkcjonariusza, który po-
winien dokonać zatrzymania. Niejednokrotnie może się rów-
nież pojawić problem z ustaleniem wieku osoby zatrzymanej, 
szczególnie wobec osób pochodzących z Azji Południowo- 
-Wschodniej. Należy też zwrócić uwagę na aspekt noszenia 
symboli lub strojów religijnych w przestrzeni publicznej. Jako 
przykład można przytoczyć problemy związane ze zrobieniem 
zdjęcia sygnalitycznego osobom w turbanach czy kobietom 
noszącym zasłonę głowy i włosów, jak również z użyciem 
psa służbowego, bowiem pies w kulturze muzułmańskiej jest 
uznawany za zwierzę nieczyste – „haram”.
Zatrzymanie cudzoziemca w wielu wypadkach wiąże się  
z problemem wzajemnej komunikacji. W takiej sytuacji istotną 
rolę odgrywa tłumacz, który jest swoistym łącznikiem między 
zatrzymanym a organem prowadzącym postępowanie. Szcze-
gólne znaczenie w toku całego postępowania, w tym przede 
wszystkim na początkowym etapie sprawy, gdy następuje 
zbieranie dowodów i określanie wstępnych hipotez śledczych, 
należy przypisać powołaniu sprawdzonego tłumacza, o czym 
jednak będzie mowa w dalszej części opracowania. 

PRZESZUKANIE

Przeszukanie jest czynnością procesową przeprowadzaną,  
w ramach toczącego się procesu, na podstawie przepisów  
art. 219−236 k.p.k. Należy wspomnieć, że specjalne regulacje 
dotyczące przeszukania znalazły się również w ustawie z dnia 
10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrorystycznych13. Prze-
szukanie często nazywane jest rewizją, zapewne dlatego, że 
taką nazwę zawierał Kodeks postępowania karnego z 1928 r.14 
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Celem przeszukania jest przede wszystkim:
 ▪ odnalezienie ukrywającego się podejrzanego (osoby podejrza-

nej), aby go ująć (zatrzymać lub przymusowo doprowadzić);
 ▪ znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie 

lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.
Zarządzenie i realizacja przeszukania muszą bezwzględnie re-
alizować powyższe cele, gdyż w przeciwnym razie mogą wy-
czerpywać znamiona czynu prawnokarnie wartościowanego 
w art. 231 § 1 k.k., np. przeszukania motywowanego chęcią 
dokuczenia komuś. Aby można było dokonać przeszukania, 
muszą istnieć uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że 
osoba podejrzana lub wymienione rzeczy znajdują się w po-
mieszczeniu lub innych miejscach. Zgodnie z art. 219 k.p.k. 
wyróżniamy przeszukanie: 
 ▪ pomieszczeń i innych miejsc (mieszkań, domów, garaży, 

pojazdów itp.);
 ▪ osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów (torebki, ak-

tówki, walizki, plecaka itp.). 
Przeszukanie osoby przewidziane w art. 219 k.p.k. należy od-
różnić od tzw. kontroli osobistej oraz przeglądania bagażu, 
która jest pozaprocesową instytucją przewidzianą przez usta-
wy szczególne. Trzeba podzielić pogląd, że w istocie kontrola 
osobista jest przeszukaniem, tylko dokonywanym poza pro-
cesem karnym i nieuregulowanym w Kodeksie postępowania 
karnego15. Policja, ABW czy inne uprawnione organy mogą  
w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych przeprowa-
dzić „przeszukanie operacyjne”, a wynik takiej czynności prze-
prowadzanej tajnie nie może stanowić dowodu w sprawie. Zasa-
dą jest, że przeszukanie prowadzi Policja lub inny uprawniony 
organ na polecenie sądu lub prokuratora. Z treści art. 220 § 1 
k.p.k. jednoznacznie wynika, że sąd nie może przeprowadzić 
tej czynności. W wypadku niecierpiącym zwłoki, tj. wtedy gdy 
zachowanie normalnego trybu przeszukania mogłoby grozić 
utratą dowodu, można zastosować regulację z art. 220 § 3 k.p.k. 
Przystępując do przeszukania pomieszczeń, osób, odzieży czy 
innych przedmiotów, takich jak np. walizki, torby podręczne, 
organ procesowy zobligowany jest respektować dyrektywy jego 
przeprowadzania określone w art. 227 k.p.k. Obligują one funk-
cjonariuszy do przeprowadzenia przeszukania z zachowaniem 
umiaru i poszanowania godności osób w nim uczestniczących. 
Chodzi zatem o to, aby stosować tylko takie środki, które są 
niezbędne do osiągnięcia w danych realiach celu tej czynności. 
Omawiana regulacja jest emanacją art. 3 Europejskiej konwen-
cji praw człowieka oraz art. 40 Konstytucji zabraniających po-
niżającego traktowania oraz karania, a także art. 30 Konstytucji 
podkreślającego przyrodzoną i niezbywalną godność człowie-
ka, którą zobowiązane są respektować władze publiczne. W tym 
miejscu należy wyraźnie podkreślić, że naruszenie wymogów 
zakodowanych w treści art. 227 k.p.k. nie czyni czynności nie-
skuteczną, zaś uzyskane dowody zachowują walor procesowy. 
Jednakże w razie naruszenia godności danej osoby lub wyrzą-
dzenia zbędnej dolegliwości lub szkody funkcjonariusz może 
ponieść odpowiedzialność karną przewidzianą w art. 231 k.k., 
a poszkodowany może dochodzić roszczeń z tytułu naruszenia 
jego praw osobistych (art. 23 k.c.) lub wyrządzenia mu szko-
dy (art. 415−420 k.c.) w drodze postępowania cywilnego prze-
ciwko Skarbowi Państwa. Jednoznacznie należy stwierdzić, że 
wskazane dyrektywy postępowania powinny być stosowane do 
wszystkich osób poddanych przeszukaniu, bez względu na kraj 
ich pochodzenia, kolor skóry czy wyznawaną religię. Przestrze-
ganie jednak tych reguł w przypadku cudzoziemców pozwoli 
na uniknięcie ewentualnych zarzutów stawianych przez osoby 

pochodzące z innych kręgów kulturowych, bardzo często pró-
bujące torpedować czynności procesowe pod pozorem rzekomo 
dyskryminujących zachowań organów je przeprowadzających.
Niewątpliwie naprzeciw wspomnianemu spotkaniu między-
kulturowemu wychodzi regulacja zawarta w art. 223 k.p.k., 
zgodnie z którą przeszukania osoby i odzieży na niej nale-
ży dokonywać w miarę możności za pośrednictwem osoby 
tej samej płci. Rozwiązanie takie jest szczególnie przydatne  
w stosunku do kobiet z kręgu kultury arabsko-muzułmańskiej, 
w której ich rola jest oparta na statusie przypisanym. Należy 
pamiętać, że powyższa dyrektywa nie znajdzie zastosowania 
w sytuacjach niecierpiących zwłoki, gdy okoliczności sprawy 
nie pozwalają na przeprowadzenie czynności przez osobę tej 
samej płci, np. policjant zatrzymuje podczas ucieczki sprawcę 
przestępstwa, i okazała się nim kobieta, a zachodzi uzasadnio-
ne przypuszczenie, że posiada broń, której wcześniej użyła. 
W takim też kontekście należy odczytywać dyrektywy prowa-
dzenia przeszukania zawarte w art. 227 k.p.k. traktujące o tym, 
iż przeszukanie lub zatrzymanie rzeczy powinno być dokona-
ne zgodnie z celem prowadzonej czynności, z zachowaniem 
umiaru i poszanowania godności osób, których ta czynność 
dotyczy, oraz bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dole-
gliwości. Dokonując przeszukania z udziałem cudzoziemców, 
należy mieć na względzie specyfikę często odmiennej kultury 
i innego wyznania takich osób, jak również wiążące się z tym 
tradycje i zwyczaje związane z noszeniem ubioru i przedmio-
tów kultu religijnego. 
W kulturze muzułmańskiej lewa ręka uważana jest za nieczy-
stą, dlatego też nie można jej używać przy jedzeniu lub wita-
niu się. Jeszcze bardziej jednoznacznie w kulturze tej brzmi 
zakaz dotykania Koranu lewą ręką. Zasada ta ma szczególne 
znaczenie w sytuacji, gdyby zachodziła konieczność przeszu-
kania i zatrzymania tej księgi.

ZABEZPIECZENIE MAJĄTKOWE

Zgodnie z treścią art. 291 k.p.k. w razie popełnienia przestęp-
stwa, za które lub w związku z którym można orzec grzywnę, 
świadczenie pieniężne, przepadek, środek kompensacyjny lub 
zwrot osiągniętej przez sprawcę korzyści majątkowej albo jej 
równowartości, może z urzędu nastąpić zabezpieczenie wyko-
nania orzeczenia na mieniu oskarżonego. Przesłanką koniecz-
ną do zastosowania tego środka przymusu jest jednoczesna uza-
sadniona obawa, że brak takiego zabezpieczenia uniemożliwi 
lub znacznie utrudni wykonanie orzeczenia. W razie popełnie-
nia przestępstwa może także nastąpić z urzędu zabezpieczenie 
wykonania orzeczenia o kosztach sądowych. 
Zabezpieczenie majątkowe jest instytucją karnoprocesową, 
która ma na celu zapewnienie realizacji przyszłego wyroku. 
Pomimo iż zawiera się ono w katalogu środków przymusu, to 
nie jest środkiem zapobiegawczym, który z kolei ma na celu 
zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego,  
a wyjątkowo także zapobieżenie popełnieniu przez oskarżonego 
nowego ciężkiego przestępstwa. Zabezpieczenie majątkowe to 
środek znajdujący swoją aktualizację w wykonawczym stadium 
postępowania karnego, gdyż jako takie zabezpiecza realność 
postępowania, które ewentualnie będzie się toczyło po prawo-
mocnym zakończeniu postępowania w przedmiocie sprawstwa 
i winy za określone przestępstwa16. Nieco odmienne pozostają 
również przesłanki zastosowania wskazanych środków przy-
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musu. Wydanie orzeczenia o zabezpieczeniu majątkowym nie 
musi zostać oparte na ustaleniu dużego stopnia prawdopodo-
bieństwa popełnienia czynu zabronionego, tak jak jest to wyma-
gane przy zastosowaniu środków zapobiegawczych. Wystarczy 
bowiem istnienie danych uzasadniających dostatecznie popeł-
nienie przestępstwa – jak w art. 313 § 1 k.p.k.17

Środek ten stosuje się na mieniu oskarżonego, a zatem jego 
orzeczenie może nastąpić od momentu wydania postanowienia 
o przedstawieniu zarzutów bądź też przesłuchania osoby podej-
rzanej w charakterze podejrzanego bez wydania takiego posta-
nowienia, w trybie art. 308 § 2 k.p.k. lub art. 325g k.p.k., aż do 
momentu uprawomocnienia się orzeczenia kończącego postę-
powanie jurysdykcyjne18. Należy podzielić stanowisko, iż oma-
wiana instytucja może zostać zastosowana również po przepro-
wadzeniu rozprawy i wydaniu wyroku skazującego w pierwszej 
instancji, jeśli nie uzyskał on jeszcze prawomocności19. Co przy 
tym istotne, zabezpieczenie majątkowe powinno być stosowane 
jedynie wówczas, gdy konkretne okoliczności sprawy wska-
zują, iż wykonanie orzeczonych w przyszłości kary i środków 
karnych lub egzekucji zasądzonego odszkodowania jest za-
grożone20. W konsekwencji jest uzasadnione stosowanie tego 
środka przymusu wówczas, gdy oskarżony podejmuje działa-
nia mające na celu ukrycie, uszczuplenie lub zbycie swojego 
majątku. Chodzi bowiem o uniemożliwienie oskarżonemu wy-
zbycia się majątku prowadzącego do udaremnienia wykonania 
przyszłego orzeczenia. Takie przesłanki nie występują jednak  
w sytuacji zgoła przeciwnej, zwłaszcza wtedy, gdy oskarżony  
w trakcie toczącego się przeciwko niemu postępowania po-
mnaża swój majątek czy też wskazuje organowi prowadzące-
mu postępowanie nieznane mu wcześniej inne składniki po-
siadanego majątku21. Zgodnie z art. 291 k.p.k. zabezpieczenie 
majątkowe można orzec w razie popełnienia przestępstwa, 
za które można wyznaczyć grzywnę i inne środki o charak-
terze majątkowym. Analiza tego przepisu pozwala podzielić 
stanowisko judykatury, zgodnie z którym omawiany środek 
przymusu nie może być zastosowany w sytuacji wydania nie-
prawomocnego wyroku uniewinniającego, a jeżeli został on 
zastosowany przed takim orzeczeniem, to co do zasady po-
winno nastąpić jego uchylenie22. Innymi słowy, niezbędne jest 
istnienie uzasadnionej prognozy wydania wyroku skazującego 
na karę grzywny lub orzeczenie środków o charakterze mająt-
kowym wskazanych w art. 291 k.p.k. 
Zabezpieczenie majątkowe jest środkiem, który wkracza  
w konstytucyjnie chronione prawo własności, gdyż ogranicza 
możliwość dysponowania przez oskarżonego mieniem, które-
go składników ono dotyczy. Stąd też organ stosujący wskaza-
ną instytucję powinien rozważyć in concreto konieczność jej 
orzeczenia z uwagi na okoliczności danej sprawy oraz na moż-
liwe inne reakcje prawnokarne. Należy przy tym zauważyć, 
iż dyspozycja art. 415 k.p.k. ogranicza możliwość orzeczenia 
nawiązki na rzecz pokrzywdzonego, obowiązku naprawienia 
szkody lub zadośćuczynienia za doznaną krzywdę w sytuacji, 
gdy roszczenie wynikające z popełnienia przestępstwa jest 
przedmiotem innego postępowania albo o roszczeniu tym pra-
womocnie orzeczono. Konstytucyjna zasada proporcjonalności 
znajduje swoje odniesienie również w art. 291 § 4 k.p.k., który 
nakazuje niezwłoczne uchylenie zabezpieczenia majątkowego 
w całości lub części, jeżeli ustaną przyczyny, ze względu na 
które zostało ono zastosowane w określonym rozmiarze, lub 
powstaną przyczyny uzasadniające jego uchylenie choćby  
w części. Warto przy tym pamiętać, iż zawieszenie postępo-
wania wobec oskarżonego nie stanowi samoistnie przesłanki 

powodującej uchylenie zabezpieczenia majątkowego, gdyż jest 
ono jedynie czasowym wstrzymaniem biegu procesu i nie roz-
strzyga kwestii odpowiedzialności karnej23. 
W postępowaniu przygotowawczym Policja i inne uprawnione 
organy, którym na mocy art. 312 k.p.k. przysługują uprawnie-
nia Policji, mogą zastosować wobec podejrzanego, jak i osoby 
podejrzanej tymczasowe zajęcie mienia. Celem tej instytu-
cji jest zabezpieczenie mienia przed możliwym usunięciem,  
a w konsekwencji – zapewnienie efektywności zabezpiecze-
nia majątkowego. Obawa, że podejrzany (osoba podejrzana) 
może podjąć działania mające doprowadzić do usunięcia mie-
nia, nie może być tylko abstrakcyjna, powinna mieć bowiem 
swoje uzasadnienie w zachowaniu takiej osoby, jej wypowie-
dziach, podjęciu prób ukrycia czy zbycia mienia itp. W prze-
ciwieństwie do zabezpieczenia majątkowego, tymczasowe 
zajęcie może polegać jedynie na zajęciu ruchomości, a zatem 
wyłączone są inne sposoby zabezpieczenia mienia. Zgodnie  
z art. 295 § 4 k.p.k. tymczasowe zajęcie upada, jeśli w ciągu  
7 dni od daty jego dokonania nie zostanie wydane postanowie-
nie o zabezpieczeniu majątkowym.
Przepisy procedury karnej nie wyłączają możliwości zabez-
pieczenia majątkowego wobec cudzoziemców. Zastosowa-
nie znajdują tutaj ogólne regulacje dotyczące tej instytucji, 
a zatem sąd lub prokurator może zastosować zabezpieczenie 
w sytuacji, gdy cudzoziemcowi został przedstawiony zarzut 
popełnienia przestępstwa lub bez takiego przedstawienia przy-
stąpiono do przesłuchania go w charakterze podejrzanego.  
W praktyce zabezpieczenia majątkowego wobec cudzoziem-
ca, który nie ma w Polsce stałego miejsca zamieszkania, do-
konuje się najczęściej poprzez zabezpieczenie jego majątku 
ruchomego (gotówki, biżuterii, sprzętu elektronicznego itp.).
W tym miejscu warto wskazać dla przykładu, iż dokonując 
zabezpieczenia tajlandzkich pieniędzy, należy pamiętać, iż są 
one obdarzane przez obywateli tamtejszego kraju szczegól-
nym szacunkiem, nie tylko z uwagi na samą wartość nomi-
nalną pieniądza, ale przede wszystkim dlatego, iż na wszyst-
kich monetach i banknotach znajduje się wizerunek króla.  
W Tajlandii monarcha otaczany jest najwyższym szacunkiem  
i oddaniem. Nawet seanse w kinach rozpoczynają się od hym-
nu i krótkiego filmu na cześć króla i jego rodziny. Nadepnię-
cie na pieniądze uważane jest za głęboką obrazę. Dlatego też, 
dokonując czynności procesowej, należałoby uważać, aby nie 
upuścić monet na ziemię czy nie zniszczyć banknotów. 

PRZESŁUCHANIE 

Przesłuchanie w postępowaniu karnym jest jedną z najważ-
niejszych czynności procesowych, która w licznych sytuacjach 
może pozwolić na ustalenie stanu faktycznego będącego 
przedmiotem postępowania. Czynność ta ujawnia trzy środ-
ki dowodowe: wyjaśnienia oskarżonego, zeznania świadka  
i opinię biegłego24. Przesłuchanie składa się z części wstępnej, 
podczas której należy ustalić tożsamość oraz inne informacje 
osobowe osoby przesłuchiwanej, i części właściwej. 
Każdy wezwany w charakterze świadka ma obowiązek sta-
wienia się i złożenia zeznań. W charakterze świadka może 
zostać przesłuchana nie tylko osoba będąca świadkiem czy-
nu, ale także specjalista, osoba przeprowadzająca wywiad 
środowiskowy czy też współoskarżony – w sytuacji, gdy jest 
przesłuchiwany w sprawie wyłączonej przeciwko innemu ze 
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współsprawców. Należy podkreślić, iż świadkiem może być 
jedynie osoba fizyczna, bez względu na jej wiek czy też stan 
zdrowia, w tym zdrowia psychicznego25. Przymiotu świadka 
nie posiada zatem osoba prawna czy jednostka organizacyjna, 
przy czym osoby wchodzące w skład jej organów zarządzają-
cych mogą być przesłuchane takim charakterze. 
Osoba prawidłowo wezwana na przesłuchanie nie może się 
uchylić od obowiązku stawiennictwa i złożenia zeznań. Na-
leży podzielić stanowisko, iż istnienie sytuacji, gdy ten drugi 
obowiązek jest eliminowany przez zakazy dowodowe, nie po-
woduje automatycznie zwolnienia takiego świadka z obowiąz-
ku stawiennictwa26. W takiej sytuacji powinien się on bowiem 
stawić i złożyć do protokołu przesłuchania oświadczenie, iż 
korzysta z prawa do odmowy składana zeznań. Wyjątkiem od 
wskazanej reguły obowiązku osobistego stawiennictwa jest 
dopuszczenie przez ustawodawcę możliwości przesłuchania 
świadka w miejscu jego pobytu w sytuacji zaistnienia trwałych 
przeszkód uniemożliwiających mu stawiennictwo w siedzibie 
organu prowadzącego. Zwolnienie takie nie zachodzi z kolei 
w sytuacji, o której mowa w art. 177 § 1a k.p.k. Ustawodawca, 
przewidując możliwość przesłuchania na odległość, nie zwolnił 
świadka z obowiązku stawiennictwa, ale ten obowiązek zmody-
fikował poprzez wskazanie, iż w takiej sytuacji przesłuchanie 
odbywa się w siedzibie innego organu niż organ przesłuchujący. 
Nieusprawiedliwione niestawiennictwo, oddalenie się z miejsca 
czynności przed jej zakończeniem czy też bezzasadna odmo-
wa złożenia depozycji procesowych mogą spowodować repre-
sje w postaci nałożenia na takiego świadka kary pieniężnej lub 
jego przymusowego doprowadzenia. Obowiązki przewidziane 
w prawie polskim należy odnieść również do cudzoziemca od-
powiadającego przed sądem polskim. Powinien on przestrze-
gać wskazanych zasad także co do sposobu usprawiedliwienia 
niestawiennictwa na rozprawie i przedstawić w celu usprawie-
dliwienia swojej nieobecności zaświadczenie zgodne z wymo-
gami wynikającymi z obowiązujących aktów normatywnych.  
W przypadku, gdy usprawiedliwienie nieobecności nie zostanie 
w odpowiedni sposób udokumentowane, uzasadnione staje się 
zastosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych27.
Oskarżony z kolei nie jest związany obowiązkiem składania wy-
jaśnień, gdyż zgodnie z art. 175 § 1 k.p.k. może je złożyć, odmó-
wić odpowiedzi na poszczególne pytania lub odmówić składania 
wyjaśnień. Jeśli jest obecny przy czynnościach dowodowych, 
wówczas ma prawo składać wyjaśnienia co do każdego dowodu. 
Skorzystanie przez niego z przysługującego uprawnienia do skła-
dania wyjaśnień stanowi jeden z charakterystycznych elementów 
obrony materialnej. Jest to przy tym pierwszy z dowodów prze-
prowadzanych na rozprawie przed sądem I instancji. Wyjaśnienia 
oskarżonego mają podwójny charakter, gdyż są środkiem obro-
ny i w tym zakresie mają na celu przedstawienie argumentacji 
zwalczającej tezę oskarżenia oraz są środkiem dowodowym.  
W trakcie całego postępowania karnego oskarżony nie ma obo-
wiązku dowodzenia swej niewinności czy dostarczania dowodów 
na swoją niekorzyść. Prawo do obrony w fazie postępowania 
przygotowawczego realizowane jest przede wszystkim w insty-
tucji obligatoryjnych pouczeń podejrzanego o przysługujących 
mu uprawnieniach, w tym również o prawie do korzystania  
z pomocy tłumacza. Trudno jednak uznać za skuteczną realiza-
cję tego obowiązku zapoznanie podejrzanego z nieprzetłuma-
czonym pouczeniem o jego uprawnieniach. 
Rola każdego z uczestników mogących być osobowymi źró-
dłami dowodowymi jest inna, stąd też nieco odmienne po-
zostają ich prawa i obowiązki w procesie karnym oraz róż-

ne zasady, zgodnie z którymi biorą udział w toczącym się 
postępowaniu. Tym niemniej istnieją wspólne zasady ogólne 
dotyczące prowadzenia każdego przesłuchania. Do takich 
zasad należy zaliczyć swobodę wypowiedzi, jak również re-
gułę, zgodnie z którą osobie przesłuchiwanej należy umożli-
wić swobodne wypowiedzenie się w granicach określonych 
celem danej czynności, a dopiero następnie można zadawać 
pytania zmierzające do uzupełnienia, wyjaśnienia lub kontro-
li wypowiedzi. Pierwsza z przywołanych reguł polega na za-
pewnieniu przesłuchiwanemu takich warunków, aby mógł on 
się swobodnie wypowiedzieć na temat zdarzenia. Wypowiedź 
swobodna nie jest jednakże wypowiedzią dowolną, bowiem 
jej ramy wyznacza przedmiot sprawy. Należy zatem przywo-
łać stanowisko Sądu Najwyższego, który dopuścił możliwość 
zadawania pytań osobie przesłuchiwanej już w tej pierwszej 
fazie przesłuchania, przyjmując, iż takie działanie nie stano-
wi ograniczenia swobody wypowiedzi, a jedynie ograniczenie 
spontaniczności takiej wypowiedzi28. 
Kolejny etap przesłuchania polega na zadawaniu pytań zmie-
rzających do uzupełnienia, wyjaśnienia i kontroli wypowiedzi. 
Niedopuszczalne jest przy tym zadawanie pytań sugerujących 
odpowiedzi, a zatem takich, które zawierają w swojej hipote-
zie odpowiedź na zadane pytanie lub sugestię, jaka ona powin-
na być. Nie należy zadawać również pytań nieistotnych czy 
niestosownych. W ramach tej drugiej kategorii chodzi głównie 
o pytania poniżające czy kompromitujące osobę przesłuchi-
waną. Podzielić przy tym należy tezę wyrażoną w orzeczeniu 
Sądu Najwyższego, iż uchyleniu podlegają również pytania 
dotyczące okoliczności, co do których wnioski dowodowe 
podlegałyby oddaleniu na podstawie art. 170 § 1 pkt 2 k.p.k.29

W toku przesłuchania osoba przesłuchiwana musi mieć zagwa-
rantowaną pełną nieskrępowaną możliwość formułowania tre-
ści przekazywanych organom procesowym dokonującym czyn-
ności30. Wyjaśnienia, zeznania, oświadczenia złożone w stanie 
wyłączającym swobodę wypowiedzi nie mogą stanowić dowo-
du. Należy przy tym podkreślić, iż swoboda wypowiedzi jest 
stanem, który nie poddaje się stopniowaniu – albo istnieje, albo 
nie. Z całą pewnością nie można mówić o swobodzie wypowie-
dzi w sytuacjach określonych w art. 171 § 5 k.p.k., a zatem, gdy 
wypowiedzi osoby przesłuchiwanej zostały uzyskane za pomo-
cą przymusu lub groźby bezprawnej, a także w sytuacji stoso-
wania hipnozy albo środków chemicznych lub technicznych 
wpływających na procesy psychiczne osoby przesłuchiwanej 
albo mających na celu kontrolę nieświadomych reakcji jej or-
ganizmu w związku z przesłuchaniem. Doktryna i judykatura 
formułują ponadto inne okoliczności, w których można mówić  
o wyłączeniu swobody wypowiedzi, zaliczając do takich sta-
nów faktycznych sposób prowadzenia przesłuchania, obecność 
innej osoby w toku czynności czy stan psychofizyczny podda-
wanego czynności31.
W przypadku przesłuchiwania cudzoziemców należy mieć 
na uwadze różnice kulturowe, gdyż w ten sposób następuje 
respektowanie naczelnej zasady przyrodzonej godności czło-
wieka, a jednocześnie zwiększa się efektywność przeprowa-
dzanej czynności procesowej. Zgodnie bowiem z tym, co wy-
żej wspomniano – przesłuchanie jest jedną z najczęściej prze-
prowadzanych czynności w postępowaniu karnym i stanowi 
podstawę wielu ustaleń faktycznych. Przesłuchanie w charak-
terze świadka lub podejrzanego mężczyzny pochodzenia arab-
skiego, np. z Algierii czy Tunezji, powinno być prowadzone 
przez funkcjonariusza płci męskiej, gdyż w przeciwnym wy-
padku możemy nie uzyskać żadnych informacji od przesłu-
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chiwanego. Jeśli jednak przesłuchującym jest funkcjonariusz 
płci żeńskiej, to z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa oso-
bie przesłuchującej w pomieszczeniu, gdzie jest prowadzona 
czynność, powinni być obecni mężczyźni (można to uzasadnić 
wybuchowym temperamentem takiego cudzoziemca, związa-
nym z różnicami kulturowymi). Podczas powitania ze świad-
kiem lub podejrzanym należy podać tylko prawą rękę; zgod-
nie ze zwyczajem panującym w krajach arabskich lewa ręka 
uważana jest za nieczystą i dlatego nie wolno nią nic podawać 
ani brać. Przed przesłuchaniem należy dać takiej osobie moż-
liwość wypowiedzenia się na temat jej sytuacji w Polsce oraz 
jej rodziny. Podczas przesłuchania osoby pochodzenia arab-
skiego nie należy nikogo wskazywać palcem ani długopisem, 
bowiem w kulturze arabskiej traktowane jest to jako wyzwa-
nie i zagrożenie. Jest to przyjęte za normę społeczną. Arabo-
wie w taki sposób – przez wskazywanie palcem lub przed-
miotem (np. kijem, laską, długopisem) – traktują zwierzęta. 
Należy utrzymywać kontakt wzrokowy z przesłuchiwanym, 
przy czym uwaga ta nie dotyczy sytuacji, gdy osobą przesłu-
chiwaną jest kobieta, gdyż wtedy taki kontakt wzrokowy może 
zostać odebrany jako zachowanie obraźliwe. Kobieta zamężna 
powinna być – w miarę możliwości – przesłuchana w obec-
ności męża lub innego mężczyzny z rodziny, który sprawuje 
opiekę (np. głowy rodziny). Przywitanie takiej osoby prze-
słuchiwanej nie może nastąpić poprzez podanie ręki. Podczas 
żadnego przesłuchania osób pochodzenia arabskiego nie na-
leży się śpieszyć, ponieważ jest to niemile widzialne. Jeżeli 
kogoś przesłuchujemy, to nie należy patrzeć na zegarek ani 
zachowywać się tak, jakbyśmy mieli mało czasu na czynności 
procesowe. Wynika to z faktu, że „czas” w krajach arabskich 
jest znacznie mniej zaplanowany niż w krajach europejskich. 
W toku przesłuchania cudzoziemca z krajów arabskich należy 
również unikać wskazywania na coś nogą lub pokazywania 
podeszwy buta, gdyż w krajach tych podeszwa jest najniższą 
i najbrudniejszą częścią ciała. Oczywiste pozostaje z kolei, iż 
podczas przesłuchania nie wolno zachowywać się lekceważą-
co. Należy unikać kładzenia nóg na stół czy krzesło, huśtania 
się na krześle oraz trzymania rąk w kieszeniach. 
W sytuacji, gdy nie jest możliwe przesłuchanie w siedzibie 
organu procesowego, lub z uwagi na osiągnięcie zakłada-
nych celów postępowania – do tej czynności powinno dojść 
w miejscu zamieszkania mężczyzny pochodzenia arabskiego. 
Wówczas (w miarę możliwości) przed wejściem do domu na-
leży ściągnąć obuwie, ponieważ w przeciwnym razie będzie 
to odczytane jako afront w stronę głowy rodziny, która tam 
zamieszkuje. Jeżeli zostanie zaproponowany napój – herbata 
lub kawa – przed przesłuchaniem, to w dobrym tonie jest wy-
pić go w spokoju, prowadząc rozmowę. Podobnie jest w sytu-
acji, gdy przed realizacją czynności zostaniemy poczęstowani 
posiłkiem – wypada go przyjąć, ale nie należy wszystkiego 
zjadać z talerza. Pozostawienie żywności jest symbolem obfi-
tości i jest komplementem dla osoby, która nas częstuje. Na-
turalne jest, iż podczas przesłuchania nie należy krzyczeć czy 
też podnosić głosu, gdyż może to być uznane za obraźliwe dla 
przesłuchiwanego. Jeżeli zdarzy nam się prowadzić czynności 
procesowe na terenie meczetu, to przed wejściem do meczetu 
zdejmuje się buty, nie przechodzi się bezpośrednio przed oso-
bami modlącymi się, jak również nie robi się zdjęć ludziom 
w meczecie, w tym w szczególności kobietom.
Ciekawą uwagą jest również to, iż podczas czynności mają-
cych miejsce na otwartej przestrzeni (np. pierwsze rozpyta-
nie), należy zwracać uwagę na to, gdzie pada nasz cień. Nie 

może on w dużym stopniu (połowa lub więcej ciała) padać na 
osobę, z którą prowadzone będą czynności procesowe, gdyż 
może być to odbierane jako coś przykrego i upokarzającego. 
Niektóre powyższe zasady zachowują swoją aktualność przy 
przesłuchaniu obywateli Izraela, ortodoksów, chasydów. 
Na marginesie warto wskazać na przykład odmienności po-
rządków prawnych. Śmiecenie w miejscu publicznym w pol-
skim prawie stanowi wykroczenie, w Izraelu z kolei w miej-
scach publicznych, np. na ulicach czy placach, nie ma koszy na 
śmieci. Wynika to z sytuacji z lat 90. XX wieku, kiedy bomby 
były często pozostawiane (podkładane) w koszach.
Należy podkreślić przy tym wyraźnie, iż nie zawsze będzie 
możliwe trzymanie się powyżej przedstawionych zasad. 
Wszystko oczywiście zależy od indywidualnego stanu fak-
tycznego, sytuacji i okoliczności, w których mają miejsce pro-
wadzone czynności procesowe.

KONFRONTACJA

Konfrontacja jest szczególną formą przesłuchania. Jej ce-
lem jest wyjaśnienie sprzeczności pomiędzy oświadczeniami 
procesowymi złożonymi wcześniej przez uczestników pro-
cesu. Organ przesłuchujący w jednoczesnej obecności osób 
konfrontowanych wskazuje różnice w ich wypowiedziach  
i zwraca się o wyjaśnienie tych sprzeczności. Czynność ta nie 
zostaje poprzedzona – tak jak w przesłuchaniu – etapem swo-
bodnej wypowiedzi, gdyż odbywa się w drodze pytań i odpo-
wiedzi. Jakkolwiek ustawodawca w art. 172 k.p.k. nie przewi-
dział ograniczenia liczby osób mogących być jednocześnie ze 
sobą konfrontowanych, to należy podzielić stanowisko, iż ze 
względów praktycznych, mając na uwadze zapewnienie pra-
widłowego przebiegu czynności, omawianą czynność należy 
ograniczyć do dwóch osób32. Podczas konfrontacji obie prze-
słuchiwane osoby wypowiadają się kolejno na ten sam temat, 
mając jednocześnie możliwość ustosunkowania się do relacji 
przekazanej przez drugą stronę czynności procesowej. Fakul-
tatywność tej czynności przejawia się w uzależnieniu jej od 
oceny organu prowadzącego postępowanie. W przypadku, gdy 
uzna on, że nie zachodzą sprzeczności pomiędzy złożonymi 
przez świadków depozycjami procesowymi, takiej czynności 
nie przeprowadza. Nie istnieje obowiązek przeprowadzenia 
jej również wówczas, gdy wprawdzie występują sprzeczności 
w oświadczeniach dowodowych, aczkolwiek nie dotyczą one 
okoliczności mających znaczenie dla prawidłowego ustalenia 
stanu faktycznego33. W sytuacji, gdy prokurator ocenił nega-
tywnie potrzebę konfrontacji, to brak jej przeprowadzenia nie 
może powodować zwrotu sprawy przez sąd w celu uzupełnie-
nia braku postępowania przygotowawczego34.

UDZIAŁ POMOCNIKÓW ORGANU PROCESOWEGO

Pomocnicy organu procesowego to osoby, które nie mają w po-
stępowaniu karnym pozycji samodzielnej tak jak inni uczestni-
cy procesu, ale pełnią wobec nich rolę pomocniczą. 
Zgodnie z treścią art. 193 § 1 k.p.k. w przypadku, gdy stwier-
dzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzy-
gnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga 
się opinii biegłego lub biegłych. Dyspozycja tego przepisu 
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wskazuje, iż organ postępowania powinien powołać biegłego  
w każdym przypadku, gdy rozstrzygnięcie danej sprawy wyma-
ga wiadomości specjalnych, a zatem takich, które wykraczają 
poza normalną, powszechną wiedzę. Należy przy tym podkre-
ślić, iż zawarty przez ustawodawcę termin „wiadomości spe-
cjalne” nie odnosi się do wiadomości dostępnych dla dorosłego 
człowieka o odpowiednim doświadczeniu życiowym, wykształ-
ceniu i zasobie wiedzy ogólnej35. Tym niemniej w sytuacji, gdy 
okoliczności sprawy wskazują, iż zachodzi konieczność stwier-
dzenia okoliczności mających istotne znaczenie dla sprawy, wy-
magających przy tym wiadomości specjalnych, sąd nie może 
powołać się na swoją specjalistyczną wiedzę, nawet gdy taką 
posiada, bowiem w tym wypadku – zgodnie z treścią art. 193  
§ 1 k.p.k. – powinien powołać biegłego36.
Na marginesie wypada przy tym nadmienić, iż nie występuje 
stosunek nadrzędności opinii instytutu nad opinią biegłego.  
O tym, iż żadna ze wskazanych opinii nie ma prymatu nad 
drugą świadczy chociażby użycie przez ustawodawcę alterna-
tywy łącznej „zasięga się opinii biegłego lub biegłych”. Zatem 
ich wartość dowodowa jest taka sama. Co do zasady, proceso-
wi dowodzenia poddawane są wiadomości dotyczące faktów, 
nie zaś prawa. W doktrynie wyjątkowo dopuszcza się jednak 
możliwość powołania biegłego z zakresu prawa międzynaro-
dowego i prawa obcego37. 
Z kolei dyspozycja art. 204 k.p.k. wskazuje, iż tłumacza na-
leży wezwać wówczas, gdy zachodzi potrzeba przesłuchania 
osoby niewładającej językiem polskim, jak również przełoże-
nia na język polski pisma sporządzonego w języku obcym lub 
odwrotnie albo zapoznania strony z treścią przeprowadzane-
go dowodu. Należy podzielić stanowisko, zgodnie z którym 
użyty przez ustawodawcę w art. 204 k.p.k. termin „należy 
wezwać” powinien być rozumiany jako bezwzględny obowią-
zek po stronie organu postępowania powołania tłumacza, przy 
czym obowiązek ten nie jest uzależniony od stopnia znajomo-
ści danego języka.
Ta rola pomocnika procesowego nie została zarezerwowana je-
dynie dla tłumaczy przysięgłych. Ustawodawca odsyła bowiem 
do odpowiednich przepisów dotyczących biegłych, a zatem 
tłumaczem może być każda osoba, która posiada wiadomości 
specjalne z zakresu znajomości języka obcego, weryfikowalne 
nie tylko faktem ukończenia studiów filologicznych, ale także 
zasobem wiedzy praktycznej i doświadczenia życiowego38. 
Na podkreślenie w tym miejscu zasługuje wyrok Sądu Ape-
lacyjnego w Krakowie, w którym dopuszczono dokonanie 
tłumaczenia pośredniego, poprzez udział kilku tłumaczy39. 
W sytuacji bowiem, gdyby tłumaczenie zeznań cudzoziemca 
było niemożliwe z uwagi na nieosiągalność tłumacza, przekła-
du takiego można dokonać poprzez przetłumaczenie złożone-
go oświadczenia w języku obcym na język, którego tłumacz 
jest obecny, a następnie dopiero na język polski. Brak udziału 
tłumacza języka ojczystego oskarżonego nie powoduje naru-
szenia jego prawa do obrony wówczas, gdy czynności postę-
powania prowadzone były z jego udziałem w innym zrozu-
miałym dla niego języku, a podczas ich przeprowadzania nie 
sygnalizował on trudności językowych w toku tak przeprowa-
dzanych czynności i był zorientowany w swej sytuacji proce-
sowej40. Prawo do obrony to bowiem nie tylko realizacja norm 
generalno-abstrakcyjnych, ale także aktywność samej strony. 
Przepisy ustawy karnej nie zawierają żadnych sformalizowa-
nych kryteriów oceny stopnia znajomości języka polskiego 
przez uczestnika procesu karnego, stąd też duże znaczenie  
w tym zakresie ma inicjatywa samego zainteresowanego.

Karnoprawny standard minimalny w zakresie uprawnień pro-
cesowych przyznanych oskarżonemu w postępowaniu karnym 
wyznacza art. 6 ust. 3 ratyfikowanej przez Polskę Konwencji  
o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności. Oskar-
żony niewładający językiem polskim ma prawo do skorzysta-
nia z pomocy tłumacza. Prawo to jest skorelowane z obowiąz-
kiem po stronie organu postępowania do umożliwienia mu 
skorzystania z pomocy takiego tłumacza. Stanowi ono element 
prawa do rzetelnego procesu w sprawach karnych. Prawo to 
nie ma charakteru li tylko formalnego, ale należy je rozumieć 
w sposób materialny. Przysługuje ono również w celu poro-
zumienia się oskarżonego z obrońcą. W tym zakresie chodzi  
o umożliwienie stronie postępowania efektywnego korzysta-
nia z pomocy obrońcy. W takim rozumieniu naturalny pozo-
staje fakt, iż oskarżony będący cudzoziemcem i niewładają-
cy językiem polskim, w celu porozumienia się z obrońcą ma 
prawo korzystania z pomocy tłumacza41. Co istotne, chodzi tu  
o takie zapewnienie kontaktu oskarżonego z obrońcą z udzia-
łem biegłego, które pozwoli na wykazanie, że jego prawo nie 
zostało ograniczone wskutek nieznajomości języka polskie-
go42. Oskarżony musi mieć zapewnioną możliwość przed-
stawienia swojej linii obrony i złożenia wniosków dowodo-
wych, natomiast obrońca – możliwość wykonywania swoich 
obowiązków. Ponadto ma on prawo do przetłumaczenia mu 
wszystkich materiałów zgromadzonych w sprawie wszczętej 
przeciwko niemu. Nie chodzi tu jednak o obowiązek tłumacze-
nia całych akt sprawy, a tylko ich przełożenia w takim zakre-
sie, aby oskarżony zrozumiał sens najważniejszych czynności 
toczącego się postępowania43. Minimalny standard ochro-
ny przejawia się także w niezaliczaniu do biegu terminu do 
wniesienia środka odwoławczego przez cudzoziemca, który 
nie włada językiem polskim, ogłoszenia mu tekstu polskiego 
postanowienia. Termin na dokonanie takiej czynności zaczy-
na bowiem biec od momentu doręczenia tegoż postanowienia  
w języku ojczystym cudzoziemca44. Z kolei brak dołączenia 
do aktu oskarżenia tłumaczenia na język ojczysty oskarżonego 
uniemożliwi skierowanie sprawy na rozprawę główną i spo-
woduje zwrot sprawy oskarżycielowi w celu usunięcia braku45.
Na uwagę z perspektywy omawianej problematyki zasługu-
je wyrok Sądu Apelacyjnego w Rzeszowie, w którym zostały 
określone przesłanki i zakres prawa oskarżonego do korzy-
stania z pomocy tłumacza46. Jak wskazał Sąd, z treści art. 72 
k.p.k. nie wynika kategoryczny obowiązek organu proce-
sowego do zapewnienia oskarżonemu korzystania z pomo-
cy tłumacza. To prawo oskarżonego, którym w stosunkowo 
wąskim zakresie może on rozporządzać. Chodzi bowiem o to, 
aby zapewnić nawiązanie właściwego kontaktu podczas prze-
prowadzanych czynności procesowych, który nie będzie ogra-
niczany barierą językową. Należy jednak zwrócić uwagę na 
różnice w zakresie pomocy tłumacza i pomocy obrońcy. Rolą 
tego pierwszego jest umożliwienie zorientowania się oskarżo-
nemu w przebiegu przeprowadzanej czynności procesowej, 
jego sytuacji procesowej, jak również zrozumienie pouczeń, 
pytań, formułowanie odpowiedzi itp. Z kolei rolą wykwali-
fikowanego obrońcy jest pomoc w zrozumieniu znaczenia 
czynności prawnych wykonywanych przez organy proceso-
we, sformułowań prawnych itp. Zaznaczając różnicę między 
charakterem zadań wskazanych pomocników procesowych,  
w orzeczeniu Sąd słusznie zauważył, iż „nawet osoba biegle 
władająca „potocznym językiem polskim”, lecz nieposiadająca 
wykształcenia prawniczego nie jest w stanie zrozumieć pew-
nych sformułowań prawnych i znaczenia niektórych prawnych 
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czynności wykonywanych przez organy procesowe”. W toku 
postępowania odwoławczego niezbędne stało się udzielenie 
odpowiedzi na pytanie, czy podejrzany będący cudzoziem-
cem, który zrezygnował z udziału tłumacza i bez problemów 
porozumiewał się podczas przeprowadzanych czynności  
w fazie postępowania przygotowawczego, jak też postępowa-
nia sądowego, może następnie skutecznie domagać się zapew-
nienia pomocy tłumacza, powołując się na brak znajomości 
języka polskiego. W orzeczeniu został wyrażony pogląd, iż  
„w pewnych przypadkach zamierzona pasywność uczestników 
postępowania nie może następnie otwierać im możliwości po-
stawienia zarzutu błędu w ustaleniach faktycznych bądź błędu 
proceduralnego w przedmiocie naruszenia prawa do obrony 
wywołanych tym właśnie brakiem aktywności”. Oskarżony, 
który został prawidłowo pouczony i poinformowany o swoich 
uprawnieniach, a następnie zrezygnował z udziału tłumacza  
i bez jego pomocy zdawał sobie sprawę ze swojej sytuacji pro-
cesowej, składał wyjaśnienia, nie miał trudności z komuniko-
waniem się, nie może oprzeć środka odwoławczego na zarzu-
cie, iż brak udziału tłumacza naruszył jego prawo do obrony.
Niejednokrotnie również płeć tłumacza może odgrywać istot-
ną rolę. Jest tak zwłaszcza w sytuacji przesłuchiwania osób  
z kultury muzułmańskiej, a także ofiar handlu ludźmi. W kul-
turach arabskich rola kobiety jest inaczej pojmowana i stąd, 
aby zagwarantować prawidłowy przebieg czynności, najlepiej 
jeśli tłumaczem będzie mężczyzna, gdyż w przeciwnym wy-
padku do przesłuchania może nie dojść z uwagi na odmowę 
złożenia depozycji procesowych przez osobę przesłuchiwaną. 
Wynika to z różnic kulturowych i religijnych. Koran podkreśla 
różnice między płciami, wyraźnie określając kobiety jako gor-
sze od mężczyzn (Kobieta nie jest zdolna do samodzielnego 
życia bez pomocy mężczyzny: Mężczyźni mają pierwszeństwo 
nad kobietami, ponieważ Bóg dał im wyższość nad niemi i wy-
posaża je przez mężczyzn (4:38)). W konsekwencji przeprowa-
dzenie czynności procesowej jest skuteczniejsze z udziałem 
tłumacza mężczyzny (podejrzani szybciej się przyznają do 
popełnienia czynu zabronionego i chętniej składają wyjaśnie-
nia). Jeżeli świadek/podejrzany obywatel państwa arabskiego 
zgodzi się na tłumacza kobietę, to ważne jest umiejscowienie 
tłumacza. Obca kobieta tłumacz powinna być po lewej stronie 
przesłuchiwanego i w takiej odległości, aby nie dochodziło do 
dotykania się lub przypadkowego otarcia. Najlepszym miej-
scem dla tłumaczki będzie miejsce z dala od wyjścia, np. przy 
oknie, gdyż w przypadku, gdy przesłuchiwany będzie chciał 
przerwać przesłuchanie i wyjść (np. do toalety), to unikniemy 
fizycznego kontaktu między nimi.
Warto również podkreślić, iż w wielu sytuacjach istotną rolę  
w ocenie wiarygodności oświadczeń złożonych przez uczestni-
ków postępowania może odgrywać powołanie sprawdzonego 
tłumacza. W praktyce odnotowany został przypadek nielojalne-
go tłumacza, który pozostawał w porozumieniu z podejrzanymi. 
W toku przeprowadzanych czynności procesowych pojawiły się 
wątpliwości co do jakości jego tłumaczenia, wobec czego posta-
nowiono operacyjnymi metodami z udziałem innego sprawdzo-
nego tłumacza zweryfikować przekład dokonany przez nielojal-
nego pomocnika procesowego. Okazało się bowiem, iż pomagał 
on zatrzymanym i nierzetelnie wykonywał swoje obowiązki. 
Wśród powodów takich niewłaściwych zachowań z pewnością 
można odnotować względy ekonomiczne, aczkolwiek w przy-
padku cudzoziemców warto również pamiętać o występującej 
koncepcji lojalności w społeczeństwach kolektywistycznych, 
np. Guanxi w kulturach dalekowschodnich. 

PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU PROCESOWEGO 
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Zgodnie z art. 138 § 1 k.p.k. strona oraz osoba niebędąca stroną, 
której prawa zostały naruszone, ma obowiązek wskazać adre-
sata do doręczeń w Polsce, jeśli przebywa za granicą. Ustawo-
dawca nałożył zatem na obywatela polskiego, jak i obcokrajow-
ca obowiązek wskazania innej osoby, której należy doręczać 
korespondencję. Z obowiązkiem takim wiąże się przyjęcie fik-
cji prawnej doręczenia pisma w przypadku jego niewypełnienia. 
Skuteczność takiego domniemania zależy jednak od uprzednie-
go pouczenia adresata o wskazanym obowiązku, jak i o konse-
kwencjach jego niedopełnienia. W zakresie doręczeń osobom 
przebywającym za granicą należy ponadto zauważyć, iż organy 
postępowania karnego mogą się zwrócić do właściwego pań-
stwa obcego z prośbą o doręczenie pisma adresatowi w ramach 
pomocy prawnej, doręczyć pismo za pośrednictwem przedsta-
wicielstwa dyplomatycznego lub urzędu konsularnego (w tym 
przypadku chodzi o osoby, które mają obywatelstwo polskie) 
czy wreszcie doręczyć pismo przez pocztę. Współpraca mię-
dzynarodowa w sprawach karnych ma szczególnie duże zna-
czenie, zwłaszcza w kontekście wciąż wzrastającego poziomu 
migracji, bowiem brak takiej współpracy znacznie utrudniałby 
realizację celów postępowania. Formalną podstawę procesową 
wniosków o udzielenie pomocy prawnej stanowi art. 585 k.p.k., 
zgodnie z którym w drodze pomocy prawnej mogą być dokony-
wane niezbędne czynności postępowania karnego, w tym dorę-
czanie pism osobom przebywającym za granicą lub instytucjom 
mającym swoją siedzibę za granicą. Doręczenia bezpośrednie, 
polegające na przesłaniu korespondencji adresatowi drogą pocz-
tową na jego adres zamieszkania poza granicami kraju znajdują 
swoją podstawę w Konwencji o pomocy prawnej w sprawach 
karnych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europej-
skiej47. Warto w tym miejscu nadmienić, iż szczególny rodzaj 
korespondencji w obrocie międzynarodowym stanowią wezwa-
nia. Zgodnie bowiem z art. 589 k.p.k. wezwanemu z zagranicy 
świadkowi lub biegłemu niebędącemu obywatelem polskim, 
który stawi się dobrowolnie przed sądem, przysługuje swoista 
gwarancja nietykalności osobistej polegająca na tym, iż taki 
uczestnik postępowania nie może być ścigany, zatrzymany ani 
tymczasowo aresztowany z powodu przestępstwa popełnionego 
przed przekroczeniem granicy polskiej, jak też z powodu prze-
stępstwa będącego przedmiotem danego postępowania karnego. 
Wezwanie z kolei powinno zawierać pouczenie o powyższym  
i jednocześnie nie może zawierać zagrożenia stosowaniem środ-
ków przymusu z powodu niestawiennictwa. 
Wprowadzona do polskiej procedury karnej na mocy no-
welizacji Kodeksu postępowania karnego48 nowa instytucja  
w postaci europejskiego nakazu dochodzeniowego pozwoli 
łatwiej występować o dowody znajdujące się na terytorium 
innego państwa członkowskiego UE. Jest to bowiem instru-
ment, dzięki któremu organy prowadzące postępowanie karne 
będą mogły wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie dowo-
du (np. przesłuchanie świadka, przeszukanie, zatrzymanie rze-
czy) do innego państwa UE, w którym ten dowód się znajduje, 
lub wystąpić o uzyskanie wyników przeprowadzonego już po-
stępowania dowodowego. Możliwość wydania europejskiego 
nakazu dochodzeniowego została dopuszczona zarówno na 
etapie postępowania sprawdzającego, jak i czynności opera-
cyjno-rozpoznawczych. Instrument ten ma zatem pozwolić na 
szybszy dostęp do materiału dowodowego. To z kolei może 
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się przyczynić do przyspieszenia śledztw, w których występu-
je element transgraniczny.
W przypadku przeprowadzania czynności procesowych  
z udziałem cudzoziemców należy również pamiętać, iż w nie-
których krajach została wprowadzona możliwość używania 
w dokumentach terminu „trzecia płeć”. Chodzi tu o tzw. płeć 
społeczną znajdującą swoje odniesienie do osób, które bądź to 
z własnej woli, bądź ze względów kulturowych nie chcą być 
określane jako kobieta lub mężczyzna. Do takich państw na-
leżą przykładowo: Australia, Indie, Niemcy, Nepal. W Niem-
czech jest możliwe zarejestrowanie dziecka bez konieczności 
wskazywania jego płci (płeć nieokreślona), gdy taka nie może 
być jednoznacznie określona na podstawie cech fizycznych. 
W przyszłości taka osoba sama może podjąć decyzję, czy chce 
być kobietą, czy mężczyzną. W przypadku jednak, gdyby de-
cyzja w zakresie płci nie została podjęta, osoba taka pozostanie 
przedstawicielem płci nieokreślonej. Niemiecki Sąd Najwyż-
szy w ostatnim czasie uznał ponadto, iż urzędowe dokumenty 
powinny uwzględniać tzw. trzecią płeć. Rozwiązanie przyję-
te w Niemczech wpisuje się w zauważalną międzynarodową 
tendencję do uznania neutralności płci. W Nepalu również 
wprowadzona została możliwość używania w dokumentach 
potwierdzających obywatelstwo określenia „trzecia płeć” dla 
osób, które nie chcą definiować się jako kobieta lub mężczy-
zna. Obowiązek wyboru płci żeńskiej lub męskiej nie istnie-
je w Australii oraz Kanadzie, gdzie w paszporcie w rubryce 
płeć można wpisać literę „X”. Rozwiązania prawne przyjęte 
w Danii dopuszczają możliwość zmiany swojej płci po uzy-
skaniu pełnoletniości. W Indiach z kolei zgodnie z wyrokiem 
Sądu Najwyższego, władze państwowe i federalne mają nadać 
osobom transpłciowym te same prawa, jakie posiadają inne 
mniejszości w Indiach. W tym kraju bowiem dość znaczny 
odsetek mieszkańców stanowią mężczyźni, którzy nie utoż-
samiają się kulturowo lub psychicznie z płcią męską, okre-
ślani mianem hidźra. Coraz bardziej powszechna koncepcja  
tzw. trzeciej płci może powodować problematyczne sytuacje 
podczas czynności procesowych przeprowadzanych przez or-
gany postępowania. Wydaje się, iż w takim przypadku organ 
powinien uzyskać oświadczenie danej osoby wskazujące płeć 
funkcjonariusza, który powinien dokonać zamierzonej czyn-
ności procesowej, np. przeszukania czy zatrzymania.
Kolejny problem podczas wykonywania czynności proceso-
wych w udziałem cudzoziemców może wystąpić na płasz-
czyźnie werbalnej i niewerbalnej komunikacji interpersonal-
nej. Istotne znaczenie ma tutaj zwrócenie uwagi na różnorod-
ność językową w obrębie jednego państwa, np. Chiny, kraje 
arabskie czy Afryka Subsaharyjska. Ponadto równie ważną 
rolę w przekazie odgrywają znaki niewerbalne. Obserwacja 
zachowania osoby, z którą przeprowadzana jest czynność pro-
cesowa, w wielu sytuacjach pozwoli na ocenę prawdziwości 
składanych przez nią oświadczeń, jak również na właściwe 
ich odczytanie. Warto bowiem pamiętać, iż komunikacja to 
nie tylko wypowiadane stwierdzenia, ale także tembr głosu 
czy inne nielingwistyczne czynniki, takie jak np.: ziewnięcia, 
odkrząknięcia, pauzy znaczące, tempo mowy, wahanie, barwa 
głosu. W ramach komunikacji niewerbalnej można również 
wymienić znaczenie dystansu fizycznego, kontaktu wzroko-
wego, uśmiechu oraz gestów w różnych kulturach. W naszej 
kulturze normalne jest utrzymywanie kontaktu wzrokowego 
podczas rozmowy, Arabowie idą nawet dalej, gdyż uważają, 
że oczy są wrotami duszy, u Azjatów z kolei oznaką dobrego 
wychowania jest unikanie takiego kontaktu z osobą wyższą  

w hierarchii lub starszą. W kulturze azjatyckiej oznaką stra-
chu, zażenowania czy też zdenerwowania jest śmiech lub chi-
chot. Podczas czynności przeprowadzanych z obywatelami 
Francji i Belgii warto powstrzymać się od pstrykania palcami,  
a z obywatelami krajów azjatyckich – od przywoływania 
palcem, bowiem znaki te uważane są za obraźliwe. Podobne 
znaczenie ma dla cudzoziemców z Bliskiego Wschodu pod-
niesienie kciuka do góry (oznaczające u nas sukces, aprobatę).  
W większości krajów gest kręcenia głową oznacza zaprzecze-
nie, brak zgody zaś zgodę – kiwnięcie głową. Jednak w Buł-
garii, Turcji czy Iranie jest zupełnie odwrotnie. Z uwagi na 
uniwersalność wielu znaków niewerbalnych funkcjonariusze 
prowadzący postępowania z udziałem cudzoziemców z pew-
nością wiele razy zetkną się z takimi znakami, dlatego też war-
to pamiętać o podstawowych różnicach. Dość często przywo-
ływaną sytuacją obrazującą brak uniwersalności używanych 
komunikatów niewerbalnych jest autentyczny przypadek pró-
by usprawiedliwienia nieobecności przez uczestnika postępo-
wania. Cudzoziemiec pochodzący z kraju azjatyckiego w toku 
postępowania sądowego, wyjaśniając powody swojej nieobec-
ności, wskazał na gest określający u nas bycie pod wpływem 
alkoholu, gdy tymczasem chciał powiedzieć, że nie stawił się 
na wezwanie z uwagi na niespodziewaną utratę pracy.
Podsumowując, warto podkreślić istotną rolę wzajemnej ko-
munikacji. Niewątpliwie może być ona utrudniona w przy-
padku występowania elementu wielokulturowego, aczkolwiek 
to właśnie wówczas zapewnienie odpowiedniej płaszczyzny 
porozumienia może pozwolić na podjęcie adekwatnej reakcji 
prawnokarnej, a w konsekwencji – na realizację celów postę-
powania karnego. Dla zobrazowania wagi tematu może posłu-
żyć sytuacja, która miała miejsce podczas lotu rejsowego linii 
„Lufthansy” z Niemiec do Kijowa. Na wysokości Wrocławia 
został nadany komunikat „samolot w niebezpieczeństwie”, 
co oznacza, że mogło dojść do porwania lub uszkodzenia sa-
molotu i należało jak najszybciej wylądować. Do portu lot-
niczego w Katowicach-Pyrzowicach, gdzie nastąpiło przymu-
sowe lądowanie, zostały wezwane duże siły policyjne, straży 
pożarnej, pogotowia ratunkowego. Samolot po wylądowaniu 
odkołował – zgodnie z procedurą bezpieczeństwa – na płytę 
postojową znajdującą się najdalej od terminali pasażerskich. 
Na pokład samolotu weszli funkcjonariusze plutonu interwen-
cyjnego śląskiej Straży Granicznej z Raciborza, którzy zatrzy-
mali awanturującego się pijanego mężczyznę i wyprowadzili 
go z samolotu. Po kontroli technicznej i sprawdzeniu bagażu 
w poszukiwaniu ewentualnych niebezpiecznych obiektów sa-
molot kontynuował lot do Kijowa. Po wytrzeźwieniu zatrzy-
manego podróżnego dokonano jego pierwszego przesłuchania 
(w języku rosyjskim) i okazało się, że jest to obywatel Ukrainy 
narodowości rosyjskiej. Podczas lotu mężczyzna, nie infor-
mując załogi samolotu, opuścił swoje miejsce i przesiadł się  
z klasy turystycznej do klasy biznes. Stewardesa, po zoriento-
waniu się w sytuacji, poprosiła mężczyznę o bilet świadczący, 
że może zajmować miejsce w klasie biznesowej. Na pytanie, 
czy pasażer ma taki bilet, stewardesa – obywatelka Niemiec 
– usłyszała: „I’m terrorist” (miało być: „I’m tourist”). Po usły-
szeniu, że pasażer deklaruje się jako terrorysta, zgodnie z pro-
cedurą kapitan wszczął alarm i sprowadził samolot na pierw-
sze lotnisko, które zgodziło się na lądowanie.
W artykule wykorzystano informacje uzyskane podczas roz-
mów przeprowadzonych z funkcjonariuszami Śląskiego Od-
działu Straży Granicznej oraz Ośrodka Szkoleń Specjalistycz-
nych Straży Granicznej w Lubaniu. 
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Summary

CROSS-CULTURAL MEETING DURING PROCEDURAL 
ACTS IN CRIMINAL PROCEEDINGS
Best practices in conducting procedural acts in criminal 
proceedings with the participation of foreigners
In the present article there have been discussed issues associated 
with the specificity of the situations during which procedural acts in 
criminal proceedings, with the participation of foreigners, are con-
ducted. The author, paying attention to the increase in the number 
of proceedings with the participation of persons from other cultural 
environments, connected among others with the current migratory 
movements, brings closer definitions and principles of conducting 
such activities as an apprehension, search, interrogation, confron-
tation, as well as chosen disciplinary-procedural institutions, e.g., 
security in assets. He also discusses a participation of the assistants 
of a procedural organ and selected aspects of other activities relat-
ed to the preparation of  procedural material, including deliveries, 
summonses, as well as a new institution called European Investi-
gation Order. 
Considering the specificity of such cross-cultural meetings, and also 
referring to international conventions, judicial decisions and prac-
tice, he stresses a necessity of proper behaviour of officers in situa-
tions causing the conflict among values shared by persons represent-
ing other cultural environments and the need to enforce the law.
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CUDZOZIEMCY W EUROPIE I W POLSCE

Przystępując do omówienia zasygnalizowanego w tytule pro-
blemu, należy w pierwszej kolejności ustalić, kim jest cudzo-
ziemiec, gdyż to właśnie jego osoba w kontakcie z polskim 
funkcjonariuszem spowoduje powstanie zjawiska określane-
go mianem spotkania międzykulturowego wartościowanego 
przez pryzmat czynności procesowych. Zgodnie z art. 3 pkt 2 
ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach1 cudzo-
ziemcem jest każdy, kto nie posiada obywatelstwa polskie-
go. Przybywanie takich osób do Polski związane jest przede 
wszystkim z migracją, która występowała od zawsze i była 
spowodowana przede wszystkim problemami o podłożu 
ekonomicznym i politycznym. Mobilność ludności, czyli 
skłonność do zmiany miejsca zamieszkania, w różnych okre-
sach historycznych wykazywała znaczne różnice. Obecnie  
w Europie mamy do czynienia z ruchem migracyjnym na nie-
spotykaną skalę, związanym z uchodźstwem, które jest jedną  
z form migracji. 
Jako przykład należy wskazać raport UNHCR (Biuro Wyso-
kiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców), 
z którego wynika, iż w 2015 r. liczba uchodźców na świecie 
osiągnęła rekordowy poziom – 65,3 milionów2. Liczba ta 
stanowi przykładowo równowartość populacji Wielkiej Bry-
tanii. W raporcie zwrócono również uwagę na skalę i skutki 
ekonomiczne migracji spowodowane przez konflikty na ca-
łym świecie. Z kolei całkowita liczba imigrantów na świecie 
– zgodnie z raportem opublikowanym przez Bank Światowy 
– może osiągnąć poziom nawet 250 milionów3. W tej liczbie 

zawierają się wszystkie typy migracji, w tym te, które zostały 
spowodowane czynnikami politycznymi, kulturalnymi, reli-
gijnymi czy ekonomicznymi. 
W ostatnich latach państwa członkowskie Unii Europejskiej 
stanęły przed wielkim wyzwaniem związanym z napływem 
setek tysięcy ludzi na ich terytorium. Przełomowym pod 
względem liczby cudzoziemców ubiegających się o udziele-
nie im międzynarodowej ochrony w Europie był rok 2015. 
Trudno znaleźć dokładne statystyki, aczkolwiek różne źródła 
wskazują, iż począwszy od stycznia do października 2015 r. 
do krajów członkowskich UE przybyło ok. 870 tysięcy osób, 
które wnioskowały o nadanie statusu uchodźcy4.

CUDZOZiEMCy  
jako sprawcy i jako ofiary przestępstw  

w Polsce 

dr Piotr Kosmaty

Prokurator Prokuratury Regionalnej w Krakowie
del. do Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury

W artykule omówiono zagadnienia dotyczące cudzoziemców jako sprawców i jako ofiar przestępstw w Polsce  
w kontekście zwiększonej migracji i napływu cudzoziemców w całej Europie. Autor przeanalizował dane staty-
styczne w poszczególnych kategoriach przestępczości z udziałem cudzoziemców w ostatnich latach, próbując 
określić trendy rozwojowe tego zjawiska oraz sformułować wnioski dotyczące istotnych zagrożeń w tym obszarze.

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycz-
nych pochodzących ze strony internetowej Urzędu ds. Cu-
dzoziemców, https://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-okresowe/
raport-roczny-legalizacja-pobytu/.

Rys. 1. Liczba wniosków o legalizację pobytu przez cudzo-
ziemców w latach 2014−2017.
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W ostatnim czasie sytuacja migracyjna w Polsce została 
zdominowana przez zwiększony napływ obywateli Ukrainy, 
przy czym został utrzymany zauważalny trend ubiegania się 
o ochronę międzynarodową głównie przez Rosjan. W ramach 
relokacji i przesiedleń z rejonu Morza Śródziemnego Polska 
ma przyjąć do 2 tysięcy uchodźców pochodzących przede 
wszystkim z Syrii i Erytrei. Zgodnie z danymi Urzędu ds. Cu-
dzoziemców zezwolenie na pobyt w Polsce w 2013 r. posia-
dało 121 219 cudzoziemców, stanowiąc tym samym 0,3% lud-
ności5. Wobec czego imigranci stanowili w Polsce zjawisko 
dość marginalne. Już 3 lata później był zauważalny znaczący 
wzrost imigracji w Polsce, bowiem według danych ww. urzę-
du prawo pobytu na terytorium Polski aktualnie (stan na dzień 
1 stycznia 2017 r.) posiada 266 218 cudzoziemców6. Tylko 
w 2017 r. o zezwolenie na pobyt w Polsce ubiegało się 202 
tysiące cudzoziemców, z tego 192 tysiące wniosków zostało 
złożonych przez obywateli z państw trzecich (spoza krajów 
UE). W porównaniu z rokiem 2016 stanowi to wzrost o 33%, 
zaś z rokiem 2015 – wzrost aż o 71%. Blisko 2/3 ogólnej 
liczby wniosków zostało złożonych przez obywateli Ukra-
iny, zaś w dalszej kolejności przez Białorusinów, Hindusów  
i Wietnamczyków. 

Już na podstawie powyżej przedstawionego ujęcia graficz-
nego zauważalna jest na przestrzeni ostatnich lat stała ten-
dencja wzrostowa liczby cudzoziemców ubiegających się 
o zezwolenie na pobyt w Polsce. Jak jednak wynika z danych 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców przeważają migracje cza-
sowe – w 2017 r. 88% wniosków dotyczyło zezwoleń na po-
byt czasowy (do 3 lat). Jak podaje GUS w Polsce jeszcze 
przed falą tzw. wielkiej migracji prawie milion obywateli 
deklarowało przynależność do innego narodu bądź wspól-
noty etnicznej7. Polska jest również atrakcyjnym kierunkiem 
dla studentów z całego świata (w 2012 r. studiowało 24 253 
studentów zagranicznych ze 141 krajów)8. Powyżej przywo-
łane dane pozwalają na dostrzeżenie, iż współczesne polskie 
społeczeństwo cechuje się dużym zróżnicowaniem. Nie tyl-
ko obywatele z państw trzecich wykazują zainteresowanie 
naszym krajem, również przybywają do Polski w celach 
turystycznych, handlowych, naukowych czy kulturalnych 
przedstawiciele innych krajów europejskich. Przy czym dla 

większości migrantów Polska nie stanowi kraju docelowe-
go, będąc tym samym krajem tranzytowym do bogatszych 
krajów Europy Zachodniej oraz Północnej. Tym niemniej 
dla wielu cudzoziemców Polska staje się przystankiem koń-
cowym na szlaku migracyjnym. Sprzyja temu członkostwo 
w Unii Europejskiej, położenie geograficzne czy lepsze 
zarobki i warunki socjalno-bytowe. Najliczniejszą grupę  
w Polsce stanowią imigranci z Ukrainy, Rosji, Białorusi, 
Wietnamu, Chin czy też Armenii9.
Dane dotyczące liczby imigrantów w Polsce są monitorowane 
na podstawie liczby wniosków złożonych przez cudzoziem-
ców o legalizację ich pobytu, przy czym są to dane oficjal-
ne. Co istotne, wciąż nieznana pozostaje liczba nielegalnych 
migrantów i trudno poszukiwać tutaj bliższych danych. Nie-
zmiennie podkreśla się, że nielegalna imigracja jest najszyb-
ciej rosnącą formą migracji. Przed okresem tzw. wielkiej mi-
gracji szacunkowo przyjmowało się liczbę 5−8 mln imigran-
tów przebywających nielegalnie na terenie Europy. Urząd do 
Spraw Cudzoziemców na podstawie danych Straży Granicznej 
z 2011 r. szacuje, że na terenie Polski nielegalnie przebywa 
50–70 tysięcy cudzoziemców, natomiast według danych róż-
nych organizacji pozarządowych jest to 40−400 tysięcy10.

PRZESTęPCZOŚĆ CUDZOZIEMCÓW

W każdym kraju, w którym notuje się wzrost liczby cudzo-
ziemców pojawiają się nowe zjawiska natury społecznej, 
ekonomicznej czy kulturowej, zarówno o charakterze pozy-
tywnym, jak i negatywnym. Wśród tych ostatnich najczęściej 
wymienia się wzrost przestępczości i zmianę jej struktury. Jest 
to z pewnością w dużej mierze naturalną konsekwencją prze-
kazów medialnych kształtujących obraz wysokiego poziomu 
przestępczości jako jednej z cech charakteryzującej zwiększo-
ny napływ cudzoziemców. W mediach bowiem bardzo czę-
sto można usłyszeć przykłady popełnianych przez nich prze-
stępstw – od tych powszechnych (kradzieże, bójki), aż po te 
najpoważniejsze (zabójstwa, włamania, gwałty). Z kolei anali-
za tej problematyki przez pryzmat dostępnych statystyk powo-
duje, iż przyjęcie określonego wniosku w tym zakresie winno 
być poprzedzone uwzględnieniem także innych czynników.  
Problem migracji wzbudza często przeciwstawne postawy 
mieszkańców kraju, do którego cudzoziemcy przybywają. 
Nie inaczej jest również w Polsce. Badania przeprowadzone 
w 2015 r. wskazują na jednoznaczną przewagę negatywnych 
opinii Polaków w stosunku do uchodźców. Najmniej lubianą 
przez Polaków grupą religijną są muzułmanie. W odniesieniu 
do tej grupy najczęściej pojawiające się skojarzenia związa-
ne są z terroryzmem. Niechęć w stosunku do wyznawców is-
lamu wyrażana jest w różny sposób, w tym także zauważalny 
jest wzrost liczby przestępstw przeciwko Arabom i szerzej 
muzułmanom. 
W 2015 r. Unia Europejska doświadczyła niespotykanego 
wcześniej napływu uchodźców i migrantów. W tym okresie 
na teren UE przybyło blisko milion osób – większość z nich 
poszukiwała ochrony przed prześladowaniami i wojną w ich 
krajach pochodzenia. W celu poradzenia sobie z tak dużym 
kryzysem migracyjnym UE podjęła wiele działań, w tym po-
przez zwiększenie bezpieczeństwa na granicach czy zwalcza-
nie przemytu nielegalnych imigrantów. Jak wynika z danych 
UNHCR blisko połowa z migrantów, którzy dotarli do Europy 
w 2015 r. pochodziła z Syrii, 1/5 z Afganistanu, a w dalszej 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycz-
nych pochodzących ze strony internetowej Urzędu ds. Cu-
dzoziemców, ttps://udsc.gov.pl/statystyki/raporty-specjalne/
top-5-legalizacja-pobytu/.

Rys. 2. Liczba wniosków o legalizację pobytu przez cudzo-
ziemców z państw trzecich w latach 2011–2017 w podziale 
na rodzaj pobytu.
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kolejności z Iraku. Wnioski o azyl zostały złożone przede 
wszystkim w Niemczech, Szwecji, Austrii i na Węgrzech. Tyl-
ko podczas dwóch pierwszych miesięcy 2016 r. do wybrzeży 
Grecji przybiły kolejne 123 tysiące osób, podczas gdy w tym 
samym okresie 2015 r. było ich zaledwie 4,6 tysiąca11.
Imigrantom zostają zapewnione miejsca w specjalnych ośrod-
kach, gdzie mają przyznaną opiekę socjalną i medyczną. Po-
wstały również specjalne obozy dla uchodźców. Tym niemniej 
warunki życia w nich są trudne. Miejsca te są często przelud-
nione, a to z kolei niejednokrotnie staje się przyczyną licznych 
problemów, w tym również rozwoju przestępczości. Na tym 
tle można wskazać głównie na rozwój przestępczości zorgani-
zowanej oraz na tle wolności seksualnej12.
Z danych dotyczących przestępczości imigrantów w Niem-
czech wynika, iż w samej Saksonii w ciągu pierwszych dzie-
więciu miesięcy 2015 r. znalazło się 45 tysięcy imigrantów, 
z czego blisko 5 tysięcy osób dopuściło się ponad 10 tysięcy 
przestępstw. Wśród nich 40% stanowiły kradzieże, 18% to 
wyłudzenia świadczeń, 11% wiązało się z uszczerbkiem na 
ciele, a 5% z handlem narkotykami. Najczęściej osobami po-
pełniającymi wskazane przestępstwa byli imigranci z Maroka, 
Tunezji, Libii oraz Algierii13.
Raport kryminologów dla niemieckiego rządu opracowany 
pod kierunkiem kryminologa Christiana Pfeiffera wskazuje, 
iż w latach 2014−2016 przestępczość wzrosła o 10,4%. Gru-
pa naukowców stwierdziła, iż za pogorszenie bezpieczeństwa 
odpowiadają w 92,1% uchodźcy14. Wnioski płynące z przepro-
wadzonych badań wskazują, że w przypadku zabójstw ofia-
rami są w przeważającej mierze inni migranci, podobnie jest  
w przypadku ciężkich uszkodzeń ciała. Z kolei ofiarą gwał-
tów padają częściej Niemki niż cudzoziemki. Jak wskazują 
autorzy raportu, przyczyna takiej dysproporcji może wynikać 
z faktu, że tylko część migrantek zgłasza się na Policję. Ponad-
to analiza danych wskazuje, iż rzadziej popadają w konflikt 
z prawem Syryjczycy, Irakijczycy i Afgańczycy, częściej zaś 
migranci pochodzący z Maroka, Algierii czy Tunezji.
Wnioski z tego raportu wpisują się w płynące z przekazów 
medialnych informacje głównie o przestępstwach popełnio-
nych przez cudzoziemców. Przykładowo można tu wspo-
mnieć o zabójstwie młodej pracownicy ośrodka dla uchodź-
ców w Mölndal w Szwecji przez jednego z zamieszkujących 
go chłopców. Kobieta została kilkakrotnie ugodzona nożem15. 
Z kolei w Belgii 16-letni imigrant z Afganistanu został oskar-
żony o gwałt na pracownicy ośrodka dla migrantów16, zaś  
w Hanowerze imigrant zgwałcił 25-letnią studentkę17. Algier-
czyk z ośrodka dla uchodźców w Niemczech planował prze-
prowadzanie zamachu terrorystycznego18. 
Analizując zakres korelacji pomiędzy wzrostem imigracji  
a wzrostem przestępczości, należy również zauważyć od-
mienne stanowisko wyrażone na podstawie wniosków  
z jednego z ostatnich raportów na ten temat przedstawionego 
przez serwis prasowy „Mediendienst Integration”. Autor ra-
portu, kryminolog Christian Walburg, stwierdza na podstawie 
analizy danych Federalnego Urzędu Statystycznego, iż ba-
dania nie potwierdzają związku między wzrostem imigracji  
a wzrostem przestępczości. Wyjątkiem są dwa obszary: wła-
mań do mieszkań i kradzieży kieszonkowych19. Nieco inne 
– zaskakujące – wnioski płyną z badania zależności między 
migracją a przestępczością przeprowadzonego przez San-
drę Bucerius – kryminologa z Kanady. W jej opinii wpływ 
migracji na wzrost przestępczości zauważalny jest dopiero  
w drugim pokoleniu migrantów. Zjawisko takie – jak twier-

dzi – może być związane z niewystarczającą integracją  
w społeczeństwie. Kraje europejskie nie są tradycyjnymi 
krajami napływowymi, stąd też nie posiadają doświadczeń 
w tym zakresie. W perspektywie statystyk – pracujący mi-
granci dużo rzadziej popełniają przestępstwa niż ci, którzy 
nie mają dostępu do rynku pracy czy większych perspektyw 
zarobkowych. 

PRZESTęPCZOŚĆ CUDZOZIEMCÓW W POLSCE

Najbardziej aktualny obraz przestępczości cudzoziemców  
w Polsce oparty na danych policyjnej statystyki został przedsta-
wiony przez zespół Instytutu Nauk Prawnych PAN pod kierow-
nictwem I. Rzeplińskiej20. Poddane analizie dane obejmują tyl-
ko przestępczość ujawnioną w latach 2004–2012, co oznacza, 
że nie poznamy jej rzeczywistego obrazu z uwagi na istnienie 
tzw. szarej strefy, do której zalicza się czyny przestępne, któ-
re nie trafiły do policyjnych rejestrów. Odsetek podejrzanych 
cudzoziemców w stosunku do podejrzanych ogółem we wska-
zanym 9-letnim okresie wyniósł nieco poniżej 0,5%. Cudzo-
ziemcy podejrzani o popełnienie przestępstw w Polsce w latach 
2004–2012 to obywatele 61 państw – razem 22 675 cudzoziem-
ców, w tym bezpaństwowcy – 82 osoby. Najliczniejszą grupę 
rejestrowanych jako podejrzani o popełnienie przestępstwa  
w Polsce stanowili obywatele Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Li-
twy oraz Rosji, zaś najmniej liczną − obywatele Czech21. Najczę-
ściej popełniane w Polsce przez cudzoziemców przestępstwo to 
prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego. Na kolejnych pozycjach znajdują się prze-
stępstwa: fałszerstwa dokumentu, oznaczania towarów podro-
bionym znakiem towarowym lub obrotu towarami oznaczonymi 
podrobionym znakiem towarowym, obrotu towarami bez zna-
ków akcyzy, utrwalania utworu bez uprawnień, rozpowszech-
niania utworu w postaci wideogramu bez uprawnień, przekup-
stwa i kradzieży22. Tranzytowy charakter położenia geograficz-
nego Polski determinuje fakt, że staje się ona coraz częściej 
miejscem aktywności zorganizowanych grup przestępczych,  
w których skład wchodzą cudzoziemcy. Policyjna nomenklatu-
ra wyróżnia zorganizowane międzynarodowe grupy, składają-
ce się z obywateli różnych państw, tj. Polaków i cudzoziem-
ców, grupy (etniczne) złożone wyłącznie z cudzoziemców oraz 
grupy rosyjskojęzyczne, w których skład wchodzą obywatele 
państw byłego Związku Radzieckiego. Wśród wielu prze-
stępstw, jakich dopuszczają się w swojej działalności zorgani-
zowane grupy przestępcze z udziałem cudzoziemców, wyraź-
nie na pierwszy plan wysuwają się czyny zabronione związane  
z nielegalnym przekroczeniem granicy oraz przemytem to-
warów. Nielegalnego przekroczenia granicy dokonują naj-
częściej obywatele Wietnamu, Pakistanu, Afganistanu i Indii.  
Z kolei najczęściej przemycanym do Polski towarem są papie-
rosy. Natomiast z Polski przemyca się narkotyki, głównie na 
Białoruś i na Litwę, a za naszą południową granicę − tabletki na 
katar zawierające pseudoefedrynę. Można także zaryzykować 
stwierdzenie, że w Polsce „kwitnie” proceder nielegalnej pro-
dukcji papierosów, która niejednokrotnie przybiera postać dobrze 
zorganizowanych i profesjonalnych fabryk obsługiwanych przez 
Ukraińców, Bułgarów czy Rumunów. Sprzęt do takich zakładów 
pochodzi z likwidowanych fabryk produkujących w przeszłości 
papierosy w krajach byłego bloku komunistycznego. 
Przybliżając nawet w sposób bardzo ogólny przestępczość 
cudzoziemców, nie sposób pominąć zjawiska określanego 
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mianem przestępczości granicznej, która niewątpliwie jest 
domeną obywateli państw obcych. W literaturze przedmiotu 
nie wypracowano uniwersalnej definicji tej przestępczości, 
poprzestając głównie na wskazaniu stanowiących ją katalogu 
zachowań, takich jak: przestępstwa przemytnicze, nielegalne 
przekraczanie granicy państwa, migracja ludności, wwóz lub 
przewóz (tranzyt) substancji i materiałów radioaktywnych, 
chemicznych oraz przestępstwa celne i celno-skarbowe23. 
Sprawcami przestępstw granicznych są głównie obywate-
le Ukrainy, Rosji, Białorusi, Wietnamu, Mołdawii i Gruzji,  
a spośród obywateli Unii Europejskiej − obywatele Litwy.  
Z badań zjawiska przestępczości granicznej cudzoziemców 
w latach 1990−2012 przeprowadzonych przez M. Perkowską 
wynika, iż cudzoziemcy dopuszczali się najczęściej: nielegal-
nego przekroczenia granicy (działając np. poprzez przekro-
czenie granicy w miejscu do tego niewyznaczonym, takim 
jak pola czy lasy, bądź też poprzez przedstawienie do kontroli 
granicznej paszportu bez wymaganej wizy lub z wizą, która 
utraciła ważność, podrobienie, przerobienie dokumentu lub 
posługiwanie się takim dokumentem, poprzez wymianę zdję-
cia lub przerobienie stempli kontroli granicznej), wyłudzenia 
poświadczenia nieprawdy, posługiwania się dokumentem na-
leżącym do innej osoby czy też przekupstwa24.
Trudno poszukiwać bardziej aktualnych statystyk przestępczości 
cudzoziemców w Polsce. Obraz tego zjawiska w ostatnich latach 
nie został bowiem zbadany czy wycinkowo przybliżony. Nie ist-
nieją również żadne statystyki, które pozwoliłyby na zobrazowa-
nie skali problemu. Należy również mieć na uwadze ograniczenia 
wynikające z dostępnych statystyk i publikacji naukowych, cho-
ciażby z uwagi na posługiwanie się ogólnym pojęciem „cudzo-
ziemców”, nieznaną liczbą nielegalnych migrantów, dużą ciem-
ną liczbą przestępstw. Trudno zatem podejmować próbę analizy 
aktualnej skali zjawiska, tym niemniej warto zwrócić uwagę na 
kilka aspektów omawianego problemu wynikających z ogólnie 
dostępnych danych dotyczących przestępczości. 
Przede wszystkim – na podstawie analizy Raportu MSWiA  
o stanie bezpieczeństwa w Polsce w roku 201625 w konfron-
tacji z analogicznymi danymi za lata wcześniejsze – należy 
wskazać na wyraźnie zauważalny w ostatnich latach trend 
spadkowy liczby stwierdzonych przez Policję przestępstw.  
W latach 2001–2005 liczba ta utrzymywała się na poziomie 
ok. 1,4 mln rocznie. Do roku 2013 było ich powyżej miliona, 
natomiast od roku 2014 liczba stwierdzonych przestępstw za-
częła się kształtować na poziomie poniżej miliona. W 2016 r. 
Policja stwierdziła ogółem blisko 800 tysięcy przestępstw. Sta-
tystyka ta koreluje z deklarowanymi w ciągu ostatnich kilkuna-
stu lat opiniami Polaków o bezpieczeństwie w Polsce; od roku 
2007 bowiem zdecydowanie więcej osób twierdzi, że w Polsce 
żyje się bezpiecznie. W marcu 2016 r. cztery piąte dorosłych Po-
laków uznawało swój kraj za bezpieczny, zaś przeciwne zdanie 
wyraziło jedynie 16% badanych. 
Próbę zgłębienia problemu przestępczości cudzoziemców w Pol-
sce należy rozpocząć od zauważenia znacznej liczby zorganizo-
wanych grup pozostających w zainteresowaniu właściwych służb 
oraz tendencji powstawania mniejszych, często luźno powiąza-
nych ze sobą grup przestępczych, które coraz częściej powstają 
w miejsce dużych grup o wysokim stopniu zorganizowania typo-
wych dla lat 90. XX wieku. Takie zorganizowane grupy cechują 
się także dużą mobilnością i elastycznością, m.in. prowadząc 
nielegalną działalność o charakterze transgranicznym. Zjawi-
skiem już powszechnym jest wykorzystywanie cyberprzestrze-
ni do prowadzenia przez nie działalności przestępczej. 

W zakresie zorganizowanych grup przestępczych ich liczba 
pozostaje na dość zbliżonym poziomie w stosunku do lat po-
przednich, przy czym od 2015 r. można zauważyć zatrzymanie 
tendencji z lat wcześniejszych polegającej na stałym wzroście 
tej sfery działalności przestępczej. W 2016 r. w zaintereso-
waniu organów pozostawało 913 polskich zorganizowanych 
grup przestępczych, 323 grupy międzynarodowe, 30 grup ro-
syjskojęzycznych oraz 23 grupy cudzoziemskie. Na tym tle 
zauważalny jest dość znaczny wzrost, w porównaniu z rokiem 
2015, liczby grup rosyjskojęzycznych, gdyż wówczas w za-
interesowaniu organów pozostawało 13 takich grup. Zarzuty 
kierowania grupą lub związkiem mającym na celu popełnianie 
przestępstw CBŚ przedstawiło 160 osobom, w tym 8 liderom 
grup międzynarodowych oraz 1 liderowi rosyjskojęzycz-
nej grupy przestępczej, zaś udziału w takich grupach – 1362 
osobom, w tym 113 członkom grup międzynarodowych oraz  
2 członkom grup rosyjskojęzycznych. Straż Graniczna ujaw-
niła 190 podejrzanych, w tym 43 cudzoziemców, ABW – łącz-
nie 159 podejrzanych, zaś Żandarmeria Wojskowa – 81 osób. 
W tym zakresie jest zauważalny dość wyraźny wzrost liczby 
podejrzanych w stosunku do roku 2015. 
Szczególnie niebezpiecznym zjawiskiem jest nielegalna mi-
gracja, która może wpłynąć na wzrost przestępczości. Proces 
ten sprzyja funkcjonowaniu zorganizowanych grup przestęp-
czych, bowiem większość nielegalnych imigrantów korzysta 
z ich pomocy, przemytowi narkotyków, może także prowadzić 
do zwiększenia zagrożenia terroryzmem, a nadto do wzrostu 
ogólnego poziomu przestępczości. Jak się podkreśla w Rapor-
cie, udział grup przestępczych polega tu głównie na organiza-
cji transportu na wszystkich etapach podróży, tymczasowego 
schronienia w państwach tranzytowych, a także niejednokrot-
nie podrobionych lub przerobionych dokumentów. Rzeczywi-
sta skala zjawiska nielegalnej imigracji jest niemal niemożli-
wa do określenia, bowiem pobyt takich imigrantów na danym 
terytorium nie zostaje odnotowany w prowadzonych przez 
państwo systemach ewidencyjnych. 
O skali zjawiska świadczy, że w 2016 r. zatrzymano łącznie 
ponad 7,5 tysiąca osób, które wbrew przepisom przekroczy-
ły granicę państwową lub usiłowały ją przekroczyć, w 2015 r. 
takich osób pozostawało blisko 7 tysięcy, zaś w 2014 r.  
– niespełna 5 tysięcy. Stale przy tym wzrasta liczba obywate-
li państw trzecich, którzy wbrew przepisom przekroczyli lub 
usiłowali przekroczyć granicę państwową. W 2016 r. takich 
osób było blisko 6,7 tys., w 2015 r. – niewiele ponad 6,2 tys., 

Źródło: https://bip.mswia.gov.pl/bip/raport-o-stanie-bez-
pie/18405,Raport-o-stanie-bezpieczenstwa.html.

Rys. 3. Liczba grup przestępczych pozostających w zain-
teresowaniu CBŚP, SG, ABW, ŻW w latach 2011−2016 na 
podstawie Raportu MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce 
w 2016 roku.
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zaś w 2014 r. – niewiele ponad 4,3 tys. Najwięcej osób za-
trzymanych w 2016 r., podobnie jak w latach ubiegłych, po-
siadało obywatelstwo Ukrainy (blisko 4 tys.), następnie Rosji, 
Białorusi, Turcji, Wietnamu i Syrii. Cudzoziemcy najczęściej 
próbowali przekroczyć granicę na podstawie sfałszowanego 
dokumentu bądź też bez dokumentów. 

Z problematyką migracji ludności dość mocno są związane 
inne najbardziej dochodowe przestępstwa, takie jak przemyt 
i handel ludźmi. W roku 2016 w związku z przestępstwami 
handlu ludźmi Policja wszczęła 31 postępowań przygotowaw-
czych, a także zostało ustalonych 9 podejrzanych. Natomiast 
status osoby pokrzywdzonej został przyznany 15 osobom.  
Z kolei Straż Graniczna wszczęła 15 takich postępowań (co 
stanowi liczbę ponad dwukrotnie większą niż w roku poprze-
dzającym) wobec 7 podejrzanym, w tym: 4 obywateli Polski  
i 3 obywateli Bułgarii. W 2016 r. Straż Graniczna ujawniła  
104 potencjalne ofiary handlu ludźmi, z czego najwięcej  
z Ukrainy – 99 osób. 
Udział cudzoziemców odnotowywany jest również w prze-
stępczości związanej z przemytem broni. Grupy przestępcze 
coraz częściej próbują organizować kanały przemytu broni  
i amunicji z terytorium Ukrainy do RP, a następnie ich dystry-
bucji w głąb terytorium Unii Europejskiej. W 2016 r. Policja 
stwierdziła popełnienie 1805 przestępstw (w tym usiłowań)  
w związku z nielegalnym posiadaniem, wyrabianiem lub han-
dlem bronią palną i amunicją, co stanowi spadek w stosun-
ku do lat poprzednich. Odmienna tendencja zauważalna jest  
w związku z postępowaniami w tym przedmiocie, które zo-
stały wszczęte przez Straż Graniczną. W 2016 r. dotyczyło to 
148 postępowań, w 2015 r. – 128, zaś w 2014 r. – 95. Wzro-
sła również liczba podejrzanych cudzoziemców – z 10 osób  
w 2014 r. do 15 w 2016 r.
Utrzymująca się w ostatnich latach fala migracji do Euro-
py może pociągnąć za sobą wzrost zagrożeń związanych  
z międzynarodową przestępczością zorganizowaną, w tym 
handlem narkotykami. Aktualnie jednak poziom przestęp-
czości narkotykowej nie odbiega znacząco od lat wcześniej-
szych, chociaż wciąż odnotowuje się tendencję wzrostową  
(w 2014 r. Policja wszczęła blisko 29 tys. postępowań o prze-
stępstwa narkotykowe, zaś w 2016 r. takich spraw było już 
31 tys., Straż Graniczna z kolei – odpowiednio – 178 i 247 
postępowań). W dalszym ciągu jako osoby zaangażowane  
w prowadzenie przestępczości narkotykowej identyfikowano 

m.in. obywateli Azji Wschodniej, obywateli byłych republik 
radzieckich, członków międzynarodowych zorganizowanych 
grup przestępczych, którzy przemycali hurtowe ilości nar-
kotyków. W sprawach o przestępstwa narkotykowe w roku 
2016 Straż Graniczna przeprowadziła czynności wobec 140 
podejrzanych, w tym 41 cudzoziemców (o ile w porównaniu 
z rokiem 2015 liczba podejrzanych cudzoziemców nieznacz-
nie spadła, o tyle w porównaniu z rokiem 2014 stanowi ona 
istotny wzrost).
Udział cudzoziemców jest odnotowywany obecnie również 
w zakresie przestępczości intelektualnej, gdzie pomimo 
spadku ogólnej liczby wszczętych przez Straż Graniczną 
postępowań przygotowawczych odnotowuje się znaczący 
wzrost liczby podejrzanych cudzoziemców (w 2015 r. po-
dejrzanych było 6 cudzoziemców, zaś w 2016 r. już 19 ta-
kich osób). Co jednak istotne, w 2014 r. Straż Graniczna 
prowadziła postępowania przeciwko 21 podejrzanym cu-
dzoziemcom. Także w procederze wyłudzania podatku VAT 
uczestniczą nie tylko obywatele RP, ale również cudzo-
ziemcy. Najczęściej są to obcokrajowcy z państw azjatyc-
kich, dokonujący przestępstw w ramach importu towarów 
z Azji na teren UE. Jak się podkreśla w Raporcie MSWiA, 
nieprawidłowości związane z importem polegają na kilku-
krotnym zaniżeniu wartości deklarowanych towarów przez 
fałszowanie dokumentacji stanowiącej podstawę do nali-
czenia cła. Niezmiennie, głównie ze Wschodu, odbywa się 
z kolei przemyt wyrobów tytoniowych. Głównymi kraja-
mi pochodzenia przemycanych papierosów na obszar UE,  
w tym Polski, są Białoruś oraz Ukraina. Stale wzrasta licz-
ba postępowań przygotowawczych w zakresie obrotu pa-
liwami, wyrobami alkoholowymi oraz tytoniowymi, wy-
łudzania podatku od towarów i usług (VAT) oraz innych 
podatków od osób fizycznych i prawnych.
Różnorodność kulturowa, powszechna migracja, a ponad-
to maksymalizacja wykorzystywania nowych technologii 
i mediów społecznościowych powoduje wzrost globalne-
go zagrożenia zamachami terrorystycznymi. Akcentowana 
przez islamskich terrorystów determinacja wskazuje jednak 
na utrzymywanie się zagrożenia dla Europy ze strony eks-
tremistów islamskich i może wpłynąć także na stan bezpie-
czeństwa w Polsce. Niemniej jednak w Polsce zagrożenie 
to utrzymuje się obecnie na stosunkowo niskim poziomie.
Analiza przytoczonych powyżej danych pozwala na stwier-
dzenie, iż poziom przestępczości cudzoziemców w Pol-
sce nie uległ znaczącej zmianie i wciąż stanowi niewielki 
udział w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw. Jed-
nakże dostępne statystyki mogą jedynie pozwolić na zary-
sowanie ogólnej skali zjawiska, ale nie jest możliwe kon-
struowanie bardziej konkretnych wniosków. O ile bowiem 
przestępczość cudzoziemców w Polsce nie stanowi aktual-
nie większego problemu w odniesieniu do ogólnej liczby 
stwierdzonych przestępstw, o tyle należy mieć na uwadze, 
iż wciąż zauważalne jest zwiększenie zagrożenia w ramach 
niektórych kategorii przestępstw, w tym przede wszystkim 
przestępczości zorganizowanej i nielegalnej migracji. Na-
leży przy tym pamiętać, iż przywołane dane dotyczą prze-
stępstw stwierdzonych, zaś nieznana pozostaje tzw. ciemna 
liczba przestępstw. To z kolei w sposób znaczący ogranicza 
ocenę zjawiska przestępczości cudzoziemców w Polsce, 
bowiem to właśnie w tej grupie gros przypadków czynów 
przestępnych nie wychodzi na światło dzienne. Ponadto 
– o czym będzie mowa w dalszej części artykułu – wśród 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych zawar-
tych w Raporcie MSWiA o stanie bezpieczeństwa w Polsce 
w 2016 roku oraz za lata poprzednie, https://bip.mswia.gov.
pl/bip/raport-o-stanie-bezpie/18405,Raport-o-stanie-bezpie-
czenstwa.html.

Rys. 4. Liczba osób zatrzymanych w związku z nielegal-
nym przekroczeniem granicy.
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miejsc kryminogennych należy wymienić obozy dla uchodź-
ców. Na rozwój przestępczości cudzoziemców wpływa wiele 
czynników, w tym  trudna sytuacja materialna, wyizolowanie 
w nowym miejscu, bezdomność, strach przed deportacją czy 
brak wsparcia ze strony rodziny i znajomych. W odniesie-
niu do ujęcia europejskiego przestępczość cudzoziemców, 
zwłaszcza w jej „pospolitym” wymiarze, może znajdować 
swoje źródło w różnicach kulturowych. 

CUDZOZIEMCY JAKO OFIARY PRZESTęPCZOŚCI 

Jak już wcześniej wspominano, migracja często wzbudza 
negatywne postawy mieszkańców kraju, do którego przyby-
wają cudzoziemcy. Z tego chociażby powodu stanowią oni 
grupę szczególnie narażoną na doznawanie dyskryminacji, 
przemocy czy agresji. Definiując pojęcie dyskryminacji, 
przyjmuje się, iż oznacza ono „pozbawienie równoupraw-
nienia, upośledzenie, szykanowanie pewnej grupy ludzi, ze 
względu na ich pochodzenie albo przynależność klasową, 
narodową, rasową”26. Z kolei przemoc, jak i agresja stanowią 
zachowania, których celem jest pośrednie lub bezpośrednie 
wyrządzenie szkody, sprawienie cierpienia, wykorzystanie 
do czynów bezprawnych, narzucenie władzy, panowania27. 
Na takie negatywne zjawiska mają również wpływ panujące 
w danym społeczeństwie stereotypy i uprzedzenia dotyczące 
określonych grup mniejszości narodowych lub etnicznych. 
Stały wzrost dyskryminacji i marginalizacji imigrantów 
niewątpliwe stanowi również zagrożenie dla bezpieczeń-
stwa państw. Motywy niechęci do obcokrajowców wynika-
ją przede wszystkim z różnic kulturowych i społecznych,  
a także postrzegania ich jako zagrożenie dla tożsamości po-
szczególnych państw czy źródło patologii społecznych. To 
z kolei powoduje, iż cudzoziemcy izolują się, tworząc wła-
sne enklawy. Takie wyobcowanie przybyszów budzi dalsze 
obawy obywateli danego państwa, wzmagając dyskrymina-
cję i wrogość. W konsekwencji prowadzi to do pojawienia 
się zjawiska błędnego koła poprzez wrogie i pełne niechę-
ci postawy obcokrajowców. Wyznawcy islamu wzbudzają 
szczególną antypatię społeczeństwa europejskiego i polskie-
go. Nietolerancja dotycząca tej grupy związana jest przede 
wszystkim z ich religią, która kojarzy się Europejczykom  
z agresją, terrorem, przemocą wobec kobiet czy zachęceniem 
do wojny w celu nawracania innowierców. W opinii wielu 
islam dezintegruje więzi społeczne i nakazuje odrzucenie za-
stanych tradycji i wartości.
Analizując kształtowanie się poziomu przestępczości w kon-
tekście występowania czynnika międzykulturowego, nie można 
pominąć jednego z ważniejszych wyzwań demokratycznego 
państwa prawa – przejawów dyskryminacji rasowej, nietole-
rancji czy mowy nienawiści. Na tej płaszczyźnie częściej to 
cudzoziemcy stają się ofiarami przestępstw niż ich sprawcami. 
Tymczasem podstawowe prawa i wolności człowieka gwaran-
towane wieloma aktami o randze prawa międzynarodowego  
i krajowego pozostają niezależne od rasy, narodowości, pocho-
dzenia etnicznego, języka, koloru skóry, religii, orientacji sek-
sualnej lub innych podobnych cech. Warto przy tym pamiętać, 
iż każdy akt przestępny, wymierzony chociażby w obywateli 
innego państwa, uchodźców, cudzoziemców, narusza również 
porządek prawny i społeczny, i jako taki stanowi zagrożenie dla 
całego państwa i społeczeństwa. 

Coraz częściej mieszkający w Polsce cudzoziemcy, zwłasz-
cza osoby pochodzące z państw Bliskiego Wschodu czy 
Afryki, doświadczają różnego rodzaju ataków motywowa-
nych uprzedzeniami na tle rasowym, narodowym, etnicznym 
lub wyznaniowym. Przestępstwa popełniane na tym tle sta-
nowią szczególną kategorię przestępstw. Pomimo iż oficjal-
ne statystyki nie oddają faktycznej skali i charakterystyki 
tych przestępstw, to jednak również na ich podstawie moż-
na stwierdzić wzrostowy trend w tym zakresie. Zjawiskiem 
szczególnie nasilającym się w ostatnich latach są również 
rasistowskie hasła na murach i ścianach budynków, w sieci 
internetowej czy też zuchwałe ataki rasistowskie na obcokra-
jowców. Od 2013 r. nastąpił zdecydowany wzrost przestępstw 
z nienawiści. Jak wynika z Raportu MSWiA w 2016 r. naj-
częściej popełniane były przestępstwa motywowane kseno-
fobią, a więc wymierzone w osoby o innym pochodzeniu 
narodowym i etnicznym (52% postępowań) oraz na tle wy-
znaniowym (22% postępowań). Przestępstwa motywowane 
ksenofobią były skierowane przede wszystkim przeciwko 
Arabom oraz Żydom, zaś w dalszej kolejności przeciwko 
Ukraińcom, Romom oraz Turkom. Z kolei wśród prze-
stępstw popełnianych ze względu na wyznanie pokrzyw-
dzonego zdecydowanie dominowały przestępstwa skiero-
wane przeciwko muzułmanom (83% spraw). Przestępstwa 
motywowane rasizmem dotyczyły w 94% przypadków osób 
czarnoskórych i mulatów. 
Z ruchami migracyjnymi często jest związany handel ludź-
mi. Polska bywa również miejscem docelowym dla orga-
nizatorów tego procederu. Najczęściej ofiarami padają 
cudzoziemcy z Ukrainy, Rumunii oraz Bułgarii, a także  
z państw azjatyckich (m.in. Wietnamu, Filipin, Sri Lanki). 
Są oni wykorzystywani do pracy przymusowej, prostytucji, 
żebractwa, a niekiedy są to również ofiary niewolnictwa 
domowego i eksploatacji kryminalnej. W celu zapewnie-
nia odpowiedniego wsparcia ofiarom i potencjalnym ofia-
rom handlu ludźmi – obywatelom polskim, obywatelom 
UE lub cudzoziemcom prowadzone jest Krajowe Centrum 
Interwencyjno-Konsultacyjne. W 2016 r. Centrum udzieliło 
wsparcia 200 ofiarom i potencjalnym ofiarom handlu ludźmi, 
w tym 96 obywatelom Polski oraz 104 cudzoziemcom (głów-
nie obywatelom Wietnamu, Ukrainy, Rumunii i Bułgarii).
Środowiskiem wiktymogennym pozostają również obozy dla 
uchodźców. Należy tutaj przywołać wyniki badań przepro-
wadzonych z przedstawicielami różnych środowisk pracują-
cymi z uchodźcami28. Jest to specyficzna grupa migrantów, 
która stale wzrasta. Niektórzy autorzy zauważają związek 
zachodzący pomiędzy obecnością uchodźców a wzrostem 
przestępczości migrantów29. Jednym z głównych problemów 
jest przenoszenie konfliktów z kraju pochodzenia na teren 
Polski. Na przestrzeni ostatnich lat w dwóch ośrodkach dla 
uchodźców doszło do śmierci w wyniku bójek, przy czym 
przyczyny tych zachowań pozostały nieustalone. Stosunko-
wo częste są z kolei wzajemne groźby uchodźców wysyłane 
przez, co paradoksalne, przedstawicieli tych samych naro-
dowości. 
Osiedlanie się w Polsce muzułmanów wiąże się z występo-
waniem w naszym kraju nowego zjawiska – wielożeństwa. 
Prawo muzułmańskie dopuszcza, aby mężczyzna mógł mieć 
cztery żony, przy czym musi posiadać środki na ich utrzy-
manie. Problem ten jest również zauważalny, zwłaszcza na 
przestrzeni ostatnich lat, w krajach zachodnich. Pomimo 
iż w żadnym z państw europejskich nie zostały zalegalizo-
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wane związki poligamiczne, to – jak pokazują przeprowa-
dzone badania – zjawisko to pozostaje obecne wśród wielu 
obcokrajowców. Nie inaczej jest także w Polsce, bowiem 
problem ten został zaobserwowany w środowisku czeczeń-
skim. Związki te jednak – inaczej niż w państwach muzuł-
mańskich – często są ukrywane. 
Dużym problemem jest również przemoc wobec kobiet. 
Niewiele jednak informacji o tych czynach trafia na światło 
dzienne, bowiem  są one ukrywane przez same kobiety, któ-
re nie chcą zgłaszać tego faktu. Zachowanie takie potęguje 
sytuacja, w jakiej znaleźli się uchodźcy: trudności z odna-
lezieniem się w nowych warunkach życia w obcym dla nich 
kraju, utrata pozycji dominującej, różnice kulturowe30. 
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Summary

Foreigners as perpetrators and victims of crimes in 
Poland
The article describes issues concerning foreigners as per-
petrators and victims of crimes in Poland in relation to the 
increased migration and influx of aliens in Europe. The 
author analysed statistical data in particular categories of 
offences where foreigners were involved in the last years 
and made an attempt to define development trends of this 
phenomena and provide conclusions regarding significant 
threats in this area. 
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WSTĘP
Cyberbezpieczeństwo to strategiczny cel ochrony państwa 
przed zagrożeniami teleinformatycznymi. Znaczenie tych 
zagrożeń rośnie wraz z rozwojem technologii, która w coraz 
szerszym zakresie wpływa na jej użytkowników. Ogólnoświa-
towe trendy nie pozostawiają złudzeń, że zagrożenia te stale 
będą rosły. Statystyki za rok 2014 przedstawiają się następu-
jąco1 − w oprogramowaniu internetowym stwierdzono 6,5 tys. 
nowych podatności; w 76% zbadanych stron stwierdzono luki, 
przez które można było je zaatakować; w skali dnia to około 
pół miliona ataków na strony web; rozsyłanie spamu do skrzy-
nek mailowych to około 28 mld wiadomości dziennie, w tym 
jedna na tysiąc to phishing2. Ranking zagrożenia siecią botnet 
uplasował Polskę na 10. miejscu w 2014 r.3 Realnym zagroże-
niem stał się terroryzm jako szybkie, anonimowe i ogólnodo-
stępne narzędzie skierowane w stronę newralgicznych syste-
mów państwa. Europejska Strategia Bezpieczeństwa wskazuje 
na zagrożenia „bardziej różnorodne, mniej widoczne i mniej 
przewidywalne”4 we współczesnym świecie. Forma ataku 
hybrydowego, presji, paraliżowania systemów administracji 

w cyberprzestrzeni jest w tej chwili bardziej prawdopodob-
na niż działania konwencjonalnych wojsk. Zmieniła się rów-
nież podmiotowość sprawców. Obecnie „mamy do czynienia 
z podmiotami niepaństwowymi, takimi jak międzynarodowe 
korporacje, transnarodowe grupy wpływające na postępowa-
nie rządów czy grupy nielegalne, w tym zorganizowane grupy 
przestępcze i organizacje terrorystyczne”5. Podważona zosta-
ła przez to zasada gwarantowanego wzajemnego zniszczenia 
w ataku jądrowym. Trzeba bowiem zwrócić uwagę na fakt, 
że: „przejęcie kontroli nad bronią jądrową przez organizację 
terrorystyczną, nieposiadającą stałego terytorium, na które 
skierować można byłoby atak odwetowy, skutecznie niwelu-
je atut wzajemności zniszczenia”6. Dlatego tak ważne stało 
się uwzględnianie tych scenariuszy zagrożeń w dokumentach 
strategicznych państwa. 
Celem niniejszego artykułu jest analiza dotycząca ochrony 
cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej. W szczególności 
zwrócono uwagę na rolę instytucji państwowych w procesie 
ochrony oraz kształtowaniu zadań dostosowanych do aktual-
nych potrzeb bezpieczeństwa. Ponadto określono też zmiany 
zagrożeń teleinformatycznych w obszarze RP.

OchrOna
cyberprzestrzeni
RZECZyPOSPOliTEj POlSKiEj

w wymiarze strategicznym

Sebastian Szamol

Polskie Towarzystwo Geopolityczne
Przewodniczący Koła Naukowego Studentów i Doktorantów PTG

W artykule dokonano analizy ochrony cyberprzestrzeni na podstawie dokumentów strategicznych tworzo-
nych w latach 2009−2017. Znajdujemy w nich ocenę bezpieczeństwa oraz zalecenia do obrony cyberprze-
strzeni w różnych aspektach. Doktryna cyberbezpieczeństwa RP, jako jeden z pierwszych tego typu doku-
mentów, określiła cele strategiczne oraz wymiary zagrożenia w cyberprzestrzeni. Konieczność opracowania 
strategii była spowodowana m.in. możliwością wystąpienia ataku hybrydowego będącego kompilacją dzia-
łań militarnych, dezinformacyjnych oraz ataków teleinformatycznych. Przedstawiono również wprowadzane 
przez ten okres dokumenty rządowe będące instrumentami planistycznymi rozwoju cyberbezpieczeństwa.  
W analizie bezpieczeństwa wykorzystano raport CERT.GOV.PL – instytucji rządowej, systemu monitorujące-
go stan zagrożenia atakiem teleinformatycznym ARAKIS-GOV oraz ocenę bezpieczeństwa w sieci na podsta-
wie CERT Orange Polska.
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Cyberbezpieczeństwo  
w dokumentach strategicznych RP

Biała Księga powstała na podstawie niejawnego raportu  
z przeglądu bezpieczeństwa narodowego. Jest to pierwszy 
tego typu dokument w Polsce analizujący stan bezpieczeń-
stwa RP. Składa się z czterech części, w każdej z nich opisa-
no zagrożenia m.in. dotyczące cyberprzestrzeni.
Ochrona cyberprzestrzeni jest nadrzędnym celem strategicz-
nym w państwie. Podstawową trudność stanowią rosnące 
nakłady finansowe oraz szybko dezaktualizujące się metody 
przeciwdziałania zagrożeniom teleinformatycznym. Współ-
czesne systemy ochrony teleinformatycznej „powinny charak-
teryzować się bardzo dużą niezawodnością. Muszą również 
zapewnić odpowiednio wysoki poziom integralności oraz 
poufności informacji przetwarzanych i przesyłanych za ich 
pośrednictwem”7. Za ochronę systemów teleinformatycznych 
odpowiada zespół CERT.GOV.PL, który jest przyporządkowa-
ny do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Biała Księga 
wskazuje na trudności związane z rozmyciem odpowiedzial-
ności kompetencyjnej oraz rekrutacji odpowiednio wykształ-
conych fachowców zajmujących się tą dziedziną.
Część prognostyczna Białej Księgi wskazuje na tendencję do 
wzrostu zagrożeń o charakterze terrorystycznym w cyber-
przestrzeni. Zagrożenia te to elementy wojny informacyjnej, 
duże prawdopodobieństwo wystąpienia cyberataków jako 
narzędzie sprawstwa grup zorganizowanych, czy chociaż-
by cyberdemonstracje. Mogą one być stosowane zarówno 
przez służby państwowe, koncerny międzynarodowe, jak 
grupy przestępcze. Powodem nadużyć w cyberprzestrzeni 
jest ich niska wykrywalność. W dokumencie wspomniano  
o możliwościach ograniczenia prywatności użytkowników 
np. w portalach społecznościowych w celu wyeliminowania 
zagrożeń.
W wymiarze strategii operacyjnej autorzy Białej Księgi za-
lecają ścisłe współdziałanie specjalistów z zintegrowanym 
systemem państwa. Ma to na celu zapobieżenie występo-
waniu przestępstw, takich jak kradzież danych, wraz z prze-
jęciem haseł dostępowych do kont bankowych, czy przeję-
cie kontroli nad systemem oraz ataki typu DDoS8. Przeciw-
działanie tego typu przestępstwom powinno być połączone ze 
skojarzoną współpracą z sektorem prywatnym oraz działania-
mi o charakterze ofensywnym i defensywnym, prowadzącymi 
do ścigania przestępców.
W wymiarze strategii preparacyjnej zalecano wprowadzenie 
zmian w instytucjach właściwych do ochrony cyberbezpie-
czeństwa. Planowane zmiany miały objąć systemy bezpie-
czeństwa teleinformatycznego, rozwinięcie współpracy in-
stytucjonalnej oraz koordynacji działań prowadzonych przez 
podmioty realizujące zadania ochrony cyberprzestrzeni. 
Proponowane zmiany mające na celu poprawienie sytuacji 
miałyby się skupić na określeniu teleinformatycznej infra-
struktury krytycznej RP oraz wypracowaniu jej ochrony. 
Następne zadania to wykonywanie cyklicznych analiz stanu 
cyberbezpieczeństwa całościowo i ponadsektorowo oraz prze-
gląd istniejących aktów prawnych (nowelizacja pod kątem po-
prawy współpracy, poszerzenie kompetencji).
Na podstawie rekomendacji Białej Księgi została opracowa-
na nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego zastępująca 
dokument z 2007 r. Autorzy dokumentu zdali sobie sprawę  
z zagrożeń wynikających ze zdarzeń teleinformatycznych. 

Cel strategiczny Strategii RP w tym zakresie to: „zapewnie-
nie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Polskiej 
w cyberprzestrzeni”9. Zagrożenia, jakie mają wpływ na bez-
pieczeństwo narodowe w tym zakresie, to cyberprzestępczość, 
cyberszpiegostwo, cyberterroryzm czy nawet cyberwojna.  
Z uwagi na rosnące znaczenie usług teleinformatycznych, 
zagrożenia te mają coraz większy wpływ na projektowanie 
strategii bezpieczeństwa. Zmienia się również sama defini-
cja konfliktu, w którym „brak określonego terytorium, mo-
bilność celów oraz anonimowość względem działań użytko-
wania narzędzi sieciowych również na cybernetycznym polu 
bitwy znacznie ogranicza możliwość skutecznego odwetu  
i powstrzymywania”10. Aktywne środki zapobiegania zagroże-
niom w sieci to podstawa zachowania prawidłowego funkcjo-
nowania państwa. Strategia wskazuje na konieczność współ-
pracy z sektorem prywatnym.
Z kolei wprowadzona w drodze uchwały Rady Ministrów  
w dniu 9 kwietnia 2013 r. Strategia Bezpieczeństwa Narodo-
wego Rzeczypospolitej Polskiej 2022 „określa warunki funk-
cjonowania oraz sposoby rozwoju systemu bezpieczeństwa 
narodowego”11. Mowa tu o bezpieczeństwie zewnętrznym i mi-
litarnym, ponieważ w Strategii skoncentrowano się na: Siłach 
Zbrojnych, służbach specjalnych czy służbie dyplomatycznej.
Strategia wskazuje na istotne zagrożenie cyberprzestrzeni, ja-
kim jest cyberterroryzm. Wystąpienie ataków tego typu wy-
daje się bardzo prawdopodobne ze względu na dostępność 
sieci i jej anonimowość. Jako przeciwwagę należy rozwinąć 
koordynację działania na poziomie państwa, poszerzenie dzia-
łania systemu ARAKIS.GOV czy badań naukowych w zakre-
sie incydentów w sieci. Dla zabezpieczenia cyberprzestrze-
ni w zakresie obronności konieczne jest rozwijanie zespołu  
MIL-CERT, ze względu na m.in. wymianę newralgicznych 
danych w zakresie dowodzenia. Zasadne jest również wypo-
sażanie zespołów ABW i MON w nowoczesny sprzęt i spe-
cjalistów zdolnych do szybkiej reakcji oraz do skutecznego 
przeciwdziałania tym zagrożeniom.
W celu zabezpieczenia łączności pomiędzy najważniejszy-
mi osobami i instytucjami w państwie konieczne jest dalsze 
rozwijanie Sieci Łączności Rządowej (SŁR). Na potrzeby tej 
sieci strategia przewiduje m.in. 140 telefonów szyfrujących, 
rozbudowę sytemu SŁR oraz migrację tej sieci do protokołu 
internetowego.
Przedmiotem analizy jest ochrona infrastruktury krytycznej. 
Konieczne stało się przygotowanie jej na zagrożenia telein-
formatyczne. W tym celu wymagane było zaktualizowanie 
Narodowego Programu Ochrony Infrastruktury Krytycznej. 
Należy rozwinąć współpracę pomiędzy użytkownikami infra-
struktury krytycznej (IK). Podstawowym „utrudnieniem staje 
się prywatyzacja podmiotów IK, które często muszą wybierać 
między własnym bezpieczeństwem a ekonomią i zyskiem”12. 
Warunkiem poprawnej współpracy jest wymiana informacji 
między sektorem prywatnym i publicznym.

Rządowe dokumenty dotyczące 
ochrony cyberprzestrzeni

Opracowywane w Polsce dokumenty dotyczące cyberbezpie-
czeństwa w dużej mierze nie są prawnie wiążące, wobec czego 
nie mają zastosowania w konkretnych instytucjach państwo-
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wych. Cechuje je zbyt duża ogólność, ponadto nie klasyfikują 
organów administracji państwowej pod względem hierarchii 
czy ich możliwych uprawnień. Może to powodować chaos 
kompetencyjny wśród pomiotów zajmujących się ochroną 
cyberprzestrzeni. W polskim systemie brakuje również odpo-
wiednich regulacji prawnych. Jak uważa Kamil Gapiński13, 
dokumenty wydane w Polsce „nie nadają prawnych kompe-
tencji odpowiednim jednostkom państwowym, przez co nie-
możliwa była ich pełna implementacja”14.

Jednym z pierwszych dokumentów zawierają-
cych propozycje zmian był Rządowy program 
ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009–2011  
– założenia15. Na realizatorów zadań wyznaczono 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administra-
cji, odpowiedzialne za informatyzację państwa, 
oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
odpowiedzialną za bezpieczeństwo państwa. 
Pozostałe instytucje realizujące projekt to Mini-
sterstwo Obrony Narodowej, Służba Kontrwy-
wiadu Wojskowego, organy administracji pań-
stwowej oraz podmioty prywatne.

Adresatami stworzonego dokumentu stali się wszyscy bene-
ficjenci usług teleinformatycznych RP z podziałem na admi-
nistrację publiczną oraz strefę pozapubliczną. Podstawowym 
celem Programu było zwiększenie bezpieczeństwa cyberprze-
strzeni państwa, przez co należy rozumieć wzrost odporności 
na ataki cyberterrorystyczne, stworzenie spójnej infrastruktury 
dla wszystkich użytkowników w państwie, a także zmniejsze-
nie skutków ataków teleinformatycznych. Jako ważny cel na-
leży również wskazać zamiar stworzenia takiego systemu, któ-
ry umożliwiałby wymianę informacji pomiędzy publicznymi 
oraz prywatnymi podmiotami zaangażowanymi w ochronę cy-
berprzestrzeni. Zadanie to powinno być zrealizowane poprzez 
zwiększenie kompetencji wspomnianych podmiotów. Celem 
ogólnym powinna się stać akcja podnoszenia świadomości od-
powiedzialnego użytkowania systemów teleinformatycznych 
przez odbiorców tychże usług. Miałoby to się odbywać dzięki 
zmianom programu kształcenia informatycznego w szkolnic-
twie wyższym, regularnemu kształceniu specjalistów admi-
nistracji publicznej, współpracy z producentami software’u  
i hardware’u, kampaniom informacyjnym czy rozpropagowa-
niu CERT.GOV.PL16 jako ośrodka doradczo-konsultacyjnego.
Dokument kategoryzuje również przestępstwa przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej, bezpieczeństwu powszechnemu, 
ochronie informacji, wiarygodności dokumentów oraz mie-
niu, takie jak hacking17, sabotaż, piractwo komputerowe, fał-
szerstwo lub inne. Istotnym problemem wskazanym w doku-
mencie był brak w polskim systemie prawnym zdefiniowania 
takich pojęć, jak cyberterroryzm czy chociażby cyberprze-
stępstwo. Definicję tego ostatniego terminu18, odnajdujemy  
w rządowym programie Francji19, zgodnie z którym cyber-
przestępstwa są to „czyny naruszające postanowienia umów 
międzynarodowych lub regulacji krajowych, wykorzystujące 
sieci lub systemy informacyjne jako narzędzia do popełnienia 
deliktu lub przestępstwa lub jako cel bezprawnego zamachu”20. 
J. Wasilewski podkreśla, że do wystąpienia czynu potrzebne 
są dwie przesłanki, tj. „czyn musi być penalizowany na mocy 

odrębnych przepisów krajowych lub międzynarodowych 
oraz sieci lub systemy teleinformatyczne muszą występować  
w takim czynie przynajmniej w jednej z dwóch ról − jako 
narzędzie popełnienia przestępstwa lub jako cel zamachu”21. 
Autorzy Rządowego programu ochrony cyberprzestrzeni RP 
podkreślili, że został on stworzony w sytuacji, gdy nie wystą-
pił poważny atak teleinformatyczny. Powodowało to, że doku-
ment mógł być traktowany jako element prewencyjnej polityki 
bezpieczeństwa prowadzonej przez państwo. Preferowanym 
celem było podniesienie i zabezpieczenie infrastruktury tele-
informatycznej państwa.
Z kolei Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej 
Polskiej22 powstała w obliczu rosnących zagrożeń teleinfor-
matycznych i obejmuje administrację rządową, organy władzy 
ustawodawczej, samorząd terytorialny, władzę sądowniczą 
oraz systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, czy przed-
siębiorców i osoby fizyczne. Dokument został opracowany 
przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji we współpracy 
z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego na podstawie reko-
mendacji CERT.GOV.PL, Rządowego Zespołu Reagowania 
na Incydenty Komputerowe oraz wniosków z przyjętego Rzą-
dowego programu ochrony cyberbezpieczeństwa RP na lata 
2009−2011. Dokument nie obejmował swoimi działaniami 
systemów o charakterze niejawnym. Systemy te są chronione 
poprzez specjalne agencje i zabezpieczenia prawne. Główny 
cel Polityki stanowiło „osiągnięcie akceptowalnego poziomu 
bezpieczeństwa cyberprzestrzeni Państwa”23 i była ona zgod-
na z takimi dokumentami, jak Europejska Agenda Cyfrowa 
Rady Europejskiej24, Strategia Rozwoju Społeczeństwa In-
formacyjnego25, Strategia Bezpieczeństwa Narodowego26 czy 
Średniookresowa Strategia Rozwoju Kraju27. Adresatami Poli-
tyki byli wszyscy użytkownicy cyberprzestrzeni na terytorium 
państwa oraz w miejscach, gdzie istnieją przedstawicielstwa 
RP. Dokument był zgodny z prawem obowiązującym w Pol-
sce. Finansowanie zadań powinno zmieścić się w wydatkach 
przewidzianych dla jednostki organizacyjnej na dany rok. 
Wspomniany element wpłynął niekorzystnie na realizację po-
stanowień dokumentu.
Wyznaczono następujący sposób pomiaru skuteczności dzia-
łania Polityki. Mierniki skuteczności były wykorzystywa-
ne m.in. do pomiaru zamkniętej liczby zdarzeń w relacji do 
ogólnej liczby wszystkich incydentów. Postawiono zatem na 
mierniki produktu, które pokazują konkretne działanie w krót-
kim czasie. Przykładowo mogą to być liczby obsłużonych in-
cydentów.
Polityka wprowadziła również podział kompetencyjny usta-
nawiający trzy poziomy zabezpieczeń cyberprzestrzeni  
w Polsce. Pierwszy poziom to minister do spraw informaty-
zacji koordynujący cyberbezpieczeństwo RP. Drugi poziom 
to z jednej strony Rządowy Zespół Reagowania na Incyden-
ty Komputerowe CERT.GOV.PL, odpowiedzialny za obszar 
CRP28, a z drugiej − Resortowe Centrum Bezpieczeństwa 
Sieci i Usług Teleinformatycznych, odpowiedzialne za sferę 
militarną. Poziom trzeci to pozostali administratorzy sieci 
teleinformatycznych w Polsce. Podział ten zapewnia wy-
mianę informacji pomiędzy poziomem rządowym a zespo-
łami CERT Polska, TP CERT, PIONIERCERT29, CSIRT30 i ABU-
SE31. Spodziewane efekty wprowadzonej Polityki stanowiły 
m.in. uzyskanie większej odporności na ataki CRP, spójność 
pomiędzy organami zaangażowanymi w politykę bezpieczeń-
stwa, zmniejszenie wpływu ataku na CRP, poprawę koordyna-
cji oraz zwiększenie świadomości użytkowników.
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Jak uważa K. Gapiński, dokument nie został przyjęty przychyl-
nie, gdyż „eksperci zarzucają mu niski poziom merytoryczny, 
brak rzetelnej analizy zagrożeń i zasobów oraz wykorzystania 
«dobrych praktyk» przyjętych w skali międzynarodowej, m.in. 
przez ENISA”32. Z drugiej strony J. Wasilewski podkreśla, że 
„pomimo szerokiego zastosowania podmiotowego, wyznacza 
ona nowoczesny kierunek utożsamiania cyberprzestępczości 
z przestępczością popełnianą w cyberprzestrzeni, niezależnie 
od jej form oraz szczegółowych metod działania sprawcy”33.
Adresatami propozycji zawartych w Rządowym Programie 
Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej na lata 
2011−201634 jest zarówno administracja rządowa, organy wła-
dzy ustawodawczej, samorządu terytorialnego, władzy sądow-
niczej, jak i użytkownicy indywidualni. Autorzy dokumentu 
uznają fakt odseparowania się od zagrożeń teleinformatycznych 
za niemożliwy, dlatego podkreślają potrzebę koordynowania 
działań w celu zapobiegania oraz niwelowania skutków ataku.
Ważne jest, że autorzy dokumentu wprowadzili do użycia 
wiele terminów związanych z cyberbezpieczeństwem. Zdefi-
niowano cyberprzestrzeń jako „cyfrową przestrzeń przetwa-
rzania i wymiany informacji, tworzoną przez systemy i sieci 
teleinformatyczne, wraz z powiązaniami pomiędzy nimi oraz 
relacjami z użytkownikami”35. Definicję tę można zestawić ze 
sformułowaniem Departamentu Obrony USA określającym 
cyberprzestrzeń jako: „globalną domenę środowiska infor-
macyjnego składającą się z współzależnych sieci tworzonych 
przez infrastrukturę technologii informacyjnej (IT) oraz za-
wartych w nich danych, włączając Internet, sieci telekomu-
nikacyjne, systemy komputerowe, a także osadzone w nich 
procesory oraz kontrolery”36.
Pojęcie cyberprzestrzeni RP wystąpiło we wcześniejszych do-
kumentach − chociażby w Polityce. Pozostałe pojęcia to cy-
berprzestępstwo, cyberterroryzm, cyberatak, incydent, OSI37, 
krytyczna infrastruktura teleinformatyczna oraz jej operator. 
Autorzy Programu stosują podział cyberprzestrzeni na część 
wojskową (niejawną) oraz cywilną, będącą głownie celem ata-
ku w wypadku cyberwojny. Podstawowym celem strategicz-
nym Programu jest „zapewnienie ciągłego bezpieczeństwa 
cyberprzestrzeni Państwa”38. Szczegółowe cele to m.in. pod-
niesienie progu odporności infrastruktury teleinformatycznej 
na atak, zmniejszenie skutków ewentualnego ataku czy wy-
znaczenie kompetencji organów odpowiedzialnych za ochro-
nę teleinformatyczną.
Określono również współpracę RP w ramach ochrony cy-
berprzestrzeni z UE oraz NATO. W Unii Europejskiej odpo-
wiedzialny za zapobieganie problemom dotyczącym bezpie-
czeństwa informacji (wykrywanie problemów i reagowanie 
na nie) został członek Rady Zarządzającej, jego zastępca oraz 
krajowy oficer łącznikowy. Za współpracę z NATO w ramach 
polityki ochrony cyberprzestrzeni został odpowiedzialny Szef 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W sferze rządowej 
odpowiedzialne zostały podmioty: wojskowy zespół reago-
wania na incydenty komputerowe oraz rządowy zespół reago-
wania na incydenty komputerowe. Na realizację zakładanych 
celów przyjęto ostatecznie rok 2016. Postępy Programu miały 
być sprawdzane przynajmniej raz w roku.
W dniu 22 stycznia 2013 r. Biuro Bezpieczeństwa Narodo-
wego wydało dokument Doktryna Cyberbezpieczeństwa Rze-
czypospolitej Polskiej39. Zawarte w niej zalecenia operacyjne  
i preparacyjne stanowiły rekomendacje do umieszczenia ich  
w dokumentach o charakterze strategicznym (m.in. w Politycz-
no-Strategicznej Dyrektywie Obronnej40 czy Strategii Bezpie-

czeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej). Głównym 
celem strategicznym wymienionym w doktrynie jest „zapew-
nienie bezpiecznego funkcjonowania Rzeczypospolitej Pol-
skiej w cyberprzestrzeni, w tym adekwatnego poziomu bez-
pieczeństwa narodowych systemów teleinformatycznych”41. 
Według autorów cel ten byłby możliwy do osiągnięcia po-
przez wykonanie zadań operacyjnych i preparacyjnych. Cele 
operacyjne to oszacowanie środowiska cyberbezpieczeństwa 
pod kątem występowania ryzyk, przeciwdziałanie oraz redu-
kowanie występujących zagrożeń, zabezpieczenie własnych 
systemów przed włamaniem, przeciwdziałanie źródłom zagro-
żenia oraz przywracanie sprawności systemu po ewentualnym 
ataku. Do osiągnięcia tych celów konieczne było zbudowanie 
podsystemu kierowania podmiotami rządowymi i pozarządo-
wymi oraz podsystemów operacyjnych i wsparcia służących 
do działań defensywnych i ofensywnych w przypadku ataku.
Dokument powstał w wyniku konsultacji pomiędzy sektorem 
prywatnym i pozarządowym. Doktryna Cyberbezpieczeństwa 
wyznacza cele strategiczne oraz możliwe drogi ich realizacji. 
Niezbyt mocną stroną tego dokumentu pozostaje jego ogól-
ność, która uwidacznia się m.in. w braku wskazania sposobów 
finansowania opisanych rozwiązań oraz braku konkretnych 
rekomendacji dla poszczególnych organów państwowych. 
Definicje w dużej mierze są odzwierciedleniem tych użytych  
w Programie, opracowano tylko kilka nowych terminów.
W 2016 r. zespół zadaniowy przygotował Założenia Cy-
berbezpieczeństwa dla Rzeczypospolitej Polskiej42. Po 
raz kolejny zwrócono uwagę na brak odpowiednich aktów 
prawnych regulujących system ochrony cyberprzestrzeni 
całościowo, a także na ciągły brak procedur w przypadku 
wystąpienia zdarzenia oraz odpowiednich progów reakcji 
na nie, brak synchronizacji ćwiczeń oraz nieopracowanie 
metod szacowania ryzyk. W związku z tym zaproponowa-
no wprowadzenie pięciostopniowej kategorii reagowania 
na incydenty. Rola organizatora systemu bezpieczeństwa RP 
przypadła Ministerstwu Cyfryzacji. Sformułowano również 
termin ostatniej linii obrony w cyberprzestrzeni, opartej na 
podmiotach prywatnych.
Wprowadzono trzystopniowy podział kompetencyjny. Sys-
tem zostałby podzielony na poziomy: strategiczno-polityczny, 
operacyjny oraz techniczny. System ostrzegania przed zdarze-
niem teleinformatycznym powinien być zbudowany z dwóch 
komponentów. Pierwszy to system ostrzegania, który oceniał-
by stopień zagrożenia, a po jego przekroczeniu informacja zo-
stałaby przekazana do CERT/CSIRT. Finansowanie na etapie 
koncepcyjnym zostało oparte na budżecie Ministerstwa Cy-
fryzacji oraz jednostek administracji państwowej, a źródłem 
finansowania byłby budżet państwa.
Dokument zawiera wiele wytycznych prowadzących do opraco-
wania Strategii Cyberbezpieczeństwa RP na lata 2017−202243. 
Przygotowaniem tego dokumentu zajęło się Ministerstwo Cy-
fryzacji. Zachowano ciągłość strategiczną, ponieważ stanowi 
on kontynuację Polityki Ochrony Cyberprzestrzeni RP. Przyjęty 
cel główny to: „zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeń-
stwa sektora publicznego, sektora prywatnego oraz obywa-
teli w zakresie świadczenia lub korzystania z usług kluczo-
wych oraz usług cyfrowych”44. Sformułowane cele szczegó-
łowe to m.in. budowa systemów teleinformatycznych, zdol-
nych do zapobiegania, wykrywania oraz zwalczania skut-
ków potencjalnych ataków na infrastrukturę państwową, 
zwiększenie zdolności do przeciwdziałania cyberzagrożeniom 
o charakterze cyberprzestępstwa, cyberszpiegostwa czy terrory-
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stycznym. Następny cel to rozbudowa potencjału narodowego 
w zakresie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz wysokie po-
zycjonowanie Polski w środowisku międzynarodowym w ob-
szarze cyberbezpieczeństwa45. Osiągnięcie zakładanych celów 
będzie możliwe poprzez lepszą koordynację, podniesienie zdol-
ności przeciwdziałania zagrożeniom, zwiększenie roli Polski  
w zakresie cyberbezpieczeństwa na arenie międzynarodo-
wej oraz rozbudowę potencjału ochronnego. Twórcy Strategii  
Cyberbezpieczeństwa RP oczekują, że podjęte działania przy-
czynią się do zbudowania systemu bardziej odpornego na za-
grożenia w sieci w 2022 r. Zaplanowany przegląd wdrażanej 
Strategii nastąpi w drugim oraz czwartym roku jej obowiązy-
wania. Na jego podstawie minister właściwy do spraw infor-
matyzacji przygotuje działania korygujące lub projekt następnej 
Strategii. Źródła finansowania Strategii to podmioty publiczne 
zaangażowane w jej wdrażanie, Narodowe Centrum Badań  
i Rozwoju oraz środki UE. 

Stan bezpieczeństwa RP 
w cyberprzestrzeni

Zespół CERT.GOV.PL zajmuje się ochroną cyberprzestrzeni 
od 1 lutego 2008 r., a na podstawie Polityki Ochrony Cyber-
przestrzeni, stanowi drugi poziom zabezpieczeń w Polsce. 
Zespół ten, jako jednostka ABW, zapewnia bezpieczeństwo 
administracji rządowej.
Według CERT przejęty komputer najczęściej służy jako na-
rzędzie do kradzieży danych wrażliwych, kolejnych ataków 
na inne systemy, rozsyłanie spamu, dokonywanie przestępstw 
z IP zainfekowanego komputera. Najczęstsze botnety w admi-
nistracji publicznej w latach 2013−2016 przedstawia tabela 1.

Tab. 1. Najczęstsze botnety w Polsce w latach 2013−2016

Lp. Botnet wg  
CERT.GOV.PL

Lata  
2013–2015

Botnet  
wg raportu 

NASK
2016

1 Conficker 42 578 Mirai 14 054

2 Citadel 18 164 Conficker 9410

3 ZeroAccess  9304 ISFB 4364

4 Kelihos 2512 Tinba 4013

5 Tinba 2361 Nymaim 3823

6 Zeus 2081 Kelihos 3590

7 Cutwail 1894 Foxbantrix 3535

8 Bamital 1496 Dorkbot 3446

9 Bladabindi&Jenxcus 920 Necurs 2706

10 Virut 825 Cutwail 2367

Źródło: Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP 
w 2015 r., Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Warsza-
wa 2016, s. 16, Krajobraz bezpieczeństwa polskiego internetu 
2016, raport roczny z działalności CERT Polska ISSN 2084- 
-9079. Opracowanie własne.

Według raportu opublikowanego przez zespół w 2016 r. 
liczba incydentów zarejestrowanych w roku 2015 wynio-
sła 16 123, w tym 8914 to były prawdziwe ataki (pozosta-
łe to false-positives, błędna interpretacja zgłaszającego). 
Analogicznie – w 2014 r. było 12 017 incydentów, w tym 
7498 faktycznych ataków. Najczęstszymi atakami na infra-
strukturę rządową były botnety46, Conficker47, Tinba48 oraz  
Downadup. Najczęstszym powodem infekcji, jak podaje 
zespół CERT, jest „brak cyklicznych aktualizacji systemu 
operacyjnego oraz oprogramowania użytkowego, a także 
niestosowanie oprogramowania antywirusowego lub brak 
jego aktualizacji”49.
Według raportu NASK, średnio w Polsce można było zaob-
serwować 20 tys. botów dziennie. Tendencja, według autorów 
raportu, jest spadkowa. Częściowo wiąże się to z dużą aktyw-
nością oprogramowania typu ransomware, które jest trudne  
w monitorowaniu.
System ARAKIS-GOV50 to system działający od 2007 r. Po-
wstał w wyniku prac Naukowej i Akademickiej Sieci Kom-
puterowej (NASK) oraz zespołu z Departamentu Bezpieczeń-
stwa Teleinformatycznego ABW. System początkowo miał 
obsługiwać około 50 sieci, jednak ze względu na jego zakres 
działania oraz bezpłatny dostęp szybko został rozszerzony  
o kolejne podmioty. ARAKIS powstał z myślą o przeciwdzia-
łaniu zagrożeniom samopropagującym się kodem. 

Pod koniec 2015 r. została wdrożona nowa ge-
neracja systemu ARAKIS 2.0 GOV. Wymogi, 
jakie należało spełnić, aby dołączyć do progra-
mu, były następujące: podmiot musiał nale-
żeć do administracji rządowej, działać w tym 
zakresie w ramach zawartego porozumienia  
z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, mieć 
ponad 8 dostępnych adresów IP oraz sprzęt po-
trzebny do wdrożenia programu. Główne za-
dania, do jakich został stworzony ARAKIS, to  
wykrywanie zagrożeń w sieci oraz ich analiza, 
a także tworzenie opisów zagrożeń w sieci w celu 
prewencji ataków. ARAKIS ze względu na swoją 
wszechstronność może być również wykorzysty-
wany do wykrywania nowych zagrożeń, np. typu 
worm czy zagrożeń lokalnych, wynikających  
np. z przejęcia sieci wewnętrznej przez wirusy. 

Na wykresie 1 zestawiono różnice pomiędzy zgłoszeniami  
a faktycznymi incydentami.
W prezentowanym zestawieniu obserwujemy znaczny przy-
rost zarejestrowanych zgłoszeń oraz faktycznych incydentów 
w latach 2010–2016. W 2017 r. pomimo zwiększenia liczby 
wszystkich zarejestrowanych zgłoszeń, spadła liczba faktycz-
nych incydentów. 
Fundamentalne działanie ARAKIS skupia się na zbieraniu 
informacji o zagrożeniach z sieci, łącznie z informacjami  
o zagrożeniach wysyłanych przez programy antywirusowe 
oraz reguły Bleeding Snort. Sondy zbierające dane są umiesz-
czone w podsieciach podmiotów uczestniczących w projekcie, 
a tym samym regulują zakres działania systemu. Źródło da-
nych określane jest na podstawie zasięgu systemu, z wyko-
rzystaniem systemów honeypot, firewall czy pocztowych sys-
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temów antywirusowych. Honeypot wykrywają zagrożenia za 
pomocą skanowania celu, przez co wyodrębniają dane zwią-
zane z atakiem. Firewall to system obserwacji ruchu odrzu-
canego. Pocztowe programy antywirusowe analizują wirusy  
w trakcie działania51.
Zespół CERT Orange Polska zajmuje się monitorowaniem za-
grożeń w sieci Orange. Pierwsze działania w zakresie zabez-
pieczania sieci podjęto w roku 1997. Od 2006 r. zespół jako 
jedyny operator telekomunikacyjny sieci ma prawo używać 
nazwy CERT52. Jak wskazuje dyrektor wykonawczy do spraw 
sieci Orange Polska − Piotr Jaworski: „Nie da się zapobiegać 
zagrożeniom na dużą skalę bez współpracy. Można rywalizo-
wać w biznesie, to nawet oczywiste, jednak w kwestii bezpie-
czeństwa lepiej wychodzi się, działając razem”53. Współpra-
ca odbywa się m.in. w grupie zespołów ze świata w ramach 
FIRST54, co przekłada się na korzyści z wymiany informacji 
oraz wsparcia. W ubiegłym roku zespół rozpoczął współpracę 
z Narodowym Centrum Bezpieczeństwa, a także chronił cy-
berprzestrzeń RP podczas takich wydarzeń, jak Światowe Dni 
Młodzieży i szczyt NATO. Swoją działalność skupia również 
w ramach Abuse Forum, które koordynuje działalność pod-
miotów i dostawców usług teleinformatycznych, podmiotów 
państwowych oraz urzędów.
Z oceny zespołu CERT Orange dotyczącej bezpieczeństwa 
w 2016 r. wynika, że55 w skali roku odnotowano 17 199 
incydentów. Wśród tych zagrożeń znalazły się kolejno:  
41% − incydenty obraźliwe i nielegalne, 20% − włamania, 
6,7% − złośliwe oprogramowanie. Ataki DDoS to 17 na 100 
incydentów. Co czwarty atak tego typu jest na poziomie naj-
wyższej krytyczności. Liczba ataków w porównaniu z 2015 r. 
zwiększyła się o 22,3%. Według specjalistów prawdziwym 
problemem w niedalekiej przyszłości może się stać botnet 
Mirai stworzony z IoT56 − około 50% badanych urządzeń 
końcowych miało z nim styczność. W roku 2017 liczba zda-
rzeń systemowych wyniosła około 10 miliardów miesięcz-
nie wobec 9 miliardów w 2016 r. Zdarzeń sklasyfikowanych 
jako anomalie wykryto około 148 tysięcy w skali miesiąca. 
Wśród anomalii obsłużono 12 029 incydentów wobec 17 199 
w roku 201657.
Według zespołu CERT Orange w 2018 r. utrzymane zostaną 
trendy wzrostowe w kampaniach typu malware, ransomware 
czy phishing. Dużym problemem mogą się również okazać 

ataki kierowane poprzez portale społecz-
nościowe. Niesłabnące zainteresowanie 
nimi oraz niefrasobliwość użytkowni-
ków doprowadzają do przejęcia kont, 
danych wrażliwych i narażają na duże 
straty finansowe. Należy również li-
czyć się ze wzrostem zagrożenia z IoT. 
Nadchodząca przyszłość to zagrożenia 
generowane przez sztuczną inteligencję  
(AI – Artificial Intelligence). Szacuje 
się, że działalność człowieka w Interne-
cie to 48,2%. Autorzy raportu uważają, 
że „prawdziwym ryzykiem sztucznej 
inteligencji (AI) jest fakt, że trudno 
wskazać, jakie zdolności z biegiem cza-
su sobie wytworzy bez udziału twórcy  
i przez kogo ten potencjał zostanie wy-
korzystany”58.
Zagrożenia występujące w cyberprze-
strzeni generują również gigantyczne 

straty finansowe. Według raportu Symantec „straty powstałe 
w wyniku działalności cyberprzestępców na świecie wynio-
sły w 2011 r. 388 mld dolarów, a 69% dorosłych użytkowni-
ków Internetu choć raz w swoim życiu było (44 % w 2011 r.) 
ofiarami przestępczości internetowej”59.

Podsumowanie

Zapewnienie cyberbezpieczeństwa państwa to ogromne wy-
zwanie współczesności, w której znaczenie usług teleinfor-
matycznych będzie stale wzrastać. Przedstawione w artykule 
dokumenty o charakterze strategicznym opracowane przez 
organy państwowe omawiają pojęcie cyberprzestrzeni oraz 
jej ochrony. Wskazują na możliwości wystąpienia zagrożenia 
mającego istotny wpływ na funkcjonowanie państwa. Oczy-
wiście w dokumentach tych przedstawiono zbiory wszystkich 
zagrożeń bezpieczeństwa narodowego RP w wymiarze ze-
wnętrznym oraz wewnętrznym. Dokumenty uwzględniające 
wyłącznie problematykę bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni 
zostały opracowane przez organy zajmujące się tym proble-
mem czyli Ministerstwo Cyfryzacji, Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego i nieistniejące obecnie Ministerstwo Administra-
cji i Cyfryzacji. Dokumenty te na poziomie koncepcyjnym są 
zasadne. Powstały one w latach 2009−2017. Każdy kolejny 
dokument był poszerzeniem poprzedniego i wydaje się, że są 
one dostosowane do obecnych realiów. To, czy uda się zre-
alizować zawarte w nich tezy, pozostaje pytaniem na przy-
szłość. Wiele założeń dotyczących ochrony cyberprzestrzeni 
RP wciąż pozostaje na etapie koncepcyjnym. Raporty publi-
kowane przez zespoły CERT w Polsce odnotowują rocznie 
tysiące zgłoszeń o nadużyciach w sieci. Większość z tych zda-
rzeń to na szczęście incydenty o małym stopniu zagrożenia. 
Wydaje się, że rozwinięcie współpracy instytucjonalnej oraz 
lepsze i wydajniejsze sposoby finansowania cyberbezpieczeń-
stwa powinny przynieść oczekiwane efekty w postaci lepszej 
wydajności ochrony sieci. Jest to cel, do którego instytucje 
rządowe dążą, choć trzeba zdawać sobie sprawę, że nadal nie 
zastosowano w pełni rozwiązań, które tworzyłyby ponadinsty-
tucjonalną sieć systemową dla kompleksowej ochrony cyber-

Źródło: Raporty o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP za lata 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017. Opracowanie własne.

Wykres 1. Różnice pomiędzy zgłoszonymi incydentami a faktycznie zarejestro-
wanymi incydentami w latach 2010–2017. 
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przestrzeni RP. Zmiany zachodzące w cyberprzestrzeni mają 
tendencję rosnącą, jeśli mówimy o zagrożeniach w niej wy-
stępujących. Katalog zagrożeń wciąż się rozwija, stanowiąc 
poważne zagrożenie dla działania zarówno instytucji, jak i in-
dywidualnych użytkowników.

Słowa kluczowe: cyberbezpieczeństwo, cyberprzestrzeń, 
dokumenty strategiczne, raporty CERT.

Keywords: cybersecurity, cyberspace, strategic files, 
CERT reports.
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Summary

Cyberspace security of the Republic of Poland  
in a strategic context
For the purpose of this article, on the basis of strategic files created 
between 2009–2017, the analysis of cyberspace security has been 
made. The files are consist of safety assessment and recommenda-
tions to for security defense in various aspects. Doctrine of cyber 
security was one of the first documents of this type in the Republic 
of Poland. Not only strategic targets but also dimension of threat in 
cyberspace were mentioned in that document. too. The necessity 
to analyze the strategies was caused by a potential threat of hybrid 
attack. That can involve the compilation of military operations, di-
sinformation and teleinformatic’s attacks. Other issues presented in 
this work are governmental documents introducing planning tools 
of development of cyber security in the period mentioned above. To 
analyse the security the following sources were used: CERT.GOV.
PL report of government authority, the system supervising the level 
of threat to teleinformatic attacks ARAKIS-GOV and security rating 
in the network based on CERT Orange Polska.
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Postępujący rozwój współczesnego świata wymaga ciągłych 
zmian i dostosowania się człowieka do coraz to nowszych 
technologii. Skoro to „pieniądz rządzi światem”, nikogo nie 
powinno dziwić, że to on tym zmianom ulega najszybciej. 
Dzięki coraz bardziej powszechnym transakcjom bezgo-
tówkowym i bankowości elektronicznej rzadziej odczuwa-
my potrzebę posiadania banknotów i monet w portfelach. 
Co więcej, popularność zdobywają aplikacje opierające się 
na pośrednictwie w świadczeniu rozmaitych usług z wyko-
rzystaniem transakcji bezgotówkowych, m.in. Uber, Lyft,  
GrubHub, PizzaPortal. 

Kolejny etap uwolnienia się od fizycznego pieniądza stanowią 
kryptowaluty. Jest to technologia bazująca na sieci peer-to- 
-peer, w której komputery użytkowników tworzą rozproszo-
ny system, przez który jest dokonywana wymiana transakcji  
z zachowaniem anonimowości. Zapisywane są one w publicz-
nym, zdecentralizowanym rejestrze − blockchain. Służy on do 
przechowywania i przesyłania informacji o wszelkich zawar-
tych transakcjach. Waluta jest przechowywana online i offline 
w systemie za pomocą tzw. portfeli, które zawierają informa-
cje o ilości kryptowaluty posiadanej przez danego użytkow-
nika. Mają one formę unikatowego pliku uniemożliwiającego 

Magdalena Skwarska

Celem artykułu jest przedstawienie aktualnych zagrożeń i wyzwań związanych ze wzrostem popularności i do-
stępności kryptowalut jako alternatywy dla pieniądza fizycznego. W artykule opisano zjawiska oraz sposoby 
wykorzystania kryptowalut, które mogą stanowić zagrożenie dla jednostek lub całych systemów finansowych 
lub administracyjnych. Scharakteryzowano zapisy prawne wprowadzone do użytku w poszczególnych pań-
stwach, które podjęły próbę usankcjonowania działalności instrumentów kryptowalutowych.

Kryptowaluty

Wyzwania dla administracji i bezpieczeństwa państwa

rewolucja 
czy chwilowy eksperyment?
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ich podrobienie lub skopiowanie. Cały system opiera się na 
umownych jednostkach. Najbardziej powszechną z kryp-
towalut jest bitcoin i jest on punktem wyjścia do inwestycji  
w kolejne waluty. Obecnie jest notowanych 4309 kryptowalut, 
aczkolwiek wciąż powstają nowe1,2.
Bitcoin został opracowany i wdrożony przez Satoshi Nakamo-
to w 2009 r. jako alternatywa dla tradycyjnych płatności. Wy-
różniają go mniejsze prowizje, anonimowość użytkowników 
oraz szybkość dokonywania transakcji. Funkcjonuje ograni-
czona liczba bitcoinów − 21 milionów, chociaż są one dzielo-
ne na mniejsze części. Najmniejszą jednostką jest 0,00000001 
bitcoina, nazywane satoshi od imienia twórcy waluty3.
Brak centralnego ośrodka koordynującego transakcje z wyko-
rzystaniem bitcoina zwiększa bezpieczeństwo jego użytkow-
ników, ponieważ zostaje wyeliminowane ryzyko ataku fizycz-
nego lub hakerskiego. Ponadto w ten sposób zostaje zachowa-
na anonimowość użytkowników oraz dokonywanych pomię-
dzy nimi transakcji. Z jednej strony, stanowi to niewątpliwie 
zaletę dla użytkowników, z drugiej − stwarza wiele wyzwań  
i zagrożeń, które zostaną omówione poniżej. 

WYZWANIA I ZAGROżENIA 
DLA BEZPIECZEŃSTWA PAŃSTWA ZWIąZANE 
Z INSTRUMENTAMI KRYPTOWALUTOWYMI

To, co wyróżnia kryptowaluty spomiędzy innych dostępnych 
sposobów rozliczeń finansowych i przyciąga ich zwolenni-
ków, jest jednocześnie ogromnym problemem dla administra-
cji państwowej i instytucji finansowych. 
Podstawową cechą bitcoina i pozostałych walut tego typu 
jest anonimowość ich użytkowników. O ile dane dotyczące 
transakcji zawierają przypisany użytkownikowi adres, o tyle 
ustalenie tożsamości właściciela danego adresu jest możliwe 
tylko, gdy on sam zdradzi szczegóły podczas dokonywania 
transakcji. Liczni zwolennicy kryptowalut to osoby sprzeci-
wiające się inwigilacji ze strony administracji państwowej 
i służb. Warto jednak odnotować fakt, iż wiele giełd kryp-
towalutowych wymaga od użytkowników podania pełnych 
danych osobowych i kontaktowych wraz ze skanami doku-
mentów celem weryfikacji i zabezpieczenia danych na wy-
padek konieczności sprawdzenia przyszłości konkretnych 
transakcji. 

Chociaż kryptowaluty na podstawowym poziomie gwaran-
tują zachowanie anonimowości użytkowników, to odnoto-
wano przypadki, w których służby specjalne uzyskały infor-
macje dotyczące haseł, transakcji lub urządzeń. Tego typu 
dane gromadziła amerykańska Agencja Bezpieczeństwa 
Narodowego (NSA), o czym świadczą dokumenty upublicz-
nione przez Edwarda Snowdena. Jednakże ilość  dostęp-
nych walut i liczba dokonywanych transakcji uniemożliwia 
prześledzenie wszystkich dokonywanych operacji i użyt-
kowników4.

Fakt, że służby interesują się dokonywanymi w kryptowalu-
tach transakcjami, nie dziwi, ponieważ jednym z głównych 
argumentów przemawiającym za zwiększeniem nad nimi 

kontroli jest wspieranie terroryzmu. Jako że walka z terro-
ryzmem jest jednym z największych wyzwań współczesne-
go świata, funkcjonowanie instrumentów umożliwiających 
anonimowe przekazanie określonych środków organizacjom 
o charakterze ekstremistycznym i terrorystycznym może 
budzić wątpliwości i obawy. Zgodnie z opublikowanym 
w 2017 r. przez Komisję Europejską raportem, obecnie to 
gotówka jest nadal dominującym sposobem przekazywania 
środków finansowych takim grupom. Korzystanie z kryp-
towalut wymaga przede wszystkim wiedzy na ich temat. 
Ponadto nie jest to rozwiązanie, które sprawdzi się w każ-
dych warunkach, np. w krajach Bliskiego Wschodu i Afry-
ki Północnej. Informacje podane przez Komisję Europej-
ską potwierdzają także badania think tanków, m.in. RAND 
Corporation. Należy jednak monitorować tę kwestię, gdyż 
zwiększenie dostępności i popularności instrumentów kryp-
towalutowych oraz ich ustabilizowanie zwiększą ryzyko ich 
wykorzystywania przez organizacje prowadzące działalność 
terrorystyczną5.
W zakresie działalności przestępczej kryptowaluty mogą 
być wykorzystywane przez osoby dokonujące podejrzanych 
transakcji. Spory udział w tym procederze ma powiązanie ich 
z siecią TOR, która również w dużej mierze zwiększa ano-
nimowość użytkowników i pozwala na dostęp do Dark Web. 
W prosty sposób można znaleźć oferty zakupu narkotyków, 
broni, podrobionych dokumentów lub zarejestrowanych kart 
SIM. Świadczone są również usługi o charakterze przestęp-
czym − najczęściej spotyka się hakerów oferujących już 
zdobyte dane lub możliwość ich pobrania z konkretnego źró-
dła. Kryptowaluty w tym przypadku umożliwiają dokonanie 
transakcji z pominięciem instytucji bankowych lub kontaktu 
osobistego. Ponadto istnieje wówczas możliwość ogranicze-
nia podawanych przez użytkowników danych osobowych  
i kontaktowych. Dużą popularnością cieszą się paczkomaty, 
które umożliwiają przekazanie przesyłki bez wskazywania 
adresu odbiorcy6.
Kolejnym zagrożeniem są kradzieże i ataki hakerskie. Kra-
dzieże indywidualne odbywają się najczęściej z wykorzysta-
niem złośliwego oprogramowania (malware). Użytkownik 
jest pozbawiany wszelkich zgromadzonych środków lub do-
stępu do swojego portfela. Kradzieże środków zgromadzo-
nych w kryptowalutach odbywają się również poprzez ataki 
hakerskie na giełdy. Jednym z przykładów takiego działania 
był atak na giełdę Coincheck w styczniu 2018 r. Skradziono 
wówczas równowartość 530 mln dolarów w walucie NEM.  
W Dubaju za kradzież środków z platformy inwestycyjnej od-
powiadał jej pracownik, który ostatecznie ukradł ok. 200 tys.  
dolarów. W lipcu 2017 r. straty poniosło 30 tys. klientów gieł-
dy Bithumb z Korei Płd. W czerwcu 2018 r. zhakowano gieł-
dę Coinrail. Atak obejmował przede wszystkim mniej znane 
kryptowaluty.
Instytucje rządowe z jednej strony walczą o zwiększenie 
kontroli nad instrumentami kryptowalutowymi celem mo-
nitorowania działalności przestępczej, z drugiej zaś − dążą 
do zapewnienia bezpieczeństwa środków swoich obywateli. 
Urzędnicy niejednokrotnie podkreślali, że brak koordynacji 
i kontroli kryptowalut przez konkretne instytucje finanso-
we powoduje brak możliwości zapobiegania atakom, praniu 
brudnych pieniędzy i oszustwom. Co więcej, w przypadku 
ataku hakerskiego lub oszustwa organy państwowe mają 
dużo mniejsze możliwości zbadania ich przyczyn oraz usta-
lenia sprawców. 
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REGULACJE PRAWNE DOTYCZąCE KRYPTOWALUT 
W POSZCZEGÓLNYCH PAŃSTWACH
Od liderów wymaga się najwięcej, spodziewano się więc, 
że Stany Zjednoczone, będące jednym z kluczowych graczy 
światowych rynków finansowych, szybko zareagują na wzrost 
znaczenia kryptowalut. Do tej pory jednak nie opracowano 
kierunku, w którym miałyby zmierzać regulacje prawne doty-
czące bitcoina na terytorium USA. Chociaż Komisja Papierów 
Wartościowych i Giełd Stanów Zjednoczonych  (The Secu-
rities and Exchange Commission − SEC) ostrzegła inwesto-
rów przed kryptowalutami oraz postulowała uregulowanie tej 
kwestii, to te działania nie przyczyniły się do powstania kon-
kretnych zapisów prawnych7.
Agencja Commodity Futures Trading Commission (CFTC) 
stała się pierwszym amerykańskim regulatorem, który pozwo-
lił na publiczne handlowanie instrumentami kryptowaluto-
wymi, a następnie organizował spotkania, aby porozmawiać  
o ewentualnej zmianie zasad ich rozliczania. Komisarz CFTC, 
Rostin Behnam, w swoim przemówieniu na szczycie BFI 
(Blockchain for Impact) stwierdził, że wirtualne waluty z pew-
nością staną się elementami praktyki gospodarczej wszystkich 
państw. Według niego niektóre sfery gospodarki mogą się stać 
na tyle uzależnione od kryptowalut, że bez nich nie przetrwa-
ją. Nazwał wirtualne waluty wprost współczesnym cudem  
i stał się ich adwokatem w amerykańskiej administracji. Pre-
zes CFTC, J. Christopher Giancarlo, w trakcie debaty w Sena-
cie USA roztoczył wizję, w której kryptowaluty przyczyniają 
się do wsparcia m.in. instytucji finansowych, organizacji cha-
rytatywnych, rolnictwa8.
Sekretarz skarbu USA Steve Mnuchin opowiedział się za 
walutą fiducjarną (tj. niemającą oparcia w kruszcach), jed-
nocześnie będąc przeciwnym kryptowalutom. Ponadto zlecił 
zbadanie rynku walut wirtualnych, przede wszystkim pod ką-
tem ich wykorzystania w procesie prania brudnych pieniędzy. 
Powołano specjalną grupę roboczą w ramach Rady Nadzoru 
Stabilności Finansowej (Financial Stability Oversight Council 
− FSOC). 

Podejmowane przez poszczególne amerykańskie organy 
działania sprowadzają się przede wszystkim do badania 
udziału kryptowalut w działaniach o charakterze przestęp-
czym – praniu brudnych pieniędzy, wspieraniu ekstremizmu 
i terroryzmu. Obawy administracji amerykańskiej wzbudza 
także ICO (Initial Coin Offering), tj. zbieranie przez startupy 
środków poprzez dystrybucję ich części ludziom, którzy zde-
cydowali się ją wesprzeć. Mogą one posłużyć do wyłudzenia 
środków od użytkowników mniej zorientowanych w sposo-
bie działania systemu. Władze dążą do zwiększenia kontroli 
nad instrumentami kryptowalutowymi, co – biorąc pod 
uwagę ich specyfikę – nie będzie łatwe. Obecnie Stany Zjed-
noczone nie skłaniają się ku zaakceptowaniu kryptowalut 
jako pełnoprawnej waluty. 

W Europie korzystanie z kryptowalut jest również jednym 
z tematów debaty. Organy Unii Europejskiej, podobnie jak 
administracja amerykańska, domagają się większej kontroli 
nad instrumentami kryptowalutowymi. Parlament Europejski 

przyjął porozumienie, zgodnie z którym zostanie wprowadzo-
ny obowiązek weryfikacji klientów przez giełdy, platformy 
wymiany i dostawców portfeli kryptowalutowych. Wyma-
gania co do wymienionych podmiotów zostaną zbliżone do 
tych, które stosowane są wobec instytucji bankowych, łącz-
nie z rejestracją podmiotu przez konkretny urząd. Jako powód 
wprowadzenia takich obostrzeń UE podała konieczność prze-
ciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, unikaniu płacenia 
podatków oraz wspieraniu terroryzmu. Chociaż dyrektywa 
weszła w życie 22 kwietnia 2018 r., członkowie UE zostali 
zobowiązani do dostosowania prawa krajowego do unijnego 
w ciągu kolejnych 18 miesięcy9,10.
O stosunku Unii Europejskiej do kryptowalut świadczy cho-
ciażby pobieżna analiza strony internetowej Europejskiego 
Banku Centralnego. Wymienia on zagrożenia płynące z korzy-
stania z bitcoina i jego pochodnych, zdecydowanie odcinając 
się od traktowania ich jako walut. Jako wady EBC wymienia: 
brak wsparcia konkretnej instytucji, nieuznawanie bitcoina 
jako metody płatności przez większość podmiotów państwo-
wych i komercyjnych, brak ochrony użytkowników oraz nie-
stabilny kurs11.
Państwem, które postanowiło wykorzystać rozwój krypto-
walut dla własnego progresu, jest Białoruś. Prezydent Alek-
sandr Łukaszenka w grudniu 2017 r. podpisał dekret nr 8  
„O rozwoju gospodarki cyfrowej”, zgodnie z którym dzia-
łalność gospodarcza oparta na kryptowalutach nie będzie 
podlegała opodatkowaniu do 1 stycznia 2023 r. Legalizacja 
kryptowalut na Białorusi wpisuje się w obecną strategię ma-
jącą na celu wzrost liczby inwestycji z zagranicznym kapi-
tałem spoza Federacji Rosyjskiej. Jest to również sygnał, że 
Białoruś czyni kroki mające na celu częściową liberalizację 
krajowej gospodarki12. 
Innym przykładem europejskiego zwolennika kryptowalut jest 
Szwajcaria, gdzie traktuje się je jak każdą inną walutę. Jest 
to oficjalne stanowisko Urzędu Skarbowego (Eidgenössische 
Steuerverwaltung − ESTV), które wydano po otrzymaniu za-
pytania od trzech szwajcarskich stowarzyszeń promujących 
użytkowanie kryptowalut.
Kraje azjatyckie zajmują różne stanowiska wobec użytkowa-
nia kryptowalut przez ich obywateli. Jednym z najbardziej za-
gorzałych przeciwników jest Pakistan, w którym Państwowy 
Bank Pakistanu zakazał emisji, zakupu, sprzedaży, inwesty-
cji oraz wymiany jakichkolwiek wirtualnych walut. Równie 
restrykcyjnie do kwestii obrotu kryptowalutami podchodzi 
Chińska Republika Ludowa. Opracowywane są aktualnie za-
pisy, które mają na celu całkowite wyeliminowanie problemu 
wirtualnych walut oraz zablokowanie wszelkich powiązanych 
z nimi witryn13,14.
Azjatyckim entuzjastą kryptowalut jest z pewnością Japonia, 
która oficjalnie uznała bitcoina i jego pochodne za walutę. 
Wprowadzono wiele ustaw, które mają na celu usprawnienie 
współpracy sektora bankowego i przedsiębiorców technolo-
gii informacyjnej. Kontrolę nad walutami wirtualnymi będzie 
sprawować Agencja Usług Finansowych (FSA), co ma zwięk-
szyć zaufanie obywateli Japonii, którzy do tej pory byli scep-
tyczni co do posługiwania się kryptowalutami15.
W Polsce kryptowaluty stanowią jak na razie przedmiot sporu 
pomiędzy organami państwowymi a osobami z nich korzysta-
jącymi. Przede wszystkim polskie władze muszą dostosować 
prawo krajowe do zapisów UE, które są dość restrykcyjne. Po 
ostrzeżeniach NBP i KNF powołano specjalny zespół ds. krypto-
walut, w którego skład wchodzą przedstawiciel Urzędu Ochrony 
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Konkurencji i Konsumentów, szef Komisji Nadzoru Finan-
sowego, minister koordynator służb specjalnych, prokurator 
krajowy, minister spraw wewnętrznych. KNF wpisał nawet 
największą polską giełdę kryptowalutową na listę ostrzeżeń 
publicznych. W związku z podjętymi przez administrację kro-
kami 4 banki (BZ WBK, mBank, PKO BP oraz Alior Bank) 
zrezygnowały ze współpracy z platformami zajmującymi się 
inwestycjami w kryptowaluty16,17.
4 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów RP wydało opinię, 
zgodnie z którą przychody ze sprzedaży lub wymiany kryp-
towaluty na walutę tradycyjną, inną kryptowalutę, towar lub 
usługę kwalifikują się jako źródło przychodów z tytułu praw 
majątkowych oraz pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Dwa tygodnie później ministerstwo przyznało, że brak jest 
jednoznacznej interpretacji i w 2018 r. sposób rozliczenia 
kryptowalut będzie zależał od podatnika − w ramach PCC lub 
podatku dochodowego. Obecnie kwestia kryptowalut w Polsce 
pozostaje otwarta, a polscy użytkownicy muszą uzbroić się 
w cierpliwość. Biorąc jednak pod uwagę podejście unijnych 
urzędników oraz KNF i NBP, należy stwierdzić, że zaakcepto-
wanie przez RP bitcoina jako waluty jest mało prawdopodobne. 

PODSUMOWANIE
Do momentu wprowadzenia w poszczególnych państwach 
konkretnych zapisów prawnych dotyczących kryptowalut 
problematyczne wydaje się określenie ich wpływu na bez-
pieczeństwo państwa i jego obywateli. Zwiększona kontrola 
nad transakcjami pozbawi użytkowników tego, co do tej pory 
wyróżniało te waluty − przede wszystkim anonimowości 
użytkowników oraz transakcji. Ich większa powszechność  
z pewnością zwiększy jednak ryzyko wykorzystywania tych 
instrumentów do działalności przestępczej lub terrorystycznej. 
Kryptowaluty bez wątpienia są rozwiązaniem technologicznie 
rewolucyjnym, aczkolwiek ich powodzenie w dużej mierze 
zależy od dostosowania się administracji rządowych poszcze-
gólnych państw do zmieniającego się świata. 
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Summary

Cryptocurrency – revolution or a temporary 
experiment – challenges for administration and 
national security
The article is aimed at presenting current dangers and challeng-
es connected with the increasing popularity and availability of 
cryptocurrency as an alternative to a physical form of currency.  
The article describes phenomena and ways of using cryptocur-
rency that can pose a threat to particular units or entire financial 
and administrative systems. It also presents provisions of law 
implemented by particular countries which made an attempt to 
legitimize operations of cryptocurrency instruments.

Tłumaczenie: Joanna Łaszyn

CYBERBEZPIECZEńSTWO

KRYPTOWALUTY



                             

106 KWARTALNIK POLICYJNY 3/2018

PosTęPowanie karne – criminal Proceedings

akt oskarżenia indictment

analiza kryminalna crime analysis

areszt custody

biegły expert witness

czyn zabroniony prohibited act

czynności dochodzeniowo- 
-śledcze 

criminal investigation 
activities

czynności operacyjno- 
-rozpoznawcze 

operational and 
reconnaissance actions

czynności procesowe procedural acts in criminal 
proceedings

dochodzenie investigation

dokumentacja fotograficzna photo documentation

dowód rzeczowy real evidence

Europejski Nakaz 
Aresztowania 

european arrest warrant

Europejski Nakaz 
Dochodzeniowy 

european investigation 
order

kara punishment/penalty

karalność criminal record

Kodeks karny Criminal Code

Kodeks postępowania karnego Code of Criminal procedure
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by confrontation

kontratypy justifications

kryptowaluty cryptocurrency

nadzwyczajne złagodzenie 
kary 

extraordinary mitigation  
of punishment

nieletni juvenile/minor

nieumyślność unintentionality 

obrońca defender

oględziny examination

organy procesowe procedural bodies

oskarżony defendant

oskarżyciel accuser

osoba najbliższa nearest relative

podejrzany suspected/a suspect
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dochodzenia/śledztwa 
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investigation

postanowienie o wszczęciu 
dochodzenia/śledztwa 

decision to initiate 
investigation

postępowanie 
przygotowawcze 

preparatory proceedings

prawomocne orzeczenie sądu final decision of the court

proces lawsuit

profilowanie sprawców 
przestępstw 

criminal profiling

prokurator prosecutor

protokół protocol

przedawnienie limitation period

przesłuchanie interrogation

przestępstwa  
na tle seksualnym 

sexual offences

przestępstwa narkotykowe drug-related crimes

przestępstwo crime

przestępstwo ścigane na 
wniosek 

offence prosecuted  
on request

przestępstwo ścigane  
z urzędu 

crime prosecuted  
ex officio

przeszukanie search

rozprawa sądowa trial

sędzia judge

skazany convicted/a convict

społeczna szkodliwość czynu social harm

substancje psychoaktywne psychoactive drugs

szkic kryminalistyczny forensic sketch

ślad kryminalistyczny forensic evidence

śledztwo investigation

środek karny punitive measure

środek zabezpieczający preventive measure

środki lecznicze medical measures 

środki poprawcze  placing the child  
in a correctional facility

środki wychowawcze  sanctions towards  
juvenile offenders

świadek witness

technika operacyjna surveillance technique 

tłumacz interpreter

umyślność intention

wina fault

występek misdemeanour

zabezpieczenie śladów securing evidence

zakazy dowodowe inadmissibility  
of evidence

zatrzymanie apprehension/detention/
arrest

zbrodnia felony

zeznanie testimony

znamiona czynu 
zabronionego 

features of prohibited act
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W przeszłości choroby zakaźne siały grozę, a pojawienie się re-
alnego ratunku w postaci szczepionki lub surowicy przyjmowa-
ne było jak zbawienie. Zapomniano o tym, ponieważ większość 
chorób zakaźnych, które kiedyś stanowiły ogromny problem, 
dzisiaj występuje bardzo rzadko. Stracono z pola widzenia za-
grożenie, a w efekcie uznano, że szczepionki są po pierwsze 
niepotrzebne, a po drugie zagrażają zdrowiu znacznie bar-
dziej niż sama choroba. Sęk w tym, że faktycznie niesłychanie 
zmniejszyła się liczba zachorowań, ale w dalszym ciągu pozo-
stały rezerwuary chorób. Mamy liczne przykłady ich obecności. 
Wydawało się, że podobnie jak w przypadku ospy prawdziwej 
uda się eradykować wirusa polio będącego przyczyną porażeń 
wiotkich. Nadzieja osłabła w 2010 r. w związku z prawdziwą 
epidemią zachorowań w Tadżykistanie, które rozprzestrzeni-
ły się do Uzbekistanu i Rosji. Od czasu do czasu wybuchają 
epidemie dżumy. Ostatnio duża epidemia miała miejsce na Ma-
dagaskarze. Tajfunom, powodziom i trzęsieniom ziemi często 
towarzyszą epidemie cholery. W ciągu ostatnich dwóch lat od-
notowujemy w wielu krajach europejskich gwałtowny wzrost 
zachorowań na odrę, która od dawna nie stanowiła żadnego 
problemu zdrowotnego. Te zdarzenia miały miejsce nie przed 
wiekami, a w ostatnim dziesięcioleciu. Przy istniejącym rezer-
wuarze po pewnym czasie wzrośnie gwałtownie liczba zacho-
rowań na choroby, o których dzisiaj nie pamiętamy, bo nie wy-
stępują, dlatego je lekceważymy, ale musimy zwrócić uwagę, że 
prawa natury są twarde i ciągle obowiązują. 
Kiedy dochodzi do zakażenia choroba zakaźną? To prosty 
schemat oparty na trzech elementach, które muszą wystąpić 
w jednakowym czasie, tj. na rezerwuarze choroby, aktywnej 
drodze przenoszenia i podatnym na zakażenie organizmie. 
Rezygnując ze szczepień, zwiększamy liczbę osób podat-
nych na zakażenie. Czy znowu powieje grozą? 

Mimo postępów nauki pozostaje pewna grupa patogenów, na 
które nie znaleziono dotychczas skutecznych środków farma-
kologicznych ani szczepionek. Tak było w przypadku wiru-
sa eboli, który wywołał jedną z najgroźniejszych epidemii  
w Afryce i był przyczyną śmierci około 14 000 osób. Obecnie, 
dzięki wsparciu WHO i zaangażowaniu firm farmaceutycz-
nych, stosowana jest już bardzo skuteczna szczepionka prze-
ciwko eboli zapobiegająca ponownemu wybuchowi epidemii. 
Niestety są czynniki chorobotwórcze, na które nie udaje się 
wytworzyć skutecznej szczepionki, chociaż istnieją środki far-
makologicznie pozwalające na powstrzymanie rozwoju zaka-
żenia. Dotyczy to np. wirusów mających szczególne mechani-
zmy obrony jak wirus HIV. 
Wracając na kontynent europejski, należy sobie uświadomić, 
że naszemu zdrowiu zagraża wiele patogenów, których nazwy 
czasem „obijają się o uszy”, ale na ogół nie zwraca się na nie 
szczególnej uwagi chyba, że stają się przyczyną nieszczęścia 
i redaktorzy nie mogą się nadziwić, jak w dobie XXI wieku 
dochodzi do zgonu wcześniej zdrowej osoby, chorującej przed 
śmiercią zaledwie kilkanaście godzin. Takie przykre zdarzenia 
najczęściej są wywoływane wśród nastolatków i młodych do-
rosłych przez meningokoki, a u dzieci i ludzi starszych ‒ przez 
pneumokoki. Trudno pogodzić się ze śmiercią, zwłaszcza ma-
łego dziecka czy świetnie rozwijającego się nastolatka. W oby-
dwu przypadkach najskuteczniejsze jest zapobieganie poprzez 
szczepienie ochronne, ponieważ wynika to z przebiegu i me-
chanizmów zakażenia. Wytłumaczę to na przykładzie zakaże-
nia meningokokami. Ogniska zachorowań występują zwykle  
w dużych zbiorowiskach ludzkich, jak koszary, szkoły z inter-
natem, domy akademickie itp. Choroba przenosi się z człowie-
ka na człowieka w drodze bezpośredniego bliskiego kontaktu, 
jak na przykład tzw. głębokie pocałunek, używanie tej samej 

cała prawda o szczepionkach 
i szczepieniach

dr n. med. Maciej Kisiel

Główny Inspektor  
Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSW

Każdy instruktor sztuk walki prowadzący szkolenia w zakresie samoobrony, stara się wpoić swoim uczniom 
generalną zasadę – lepiej unikać, niż wdawać się w walkę, nawet będąc znakomicie wyszkolonym. 
W zachorowaniach na choroby zakaźne mamy tu sytuację analogiczną, ponieważ niezależnie od statusu 
zdrowotnego, nie jesteśmy w stanie przewidzieć przebiegu choroby ani jej powikłań. W czasie ogromnej 
pandemii grypy zwanej hiszpanką, która zabiła 50 milionów osób, umierali najczęściej silni, zdrowi, mło-
dzi dorośli. 
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szklanki czy picie z jednej butelki. Dochodzi do rozwoju zaka-
żenia i kolonizacji – czyli „zasiedlenia” nosogardzieli. Osoba, 
u której nastąpiła kolonizacja meningokokami, zakaża coraz 
liczniejszą, podatną na zakażenie populację. Pacjent nie wie, że 
jest zakażony, albo lekceważy objawy chorobowe, ponieważ 
nie są zauważane lub nie różnią się od zwykłego przeziębie-
nia. Zakażenie w przypadku kolonizacji jest prawie „nieme” 
klinicznie. Do rozwoju choroby i pojawienia się objawów 
chorobowych dochodzi bardzo gwałtownie, w ciągu godzin, 
a nie dni, tak że pozostaje bardzo mało czasu na diagnosty-
kę i podjęcie właściwych decyzji terapeutycznych. Inwazyjna 
choroba meningokokowa w fazie rozwiniętej sepsy obarczona 
jest ogromną śmiertelnością, przekraczającą 80% przypadków, 
pomimo stosowania intensywnej terapii. W przypadku zaka-
żenia pneumokokowego możliwości terapeutyczne pozwalają 
na nieco lepsze rokowanie, ale i tak obarczone śmiertelno-
ścią rzędu 30–40%. Wprowadzone w USA na szeroką skalę 
szczepienia ochronne u małych dzieci przeciwko pneumoko-
kom zmniejszyły w bardzo dużym stopniu (kilkadziesiąt razy) 
liczbę zgonów poniżej 5. roku życia. Natomiast w przypadku 
zachorowań spowodowanych meningokokami należy spodzie-
wać się w środowisku chorujących dużo większej liczby osób 
ze wspomnianą kolonizacją nosogardzieli. Dlatego w celu 
„wygaszenia” ognisk zachorowań stosowane są szczepienia 
ochronne populacji nastolatków i młodych dorosłych na ogół 
w przedziale wieku od 14. do 29. roku życia. W przeszłości  
w celu wygaszenia ognisk niebezpiecznych, wysoce zakaźnych 
chorób stosowano oprócz kwarantanny rozległych obszarów 
tzw. szczepienia pierścieniowe. Minęło w tym roku 55 lat od 
ogłoszenia we Wrocławiu epidemii ospy prawdziwej, która 
wybuchła latem 1963 r. Zaszczepiono wówczas całą ludność 
z obszaru objętego kwarantanną. Nie wolno było wjechać do 
Wrocławia nikomu, kto nie miał zaświadczenia o szczepieniu 
przeciwko ospie prawdziwej. Epidemię opanowano w rekor-
dowo krótkim czasie trzech miesięcy, co dzisiaj uważam za gi-
gantyczny sukces zarówno medyczny, jak i organizacyjny. 
Wiele chorób zakaźnych, nawet bez żadnej ingerencji farma-
kologicznej, przebiega na ogół łagodnie, dlatego je się lekce-
waży. Stanowią dla rodziców kłopot, jeżeli dziecko zachoru-
je w „niewłaściwym czasie”, ale jak do tego dojdzie, to i tak 
będzie to dla nich wyłącznie problem organizacyjny. Między 
innymi z tego powodu rodzice organizują się na „Ospa Par-
ty” czy „Różyczka Party”. Dzieciaki bardzo łatwo wzajem-
nie się zarażają i chorują „we właściwym czasie”. Szkopuł  
w tym, że rodzice tych dzieci nie wiedzą tak naprawdę nicze-
go o wirusach i przebiegu zachorowania. Zakażenie wirusem 
ospy wietrznej (VZV) jest zakażeniem latentnym, czyli wirus 
„wchodzi” do organizmu, wywołuje objawy chorobowe ospy 
wietrznej, które ustępują, ale ich brak nie oznacza końca za-
każenia. Wirus pozostaje w organizmie. Mając powinowac-
two do układu neurologicznego, wirus pozostaje w zwojach 
nerwowych. Procesem chorobowym obejmowane są najczę-
ściej nerwy międzyżebrowe, ale również mogą to być nerwy 
czaszkowe, jak nerw trójdzielny, twarzowy czy oczny. Wirus 
odgrywa rolę „tykającej bomby”, tylko nie wiadomo kiedy  
i gdzie zamanifestuje objawy kliniczne – tym razem półpaśca. 
Zakażenie nerwów czaszkowych zawsze jest niebezpieczne, 
ponieważ może pozostawiać ubytki słuchu, wzroku, ruchomo-
ści twarzy, trwałe przebarwienia na skórze twarzy. Jak każda 
choroba wirusowa, jest bardzo niebezpieczne dla kobiet w cią-
ży i noworodka zakażonego kilka dni przed lub po porodzie. 
W przypadku innych chorób równie łatwo zakaźnych, jak 

chociażby świnka, odra czy koklusz, zdarzają się powikłania 
zdrowotne, których na pewno nigdy nie życzylibyśmy sobie. 
Odra, podobnie jak ospa wietrzna, jest chorobą wysoce za-
kaźną, obarczoną tylko kilkuprocentowym odsetkiem powi-
kłań, ale za to bardzo groźnych, jak: zapalenie ucha środko-
wego, zapalenie płuc o ciężkim przebiegu, zapalenie opon 
mózgowych charakteryzujące się wysoką śmiertelnością, 
zapalenie mięśnia sercowego, ślepota. Niektórzy uważają, 
że aż w 30% przypadków odry stwierdza się powikłania. Do 
bardzo rzadkich powikłań neurologicznych, odległych w cza-
sie, nawet do dziesięciu lat, należy podostre stwardniające 
zapalenie mózgu (SSPE). Chorzy umierają zwykle po roku 
lub dwóch latach od rozpoznania, ale bywają przypadki utrzy-
mywania ich przy życiu w stanie wegetatywnym przez wiele 
lat. Ocenia się, że SSPE rozwija się u 1 na 1400 przypadków 
zachorowań na odrę przed 5. rokiem życia i u 1 na 600 dzieci, 
które nie ukończyły 12. roku życia. W przypadku zachoro-
wania na odrę nie ma skutecznych leków, dlatego tak ważne 
są szczepienia ochronne, które bardzo skutecznie zapobiegają 
zakażeniu. W ostatnich dwóch latach w wielu krajach Europy 
Zachodniej pojawiły się liczne zachorowania na odrę, osią-
gając dawno niespotykaną liczbę ponad 41 000 przypadków. 
Źródło zakażenia stanowią przypadki zawleczone, związane 
z migracją ludności. W Polsce jak dotąd nie ma tego proble-
mu. Wszystkie ogniska zachorowań, które wystąpiły na tere-
nie kraju wśród cudzoziemców były sprawnie „wygaszone”. 
Choroba nie „przeniosła się” na ludność polską. Tak ogromna 
różnica w liczbie zachorowań między Polską a innymi kraja-
mi Europy wynika z poziomu wyszczepienia. 
Przy odpowiednio wysokim odsetku zaszczepionych (w przy-
padku odry ‒ 95%) rośnie odporność zbiorowa, przez co 
zmniejsza się prawdopodobieństwo zachorowania osób niesz-
czepionych. Proste?
No i pozostaje pytanie – szczepić czy prowokować zakażenie? 
Popularna stała się opinia, że wszystko co naturalne jest zdro-
we i służy zdrowiu. W przekonaniu wielu ludzi nie ma żadnej 
różnicy w nabyciu odporności przez szczepienie czy przeby-
cie choroby wywołanej „sprowokowanym” zakażeniem. Wie-
le osób nie rozumie, iż w przypadku szczepionek podawana 
jest określona ilość odpowiednio wyizolowanego antygenu 
albo w postaci fragmentu patogenu mogącego wywołać odpo-
wiedź układu immunologicznego lub odpowiednio spreparo-
wany patogen niezdolny do wywołania zakażenia. Szczepion-
ki wytwarzane są i kontrolowane co do swoich właściwości 
z zachowaniem najwyższej dokładności i ostrożności. Dzięki 
temu do organizmu podajemy określoną ilość antygenu wi-
rusa lub bakterii, zdolną do wywołania reakcji układu immu-
nologicznego w postaci wytworzenia swoistych przeciwciał. 
Po podaniu szczepionki podczas pierwszego kontaktu z anty-
genem dochodzi do rozwoju pierwotnej odpowiedzi poszcze-
piennej, podczas której powstają przeciwciała w klasie IgM  
i IgA, które po krótkim okresie zanikają i są zastępowane 
przez przeciwciała w klasie IgG. Podczas ponownego kontak-
tu z antygenem (wtórna odpowiedź poszczepienna) dochodzi 
do szybkiej proliferacji swoistych limfocytów wykazujących 
zdolność do wytwarzania przeciwciał w klasie IgG o wyso-
kim powinowactwie do antygenu. W efekcie szczepienia uzy-
skujemy niby to samo w zakresie układu immunologicznego, 
ale odbywa się to w kontrolowany, przewidywalny sposób. 
Natomiast każde zachorowanie na chorobę zakaźną zawsze 
pozostaje niewiadomą i stwarza niepotrzebne ryzyko utraty 
zdrowia, a nawet życia. 
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Wiele osób twierdzi, że mimo podania szczepionki zachoro-
wało. I to jest prawda. 
Nigdy też w 100% nie uzyskamy odpowiedzi układu immu-
nologicznego, ponieważ w niewielkiej liczbie przypadków nie 
wytworzy on przeciwciał niezbędnych do powstrzymania roz-
woju zakażenia. Skuteczność większości szczepionek ocenia 
się na poziomie 85–98%.
Zakażenia mogą być wywołane różnymi serotypami dane-
go patogenu. Np. wśród meningokoków wyróżnia się serotyp 
A, B, C, W135, Y. W profilaktyce zakażenia meningokokami 
dostępne są szczepionki monowalentne przeciw grupie C, 
czterowalentne przeciw grupie A, C, W135 i Y, polisachary-
dowe przeciw grupie A i C oraz szczepionka monowalentna 
przeciw grupie B. Istotny jest wybór szczepionki w zależno-
ści od „krążących” w środowisku serotypów wywołujących 
zachorowania. Oczywiście, podanie niewłaściwej szczepion-
ki nie ochroni przed zachorowaniem. Podobnie w przypadku 
profilaktyki pneumokokowej, gdzie z uwagi na liczbę sero-
typów powinno się stosować szczepionki trzynastowalentne,  
a w niektórych przypadkach dwudziestotrzywalentne. 
W przypadku grypy występują 3 typy wirusa – A, B i C,  
z których A i B wywołują zachorowania o ciężkim przebiegu. 
Wirus grypy ulega bardzo łatwo mutacji, dlatego z sezonu na 
sezon musi być wytwarzana zupełnie inna szczepionka. W se-
zonie 2018/2019 WHO zaleca, na półkuli północnej stosowanie 
szczepionki trójwalentnej lub czterowalentnej o następującym 
składzie antygenowym: 
 ▪ szczepionka trójwalentna:

 – a Michigan/45/2015 (H1N1)pdm09,
 – a Singapore/INFIMH-16-0019/2016 (H3N2),
 – B Colorado/06/2017;

 ▪ szczepionka czterowalentna dodatkowo zawiera B Phu-
ket/3073/2013.

I znowu znajdą się osoby, które będą twierdzić, że po szcze-
pieniu przeciwko grypie chorowały tak ciężko jak nigdy…  
I będą mówiły prawdę. Zresztą mnie też to się kiedyś przytra-
fiło, ale nie stałem się przeciwnikiem szczepień. Trzeba zdać 
sobie sprawę, że do układu oddechowego ma powinowactwo 
około 200 wirusów, tzn. wirusy te mają swego rodzaju „cumy” 
umożliwiające „przybicie” do receptorów na powierzchni ko-
mórek układu oddechowego. 200 rodzajów wirusów wywołu-
je różnego rodzaju infekcje dróg oddechowych z grypą włącz-
nie. Szczepionki wytwarzane są tylko przeciwko aktualnie, 
czyli sezonowo stwierdzanym wirusom grypy o największej 
patogenności tzn. zdolności do wywołania zmian chorobo-
wych i związanych z nimi powikłań. Jednym słowem katar 
z bólem gardła i drobny kaszelek nie oznacza zachorowania 
na grypę i prawdopodobnie wywołany został mało groźnym 
adenowirusem. Szczepimy się przeciwko grypie, ponieważ 
staramy się uniknąć zachorowania na chorobę o ciężkim prze-
biegu klinicznym, dającą liczne powikłania, a w konsekwen-
cji obarczoną wysoką śmiertelnością, zwłaszcza u pacjentów  
z grup wysokiego ryzyka (przewlekła choroba płuc, obniżona 
odporność, podeszły wiek itp.). 
Pracując w trudnych warunkach atmosferycznych, na mrozie 
i słocie, nasz organizm mimo „końskiego zdrowia”, może na-
tknąć się na wirusa grypy, który „wykorzysta” chwilową nie-
dyspozycję układu immunologicznego. Nowe pokolenia wiru-
sa, chcąc nie chcąc, przeniosą Państwo do domu. A ponieważ 
z reguły nie mieszkamy w pałacach, nasze mieszkanka skazują 
nas na bliski kontakt z domownikami. Czy bardzo uważamy, 
czy mniej, nie udaje się nam utrzymać odległości 1,5 metra od 

drugiej osoby, która niechybnie „złapie” od nas wirusa i mamy 
jak to moja Mama mówi „szpital w domu”. Rozwiązanie jest 
proste – trzeba się zaszczepić, ale także należy pomyśleć o bli-
skich, zwłaszcza przewlekle chorujących, osobach starszych  
i maluchach. Ból polega na tym, że szczepienia nie są darmo-
we, chociaż niektóre instytucje wolą zapłacić za swoich pra-
cowników niż martwić się z powodu absencji. Niektóre gminy 
organizują szczepienia przeciwko grypie dla ludzi po 65. roku 
życia, ale gdyby trzeba było jednak sięgnąć do własnej kiesze-
ni, to na jedną osobę jest to wydatek od 23 do 46 zł. Nie łudźmy 
się, że to wszystkie wydatki, ponieważ czeka Państwa jeszcze 
kwalifikacja lekarska do szczepienia i samo wykonanie iniek-
cji, co łącznie w prywatnej firmie wynosi ok. 70 zł. Jeżeli zde-
cydują się Państwo na zakup szczepionki, to proszę pamiętać  
o konieczności jej transportu i krótkotrwałego przechowywania 
w określonej przez producenta, dość niskiej temperaturze. Ap-
teki dysponują opakowaniami „termicznymi” i mogą ich uży-
czyć. Dlatego znacznie łatwiejsze jest dokonanie szczepienia 
w profesjonalnym punkcie szczepień, prowadzącym właściwą 
dokumentację medyczną, jak i zachowującym tzw. łańcuch 
chłodniczy. Niestety zdarza się, że pacjenci aplikują sobie róż-
ne leki, w tym szczepionki, bez upewnienia się co do potrzeby 
i skuteczności ich stosowania. Dzieje się tak np. w przypadku 
wyjazdu do krajów o niskim poziomie sanitarno-higienicznym. 
Jeden z pacjentów powrócił z takiej strefy z zakażeniem wywo-
łanym wirusem HVA wywołującym zapalenie wątroby, potocz-
nie zwanym żółtaczką pokarmową, i dziwił się, że zachorował 
pomimo zastosowanej wcześniej szczepionki. Tyle że szczepił 
się szczepionką wyłącznie przeciwko wirusowi HVB, a powi-
nien mieć zastosowaną szczepionkę przeciwko wirusowi A i B 
lub tylko przeciwko wirusowi A.
Wielu z Państwa zadaje pytania o to, co się będzie działo po 
szczepieniu. W przypadku wielu szczepionek, w tym prze-
ciwko grypie, najczęściej nie odczuwa się niczego oprócz 
niewielkiej bolesności w miejscu wkłucia igły. Ponieważ igła 
wkłuwana jest „na ślepo” może zdarzyć się naruszenie ciągło-
ści jakiegoś niewielkiego naczynia bądź ukłucia w bliskości 
gałązki nerwu czuciowego. W ten sposób nie wywoła się ni-
czego złego, ale przez dzień lub dwa odczuwany jest ból ręki. 
Może w okolicy iniekcji pojawić się zaczerwienienie i obrzęk. 
Ciężkie powikłania, czyli niepożądany odczyn poszczepienny 
(NOP), wymagający interwencji lekarza, hospitalizacji czy in-
tensywnej terapii, zdarza się bardzo rzadko. Aby temu zapo-
biec, przed podaniem szczepionki przeprowadza się wnikliwy 
wywiad i badanie lekarskie pozwalające przewidzieć określone 
zagrożenia. Kwalifikacje do szczepień przeprowadzają lekarze 
posiadający dostateczną wiedzę na temat szczepionek i mający 
w tym zakresie wieloletnią praktykę. Podobnie – pielęgniarki. 
Wszystkie pielęgniarki zajmujące się szczepieniami ukończyły 
specjalistyczne szkolenia. Jedno jest pewne – liczba powikłań 
spowodowanych chorobami zakaźnymi jest wielokrotnie wyż-
sza niż liczba wszelkiego rodzaju odczynów poszczepiennych, 
nawet tych najmniej groźnych. 
Podsumowując, chciałbym podkreślić, że w niniejszym artykule 
starałem się przekazać rzetelne informacje na temat szczepień, 
oparte na wiedzy medycznej i faktach historycznych. Nikogo 
nie potępiam, jedynie próbuję wytłumaczyć pewne zjawiska, 
których zrozumienie w moim przekonaniu da w efekcie znacz-
nie więcej niż stosowanie sztywnych nakazów czy stosowanie 
kar. Wybór należy oczywiście do Państwa – unikać czy wierzyć 
w posiadany potencjał układu immunologicznego i bez wahania 
stawiać czoła. Prawdopodobnie się uda… 
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Projekt, zainicjowany przez łotewskich kolegów, jest próbą 
znalezienia rozwiązań w związku z występującymi przypad-
kami nieprawidłowego użycia przez policjantów siły fizycz-
nej oraz innych środków przymusu bezpośredniego wobec 
obywateli. Niektóre z nich znalazły swój finał w Trybunale 
Praw Człowieka w Strasburgu. Zdaniem szkół policyjnych 
uczestniczących w projekcie, usystematyzowanie i ujednoli-
cenie technik interwencji wykorzystywanych w programach 
nauczania policjantów jest niezbędne do uniknięcia w przy-
szłości takich sytuacji.
Eksperci projektu – wytypowani nauczyciele policyjni z po-
szczególnych szkół policyjnych − rozpoczęli swoją pracę 
od analiz obowiązujących programów szkolenia w służbach 
mundurowych funkcjonujących w poszczególnych krajach. 
Kształtowanie sprawności fizycznej, nauka umiejętności walki 
i posługiwania się przez funkcjonariusza środkami przymusu 
bezpośredniego, w tym kształtowanie indywidualnych umie-
jętności posługiwania się bronią, zawsze należały do najtrud-
niejszych zagadnień do realizacji, dlatego temu kierunkowi 
szkolenia stale poświęca się szczególną uwagę.
W Polsce podstawy obowiązującego obecnie programu szko-
lenia z zakresu taktyki i technik interwencji tworzone były 
w latach 1997–2003. Działający wówczas przy Komendzie 
Głównej Policji Centralny Ośrodek Metodyki Szkolenia, 
wspólnie z wykładowcami jednostek szkoleniowych Policji, 

stworzył podwaliny programów kursów i szkoleń, których 
znaczna część nadal jest realizowana, choć oczywiście wie-
le treści programowych było systematycznie uaktualnianych  
i modyfikowanych przez kolejne lata. Przy tworzeniu pro-
gramu z zakresu taktyki i technik interwencji zostało wybra-
nych wiele sprawdzonych i skutecznych technik samoobro-
ny zapożyczonych między innymi ze sztuk i sportów walki. 
Do dyscyplin, z których zaczerpnięto techniki do szkolenia 
policjantów w zakresie siły fizycznej, można zaliczyć boks, 
kickboxing, karate, zapasy, judo, aikido, jujitsu i krav magę. 
Wzięto też pod uwagę możliwości i kompetencje samych 
wykładowców oraz ich doświadczenia z poprzednich lat 
szkoleń. Dzięki trafnie wybranym, uniwersalnym treściom 
program na przestrzeni mijających lat nie dezaktualizował 
się. Elementy techniczne służące do prowadzenia interwencji 
wobec osób agresywnych i niebezpiecznych często są ponad-
czasowe i nie ulegają dezaktualizacji zbyt szybko, w szcze-
gólności w zakresie stosowania siły fizycznej.
Eksperci biorący udział w projekcie analizowali również 
zdarzenia z użyciem siły fizycznej, w których dochodziło 
do skarg ze strony obywateli, a następnie przedstawili swo-
je propozycje programu szkolenia. Nadmienić tu należy, iż 
strona polska nie ograniczyła się tylko do analizy progra-
mów szkoleń obowiązujących w naszym kraju, ale również 
dokonała analizy programów służb mundurowych Czech  

UDZiał POlSKiCh POliCjanTóW  
W PROgRaMiE ERaSMUS+ 

pt. „Szkolenie i przygotowanie policjantów  
regionu Morza Bałtyckiego (Łotwa, Litwa, Polska, Estonia)  

do korzystania z jednolitego modelu stosowania siły fizycznej” 

podinsp. Mariusz Skucha podinsp. Bartosz Głowacki

Starszy wykładowca Szkoły Policji w Katowicach Starszy wykładowca Szkoły Policji w Katowicach

Na zaproszenie Krajowej Szkoły Policji w Rydze (Łotwa) Szkoła Policji w Katowicach uczestniczy w reali-
zacji projektu partnerskiego Programu Erasmus+ pt. Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu 
Morza Bałtyckiego (Łotwa, Litwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu stosowania siły 
fizycznej. W projekcie uczestniczą również Szkoła Policji Litwy w Mastaicai k. Kowna (Litwa) i Estońska 
Akademia Nauk o Bezpieczeństwie w Talinie (Estonia). Głównym celem projektu jest stworzenie nowo-
czesnego, jednolitego i proporcjonalnego modelu stosowania siły fizycznej oraz specjalnych technik 
walki podczas interwencji prowadzonych przez funkcjonariuszy Policji.
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i Słowacji. Na ich podstawie strona łotewska, która zarządza 
projektem, zaproponowała trzystopniowe szkolenie dla poli-
cjantów: pierwszy podstawowy – odpowiadający szkoleniu 
zawodowemu podstawowemu w polskiej Policji, a następnie 
doskonalący i instruktorski.

Kolejnym etapem tworzenia programu było spo-
tkanie robocze ekspertów w szkole Policji w Ka-
towicach. tygodniowe spotkanie, które odbyło 
się we wrześniu 2017 r., miało na celu praktycz-
ne przedstawienie propozycji technik, sposobów  
i wariantów stosowania poszczególnych środków 
przymusu bezpośredniego, a także metodyki ich 
nauczania podczas szkoleń i doskonalenia zawo-
dowego w czasie kursów specjalistycznych. był to 
czas poświęcony na wzajemną wymianę doświad-
czeń i wspólną dyskusję o kierunkach zmian, któ-
re powinny nastąpić i do których powinniśmy się 
przygotować.

Następnym etapem realizacji projektu były warsztaty w Es-
tonii, w których wzięli udział również słuchacze szkół po-
licyjnych uczestniczących w projekcie. W ciągu pięciu dni 
warsztatów eksperci uczestniczący w projekcie prowadzili 
zajęcia ze słuchaczami wszystkich krajów. Słuchacze mieli 
możliwość zweryfikować poziom swoich umiejętności tech-
nicznych i taktycznych w konfrontacji z uczestnikami z in-
nych państw. Na tle słuchaczy z innych szkół uczestniczących  
w projekcie, słuchacze Szkoły Policji w Katowicach za-
prezentowali się bardzo dobrze, co potwierdziło prawi-
dłową koncepcję szkolenia w polskiej Policji. Nie ozna-
cza to jednak, że nie można jej uzupełnić nowymi tre-
ściami. Niektóre z założeń, technik i rozwiązań projektu 
Erasmus+ udało się już przedstawić instruktorom m.in. 
podczas Seminarium Taktyki i Technik Interwencji, któ-
re odbyło się w Szkole Policji w Katowicach w dniach 
11−15 czerwca 2018 r. Instruktorzy różnych służb mun-
durowych z kraju zapoznali się z głównymi założeniami 
projektu i w trakcie zajęć seminaryjnych ćwiczyli zawarte  
w programie techniki. Ponadto wypracowane i rekomendo-
wane przez ekspertów wszystkich stron techniki i elementy 
programu zostały przećwiczone w naszej szkole w trakcie 
zajęć pozaprogramowych koła sztuk walki i koła taktyki 
interwencji. Zajęcia te są prowadzone cotygodniowo dla 
słuchaczy wszystkich szkoleń i kursów. Ćwiczono takie ele-
menty, jak: sposoby i techniki obezwładniania osób za pomo-
cą siły fizycznej, umiejętności zakładania kajdanek i spraw-
dzenia osoby, techniki posługiwania się pałką teleskopową  
w różnych sytuacjach, m.in. przy odparciu ataku na policjan-
ta. Ponadto ćwiczono elementy współdziałania w patrolu 
przy zatrzymywaniu osoby z wykorzystaniem siły fizycznej, 
pałki służbowej, ręcznego miotacza substancji obezwładnia-
jących oraz broni palnej.
Podczas prac nad programem w zakresie walki wręcz i sto-
sowania siły fizycznej przez policjantów podkreślono po-
trzebę ich edukowania z uwzględnieniem odpowiednich 

przepisów prawnych państw członkowskich projektu doty-
czących praw, obowiązków i odpowiedzialności policjanta. 
Oznacza to, że policjant nie może angażować się w żad-
ną działalność związaną z torturami lub innym okrutnym, 
nieludzkim lub poniżającym traktowaniem lub karaniem 
ani jej wspierać. W przypadku przekroczenia uprawnień  
w związku ze stosowaniem siły fizycznej i innych środków 
przymusu, a także w przypadku pogwałcenia Europejskiej 
Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności, funkcjonariusz Policji może zostać objęty osobi-
stą odpowiedzialnością, a  państwo narażone jest na płace-
nie wysokich odszkodowań.

W wyniku analiz wydarzeń nadzwyczajnych 
związanych z użyciem środków przymusu bez-
pośredniego przez policjantów stwierdzono, że 
bardzo często mają oni trudność podejmowania 
czynności służbowych w sytuacjach, gdy osoba 
stawia opór, tj. nie wtedy, gdy atakuje, lecz gdy 
jedynie nie wykonuje poleceń lub czynnie prze-
ciwstawia się podejmowanym przez policjantów 
czynnościom.

Stosowanie siły fizycznej w postaci technik wywodzących się 
ze sportów i sztuk walki nie zawsze w takiej sytuacji jest ade-
kwatne do zagrożenia i zgodne z zasadami stosowania środ-
ków przymusu bezpośredniego. To samo dotyczy zastosowa-
nia w tej sytuacji pałki służbowej. Z kolei tzw. łagodne formy 

 Fot. 1.  

 Fot. 2.  
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siły fizycznej w postaci dźwigni są nieskuteczne w stosunku 
do osoby, która jest pobudzona, przygotowana do działania  
i spina mięśnie, zwłaszcza gdy dysponuje ona dużą siłą fi-
zyczną lub znajduje się pod wpływem alkoholu, dopalaczy 
lub innych substancji psychoaktywnych. Często w takiej 
sytuacji dwuosobowy patrol działa pod presją negatywnie 
(wrogo) nastawionych osób będących współuczestnikami 
lub świadkami zdarzenia. Próbują one również utrudnić po-
licjantom interwencję, są dla nich realnym zagrożeniem lub 
nagrywają zajście, licząc na popełnienie przez nich błędu.
Eksperci biorący udział w projekcie wskazywali na wagę 
doboru kandydatów do służby i rolę, jaką pełni w szkoleniu 
kształtowanie ogólnej sprawności fizycznej policjanta. Ważny 
element, poza znajomością technik interwencyjnych, stanowi 
również współdziałanie w patrolu.
Polscy eksperci przedstawili sposoby współdziałania w patro-
lu opisane poniżej.
 ▪ Jeden z policjantów, najczęściej asekurujący, musi przejąć 

inicjatywę w obezwładnianiu osoby, np. chwytając głowę 
osoby z podejścia od tyłu, stosuje technikę duszenia, która  
− jak wynika z doświadczenia − jest bardzo skuteczna, 
zwłaszcza gdy obezwładniamy osobę silną fizycznie (fot. 1).

 ▪ Po sprowadzeniu osoby do pozycji siedzącej policjant wy-
konujący duszenie przechwytuje rękę osoby i wokół swe-
go ciała przetacza osobę na brzuch. Pomaga sobie w tym, 
popychając barkiem głowę osoby. Drugi policjant pomaga 
w obezwładnieniu, np. trzymając nogi osoby (fot. 2).

 ▪ Po przetoczeniu osoby policjant trzyma ją w pozycji leżą-
cej na brzuchu za głowę i rękę – stosuje trzymanie opasu-
jące, siedząc biodrami pod pachą osoby. Drugi policjant, 
upewniając się, że wokół jest bezpiecznie, zakłada jeden 
pierścień kajdanek na pierwszą rękę. Gdy to zrobi, daje 
znać partnerowi, który umożliwia przełożenie pod swoimi 
nogami i biodrem drugiej ręki na plecy osoby. Policjant 
ten trzyma cały czas głowę osoby, luzuje jednak duszenie 
w przypadku, gdy osoba nie stawia już oporu (fot. 3).

 ▪ W innej sytuacji, gdy policjant obezwładniający wytrąca 
osobę z równowagi, np. ściągając ją do leżenia na brzuchu 
za pomocą chwytu głowy od przodu, drugi asekurujący po-
licjant może wspomóc go atakiem na nogi osoby (fot. 4).

 ▪ Po obezwładnieniu osoby, podobnie jak poprzednio, jeden 
policjant trzyma ją w pozycji leżącej na brzuchu za głowę, 
np. chwytem gilotynowym (można też trzymać głowę mię-
dzy swoimi kolanami, klęcząc od strony głowy osoby), dru-
gi policjant − po upewnieniu się, że wokół jest bezpiecznie, 
zakłada kajdanki (fot. 5).

Podsumowując, warto podkreślić, że uczestnictwo w pro-
jekcie polegało nie tylko na tworzeniu programu, ale rów-
nież na możliwości zapoznania się z rozwiązaniami stoso-
wanymi podczas interwencji przez funkcjonariuszy innych 
państw. Wszyscy uczestnicy mieli okazję przeanalizować 
problemy i trudności, z którymi spotykają się ich koleżanki 
i koledzy z innych państw w trakcie służby. Wielokrotnie 
okazywało się, że w wielu kwestiach te problemy są podob-
ne. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas spotkań robo-
czych w ramach realizowanego projektu stanowią wielką 
wartość, którą można wykorzystać w tworzeniu rodzimych 
praktyk i procedur.

 Fot. 3.   Fot. 4.  

 Fot. 5.  

Summary

Participation of Polish police officers in  
Erasmus+ Program
At the invitation of the National Police School in Riga 
(Latvia) the Police School in Katowice participates in the 
implementation of the partner project of Erasmus+ Pro-
gram under the name Training and preparing police of-
ficers of the Baltic sea region (Latvia, Lithuania, Poland, 
Estonia) for the usage of a uniform model of applying 
physical strength. Lithuanian Police School in Mastaica-
ik (Lithuania) and Estonian Academy of Security Scien-
ces in Tallinn (Estonia) are also involved in the project. 
The mail idea of the project is to create a modern, uni-
form and well-proportioned model of applying physical 
strength as well as special techniques of fighting, during 
interventions conducted by police officers. 

Tłumaczenie: Renata Cedro   

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA



              

                     

113

VADEMECUM POLICJANTA

              

PODSTAWOWE  
SUPLEMENTY DIETY 
wpływające na poprawę wyników  
sportowych w treningu policjanta

W poniższym artykule przedstawiono zagadnienie związane 
z suplementacją żywieniową, pozytywnie wpływającą na po-
prawę wyników sportowych. Scharakteryzowano podstawowe 
suplementy diety, ich wpływ na organizm człowieka, a także 
zasady dawkowania.

Sprawność fizyczna policjanta ma kluczowe znaczenie w po-
dejmowaniu interwencji wobec osób agresywnych i niebez-
piecznych. Takie cechy motoryczne, jak: siła mięśniowa, wy-
trzymałość, szybkość, koordynacja ruchowa, gibkość i skocz-
ność powodują, że policjant czuje się pewnie podczas wyko-
nywania swoich obowiązków służbowych. Każdy człowiek 
powinien dbać o kształtowanie powyższych cech motorycz-
nych, a w szczególności funkcjonariusz publiczny występujący 
w obronie życia i zdrowia obywateli. Ciężki trening fizyczny 
jest bardzo wyczerpujący i bez właściwej suplementacji może 
przynieść więcej szkody niż pożytku. Policjanci bardzo często 
pracują w godzinach nocnych, w warunkach niebezpiecznych, 
a ich praca obarczona jest ogromnym ryzykiem i staje się źró-
dłem nieodłącznego stresu; dlatego trening fizyczny policjanta 
powinien być poparty odpowiednią suplementacją, która po-
może w regeneracji organizmu i spowoduje poprawę wyników 
sportowych. Poniżej przedstawiono najpopularniejsze suple-
menty diety używane w treningu sportowym oraz podstawowe 
informacje dotyczące stosowania określonych suplementów.

▀ Suplementy węglowodanowe
Spożywanie węglowodanów w trakcie wysiłku fizycznego 
zmniejsza zmęczenie obwodowe i centralne oraz zwiększa 
zdolność do dalszego wysiłku. Najprostszym preparatem 
węglowodanowym jest glukoza. Cukry proste podaje się po 
zakończeniu wyczerpującego treningu siłowego w celu jak 
najszybszego uzupełnienia zapasów glikogenów i dostarcze-
nia energii dla mózgu i serca. Należy pamiętać, że niedobór 

węglowodanów w diecie może spowodować spadek siły  
i wytrzymałości mięśni, a także utratę tkanki mięśniowej. Na-
stępuje wówczas stan kataboliczny organizmu. Enzym, który 
odpowiada za wytworzenie i zmagazynowanie glikogenu, jest 
najaktywniejszy w ciągu pierwszych 30 minut po treningu, 
dlatego sugeruje się, aby węglowodany uzupełnić jak najszyb-
ciej po skończonym wysiłku fizycznym. Ich szybkie uzupeł-
nienie przyspieszy odnowę organizmu i przygotuje do następ-
nego treningu [1, 3].

▀ Suplementy białkowe
Stanowią podstawowy składnik budulcowy organizmu czło-
wieka. Zwiększająca się intensywność treningu powoduje 
wzrost zużycia białek ustrojowych oraz wzrost zapotrzebowa-
nia na pełnowartościowe proteiny w diecie sportowca. Białka 
wspomagają regenerację i wzrost czystej masy mięśniowej. 
Najpopularniejszym suplementem białkowym jest białko 
serwatki posiadające największe stężenie aminokwasów en-
dogennych, jak i aminokwasów o rozgałęzionych łańcuchach 
(BCAA). Średnia dzienna porcja białka w diecie osób upra-
wiających sport waha się od 2 do 2,3 g/kg masy ciała. Ilość 
spożywanego białka jest uzależniona od intensywności tre-
ningu, masy mięśniowej i typu somatycznego*, a także me-
tabolizmu osoby ćwiczącej. Białko powinniśmy przyjmować 
w stałych dawkach do każdego posiłku. Organizm może jed-
norazowo przyswoić od 30 do 35 g aminokwasów. Niezbęd-
ne jest spożywanie posiłków z większą zawartością białka od  
40 do 60 g w czasie od 60 do 90 minut po treningu. Jest to 
okres, kiedy organizm naprawia i odbudowuje tkankę mię-
śniową, w związku z tym potrzebuje większej ilości pełnowar-
tościowego białka, aby nie doprowadzić do przewagi proce-
sów katabolicznych w organizmie [1, 3].

▀ ZwiąZki anabolicZne i antykatabolicZne
Wynikiem procesów anabolicznych zachodzących w mię-
śniach jest wzrost siły i masy mięśniowej. Jednym z najpo-
pularniejszych suplementów w tej kategorii jest kreatyna, 
będąca bezpośrednim źródłem energii dla mięśni, podnoszą-
ca intensywność i wydajność pracy mięśni. Osoby stosujące 
kreatynę szybciej się regenerują po intensywnym treningu. 
Mają mniejszą bolesność i osiągają większe przyrosty masy 
mięśniowej. Maksymalna ilość kreatyny, którą możemy zma-
gazynować w mięśniach, to około 400–500 mg/100 g tkanki 
mięśniowej i można ją utrzymać tylko w okresie 4–6 tygodni. 
Po tym czasie zawartość kreatyny zmniejsza się. Dlatego po 
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okresie suplementacji kreatyną zaleca się co najmniej 3 tygo-
dniową przerwę. Producenci zalecają przyjmowanie kreatyny 
w ilości 10–30 g dziennie. Sugeruje się przyjmowanie tego su-
plementu w porcjach 3–5 g kilka razy dziennie z zachowaniem 
jak największego odstępu między głównymi posiłkami. Ko-
lejnym suplementem jest HMB**, który działa antykatabolicz-
nie i anabolicznie. Działa ochronnie oraz łagodzi skutki stresu 
związanego z wysiłkiem fizycznym. Suplementacja HMB** 
prowadzi do wzrostu siły, masy i wytrzymałości mięśniowej,  
a także zwiększa tempo redukcji tkanki tłuszczowej. Produ-
cenci zalecają spożycie tego suplementu od 1,5 do 3 g dzien-
nie, podając go w 2−4 porcjach, rano na czczo, przed trenin-
giem, po treningu i przed snem [1, 2].

▀ preparaty pobudZające  
i ZwiękSZające koncentrację
Dają motywacje i siłę, która pomaga dotrwać do końca jednost-
ki treningowej. Pomagają w pokonaniu objawów przetreno-
wania. Najczęściej stosowane to: kofeina, ekstrakt z guarany, 
żeń-szeń amerykański i koreański. Kofeina mobilizuje kwasy 
tłuszczowe i glikogen w trakcie ćwiczeń aerobowych, zwięk-
sza siłę skurczu mięśni. Kofeinę należy przyjmować godzinę 
przed treningiem w ilości od 50 do 200 mg. Przyjęta póź-
nym wieczorem może zaburzać sen. Guarana wpływa na 
spalanie tłuszczu bardzo podobnie do kofeiny. Zalecane jest 
przyjmowanie jej łącznie z innymi substancjami termogen-
nymi. Producenci zalecają przyjmowanie tego suplementu  
w ilości 100 mg dziennie: 50 mg rano po przebudzeniu i 50 mg 
przed treningiem. Żeń-szeń to zioło o własnościach adapto-
gennych pomagających w zaburzeniach pamięci i koncentra-
cji. Pomaga w zapamiętywaniu i nauce, polepsza sprawność 
umysłu. Producenci zalecają dawkowanie od 1 do 3 g tego 
suplementu [1, 3]. 

▀ Suplementy witaminowe
Człowiek ciężko trenujący, obciążony dużym wysiłkiem fi-
zycznym, potrzebuje większej ilości mikroskładników oraz 
witamin, ponieważ jest narażony na utratę sodu, potasu, ma-
gnezu i wapnia. Ponadto sportowcy zażywają suplementy wi-
taminowe zawierające oprócz wyżej wymienionych związków 
żelazo, witaminę C, witaminy z grupy B, a także witaminy A, 
D, E, K. Na rynku możemy spotkać bardzo dużo preparatów 
multiwitaminowych. Najczęściej producenci zalecają spoży-
wanie ich po głównym posiłku [1, 3].

▀ reduktory tłuSZcZu
Występuje wiele składników, które wspomagają redukcję 
tkanki tłuszczowej nagromadzonej w ciele człowieka. Najpo-
pularniejsze to: 
1. L-karnityna − transportuje kwasy tłuszczowe, długołań-

cuchowe, stanowiące źródło energii dla mięśni człowieka, 
który wykonuje wysiłek z umiarkowaną intensywnością. 
Opóźnia wykorzystanie glikogenu i zmęczenia organi-
zmu. Jest pomocna w pozbywaniu się zapasów tłuszczu 
i pobudza wykorzystanie tkanki tłuszczowej. Stanowi 
znakomite uzupełnienie kofeiny i jej pochodnych. Zaleca 
się przyjmowanie jej w ilości od 3 do 5 g dziennie przed 
treningiem [1, 3]. 

2. Kwas linolowy (CLA) − wspomaga przemianę materii. 
Działa termogenicznie i nasila procesy produkcji energii 
z tłuszczu. Dzięki niemu komórki wykorzystują białko do 
budowy mięśni, tłuszcz nie odkłada się, a jest wykorzysta-
ny do produkcji energii. Zaleca się przyjmować od 2 do 4 g 
tego suplementu [1, 3].

3. Termogeniki − suplementy, które zwiększają tempo prze-
miany materii poprzez podwyższenie temperatury ciała. Naj-
częściej stosowane to wyciągi z guarany, zielonej kawy oraz 
zielonej i białej herbaty. Zaleca się spożywanie od 2 do 4 
filiżanek dziennie.

▀ kwaSy tłuSZcZowe
Substancje te są doskonałym źródłem energii. Średniołańcu-
chowe kwasy tłuszczowe (MCT) są często stosowane przez 
sportowców, ponieważ jest to łatwo przyswajalne i szybko 
dostępne źródło energii. Wpływa na wzrost siły i poprawę 
wytrzymałości mięśni. Stosuje się od 1 do 6 łyżek stołowych 
dziennie. Często stosowane są również nienasycone kwasy 
tłuszczowe (NNKT) z rodziny omega -3, -6, -9, ponieważ 
ich niedobory mogą prowadzić do zaburzeń metabolicznych, 
obniżenia odporności oraz nieprawidłowego funkcjonowania 
układu krwionośnego i nerwowego. Można je znaleźć w ry-
bach morskich oraz nasionach roślin oleistych. Producenci za-
lecają dawkowanie około 1 g na dobę [1, 3].

▀ regeneratory Stawów
Podczas intensywnego uprawiania sportów dochodzi do prze-
ciążeń, których następstwem są uszkodzenia aparatu ruchu. 
Regeneratory stawów powodują, że chrząstka jest elastyczna 
i zdrowa. Najczęściej jest to kompozycja glukozaminy, kwasu 
hialuronowego oraz kolagenu. Glukozamina jest głównym bu-
dulcem stałych części chrząstki i wpływa na procesy napraw-
cze w stawach. Przyjmuje się od 1500 do 2000 mg dziennie 
w 2 dawkach − rano i wieczorem. Kolagen tworzy elementy 
więzadeł i ścięgien, nadaje im dużą wytrzymałość. Producenci 
zalecają przyjmowanie 10 g kolagenu na dobę przed posiłkiem 
lub w trakcie posiłku. Kwas hialuronowy jest związkiem po-
mocniczym wiążącym wodę, przeciwdziała bólom towarzy-
szącym sztywności i zapaleniu stawów. Optymalne rezultaty 
uzyskuje się przy dawkowaniu 100 mg dziennie [1, 3].

asp. Arkadiusz Bordzio, instruktor ZIP

* Wg Williama Sheldona wyróżniamy 3 typy somatyczne (endomor-
fik, mezomorfik, ektomorfik).

** HMB – kwas 3-hydroksy-3-metylomasłowy, substancja bioaktyw-
na o działaniu zbliżonym do witamin występujących naturalnie  
w niewielkich ilościach w artykułach żywnościowych pochodzenia 
roślinnego i zwierzęcego.
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TRENING PLIOMETRYCZNY

Jesteś policjantem? Zajmujesz się sportem? Interesuje Cię 
trening oraz poprawa twojej sprawności fizycznej? Masz już 
za sobą pierwsze osiągnięcia, być może również porażki? Czy 
doznałeś urazu typowo sportowego (kontuzji)? A może jesteś 
policjantem podejmującym interwencje w stosunku do osób, 
które często są agresywne i niebezpieczne?
PRZECZYTAJ!

Pliometryka to rodzaj treningu nastawiony na poprawę szyb-
kości i mocy ruchów oraz poprawę funkcji układu nerwowe-
go, głównie pod kątem poprawy szybkości reakcji mięśni.
Trening pliometryczny, w którym mięsień jest napinany, a na-
stępnie skurczony w szybkich sekwencjach ruchowych, wyko-
rzystuje siłę, elastyczność oraz unerwienie mięśnia i okalają-
cych go tkanek do poprawy następujących osiągnięć: wysoko-
ści skoku, szybkości biegu, odległości rzutu czy siły uderzenia.  
W tym celu pracuje się nad poprawą szybkości lub mocy skur-
czów mięśniowych.
Dlaczego właściwie ćwiczenia pliometryczne są tak istotne 
i popularne w cyklach przygotowawczych wielu wyczyno-
wych sportów (sportów walki, gier zespołowych)?
Wynika to z faktu, że osiągnięcie maksymalnej siły naszych 
mięśni podczas wykonywania np. martwego ciągu czy przy-
siadów zajmuje średnio 0,5 sekundy. Podczas gdy typowy 
czas reakcji w trakcie interwencji (walki sportowej), sytu-
acji dynamicznej, zwykle jest zdecydowanie krótszy – trwa 
ok. 0,2 sekundy. W związku z tym energia wygenerowana  
w takiej sytuacji musi wystąpić znacznie szybciej niż w przy-
padku zwykłych ćwiczeń siłowych. W interwencji, tak jak 
często zdarza się to w sportach walki, każdy ułamek sekundy 
lub centymetr oddalający lub zbliżający nas do przeciwnika 
może być kwestią zdrowia, a nawet życia policjanta.

przykładowe czasy reakcji wyczynowych sportowców

czas [s] Konkurencja (autor)

0,08–0,10 bieg sprinterski, mężczyźni (Zatsiorsky i Kraemer, 2006)

0,11–0,12 skok w dal (Zatsiorsky i Kraemer, 2006)

0,108 bieg sprinterski, kobiety (Mero i Komi, 1985)

0,11–0,12 odbicie z rąk w skoku przez konia (Bruggemann, 1995)

0,12 rzut oszczepem (Bartonietz, 2000)

0,13 salto z rozbiegu (Bruggeman, 1995)

0,14–0,18 skok wzwyż, kobiety (Dapena, 2000)

0,15–0,23 skok wzwyż, mężczyźni (Dapena, 2000)

0,17 łyżwiarstwo figurowe (King, 2000)

0,18–0,22 rzut młotem (Bartonietz, 2000)

0,22–0,27 pchnięcie kulą (Lanka, 2000)

0,25–0,3 skoki narciarskie (Komi i Virmavirta, 2000)

Źródło: D. Chu, Jumping into plyometrics, Champaign, Illinois, 
1998, Human Kinetics.

Do takich działań ćwiczenia typowo siłowe, np. wyciskanie 
sztangi, podciąganie na drążku, martwy ciąg czy przysiady, 
nie są w stanie do końca nas przygotować.
Umiejętność wygenerowania maksymalnej siły w jak naj-
krótszym czasie będzie tutaj kluczem do sukcesu!
Pomocny może się okazać trening pliometryczny, który sta-
wia na kluczowe elementy w trakcie działań dynamicznych 
− zdolności szybkościowo-siłowych.
Spróbuj przenieść to, co robisz w trakcie interwencji, na ele-
menty treningu pliometrycznego.
Mowa tu oczywiście o tych momentach pracy, w których trze-
ba użyć środków przymusu bezpośredniego w postaci siły 
fizycznej lub dynamicznie i świadomie sięgnąć po inny śpb 
(pałkę, gaz).
Mówiąc wprost − przygotowujesz się do tego, by być w stanie 
zareagować szybciej, dalej, mocniej, a w konsekwencji − sku-
teczniej.
Czy mówi Ci coś znane motto olimpijskie – „Citius, Altius, 
fortius”? (łac. „Szybciej, Wyżej, Mocniej”).

▀ elementy treningu pliometrycZnego:

I. fAZA EKSCENTRYCZNA II. fAZA AKUMULACJI

Napinanie mięśni, akumu-
lowanie energii sprężystości 
w mięśniach, ścięgnach 
i tkankach łącznych.

Im krótsza, tym większą siłę 
wyzwolimy w fazie III  
(np. uderzamy całą siłą  
w worek treningowy − ale 
to nie jest maksimum, jakie 
możemy z siebie wydobyć. 
Naprawdę maksymalnie silne 
uderzenie nastąpi natychmiast 
po tym pierwszym − czyli 
uderzamy raz i maksymalnie 
szybko natychmiast uderzamy 
drugi raz − to będzie maksimum).

III. fAZA KONCENTRYCZNA

Faza eksplozji siły.
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Istotne, aby faza akumulacji – amortyzacji była jak najkrótsza. 
Dzięki temu będziesz produkował większą siłę eksplozywną. 
Chodzi o budowanie w naszym układzie nerwowym właści-
wych bodźców, dzięki którym będziemy generować większą 
siłę w krótszym czasie, a przez to zwiększymy nasze osiągi. 
Ćwiczenia te są w stanie zwiększyć moc w danym wzorcu 
ruchowym o 10 do 15%. W przypadku wysokiego poziomu 
wytrenowania i skrócenia czasu reakcji jest to naprawdę duża 
poprawa. Bardzo dużą zaletą wykonywania tych ćwiczeń jest 
istotne obniżenie ryzyka kontuzji. Często proste ćwiczenia 
pliometryczne są wykorzystywane w trakcie rehabilitacji i po-
wrotu do zdrowia po urazach stawów kolanowych (zerwanie 
więzadeł krzyżowych). Możemy stosować tę metodę treningu 
jako zapobieganie innym urazom typowo sportowym (skręce-
nie, zwichnięcie, zerwanie mięśnia).
Jest to ciekawa alternatywa w celu unikania kontuzji w trakcie 
działań dynamicznych podejmowanych przez policjanta. Wła-
ściwym środkiem jest tu maksymalne skrócenie czasu kontak-
tu rąk, nóg czy ogólnie naszego ciała z elementami podłoża 
bądź przeciwnika.
Test sprawności fizycznej policjanta obejmuje swoim zakre-
sem cztery próby, w tym dwie możemy zdecydowanie zali-
czyć do ćwiczeń pliometrycznych.
Są to:
 ▪ rzut piłką lekarską,
 ▪ bieg ze zmianą kierunku (po kopercie).

Obie te próby mogą mieć duże znaczenie w momentach, 
kiedy funkcjonariusz interweniuje dynamicznie. Trzeba pa-
miętać, że taka interwencja jest obarczona dużym ryzykiem 
urazu, gdyż nie może on liczyć na elementy występujące  
w trakcie jednostki treningowej (rozgrzewka, rozciąganie 
mięśni i ścięgien).
Czy można więc przygotować się do takich działań?

Zdecydowanie tak. Trzeba przypomnieć, że policjant ma obo-
wiązek utrzymania swojej sprawności fizycznej na poziomie 
zapewniającym wykonanie zadań służbowych.
Oczywisty jest fakt, że w przygotowaniach musimy się skupić 
przede wszystkim na bezpiecznym wykonaniu danego ćwiczenia.
Suma wielu treningów może nam dać efekt w postaci skutecz-
nie przeprowadzonej interwencji.
Przykładowe ćwiczenia dla początkujących w treningu plio-
metrycznym:
 ▪ skoki obunóż w przód na drabince gimnastycznej,
 ▪ skoki obunóż w bok,
 ▪ skoki obunóż w tył,

(w czwartym tygodniu treningu ćwiczenia jak wyżej, tylko na 
jednej nodze),
 ▪ przeskoki przez przeszkody (wys. do 20−30 cm).

Wskoki na trzy kolejne schodki 20−40−60 cm. Skup się na 
fazie lądowania (amortyzacji).
Pamiętaj, że 15% skuteczności wyskoku to praca rąk.
Podczas ww. ćwiczeń skup się na dokładnym wykonaniu  
wg trzech faz treningowych (stabilizacja, utrzymanie właści-
wej pozycji ciała, amortyzacja).

kom. Wojciech Baluk, wykładowca ZIP  
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PRZYKŁADOWE ćWICZENIA DLA ZAAWANSOWANYCH W TRENINGU PLIOMETRYCZNYM:

zesKoK – wsKoK – zesKoK (wys. 40 Cm)

ugięCia ramion w podporze przodem z KlaśnięCiem

ugięCie ramion w zwisie naChwytem z KlaśnięCiem

zd
j. 

W
. B

al
uk



              

                     

117

VADEMECUM POLICJANTA

              

POSTĘPOWANIE POLICJANTÓW 
W PRZYPADKU ATAKÓW 
tzw. AKTYWNEGO ZABÓJCY 
(wybrane elementy)

Aktywny zabójca lub aktywny strzelec (ang. active killer, active 
shooter) to osoba (rzadziej osoby), która jest czynnie zaanga-
żowana w zabijanie lub próbę zabijania jak największej liczby 
ludzi. Do ataków z jej udziałem dochodzi najczęściej na tere-
nach silnie zurbanizowanych, a do popełniania przestępstw 
używa broni palnej, ale także coraz częściej innych środków, 
takich jak nóż, siekiera, rozpędzony samochód. W związku  
z tym na określenie osoby będziemy używali wymiennie wyra-
żeń zabójca i strzelec. 

Wydarzenie nadzwyczajne z udziałem aktywnego zabójcy 
przebiega gwałtownie i nie można przewidzieć, w jakim kie-
runku się rozwinie. Wybór miejsca rzadko jest przypadkowy, 
jednak nie można tego samego powiedzieć o dobieraniu ofiar. 
Badania pokazują, że incydenty z udziałem aktywnego strzel-
ca trwają zazwyczaj ok. 10−15 minut, a reakcja wyznaczo-
nych służb jest zbyt późna lub niewystarczająca. Z uwagi na 
częstość występowania, zjawisko to kojarzy się nam głównie 
ze Stanami Zjednoczonymi, gdzie w związku z tym co jakiś 
czas powraca dyskusja o prawie do posiadania broni palnej  
i zamiłowaniu do niej społeczeństwa amerykańskiego.
To specyficznie amerykańska forma szaleństwa, a żywi ją, 
chroni i pielęgnuje inne szaleństwo: powszechne zakłama-
nie w kwestii ceny, którą płacimy za miłość do broni palnej, 
obłuda granicząca z obłędem1.
Niestety, także Europa posiada doświadczenie w tej dziedzi-
nie. Za najbardziej znany przykład może posłużyć Norwegia 
i wyspa Utoya, gdzie 22 lipca 2011 r. Anders Breivik zabił  
69 i ranił 66 osób. Trzeba podkreślić skalę tego zdarzenia, 
gdyż w większości były to osoby niepełnoletnie. W Polsce 
także dochodziło do podobnych zdarzeń. 26 marca 2007 r.  
w Sieradzu strażnik więzienny Damian Ciołek, pełniąc służ-
bę na wieżyczce wartowniczej, otworzył ogień z broni palnej 
do przebywających na terenie zakładu policjantów, zabija-
jąc 3 osoby. Kolejny przykład to atak na biuro poselskie PiS  
w Łodzi dnia 19 października 2010 r. Charakter działania 
aktywnego zabójcy, co należy podkreślić, jest odmienny od 
działań terrorystycznych, które mają na celu wymuszenie 
określonych zachowań przez rządy czy określone społecz-
ności. Terroryści, wykorzystując groźbę zastosowania prze-
mocy, oczekują realizacji określonych działań. Działanie 
aktywnego zabójcy jest odmienne, nastawione na zabicie 
jak największej liczby osób w miejscu, które jest mu znane, 
jednak nie przewiduje on żadnych negocjacji, nie stawia żad-
nych żądań, nie planuje ucieczki. Zdarzenia z jego udziałem 
kończą się przeważnie samobójstwem lub wyeliminowaniem 
przez służby. Aktywny zabójca to osoba niestabilna emocjo-
nalnie, niezrównoważona psychicznie, a motywów jej dzia-

łania jest tyle, ilu jest samych zabójców. Przesłanki, które 
mogą być rozpoznane przez społeczeństwo, występują rzad-
ko i dotyczą najczęściej nastolatków popełniających zbrod-
nie w szkole. Najczęściej sprawca tłumi chęć swoich dzia-
łań w sobie do momentu samego zdarzenia z jego udziałem. 
Wszechobecny dostęp do dowolnych treści w sieci interne-
towej, kinematografia pełna przemocy i ogólna brutalizacja 
życia nie pozostają bez winy. Jeżeli chodzi o osoby niepeł-
noletnie, to należy wymienić zbyt realistyczne, pełne agresji, 
brutalne gry komputerowe. Społeczeństwa stały się bardziej 
globalne, nastawione na pomoc uchodźcom, ale jednocześnie 
nie uwzględniają one mogących powstawać konfliktów, wy-
nikających z różnic religijnych, kulturalnych i społecznych.
Społeczeństwa masowe, gdzie mamy do dyspozycji coraz 
mniejsze terytoria i przestrzenie społeczne (w których nie 
można żyć swobodnie i bezkonfliktowo), gdzie więzi spo-
łeczne przestają mieć autentyczny i długotrwały charakter, 
z kolei relacje między ludźmi przestają być spersonalizowa-
ne i bezpośrednie, a życie jednostek i grup jest coraz bar-
dziej skomplikowane, uwikłane cywilizacyjnie i nieprzewi-
dywalne2.

Tab. 1. Wybrane incydenty z udziałem aktywnego 
zabójcy, R. Częścik, J.R. Truchan, Active shooter.

sprawca Zabici ranni Miejsce czas

Ryan Lanza 26 0 Szkoła Newton 
(USA) 14.12.2012 r.

Dmitrij 
Winogradow 5 0

Firma 
farmaceutyczna 
Moskwa (Rosja)

7.11.2012 r.

James  
Holms 12 58 Kino w Denver 

(USA) 19−20.07.2012 r.

Anders  
Breivik 69 66 Wyspa Utoya 

(Norwegia) 22.07.2011 r.

Tim  
Kretschmer 16 9

Szkoła  
w Winnenden 

(Niemcy)
11.03.2009 r.

Matti Juhani 
Saari 11 3

Szkoła 
Kauhajoki 
(Finlandia)

23.09.2008 r.

ChoSeungHui 32 23 Politechnika  
w Wirginii (USA) 16.04.2007 r.

Damian  
Ciołek 3 1

Więzienie 
w Sieradzu 

(Polska)
26.03.2007 r.

Robert 
Stenhauser 17 7

Gimnazjum 
w Erfurcie 
(Niemcy)

26.04.2002 r.

Eric Harris
Dylan Klebold 15 24 Columbine High 

School (USA) 20.04.1999 r.

Charles 
Whitman 14 31 Uniwersytet  

w Texasie (USA) 1.08.1966 r.

Źródło: http://kultura-bezpieczenstwa.pl/wp-content/uploads/2015/ 
07/2cz%C4%99%C5%9Bcik31-47.pdf, [dostęp: 4.09.2018 r.].
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▀ Zapobieganie dZiałaniom aktywnego 
Zabójcy prZeZ policjantów
Działania aktywnego zabójcy mają charakter bardzo dyna-
miczny i przeważnie krótkotrwały. Nie ma więc czasu na 
przybycie jednostek specjalnych. Tradycyjny sposób postępo-
wania nie sprawdza się w tej sytuacji. Uzyskanie gotowości 
bojowej przez odpowiedni pododdział wymaga czasu, którego 
nie ma. Działania muszą podjąć funkcjonariusze będący naj-
bliżej miejsca zdarzenia. Jeden ze sposobów postępowania  
w takich przypadkach mówi, że zadaniem funkcjonariuszy nie 
jest zabezpieczenie miejsca zdarzenia ani nawet udzielanie 
pierwszej pomocy poszkodowanym. Przede wszystkim mają 
oni zwrócić na siebie uwagę i odciągnąć zabójcę od mordowa-
nia ludzi. Jeżeli sytuacja nie pozwoli działać inaczej, to należy 
zneutralizować zagrożenie. Taktyka działania funkcjonariu-
szy będących pierwszymi na miejscu zdarzenia różni się od 
tej, która wymaga zabezpieczenia miejsca zdarzenia do czasu 
przybycia odpowiednich jednostek, dlatego tak ważne staje 
się wyszkolenie policjantów oraz wypracowanie algorytmu 
postępowania w sytuacjach z udziałem aktywnego zabójcy.  
W związku z tym wprowadzono już zmiany w programie szko-
lenia podstawowego3, w którym poruszona jest problematyka 
nowego zagrożenia. Kursanci omawiają taktykę podejmowa-
nia interwencji w sytuacji aktywnego strzelca. Uwzględnia 
ona w szczególności:
 ▪ uzyskanie informacji o zdarzeniu;
 ▪ zbliżenie się do obiektu, usytuowanie pojazdu służbowego;
 ▪ zdobycie minimum informacji niezbędnych do podjęcia de-

cyzji o działaniu;
 ▪ sposoby poruszania się w obiekcie, w zespołach 2- i 4-oso-

bowych;
 ▪ podział zadań w zespole;
 ▪ techniki wejść do pomieszczeń;
 ▪ komunikację z partnerem, dyżurnym lub bezpośrednim 

przełożonym;
 ▪ udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej;
 ▪ psychologiczne aspekty podejmowanych działań.

Ćwiczenia odbywają się również w formie symulacji z podzia-
łem ról pomiędzy słuchaczy, wyznaczeniem pozorantów oraz 
policjantów mających za zadanie wyeliminowanie zagrożenia. 
W trakcie wykonywanych czynności uczestnicy posługują się 
bronią na amunicję barwiącą FX.
Niezbędnym elementem bezpieczeństwa obywateli staje się 
więc wyszkolenie policjantów pracujących w jednostkach li-
niowych, zarówno z pionu prewencji, jak i kryminalnego. Do-
świadczenia Stanów Zjednoczonych pokazują, w jaki sposób 
można to zrobić. W USA funkcjonariusz w trakcie kilkudnio-
wych kursów szkoli instruktorów. Z kolei oni następnie w jed-
nostkach terenowych przekazują wiedzę policjantom, którzy 
jako pierwsi mogą znaleźć się na miejscu zdarzenia.
Poza wprowadzeniem tematu aktywnego strzelca do progra-
mu szkolenia podstawowego należałoby się zastanowić nad 
koniecznością zmian w programach nauczania na kursach 
specjalistycznych dla policjantów podejmujących interwen-
cje wobec osób agresywnych i niebezpiecznych ,,ANI’’, reali-
zujących zatrzymania niebezpiecznych przestępców ,,ZNP’’, 
a także instruktorów taktyki i technik interwencji „TiTS”. 
Wprowadzenie tych zmian programowych do powyższych 
kursów (ANI, ZNP, TiTS) dałoby możliwość przeszkolenia 
większej liczby policjantów, a cykliczność szkolenia umoż-
liwiłaby aktualizowanie treści programowych uwzględniają-
cych nowości dotyczące zagadnienia aktywnego zabójcy.

▀ Zapobieganie dZiałaniom aktywnego 
Zabójcy prZeZ oSoby cywilne 
Pisząc o sytuacji z udziałem aktywnego zabójcy, nie może-
my nie wspomnieć o działaniach prewencyjnych. Policjanci 
powinni posiadać wiedzę, którą mogą przekazać osobom cy-
wilnym, aby te potrafiły odpowiednio się zachować w takiej 
sytuacji. 
Zawiera się ona w kilku podstawowych zasadach:

 ▪ uciekaj w kierunku przeciwnym do zagrożenia,
 ▪ po drodze ostrzegaj napotkane osoby o tym, co się dzieje,
 ▪ jeżeli nie możesz uciec, ukryj się, zabarykaduj drzwi i zejdź 

z ich światła (przejdź do kolejnego pomieszczenia),
 ▪ wycisz telefon, ale nie wyłączaj, w miarę możliwości  

powiadom odpowiednie służby,

 ▪ jeżeli nie jesteś w stanie uciec ani się ukryć, walcz wszyst-
kimi dostępnymi środkami,

 ▪ jeśli nie jesteś w stanie walczyć, błagaj o życie,

 ▪ po przybyciu Policji na miejsce nie otwieraj drzwi, jeśli nie 
jesteś pewien, kto za nimi stoi, funkcjonariusze posiadają 
odpowiedni sprzęt, otworzą je sami, wykonuj bezwzględ-
nie wszystkie polecenia,

 ▪ nie wykonuj żadnych gwałtownych ruchów,

 ▪ nie próbuj pomagać ani nie rzucaj się w stronę interwe-
niujących policjantów,

 ▪ jeżeli posiadasz istotne informacje, postaraj się przeka-
zać je spokojnie.

Warto wspomnieć, że został opracowany film:
https://www.youtube.com/watch?v=kriGOUFGOpw zd

j. 
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▀ podSumowanie
Aktywny zabójca nie jest już zjawiskiem najnowszym, ale jego 
działanie podlega ciągłym modyfikacjom, przykładem może 
być użycie rozpędzonego pojazdu i wjechanie w tłum, tak jak  
w niemieckim Muenster czy francuskim Blagnac koło Tu-
luzy, dlatego bardzo ważnym elementem staje się edukacja  
i zwracanie społeczeństwu uwagi na pojawiający się problem. 
Szczególna odpowiedzialność spoczywa zaś na Policji. Szybka  
i skuteczna reakcja na zagrożenie przez służby patrolowe, które 
zazwyczaj pierwsze docierają na miejsce zdarzenia, odgrywa 
decydującą rolę. Problem, jakim jest aktywny zabójca, został 
zauważony również przez Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania 
Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy, a wyprodukowany film 
o tematyce „aktywny strzelec-zabójca” stanowi świetną bazę 
dydaktyczno-edukacyjną. Przyczynia się on do zdobywania 
wiedzy przez społeczeństwo. Informuje o sposobach ewentual-
nego zachowania w tak trudnych sytuacjach. W ślad za Warsza-
wą idą inne miasta, np. Lublin, co daje nadzieję, że problem ten 
jest ważny dla organów samorządowych, że edukacja przynie-
sie pozytywne rezultaty w przyszłości. 

asp. Arkadiusz Krasa, instruktor ZIP

1 P. Milewski, Spluwa, moja miłość, w: „Newsweek” 2013, nr 1, s. 80.
2 J. Borkowski, Człowiek zagrożony i niebezpieczny. Socjologia i psy-

chologia zagrożeń, Warszawa 2011, Wydawnictwo Elipsa, s. 108.
3 Decyzja nr 405 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 grudnia 

2016 r. w sprawie programu szkolenia zawodowego podstawowego 
(Dz. Urz. KGP poz. 77).
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KONTROLA STANU  
TECHNICZNEGO POJAZDÓW
z użyciem urządzeń do pomiaru  
przepuszczalności światła w szybach pojazdów

Kontrola stanu technicznego pojazdów przeważnie jest identy-
fikowana ze sprawdzeniem wymaganego przepisami wyposa-
żenia i elementów pojazdu mających wpływ na bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. Przeszkoleni policjanci ruchu drogowego 
niejednokrotnie wykorzystują w służbie urządzenia specjali-
styczne będące na wyposażeniu jednostek Policji, za pomocą 
których mogą określić przepuszczalność światła w szybach po-
jazdów. Badania te mają na celu eliminowanie z ruchu pojaz-
dów samochodowych, których stan techniczny oraz niezgodne 
z przepisami modyfikacje wpływają na znaczne pogorszenie 
bezpieczeństwa na drogach. 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia  
31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych po-
jazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 2022) szyby przednie i przednie boczne powin-

ny mieć współczynnik przepuszczania światła nie mniejszy 
niż 70%. Nie powinny odbijać światła w sposób powodujący 
oślepianie innych uczestników ruchu drogowego.
Jednym z elementów kontroli jest badanie przepuszczalności 
światła szyb samochodowych specjalistycznymi urządzeniami 
przeznaczonymi do tego celu. Najczęściej wykorzystywanymi 
przez policjantów ruchu drogowego są urządzenia AMX 710 
i CL 176.

Miernik przepuszczalności AMX 710 (zdj. nr 1) jest przeno-
śnym urządzeniem do pomiaru przepuszczalności światła szyb 
zamontowanych w pojazdach mechanicznych. Urządzenie to 
zapewnia sprawdzenie poziomu przepuszczalności bezpiecz-
nych szyb hartowanych lub klejonych ze szkła mineralnego 

ZAKŁAD RUCHU DROGOWEGO CSP 
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(nieorganicznego), także z tworzyw sztucznych (organicz-
nych), bezbarwnych, barwionych lub pokrytych folią za-
ciemniającą, również szyb z pokryciami uszlachetniającymi,  
np.: antyodblaskowymi, utwardzającymi zamontowanymi  
w samochodach osobowych, ciężarowych, autobusach oraz 
ciągnikach rolniczych. Przyrząd do badania przepuszczalności 
światła oszkleń pojazdów samochodowych może być stoso-
wany do sprawdzania stanu technicznego szyb podczas okre-
sowych przeglądów technicznych oraz kontroli drogowych 
uprawnionych służb. 

Zgodnie z informacją producenta, przyrząd CL 176 (zdj. nr 2)  
jest przeznaczony do pomiaru przepuszczalności światła  
w szybach pojazdów. Wykonuje pomiar współczynnika prze-
puszczalności światła. Współczynnik ten jest rozumiany jako 
stosunek strumienia świetlnego przechodzącego przez szyby 
do strumienia świetlnego padającego na te szyby. Przyrząd 
umożliwia wykonywanie pomiarów dla szyb zamontowa-
nych w pojeździe w warunkach stacji diagnostycznej oraz na 
otwartej przestrzeni w porze nocnej i dziennej, także w wa-
runkach bezpośredniego oświetlenia promieniami słoneczny-
mi badanego pojazdu. Konstrukcja miernika umożliwia po-
miar przepuszczalności światła nawet przez szyby stosowane  
w pojazdach specjalnych, bo o grubości do 70 mm. Do obsługi 
przyrządów AMX 710 i CL 176 wystarczy jedna osoba1.
PARAMETRY TECHNICZNE PRZYRZąDU CL 176
 ▪ źródło światła – typu A; 
 ▪ temperatura barwowa – 2856 K ±50 K; 
 ▪ wielkość mierzona – współczynnik przepuszczalności 

światła; 
 ▪ zakres pomiarowy – 0,0÷100,0%; 
 ▪ maksymalny bezwzględny błąd pomiaru:

 – dla punktu pomiarowego rozstrzygającego o dopuszcze-
niu do eksploatacji (70%) – ≤1,0%;

 – w zakresie od 0% do 100% – ≤2,0%; 
 ▪ zakres temperatury otoczenia – 5÷40°C; 
 ▪ wilgotność względna – poniżej 90%; 
 ▪ ciśnienie atmosferyczne – 860÷1060 hPa2.

PARAMETRY TECHNICZNE PRZYRZąDU AMX 710
 ▪ maksymalny błąd pomiarowy dla zakresu pomiarowego:

 – 100%–50% – ±2%,
 – 49,9%– 0% – ±5 %,
 – w punktach pomiarowych 70% i 75% – 1%;

 ▪ dopuszczalna grubość szyby – 12 mm;
 ▪ temperatura pracy – 0–50°C; 
 ▪ temperatura barwowa źródła światła – 2856K ± 50K;
 ▪ zakres pomiarowy – 0–100%; 
 ▪ rozdzielczość pomiaru – 0.1%.

Przy korzystaniu z przyrządów AMX 710 oraz CL 176 należy 
mieć na uwadze następujące zalecenia:
 ▪ chronić przyrząd wraz z wyposażeniem przed wilgocią; 
 ▪ chronić poszczególne jego elementy przed wstrząsami 

(oświetlacz i odbiornik pomiarowy są wyposażone w pre-
cyzyjne układy optyczne); 

 ▪ nie używać i nie przechowywać przyrządu w miejscach 
brudnych lub zapylonych;

 ▪ nie przechowywać przyrządu w wysokiej temperaturze;
 ▪ przyrząd przechowywać tylko w oryginalnej walizce; 
 ▪ nie rozkręcać przyrządu, jakakolwiek ingerencja może do-

prowadzić do uszkodzenia.

w Celu doKonania prawidŁowego pomiaru  
urządzeniami należy wyKonać następująCe CzynnośCi

1. Wytypować i oczyścić wybraną szybę przed dokonaniem pomiaru  
z obu stron czystą szmatką. 

2. Włączyć przycisk I/0, słyszalny 
będzie pojedynczy sygnał i na 
wyświetlaczu pojawi się ko-
munikat: gotowe do kalibracji 
(zdj. nr 3).

3. Przyłożyć głowicę pomiarową 
bezpośrednio do oświetlacza 
(zdj. nr 4), oświetlacz i głowi-
cę pomiarową należy ułożyć 
współosiowo, tak aby strzał-
ka z nalepki na oświetlaczu 
wskazywała kropkę w nalep-
ce na głowicy pomiarowej od 
oświetlacza. 

4. Nacisnąć klawisz KAL, następnie na wyświetlaczu pojawi się napis 
KALIB, przyrząd rozpocznie proces kalibracji, który trwa od 9 do 30 
sekund. Należy pamiętać, aby podczas kalibracji nie przesuwać ani 
nie odrywać głowicy pomiarowej od oświetlacza.

5. Po zakończeniu poprawnej kalibracji na wyświetlaczu pojawi się na-
pis Got. PO oznaczający, że przyrząd jest gotowy do pomiaru.

6. Aby wykonać prawidłowo pomiar, należy zamocować oświetlacz po 
zewnętrznej stronie szyby za pomocą jego przyssawki, a od wewnętrz-
nej strony szyby umieścić głowicę pomiarową (zdj. nr 5). Podczas zbli-
żania głowicy pomiarowej do wyświetlacza należy trzymać ją mocno  
i pod kątem do szyby, ponieważ magnesy zamontowane w głowicy po-
miarowej i oświetlaczu mają dość dużą siłę przyciągania. Oświetlacz 
i głowicę pomiarową należy umieścić współosiowo z jak największą 
precyzją, tak aby płyty czołowe były idealnie zgrane i strzałka z nalepki 
na oświetlaczu wskazywała kropkę na nalepce głowicy pomiarowej.
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7. Po wykonaniu ww. czynności 
nacisnąć klawisz POM, na wy-
świetlaczu wyświetli się napis 
POMIAR (zdj. nr 6), po czym 
przyrząd rozpocznie proces 
pomiaru, który trwa około 7 se-
kund. Podczas pomiaru trzeba 
również pamiętać, aby nie prze-
suwać ani nie odrywać głowicy 
pomiarowej od oświetlacza.

8. Po zakończonym pomiarze na 
wyświetlaczu pojawi się wynik 
pomiaru – współczynnik prze-
puszczalności światła w pro-
centach (zdj. nr 7).

9. Kończąc pomiar, należy pamiętać o bezpiecznym zdemontowaniu 
oświetlacza i głowicy pomiarowej z szyby – w pierwszej kolejności 
należy zdjąć z szyby głowicę pomiarową.

Uwaga. Podczas dokonywania czynności trzeba przestrze-
gać instrukcji, która mówi, aby światła oświetlacza nie kie-
rować w stronę oczu.

na urządzeniu mogą pojawić się  
KomuniKaty mówiąCe o bŁędaCh

KoMuniKaT postępowanie

Miganie wyświetlacza, 
pojedyncze sygnały 
dźwiękowe 
co sekundę.

Wyłączyć układ pomiarowy, odłączyć oświe-
tlacz i głowicę pomiarową od układu pomia-
rowego, podłączyć zasilacz do urządzenia, 
gniazdo oznaczone AK (pełne ładowanie 
trwa od 14 do 16 godzin). Niedopuszczalne 
jest ładowanie akumulatorków przy włączo-
nym urządzeniu. 

Napis Zła KA na 
wyświetlaczu (zdj. nr 8).

Sprawdzić, czy oświetlacz i głowica pomia-
rowa są prawidłowo dołączone do układu 
pomiarowego.

Sprawdzić, czy oświetlacz i głowica pomia-
rowa są prawidłowo umieszczone i nie są 
zanieczyszczone.

Oddzielić oświetlacz od głowicy pomiarowej 
i nacisnąć KAL, sprawdzić, czy w oświetla-
czu zaświeci się żarówka (jeśli nie, należy 
skontaktować się z producentem). 

Napis Zły PO na 
wyświetlaczu lub wynik 
pomiaru wynosi 0,0% 
niezależnie od szyby  
(zdj. nr 9).

Sprawdzić, czy oświetlacz i głowica pomia-
rowa są prawidłowo dołączone do układu 
pomiarowego, współosiowo (zdj. nr 5), czy 
nie są zanieczyszczone.

Sprawdzić, czy badana szyba w bezpo-
średnim sąsiedztwie głowicy pomiarowej 
i oświetlacza nie jest silnie punktowo 
oświetlona.

Wykonać ponowną kalibrację i pomiar 
zgodnie z instrukcją producenta.

Pomiar obarczony jest 
dużym błędem.

Sprawdzić, czy oświetlacz i głowica są 
prawidłowo dołączone do układu pomia-
rowego, czy są umieszczone współosiowo 
i idealnie zgrane zgodnie ze znakami, czy 
nie są nadmiernie zanieczyszczone i zbyt 
silnie punktowo oświetlone. Wykonać po-
nowną kalibrację i pomiar zgodnie z in-
strukcją producenta.

W przypadku podejrzenia zbyt dużej rozbieżności między wy-
nikiem a stanem faktycznym powinno się użyć płytki testo-
wej dla porównań wyników pomiarowych (zdj. nr 10). Należy 
pamiętać o tym, żeby nie używać danej płytki do kalibracji 
urządzenia. 

Podsumowując, należy wspomnieć, iż w przypadku ujaw-
nienia nieprawidłowości związanych ze stanem technicznym 
pojazdów poruszających się po drogach publicznych policjant 
może nałożyć sankcje prawne.

asp. Piotr Bańka, instruktor ZRD
mł. asp. Michał Wiśniewski, instruktor ZRD

1 ZEPWN – Zakład Elektroniki Pomiarowej Wielkości Nieelektrycz-
nych, http://cms.zepwn.com.pl/zepwn/_media/products/pdf-pl/Kar-
ta_CL176_2018.05.14.pdf [dostęp: 14.09.2018 r.].

2 Tamże.
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Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
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Instrukcja obsługi urządzenia AMX 710. 
Instrukcja obsługi urządzenia CL 176.
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ZMIANY PRZEPISÓW  
DOTYCZąCYCH  
TRANSPORTU ODPADÓW

Celem artykułu jest omówienie zmian dotyczących transpor-
tu odpadów, przede wszystkim na podstawie rozporządzenia  
z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wy-
magań dla transportu odpadów (Dz. U. poz. 1742, z późn. 
zm.), obowiązującego od dnia 24 stycznia 2018 r. Zawiłość 
przepisów w tej materii może powodować trudności w ich zro-
zumieniu również dla funkcjonariuszy Policji uprawnionych  
do przeprowadzania kontroli drogowych. Niniejszy artykuł ma 
im to ułatwić.

Od 24 stycznia 2018 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szcze-
gółowych wymagań dla transportu odpadów (zwane dalej 
„rozporządzeniem”). Określa i uściśla ono przede wszystkim 
wymagania w zakresie transportu krajowego co do środków 
transportu, sposobu transportowania odpadów, dokumenta-
cji i oznakowania środków transportu do przewozu odpa-
dów. Należy zauważyć, że akt ten nie ma zastosowania do 
transportu odpadów stanowiących towary niebezpieczne,  
w takim przypadku rozporządzenie to odsyła nas do regulacji 
prawnych zawartych w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r.  
o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 169, z późn. zm.).
Przez słowo odpad należy rozumieć „każdą substancję lub 
przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza się po-
zbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany”1.
Nowe rozporządzenie zawiera:
 ▪ wymagania odnośnie do sposobu transportu odpadów oraz 

środków transportu,
 ▪ wymaganą dokumentację,
 ▪ oznakowanie pojazdów przewożących odpady,
 ▪ wyłączenia z zakresu stosowania przepisów rozporzą-

dzenia.

wymagania odnośnie  
do SpoSobu tranSportu odpadów  
oraZ środków tranSportu
Do czasu wejścia w życie omawianego rozporządzenia spo-
sób transportu odpadów wiązał się ze spełnieniem warun-
ków zawartych w art. 61 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. 
 − Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260,  
z późn. zm.), zawierającym ogólne zalecenia co do roz-
mieszczania i zabezpieczania ładunku znajdującego się na 
pojeździe.
Transport odpadów powinien odbywać się przy uwzględ-
nieniu właściwości fizykochemicznych odpadów, stanu sku-
pienia i zagrożeń dla środowiska oraz bezpieczeństwa życia  
i zdrowia ludzi – taki ogólny zapis znajdował się w ustawie 
o odpadach. 

W obecnej chwili nowe rozporządzenie doprecyzowuje tę 
sytuację, mówiąc, że transport odpadów odbywa się w spo-
sób uniemożliwiający mieszanie poszczególnych rodzajów 
odpadów, z wyjątkiem gdy odpady są w całości kierowane 
do przetwarzania w tym samym procesie. Ponadto podczas 
przewozu odpady nie mogą rozprzestrzeniać się poza środki 
transportu poprzez wysypywanie, pylenie i wyciek, a także 
powinna zostać ograniczona do minimum uciążliwość spo-
wodowana wydzielającą się wonią. W sytuacji gdy wpływ 
czynników atmosferycznych na transportowane odpady  
(np. zbyt wysoka temperatura, zbyt duża wilgotność powie-
trza) może powodować powstawanie reakcji mających ne-
gatywne oddziaływanie na środowisko lub zdrowie i życie 
ludzkie, rozporządzenie nakazuje tak zabezpieczyć transpor-
towane odpady, aby wpływ występujących czynników at-
mosferycznych na nie był minimalny. Natomiast w przypad-
ku transportu odpadów niebezpiecznych wraz z odpadami 
innymi niż niebezpieczne należy zapewnić brak możliwości 
kontaktu między nimi.
Przed zmianą rodzaju transportowanych odpadów tym samym 
środkiem transportu należy upewnić się, czy nie znajdują się  
w nim pozostałości po poprzednich odpadach, które ze wzglę-
du na swoje właściwości mogłyby w reakcji z „nowym” ła-
dunkiem wywołać zagrożenie dla środowiska lub życia i zdro-
wia ludzi.
Odpady, poza przypadkami transportu luzem bądź w cyster-
nach, należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i przewra-
caniem, odpowiednio układając je lub mocując w środkach 
transportu.
Zamocowanie ładunku od 28 lutego 2018 r. jest szczegółowo 
określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia  
25 stycznia 2018 r. w sprawie sposobu przewozu ładunku 
(Dz. U. poz. 361), które możemy również zastosować w trans-
porcie odpadów.

wymagana dokumentacja
Nie ma określonego wzoru dokumentu przewozowego towa-
rzyszącego odpadom podczas krajowego transportu drogo-
wego, będzie nim zatem list przewozowy. Jest on określony 
w ustawie z dnia 15 listopada 1984 r. − Prawo przewozowe 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1983), która ma zastosowanie m.in. 
do przewozu drogowego rzeczy. W liście tym nadawca za-
mieszcza:
 ▪ nazwę i adres nadawcy, jego podpis oraz określenie pla-

cówki przewoźnika zawierającego umowę;
 ▪ miejsce przeznaczenia przesyłki oraz nazwę i adres odbiorcy;
 ▪ określenie rzeczy, masy, liczby sztuk przesyłki, sposobu 

opakowania i oznaczenia;
 ▪ inne wskazania i oświadczenia wymagane albo dopuszczo-

ne zgodnie z przepisami ze względu na warunki danej umo-
wy lub sposób rozliczeń.

Omawiane rozporządzenie dodatkowo określiło, że „odpady 
transportuje się wraz z dokumentem potwierdzającym rodzaj 
transportowanych odpadów oraz dane zlecającego transport 
odpadów, a w przypadku odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości – wraz z dokumentem potwier-
dzającym rodzaj transportowanych odpadów oraz nazwę gmi-
ny, z terenu której są odbierane odpady”2.
W rozporządzeniu zostały wymienione dokumenty, któ-
re mogą potwierdzać rodzaj transportowanych odpadów 
oraz dane zlecającego transport odpadów:
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3) podstawowa charakterystyka odpadów – dokument sporządzony przez wytwórcę lub posiadacza 
odpadów, a w przypadku odpadów komunalnych przez podmiot odbierający te odpady

Imię i nazwisko lub nazwa podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby

Rodzaj odpadu

Opis procesu wytwarzania odpadu uwzględniający podstawowe użyte surowce i wytworzone produkty
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•	występujących w postaci ciekłej, w tym odpadów zawierających wodę w ilości powyżej 95% 
masy całkowitej, z wyłączeniem szlamów; 

•	o właściwościach wybuchowych, żrących, utleniających, wysoce łatwopalnych lub 
łatwopalnych; 

•	zakaźnych medycznych i zakaźnych weterynaryjnych;
•	powstających w wyniku badań naukowych i prac rozwojowych lub działalności dydaktycznej, 

które nie są zidentyfikowane lub są nowe i których oddziaływanie na środowisko jest 
nieznane; 

•	opon i ich części, z wyłączeniem opon rowerowych i opon o średnicy zewnętrznej większej 
niż 1400 mm; 

•	ulegających biodegradacji selektywnie zebranych;
•	określonych w przepisach odrębnych.

Opis zastosowanego procesu przetwarzania odpadów, a także opis sposobu segregowania odpadów lub oświadczenie 
o przyczynie, dla której wymienione działania nie zostały wykonane

Opis odpadu podający kolor, postać fizyczną oraz jego zapach

Wykaz właściwości w odniesieniu do odpadów, które mogą zostać przekwalifikowane na odpady inne niż niebezpieczne 
zgodnie z art. 7 i art. 8 ustawy

Wskazanie typu składowiska odpadów, na którym odpady mogą być składowane po przeprowadzeniu badań 
laboratoryjnych wykonanych, o których mowa w art. 117 ustawy, zgodnie z kryteriami dopuszczenia odpadów do 
składowania na składowisku odpadów określonymi w przepisach wydanych na podstawie art. 118 ustawy

Oświadczenie o braku możliwości odzysku, w tym recyklingu dostarczanych odpadów

Podanie częstotliwości przeprowadzania testów zgodności 

Informacje dodatkowe, o ile są istotne dla 
eksploatacji danego typu składowiska:

a) fizykochemiczny skład oraz podatność odpadów na wymywanie

b) zachowanie środków ostrożności na składowisku odpadów

Zmiany mogące wystąpić w składzie odpadów

Zmiany cech charakterystycznych odpadów

Podatność odpadów na wymywanie ustalana podczas testu wymywania przeprowadzonego dodatkowo na partii 
odpadów, o ile test jest uzasadniony

Główne zmieniające się właściwości odpadów

Podstawowa charakterystyka odpadów (na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wypełnia wytwórca  
lub posiadacz odpadów). Źródło: opracowanie własne.

1) karta przekazania odpadów – służąca ewidencji odpadów 2) faktura sprzedaży odpadów

D
ziennik U
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– 2 –  
Poz. 1973

 
 

Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia …………………… 

poz. ………… 
 

Załącznik nr 1 
WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW 

KARTA PRZEKAZANIA ODPADÓW Nr karty1)  Rok 
kalendarzowy 

 

Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przekazuje odpad2), 3) 
 
 

Nazwa i adres posiadacza odpadów transportującego odpad2), 4), 5) Nazwa i adres posiadacza odpadów, który przejmuje odpad2), 6) 

Miejsce prowadzenia działalności7) Miejsce prowadzenia działalności7) 

Nr rejestrowy8)  Nr rejestrowy5), 8)  Nr rejestrowy8)  

NIP9)  REGON9)  NIP5), 9)  REGON5), 9)  NIP9)  REGON9)  

Posiadacz odpadów, któremu należy przekazać odpad10)  

Rodzaj procesu przetwarzania, któremu powinien zostać 
poddany odpad11) 

 

Wnioskuję o wydanie dokumentu potwierdzającego 
unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub 
zakaźnych odpadów weterynaryjnych12) 

TAK 
 

NIE 
 

Kod odpadu13)  Rodzaj odpadu13)  

Data/miesiąc14), 15) Masa przekazanych odpadów [Mg]16) Numer rejestracyjny pojazdu, 
przyczepy lub naczepy5), 17) 

Numer certyfikatu oraz numery 
pojemników18)  

    
    

Potwierdzam przekazanie odpadu1 

 

 

Potwierdzam przyjęcie odpadów do transportu i wykonanie usługi transportu4), 5) 

 

 

Potwierdzam przejęcie odpadu1 

 

data, pieczęć19) i podpis data, pieczęć19) i podpis data, pieczęć19) i podpis 

Załączniki do rozporządzenia Ministra Środowiska 
z dnia 12 grudnia 2014 r. (poz. 1973)

Załącznik nr 1

WZÓR KARTY PRZEKAZANIA ODPADÓW

Źródło: załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra środowiska  
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych 
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. z 2014 r. poz. 1973). Przykładowy wzór faktury sprzedaży.

TRANSPORT ODPADÓW
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4) w przypadku transgranicznego przemieszczania odpadów – dokument przesyłania dotyczący transgranicznego  
przesyłania/przemieszczania odpadów (pierwsza strona – załącznik ib)

Źródło: załącznik IB rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów (Dz. U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).
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Informacja dołączona do przemieszczanych odpadów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 (załącznik VII).
Źródło: załącznik VII rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
przemieszczania odpadów (Dz. U. L 190 z 12.7.2006, s. 1).

TRANSPORT ODPADÓW

informacja dołączona do przemieszczanych odpadów zgodnie z art. 3 ust. 2 i 4 (załącznik Vii)
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5) inny dokument potwierdzający rodzaj transportowanych 
odpadów oraz dane zlecającego transport odpadów, 
jeżeli transportujący odpady nie posiada dokumentów 
wymienionych w punktach 1−4 (np. list przewozowy)

 

 

List przewozowy krajowy 

LIST PRZEWOZOWY 
ZAŁADUNEK PRZEWOŹNIK: 

Nr ogłoszenia: Odbiorca i jego adres: Przewoźnik: 
 
 
 

Miejsce nadania: 
 
 
 

Imię i nazwisko kierowcy: 
 
 

Miejsce przeznaczenia: 
 
 
 

Nr rej. pojazdu: 

Ilość Nazwa przesyłki   Ciężar ładunku Zastrzeżenia i uwagi 
przewoźnika:   

 
 

   
   
Uwagi: 
 
 
 
Przesyłkę należy dostarczyć dnia:  
Nadawca (podpis/pieczątka): 
 
 
 
 

Miejsce i data załadunku: Kwituję odbiór przesyłki (podpis 
kierowcy): 

ROZŁADUNEK 
Zastrzeżenia i uwagi odbiorcy: 
 
 
 
 
 

Zastrzeżenia i uwagi              
przewoźnika: 
 
 
 
 

Przesyłkę otrzymano: 
 
 
 
                                miejscowość                        data 
 
 
                                             
                                              podpis/pieczątka odbiorcy 

Przykładowy wzór listu przewozowego.
Źródło: https://clicktrans.pl [dostęp: 23.07.2018 r.].

cZy dokumenty wSkaZane  
w roZporZądZeniu wyklucZają  
potrZebę poSiadania liStu  
prZewoZowego?

W przypadku transportu krajowego posiadanie któregokol-
wiek z dokumentów wymienionych w rozporządzeniu nie 
zwalnia przewoźnika z obowiązku posiadania również listu 
przewozowego, chyba że w wymienionym dokumencie za-
mieszczone będą wszystkie wymagane informacje (tak jak 
w liście przewozowym), o których mowa w ustawie z dnia 
15 listopada 1984 r. − Prawo przewozowe. Pamiętajmy, że 
zgodnie z tą ustawą jeden egzemplarz takiego dokumentu 
powinien pozostawać u nadawcy. Jeśli jeden z dokumentów 
wymienionych w punkcie 1‒4, posiadany przez przewoźnika 
podczas transportu, spełnia te kryteria, to wówczas dopusz-
czalne jest traktowanie go jako dokumentu przewozowego 
(listu przewozowego).
Przewoźnik nieposiadający dokumentów wymienionych  
w punktach 1−4, ale posiadający prawidłowo wypełniony list 
przewozowy (czyli wskazany w punkcie 5 inny dokument), 
spełnia wymogi omawianego rozporządzenia w przypadku 
transportu krajowego. Wówczas listem tym potwierdza ro-
dzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego trans-
port odpadów.

co w prZypadku tranSportu 
międZynarodowego?
W transgranicznym przemieszczaniu odpadów (czyli w trans-
porcie międzynarodowym) list przewozowy wymagany jest 
zawsze, a jego treść określa Konwencja o umowie międzyna-
rodowego przewozu drogowego towarów (CMR) sporządzo-
na w Genewie dnia 19 maja 1956 r. (Dz. U. z 1962 r. Nr 49,  
poz. 238, sprost. Dz. U z 1995 r. Nr 69, poz. 352).

Uwaga!
Należy w tym miejscu przestrzec, iż w transgranicznym prze-
mieszczaniu odpadów sam list przewozowy może nie wy-
starczać. W wielu przypadkach brak dokumentu wskazanego 
w punkcie 4 będzie skutkować nałożeniem na kierowcę, jak 
i przewoźnika surowych kar przewidzianych między innymi 
w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2200, z późn. zm.) czy ustawie z dnia  
29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu od-
padów (Dz. U. z 2018 r. poz. 296).

oZnakowanie pojaZdów 
prZewożących odpady
Rozporządzenie wprowadziło oznakowanie, które stanowi od-
porna na warunki atmosferyczne, biała, czytelna i trwała ta-
blica. Powinna być umieszczona z przodu środka transportu, 
na jego zewnętrznej powierzchni. Rozmiar tablicy, a także za-
warta na niej treść uzależniona jest od wielkości i konstrukcji 
środka transportu oraz od rodzaju transportu.
W większości przypadków tablica ma wymiary 400 mm sze-
rokości i 300 mm wysokości, a umieszczony na niej napis 
„ODPADY” jest naniesiony wielkimi literami koloru czarnego  
o wysokości minimum 
100 mm i szerokości linii 
minimum 15 mm. Jeżeli 
ze względu na wielkość 
lub konstrukcję środka 
transportu brakuje na nim 
powierzchni do umiesz-
czenia takiej tablicy, roz-
porządzenie dopuszcza 
zastosowanie mniejszej 
tablicy, o wymiarach mi-
nimum 300 mm szeroko-
ści i 120 mm wysokości, 
wraz z umieszczonym 
na niej napisem „ODPA-
DY” o wysokości mini-
mum 80 mm i szerokości 
linii 12 mm.
W przypadku transgra-
nicznego przemieszczania 
odpadów tablica o wy-  
miarach 400 mm szeroko-
ści i 300 mm wysokości 
z napisem „ODPADY” 
może zostać zastąpiona 
tablicą również koloru 
białego o tych samych 
wymiarach, lecz z umieszczoną na niej wielką literą „A” kolo-
ru czarnego, o wysokości minimum 200 mm i szerokości linii 
minimum 20 mm.

odpady

Wzór oznakowania środków 
transportu odpadów

a
Wzór oznakowania środków trans-
portu przeznaczonych do trans-
granicznego transportu odpadów

Źródło: Załącznik nr 1 i nr 2 rozpo-
rządzenia Ministra Środowiska  
z dnia 7 października 2016 r.  
w sprawie szczegółowych wyma-
gań dla transportu odpadów.
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Przykład oznakowania środka transportu odpadów
Źródło: www.ostrow24.tv [dostęp: 19.07.2018 r.].

wyłącZenia Z ZakreSu StoSowania 
prZepiSów roZporZądZenia
Z obowiązku posiadania odpowiedniej dokumentacji oraz ozna-
czania pojazdów zgodnie z rozporządzeniem zwolnieni są:
 ▪ transportujący odpady inne niż niebezpieczne, w ilości nie-

przekraczającej 100 kg,
 ▪ wytwórcy odpadów komunalnych,
 ▪ wytwórcy odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eks-

ploatacji, pod warunkiem przekazania ich do odpowiednich 
stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów,

 ▪ osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przed-
siębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby wła-
sne,

 ▪ podmioty prowadzące inną działalność niż profesjonalne 
zbieranie i gospodarowanie odpadami (np. zbieranie leków 
i opakowań po lekach przez apteki, przyjmowanie zużytych 
artykułów konsumpcyjnych w sklepach, systemy zbierania 
odpadów w szkołach, placówkach oświatowo-wychowaw-
czych, urzędach i instytucjach),

 ▪ posiadacze odpowiednich rodzajów lub ilości odpadów, 
dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji od-
padów (np. odpady w postaci odchodów zwierzęcych czy 
odpadowej masy roślinnej, dla których nie ma ograniczeń 
ilościowych, powyżej których należałoby prowadzić ewi-
dencję), zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie rodzajów odpadów  
i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadze-
nia ewidencji odpadów (Dz. U. z 2015 r. poz. 1431).

Podsumowując, transport drogowy odpadów stanowi w Polsce 
około 8% ogółu transportu drogowego rzeczy3. Gospodarka 
odpadami to segment działalności stwarzający pole do nad-
użyć, dlatego jest poddany dość dużym obostrzeniom praw-
nym. Należy zatem pamiętać, że omawiane rozporządzenie 
jest tylko jednym z wielu aktów wykonawczych, którego za-
łożenia powinny znać i przestrzegać podmioty zajmujące się 
transportem odpadów. Rozporządzenie to wprowadza przede 
wszystkim regulacje w zakresie transportu krajowego odpa-
dów, a w niewielkim stopniu – międzynarodowego. Wypełnia-
nie jego wymagań w podstawowym zakresie nie zawsze bę-
dzie oznaczać wystarczające spełnianie wymagań zawartych 
w innych aktach prawnych regulujących zasady transportu  
w Polsce.
Jednym z wielu przykładów może być ustawa z dnia 6 wrze-
śnia 2001 r. o transporcie drogowym, która nakłada na wyko-
nującego transport drogowy odpadów pojazdem samochodo-

wym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowi-
tej przekraczającej 3,5 t obowiązek posiadania i okazywania 
dokumentów związanych z przewożonym ładunkiem, doku-
mentów wymaganych przy przewozie odpadów oraz wyda-
ne przez właściwy organ potwierdzenie posiadania numeru 
rejestrowego, o którym mowa w ustawie z dnia 14 grudnia  
2012 r. o odpadach.

sierż. szt. Bartosz Wiatrowski, instruktor ZRD

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r.  
poz. 992, z późn. zm.).

2 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 października 2016 r. 
w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów (Dz. U. 
poz. 1742, z późn. zm.).

3 Dane za 2016 r. wyliczone na podstawie wagi brutto ładunków ze 
strony http://swaid.stat.gov.pl.
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Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 stycznia 2018 r.  
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Właściwe przygotowanie policjantów do wykonywania zarówno 
podstawowych, jak i złożonych zadań oraz doskonalenie umiejęt-
ności zawodowych wymagają stosowania praktycznych metod na-
uczania1. Charakteryzują się one wysoką skutecznością oraz różno-
rodnością, przez co są atrakcyjne i niewątpliwie sprzyjają osiąganiu 
celów kształcenia. Pozwalają przygotować policjantów do wykony-
wania zadań podczas służby, co sprawia, że wiedza i umiejętności 
są operatywne, a nie bierne. Aby zaktywizować uczestnika zajęć, 
należy uwzględniać jego zainteresowania i potrzeby, określić cel, 
który będzie bliski do osiągnięcia, oraz zapewnić udział w plano-
waniu i podejmowaniu decyzji. Umiejętne stosowanie metod prak-
tycznych daje większe możliwości zaktywizowania funkcjonariuszy 
o różnych zdolnościach percepcyjnych: wzrokowców, słuchowców 
oraz osób nabywających umiejętności przede wszystkim za pomo-
cą ruchu i dotyku2.

metody praktyczne wykorzystywane najczęściej w szkolnictwie 
policyjnym można podzielić na dwie zasadnicze grupy:

➡	związane	z	nauczaniem 
nowych nawyków	
ruchowych	lub	innych	
czynności	zawodowych		
i	ich	udoskonalaniem		
(np.	pokaz,	ćwiczenia)

➡	akcentujące	zaangażowa-
nie emocjonalne	uczestni-
ków	zajęć	w	związku		
z	wykonywaniem	przez		
nich	określonych	zadań		
(np.	symulacja)

Na dobór metod kształcenia mają wpływ:
•	 cele kształcenia i czas przeznaczony na ich osiągnięcie;
•	 tematyka zajęć;
•	 dostępność środków dydaktycznych;
•	 liczebność grupy szkoleniowej;
•	wiedza i doświadczenia zawodowe uczestników zajęć oraz etap 

szkolenia lub doskonalenia3.
W procesie kształcenia umiejętności zawodowych policjantów do 
najbardziej efektywnych i jednocześnie najczęściej stosowanych 
metod nauczania należą: instruktaż, ćwiczenia, pokaz i symulacja. 

Ćwiczenia bardzo często towarzyszą pokazowi, natomiast w trakcie 
zajęć prowadzonych metodą symulacji nieodzownym elementem 
jest także instruktaż, który w praktyce szkoleniowej zwykle wspiera 
realizację zajęć praktycznych. Jest to najczęściej komentarz towa-
rzyszący pokazowi czy też objaśnienie elementów wykonywanych 
przez słuchaczy podczas ćwiczeń lub symulacji. 

Pokaz

Pokaz jest jedną z podstawowych metod nauczania czynności za-
wodowych. Opiera się przede wszystkim na zasadzie poglądowości 
i świadomości. 

W	praktyce	szkoleniowej	najlepsze	efekty	osiąga	
się	poprzez	realizację pokazu  
w następującej kolejności: 
➡	prezentacja	czynności,	przedmiotów	
naturalnych	lub	ich	modeli,	zjawisk,	wydarzeń	
oraz	procesów;

➡	objaśnienie.

POKAz w tRAKcIE zAjęć tEOREtyczNych
Z metody pokazu korzysta się podczas zajęć, których celem jest 
zapoznanie policjantów z przedmiotami lub ich modelami, a tak-
że zjawiskami, wydarzeniami lub procesami. Dzięki temu zwraca 
się uwagę szkolonych na istotne elementy, a nie na przypadkowo 
zaobserwowane przez nich zewnętrzne właściwości demonstro-
wanych przedmiotów, zjawisk czy procesów. Powoduje to, że szyb-
ciej i skuteczniej poznają przedmiot pokazu. Największą wartość 
dydaktyczną ma ta forma pokazu, która pozwala na prezentację 
naturalnych rzeczy, zjawisk i procesów, chociaż nie zawsze moż-
na zorganizować zajęcia w sposób umożliwiający spełnienie tego 
warunku4. Wówczas należy stosować środki dydaktyczne w postaci 
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modeli, prezentacji, schematów itp. W praktyce szkoleniowej tego 
rodzaju pokaz jako metoda nauczania występuje bardzo często  
w połączeniu z wykładem5.

Prawidłowo przeprowadzony pokaz 
powinien charakteryzować się następującymi 
elementami:
➡	wszyscy	uczestnicy	zajęć	powinni	
mieć	możliwość	dokładnej	obserwacji	
prezentowanego	przedmiotu;

➡	jeśli	to	możliwe,	należy	pozwolić	na	poznanie	
przedmiotu	nie	tylko	wzrokowo;

➡	należy	akcentować	najważniejsze	cechy	
przedmiotu,	zjawiska,	procesu;

➡	obserwacja	powinna	umożliwiać	poznanie	
działania	rzeczy,	rozwoju	zjawisk.

▼	W	celu	zrozumienia	zjawisk	i	procesów	
posługuj	się	schematami,	wykresami	lub	
innymi	środkami	dydaktycznymi,	które	
sprawią,	że	pokaz	będzie	efektywny.

▲	Stosując	pokaz	w	nauczaniu	teoretycznym,		
jeżeli	będzie	to	możliwe,	korzystaj		
z	przedmiotów	wykorzystywanych	w	służbie.

POKAz w tRAKcIE zAjęć PRAKtyczNych
Wytwarzanie nawyków jest procesem skomplikowanym, trudnym 
i wymagającym specjalnych wysiłków zarówno od uczestnika 
szkolenia, jak i od nauczyciela. Doskonalenie złożonych ruchów 
zachodzi na skutek utrwalania i doprowadzania do perfekcji od-
powiedniego układu czynności w korze mózgowej. Pokaz wy-
twarza u szkolonych wstępne wyobrażenie o ruchu, dlatego też 
jest jednym z najskuteczniejszych sposobów nauczania ćwiczeń 
ruchowych. Zrozumienie walorów pokazu wymaga także uświa-
domienia sobie przez nauczyciela, że nawyki kształci się w trzech 
zasadniczych fazach. 
Fazy kształcenia nawyków:
•	wyobrażenie o nauczanym ruchu drogą objaśnienia, pokazu  

i prób wykonania;
•	 dalsze nauczanie ćwiczenia poprzez wielokrotne powtarzanie  

i stopniowe usuwanie najbardziej istotnych błędów;
•	 utrwalanie i doskonalenie ćwiczenia drogą wielokrotnego po-

wtarzania i doskonalenia formy ruchu6.
prawidłowy sposób wykonania pokazu umiejętności:
•	wykonanie ćwiczenia w całości, w tempie normalnym, ewentu-

alnie powtórzenie czynności;
•	wykonanie ćwiczenia z podzieleniem określonej czynności na 

zasadnicze, najistotniejsze części i z jednoczesnym objaśnie-

niem; skoncentrowanie uwagi obserwujących ćwiczenie na 
elementach składowych, które decydują o prawidłowym wyko-
naniu czynności;

•	 powtórne wykonanie ćwiczenia w tempie zwolnionym, a na-
stępnie normalnym.

metoda pokazu w nauczaniu umiejętności  
– wymiana magazynka w postawie stojącej

Po	zaprezentowaniu	czynności	
w	tempie	normalnym	wykonaj	
czynność	ponownie	w	tempie	
zwolnionym,	a	następnie	
omów	najważniejsze	elementy,	
które	mają	decydujące	
znaczenie.	
W	początkowej	fazie	nauczania	
zwróć	uwagę	na	dwa	lub	trzy	
najistotniejsze	szczegóły,	
np.	kontrolę	broni,	sposób	
wypięcia	i	podłączenia	
magazynka.	Następnie,	
doskonaląc	umiejętność,	zwróć	
uwagę	szkolonych	na	kolejne	
ważne	elementy,	np.	sposób	
dobywania	magazynka		
z	ładownicy,	sposób	
zwalniania	zamka	po	wymianie	
magazynka.
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Pamiętaj. Poglądowość	w	nauczaniu	oraz	
świadomość	tego,	co	zostało	zaprezentowane,	
stanowi	najlepszy	sposób	nauczania	
umiejętności.

Podczas wykonywania pokazu należy  
zwracać uwagę na następujące elementy:

1) czynność ruchowa wykonywana przez nauczyciela 
policyjnego musi być realizowana prawidłowo – jest 
wzorem do naśladowania;

2) grupa szkoleniowa powinna być ustawiona w sposób 
zapewniający optymalną obserwację czynności 
prezentowanych przez nauczyciela;

3) omawiając i jednocześnie prezentując najistotniejsze 
części ćwiczenia, należy wskazać w szczególności 
na te elementy techniczne, które są trudne do 
zaobserwowania nawet podczas wykonywania 
czynności w tempie zwolnionym, a ich prawidłowe 
wykonanie decyduje o skuteczności;

4) w początkowym etapie nauczania przy objaśnianiu  
i pokazie należy skupić uwagę ćwiczących na 
najbardziej istotnych cechach danego ruchu, odciągając 
ją od mniej istotnych szczegółów7.

W	trakcie	pokazu	umiejętności	oraz	objaśnienia	sposobu	jej	
prawidłowego	wykonania	ustaw	grupę	szkoleniową	w	sposób,	
który	zapewnia	wszystkim	uczestnikom	zajęć	dobrą	widoczność	
prezentowanych	elementów.

ĆWiczenia

Ćwiczenia to jedna z najbardziej popularnych metod kształcenia 
stosowana w szkolnictwie policyjnym, wymagająca działalności 
praktycznej słuchaczy. W trakcie ćwiczeń uczestnicy zajęć wykonu-
ją czynności związane z zastosowaniem wiedzy w rozwiązywaniu 
zadań praktycznych, stosują teorię w praktyce. Ćwiczenia polegają 
na wielokrotnym, świadomym i samodzielnym odtwarzaniu przez 
słuchaczy czynności, które zostały zaprezentowane przez nauczy-
ciela. Element powtarzalności prowadzi do wyższej sprawności  
w działaniach intelektualnych i praktycznych oraz rozwija aktyw-
ność zmysłowo-ruchową ćwiczących. Bez względu na zastosowaną 

metodę, niezwykle istotne jest, aby uczestnicy zajęć wykonywali 
czynność na zasadzie świadomego, dokładnego powtarzania tego 
samego zaprezentowanego schematu. Ćwiczenia nie można utoż-
samiać wyłącznie z powtarzaniem czynności. Należy dążyć, aby 
uczestnicy zajęć poznali jej istotę, zrozumieli sens, uświadomili so-
bie, jakiemu celowi służy ćwiczenie. Koncentrowanie uwagi szkolo-
nych wyłącznie na sposobie działania, a nie na modelu czynności  
i określonych regułach postępowania, jest częstym błędem począt-
kujących nauczycieli8.
Dążąc do tego, aby zajęcia prowadzone metodą ćwiczeń były efek-
tywne, pamiętaj o następujących zasadach:
•	 sprecyzuj cel ćwiczenia, czas przeznaczony na jego realizację 

oraz miejsce, a także dostępność środków dydaktycznych po-
mocnych w osiągnięciu założeń;

•	 staraj się nawiązywać do umiejętności znanych już policjantom, 
między innymi poprzez powtórzenie materiału szkoleniowego;

•	 zainteresuj słuchaczy problematyką, wykaż przydatność kształ-
conej umiejętności w działalności zawodowej;

•	 jeżeli ćwiczenie jest trudne, poprzedź go łatwiejszym;
•	 różnicuj czas i intensywność ćwiczeń, aby utrzymać odpowiedni 

poziom aktywności szkolonych;
•	 zakończ ćwiczenie dyskusją, aby pobudzić uczestników zajęć do 

refleksji i zachęcić do samokształcenia9.

ćwIczENIA w fORMIE zAdANIA PISEMNEGO

Pragmatyka służbowa wymaga umiejętności sporządzania wielu 
dokumentów, które najczęściej polegają na opisaniu określonego 
zdarzenia np. w formie notatki, protokołu lub wypełnienia gotowe-
go formularza. Zadania pisemne z reguły zleca się w ramach pra-
cy indywidualnej, ale jeżeli charakter dokumentu tego wymaga, 
uczestnicy zajęć mogą opracowywać go w grupach. 
Planując zadanie pisemne, pamiętaj o właściwym przygotowaniu 
miejsca oraz wystarczającej liczbie środków dydaktycznych, co jest 
szczególnie istotne, jeżeli policjanci będą wykonywać zadanie in-
dywidualnie10.

ćwIczENIA KSztAŁtującE uMIEjętNOścI

Przygotowanie zawodowe policjantów wymaga wykształcenia 
umiejętności określonego zachowania się w różnych sytuacjach 
zawodowych. Mogą to być bardzo proste umiejętności, które nie 
zajmują dłuższego czasu, aby sprawnie je wykonywać, lecz są to 
także skomplikowane zadania wymagające zaawansowanych na-
wyków ruchowych. 
Prowadząc ćwiczenia w formie kształcenia umiejętności, trzeba 
zwrócić uwagę na następujące elementy: 
•	 zaprezentowanie umiejętności bez szczegółowego wyja-

śnienia poszczególnych elementów; dzięki temu zostanie po-
budzona ciekawość uczestników zajęć;

•	 podzielenie uczestników zajęć na grupy – ich liczebność bę-
dzie uzależniona od wielkości grupy szkoleniowej, tematyki za-
jęć, dostępności środków dydaktycznych, liczby prowadzących 
i miejsca zajęć;

•	w przypadku wątpliwości uczestników zajęć ponowne zapre-
zentowanie czynności w zwolnionym tempie i z dodatko-
wym komentarzem oraz odpowiedziami na pytania;

•	 zlecenie samodzielnego wykonywania zadań; w przypadku, 
gdy któryś z uczestników zajęć opanuje czynność poprawnie  
– pozwolenie na jego aktywną pomoc pozostałym uczestnikom 
ćwiczenia w opanowaniu umiejętności11.
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Wielokrotne,	świadome	i	prawidłowo	powtarzane	elementy	
zapewnią	wyższą	skuteczność	działania	podczas	codziennej	
służby.

W	trakcie	zajęć	zwróć	uwagę	na	ustawienie	ćwiczących	i	na	
bieżąco	kontroluj	poziom	wykonywania	zadań.

Metoda	ćwiczeń	pozwala	na	doskonalenie	umiejętności	
prawidłowego	zachowania	się	w	różnych,	często	ekstremalnych	
sytuacjach	zawodowych.

Liczebność	grup	jest	uzależniona	między	innymi	od	tematyki	zajęć	
i	dostępności	środków	dydaktycznych.

ćwIczENIA POLEGAjącE NA KSztAŁcENIu Ruchu
Specyfika przygotowania zawodowego policjantów bardzo często 
łączy się z koniecznością stosowania metod praktycznych, które są 
charakterystyczne dla kształcenia ruchu, np. umiejętności z zakresu 

taktyki i technik interweniowania. Nauczanie technik przydatnych 
policjantowi w codziennej służbie można rozpocząć od uczenia po-
szczególnych elementów albo od ćwiczeń całości ruchu niedoskona-
łego, w dalszym zaś ciągu stopniowo eliminować zbędne szczegóły. 

Metoda syntetyczna

Stosując tę metodę w procesie kształcenia, zwaną również cało-
ściową, nauczyciel pokazuje określoną czynność, a uczestnicy za-
jęć próbują odtworzyć ruch dokładnie tak samo. Oczywiście należy 
wziąć pod uwagę, że początkowe próby mechanicznego skopio-
wania ruchu będą zazwyczaj nieudolne. 

metoda syntetyczna może być zastosowana 
w dwojaki sposób12:

➡	jako	naśladowcze	
kopiowanie	ruchów	
instruktora	–	sku-
teczne	w	nauczaniu	
prostych	ruchów,	
jednakże	mniej	sku-
teczne	przy	ruchach	
złożonych,

➡	jako	stopniowe	przechodze-
nie	od	uproszczonego	wy-
konania	ruchów	do	bardziej	
złożonego,	z	zachowaniem	
zasadniczego	schematu		
–	szybciej	prowadzi	do	celu	
przy	nauczaniu	ruchów		
złożonych.

Stosując metodę całościową, należy mieć na uwadze, że jeśli utrwa-
liliśmy jakiś niewłaściwy szczegół, to wyłączenie go i zmiana spo-
wodują trudności. Nieraz łatwiej jest zamiast skorygować, nauczyć 
całego ruchu od początku, uważając przy tym, aby jego wszystkie 
elementy były wykonane prawidłowo. 
Kształcenie nawyków metodą całościową nie zawsze odbywa się 
jednakowo. Przy skomplikowanych ruchach najpierw uczy się tego, 
co jest w ćwiczeniu istotniejsze, a następnie, w miarę opanowania 
zasadniczego mechanizmu ruchu, przechodzi się do bardziej tech-
nicznie doskonałych form ćwiczenia. Metoda ta posiada również bra-
ki, bowiem nie nadaje się do nauczania ćwiczeń skomplikowanych  
i trudnych, natomiast podczas uczenia się ćwiczeń składających się  
z ruchów łatwych i trudnych niepotrzebnie traci się czas na ruchy łatwe.

Metodę	całościową	stosuj	
podczas	kształcenia	mniej	
złożonych	ruchów,	np.	
przeładowania	broni	palnej	
krótkiej.	

Podczas	nauczania	ruchów	
bardziej	złożonych,	takich	
jak	wymiana	magazynka	
za	osłoną,	stosuj	metodę	
całościową,	przechodząc	od	
uproszczonego	wykonania	
ruchu	do	bardziej	złożonego.

Metoda analityczna

Stosowanie metody analitycznej, zwanej częściową, polega na po-
dziale złożonych ćwiczeń ruchowych na prostsze elementy składo-
we. Po opanowaniu poszczególnych elementów łączy się je, a na-
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stępnie kształci całość. Podział złożonego schematu ruchowego na 
prostsze elementy może być różny i zależy od potrzeb. Jeżeli struk-
tura ruchu na to pozwala, można przy powtarzaniu ćwiczeń z mniej 
zaawansowanymi słuchaczami stosować metodę częściową, co daje 
lepsze efekty. Istnieje jednak ryzyko, że odizolowane elementy ćwi-
czeń nabiorą innego charakteru. Należy pamiętać, że ruch złożony 
nie stanowi arytmetycznej sumy swoich części składowych. 

sprowadzenie do parteru i założenie kajdanek

Metodę	częściową	stosuje	
się,	gdy	ćwiczenie	jest	na	
tyle	złożone,	że	zachodzi	
konieczność	rozłożenia		
go	na	elementy	składowe.

metoda mieszana

Podczas nauczania metodą całościową uproszczenie ruchu w niektó-
rych formach nie zawsze jest możliwe. Stosując metodę częściową, 
udaje się zlikwidować niedociągnięcia, jak również można utrwa-
lić nawyk ruchu prawidłowego. W następstwie jednak konieczne 
jest wykonanie całości ruchu, z włączeniem udoskonalonej czy też 
utrwalonej istotnej fazy ruchu, tak by w pełni wystąpiła w całości ćwi-
czenia. Stosując metodę mieszaną, mamy do czynienia z kombinacją 
metody syntetycznej i analitycznej, np. rozpoczynamy kształcenie 
określonej techniki w całości, a w razie niepowodzenia dochodzimy 
do niej przez opanowywanie poszczególnych jej fragmentów13. 

zatrzymanie osoby poruszającej się pojazdem

Rozpocznij	kształcenie	umiejętności	metodą	całościową,		
a	w	przypadku	niewłaściwego	wykonywania	przez	uczestników	
zajęć	któregokolwiek	z	istotnych	elementów	składowych	zastosuj	
metodę	częściową,	doskonaląc	niepoprawnie	wykonywane	
techniki.	Po	właściwym	opanowaniu	czynności	ponownie	przejdź	
do	wykonywania	zadania	w	całości.

wybrane elementy ćwiczenia – zaleć ich doskonalenie 
w przypadku, gdy szkoleni popełniają błędy

Ustawienie	się	policjantów	przy	pojedzie,	w	którym	jest	osoba	
zatrzymywana.	Wzajemna	asekuracja.

Założenie	kajdanek,	sprawdzenie,	czy	zatrzymany	nie	posiada	
niebezpiecznych	przedmiotów,	wzajemna	asekuracja.

Sprawdzenie	bagażnika.

Kształcąc nawyki ruchowe lub inne czynności zawodowe, nauczy-
ciel powinien korzystać przede wszystkim z metody pokazu i ćwi-
czeń. W celu wykształcenia określonych, interdyscyplinarnych za-
chowań interwencyjnych skuteczniejsze będą symulacje. Niemniej 
jednak, zapoznając uczestników zajęć z nowymi elementami lub 
doskonaląc określone elementy szkoleniowe, należy stosować 
zróżnicowane metody, co pobudza aktywność i zapewnia odpo-
wiedni poziom motywacji. 

Symulacja

Symulacja należy do tej grupy metod kształcenia, które w szkol-
nictwie policyjnym ogrywają bardzo istotną rolę, gdyż naśladują 
rzeczywiste lub hipotetyczne sytuacje. Ideą symulacji jest dosko-
nalenie życiowych, konkretnych umiejętności14. Dzięki udziałowi 
w symulacji – poprzez odgrywanie ściśle określonych ról oraz 
analizę sposobu wykonania założeń symulacyjnych – szkole-
ni mają możliwość nabywania lub doskonalenia umiejętności  
w warunkach najbardziej oddających specyfikę codziennej służ-
by15. Symulacje są wykorzystywane w edukacji policyjnej do 
kształcenia między innymi prawidłowych zachowań w typowych 
i nietypowych w sytuacjach interwencyjnych. Zaawansowane 
metody kształcenia, a niewątpliwie do tych zaliczamy symulację, 
wymagają od uczestników zajęć odpowiedniej wiedzy i umiejęt-
ności, które są niezbędne do prawidłowej analizy symulowanego 
zdarzenia. Jest to również metoda wymagająca wiele od nauczy-
ciela policyjnego, którego zadaniem jest przygotowanie mate-
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riałów z opisem zdarzenia i ról oraz określenie ram sytuacji. Rolą 
nauczyciela policyjnego jest umiejętna adaptacja określonych, rze-
czywistych sytuacji i kreatywne przystosowanie warunków zajęć 
do tego, co może spotkać funkcjonariusza w codziennej służbie. 
Jest to kwintesencja przygotowania zawodowego policjantów, 
gdyż najlepsze scenariusze zajęć symulacyjnych pisze samo życie16.

Symulacje	są	wykorzystywane	w	edukacji	policyjnej	do	kształcenia	
prawidłowych	 zachowań	 w	 typowych	 i	 nietypowych	 sytuacjach	
interwencyjnych.

zasadniczymi elementami prawidłowo przeprowadzonej sy-
mulacji są:
•	 prezentacja założenia ogólnego symulowanego zdarzenia;
•	 wyznaczenie osób biorących udział w scence i przekazanie im ról;
•	 przekazanie poleceń obserwatorom;
•	wyjaśnienie wątpliwości w związku z przekazanymi zadaniami 

(np. poprzez instruktaż);
•	 prezentacja i przekazanie środków dydaktycznych;
•	 przygotowanie miejsca na potrzeby symulowanej scenki;
•	 realizacja symulowanej scenki;
•	wypowiedzi osób odgrywających role w symulowanej sytuacji;
•	 przypomnienie założenia ogólnego oraz poszczególnych ról;
•	 analiza wartościująca rozwiązań zastosowanych przez aktorów  

i rozwiązań proponowanych przez obserwatorów;
•	 ocena stopnia realizacji założonego celu.

Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych metodą 
symulacji należy zwracać szczególną uwagę  

na następujące elementy:

• miejsce symulacji powinno wiernie oddawać realia, 
a uczestnicy zajęć powinni dysponować rekwizytami 
charakterystycznymi dla odgrywanej sceny;

• symulacja ma na celu dokładne odwzorowanie danego 
zdarzenia, dlatego też konieczne jest precyzyjne 
opracowanie zasad i scenariusza;

• uczestnikom nie wolno wykraczać poza ramy określone 
scenariuszem i zasady określone przez prowadzącego  
– dzięki temu szkoleni powinni dążyć do rozwiązania 
sytuacji w obrębie narzuconych ograniczeń, a nie łamać je  
w celu osiągnięcia celu „na skróty”;

• rola widzów obserwujących odgrywaną scenkę jest równie 
istotna jak rola aktorów – podczas omawiania i analizy 
tego, co miało miejsce podczas odgrywanej sytuacji, każdy 
alternatywny pomysł jest wart uwagi, dzięki temu wszyscy 
uczestnicy zajęć uczą się analizy i wartościowania sposobów 
postępowania, które można zastosować w takich samych 
lub zbliżonych warunkach rzeczywistych;

• niezwykle istotnym etapem symulacji jest podsumowanie  
i rola prowadzącego zajęcia jako animatora dyskusji17.

Ustawienie	obserwatorów	nie	może	zakłócać	przebiegu	symulacji.

Miejsce	symulacji	powinno	wiernie	oddawać	realia,	a	uczestnicy	
zajęć	powinni	dysponować	rekwizytami	charakterystycznymi		
dla	odgrywanej	sceny.

Prowadzący	zajęcia	jest	jednocześnie	animatorem	dyskusji.		
W	końcowej	części	nauczyciel	podsumowuje	zajęcia	i	wskazuje	
prawidłowy	sposób	postępowania	w	określonej	sytuacji.

Wyposażone	w	kamery	obiekty	
symulacyjne	dają	możliwość	
utrwalenia	przebiegu	
interwencji,	a	następnie	analizy	
rozwiązań	zastosowanych	
przez	ćwiczących.

■  Wybrane metody praktyczne
    prowadzenia zajęć w szkolnictwie policyjnym  ■

PORADNIK 
nauczyciela policyjnego



                             

134 KWARTALNIK POLICYJNY 3/2018

Ze szkoleniowego punktu widzenia atutem profesjonalnej symu-
latorni są kamery umożliwiające rejestrację odgrywanych założeń. 
Utrwalony materiał filmowy służy do analizy poziomu realizacji za-
dania przez odtwórców ról.
Podczas symulacji uczestnicy szkoleń i kursów nabywają umie-
jętności analitycznego i krytycznego myślenia, kreatywności 
oraz właściwego zachowania się w nowej sytuacji. Policjanci 
mają szansę na aktywny udział w zajęciach i tym samym na sa-
modzielne poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Wykorzystując 
swoje doświadczenia życiowe i zawodowe, szkoleni wyzwalają 
wewnętrzną motywację i chęć pogłębiania wiedzy, a także umie-
jętności zawodowych.

Sprawdź Sam Siebie

wymień i scharakteryzuj zasadnicze elementy pokazu 
jako metody nauczania umiejętności. 

Do zasadniczych elementów pokazu, jako metody nauczania 
umiejętności, należą:

 – wykonanie ćwiczenia w całości, w tempie normalnym, ewen-
tualnie powtórzenie czynności;

 – wykonanie ćwiczenia z podzieleniem określonej czynności na 
zasadnicze, najistotniejsze części i jednoczesnym objaśnieniem 
oraz skoncentrowaniem uwagi obserwujących ćwiczenie na ele-
mentach, które decydują o prawidłowym wykonaniu czynności;

 – powtórne wykonanie ćwiczenia w tempie zwolnionym, a na-
stępnie normalnym.

wymień fazy kształcenia nawyków.
Kształcenie nawyków składa się z trzech faz. Są to:

 – wyobrażenie o nauczanym ruchu na podstawie objaśnienia, 
pokazu i prób wykonania;

 – dalsze nauczanie ćwiczenia poprzez wielokrotne powtarzanie 
i stopniowe usuwanie najbardziej istotnych błędów;

 – utrwalanie i doskonalenie ćwiczenia drogą wielokrotnego po-
wtarzania i doskonalenia formy ruchu.

Na jakie elementy należy zwrócić szczególną uwagę, 
prowadząc ćwiczenia w formie kształcenia umiejętności?
Prowadząc ćwiczenia w formie kształcenia umiejętności, należy 
zwrócić szczególną uwagę na następujące elementy:

 – prezentację umiejętności bez szczegółowego wyjaśnienia poszcze-
gólnych elementów;

 – dostosowanie liczebności grupy do wielkości grupy szkoleniowej, 
tematyki zajęć, dostępności środków dydaktycznych, liczby prowa-
dzących i miejsca zajęć;

 – w przypadku wątpliwości uczestników zajęć ponowne zaprezen-
towanie czynności w tempie zwolnionym i z dodatkowym komen-
tarzem, udzielenie odpowiedzi na pytania;

 – zlecenie samodzielnego wykonywania zadań, w przypadku, gdy 
któryś z uczestników zajęć opanuje czynność poprawnie, zezwo-
lenie na jego aktywną pomoc pozostałym uczestnikom ćwiczenia  
w opanowaniu umiejętności.

Na czym polega kształcenie ruchu za pomocą metody 
analitycznej?

Kształcenie ruchu za pomocą metody analitycznej polega na po-
dziale złożonych ćwiczeń ruchowych na prostsze elementy. Po 
opanowaniu poszczególnych elementów łączy się je, a następnie 
kształci całość.

Na czym polega kształcenie umiejętności za pomocą 
metody symulacji?

Metoda symulacji polega na kształceniu umiejętności poprzez od-
grywanie ściśle określonych ról oraz analizę sposobu wykonania 
założeń symulowanego zdarzenia, które może dotyczyć typowej, 
jak również nietypowej sytuacji interwencyjnej. Dzięki temu 
szkoleni mają możliwość nabywania lub doskonalenia umiejęt-
ności w warunkach najbardziej oddających specyfikę codziennej 
służby.
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