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WSPÓŁCZESNE PRZEJAWY I FORMY

TERRORYZMU

Mimo iż terroryzm jest pojęciem trudnym do zdefiniowania, 
znane są wszelkiego rodzaju metody jego określania. Jest zja-
wiskiem dotyczącym wszystkich społeczeństw. W ostatnich 
kilku latach zauważono zmiany terroryzmu. W działaniach 
terrorystycznych zaczęto stosować nowe środki, które mają na 
celu powodować coraz groźniejsze skutki dla międzynarodowej 
społeczności. Pojęcie to wraz z upływem lat ulegało wszelkim 
modyfikacjom i zmianom. Podczas definiowania cyberterrory-
zmu ukazuje się wiele wątpliwości, niejasności i kłopotów. 
Nowe formy, zmieniające się wyzwania oraz nowe trendy  
w terroryzmie stanowią jeden z podstawowych problemów 
zglobalizowanego świata. Terroryści zmieniają metodykę  
i formy swojego działania, szeroko wykorzystują nowinki 
technologiczne oraz problemy współczesnego świata. 
Terroryzm rozpatrywany ze względu na osobę sprawcy kon-
centruje się na jednostce – terroryście, gdzie punktem wyjścia 
do analizy przejawów i form terroryzmu jest z pewnością oto-
czenie potencjalnego terrorysty oraz przyczyny jego działa-
nia. Terroryści są inspirowani nie tylko poprzez współczesne 
konflikty zbrojne i problemy ekonomiczne, ale motywuje ich 
również otoczenie, w którym się znajdują, i problemy społecz-
no-polityczne. Punktem wyjścia do analizy przejawów i form 
terroryzmu rozpatrywanego w ujęciu zbiorczym − jako zjawi-
sko, wydarzenie, incydent lub działania o charakterze terrory-
stycznym − będzie natomiast obserwacja trendów ideologicz-
nych oraz motywacja. 
Ostatnie akty o charakterze terrorystycznym oraz inne przed-
sięwzięcia terrorystyczne należą do względnie tanich inwesty-
cji, w stosunku do efektu medialnego, wywołanych strat oraz 
wzbudzonej paniki. Zagrożenia terrorystyczne dotyczą wielu 
obszarów, na które nacelowane są ataki. Ataki mogą dotyczyć 
poszczególnych osób, infrastruktury krytycznej czy szeroko 
rozumianej sieci informacyjnej.
Niezwykle istotnym aspektem zrozumienia współczesnego 
terroryzmu oraz jego form jest podział na przyczyny i moty-

wacje terrorystów. Dlatego punktem wyjścia do niniejszych 
rozważań są przyczyny tego zjawiska, które można w sposób 
ogólnikowy przedstawić jako:
 ▪ psychiczne źródła terroryzmu;
 ▪ odwet – czyli odpowiedź na działania drugiej/wrogiej/od-

miennej kulturowo i politycznie strony; 
 ▪ terroryzm o charakterze neofaszystowskim;
 ▪ terroryzm wynikający z uwarunkowań separatystyczno-na-

rodowościowych;
 ▪ terroryzm uwarunkowany aspektami anarchistyczno-le-

wackimi;
 ▪ walkę narodowowyzwoleńczą.

Inny sposób na zrozumienie tego zjawiska należy oprzeć o mo-
tywację terrorystów, mianowicie:
 ▪ ideologię;
 ▪ zemstę;
 ▪ wymuszenie określonych działań politycznych, społecz-

nych, ekonomicznych, wojskowych etc.;
 ▪ prezentację własnej osoby, chęć zaistnienia w sferze medialnej;
 ▪ zwrócenie uwagi opinii medialnej na dany problem lub zjawisko;
 ▪ ukazanie postawy sprzeciwu wobec występującego porządku;
 ▪ niechęć do grupy religijnej lub politycznej;
 ▪ chęć uzyskania władzy politycznej;
 ▪ osobiste niepowodzenia;
 ▪ kłopoty natury psychicznej;
 ▪ radykalizację poglądów;
 ▪ kłopoty ekonomiczne.

Formy terroryzmu można zaś określić poprzez dwie grupy 
czynników. Pierwsza z nich to grupa aspektów ekonomicznych, 
zaś druga − to zbiór czynników o charakterze uwarunkowań po-
lityczno-społeczno-kulturowo-ideologicznych. 
Stosunkowo nowe zjawiska, które są niezbędne do zrozumie-
nia współczesnych form terroryzmu, to:
 ▪ turystyka terrorystyczna;
 ▪ powracający bojownicy – FTFs;

Kierownik Pracowni Bezpieczeństwa Kulturowego 
Collegium Civitas

dr Magdalena El Ghamari

Jednostka lub kilkuosobowa klika opętana żądzą władzy, która wyko-
rzystuje tęsknotę mas za absolutnym szczęściem, ich bezgraniczne 
pragnienie zbawienia, może doprowadzić do powstania masowego 
ruchu fundamentalistycznego, do zbiorowego szaleństwa.

H. Mynarek, Zakaz myślenia. Fundamentalizm  
w chrześcijaństwie i islamie, Gdynia 1996, s. 18.  

POLICJA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ



4 KWARTALNIK POLICYJNY 4/2018

                             

 ▪ radykalizacja jako kategoria analityczna w profilowaniu 
terrorystów;

 ▪ cool jihad;
 ▪ bioterroryzm;
 ▪ ataki z użyciem dronów – nowinki technologiczne.

Do nowych przyczyn, poza powyższymi podziałami, należy 
dołączyć:
 ▪ koncentrację radykalizacji;
 ▪ dezasymilację;
 ▪ dysonans kulturowy;
 ▪ sprzężenie zwrotne określonych mechanizmów politycz-

nych.
Cele ataków, w ocenie autorki, nie uległy znaczącej zmianie, 
aczkolwiek istotne jest wskazanie aspektu medialnego, szyb-
kości informacji o terroryzmie (roli mediów) oraz skali za-
machów, łatwości ich przeprowadzania oraz niskiego kosztu 
takich przedsięwzięć. Do celów tych należy zaliczyć:
 ▪ miejsca użyteczności publicznej, w których może zginąć 

wiele osób, tak aby skuteczny atak szczególnie głośno od-
bił się echem w świecie, np. centra handlowe i finansowe, 
bazary;

 ▪ ważne uroczystości;
 ▪ obiekty turystyczne; 
 ▪ obiekty sakralne;
 ▪ obiekty militarne, kontyngenty, formacje mundurowe;
 ▪ transport (samoloty, statki, metro, pociągi, autobusy);
 ▪ szkolnictwo/edukacja;
 ▪ poszczególne grupy społeczne, politycy, osoby medialne;
 ▪ strefa „cyber”.

Terroryzm staje się w ten sposób integralnym elementem 
współczesnej wojny asymetrycznej czy też wojny IV genera-
cji. Z uwagi na wiele czynników i skalę tematyki postanowi-
łam szerzej przedstawić kilka aspektów nowych form terrory-
zmu, w których obszarze prowadzę badania i które stanowią 
punkt centralny mojego zainteresowania z uwagi na problemy 
europejskie: efekty uboczne globalizacji, procesy migracyjne, 
radykalizację oraz skutki przemian w obszarze MENA1.

EFEKTY UBOCZNE GLOBALIZACJI  
I BEZPIECZEŃSTWO KULTUROWE
Globalizacja, traktowana jako proces, może integrować spo-
łeczeństwa odmienne kulturowo, usuwając bariery kulturowe  
i społeczne. W pejoratywnym znaczeniu globalizacja niesie za 
sobą także zagrożenia, do których można zaliczyć:
 ▪ zmniejszenie poczucia bezpieczeństwa społecznego,
 ▪ trudności z identyfikacją oraz obroną przed zagrożeniami,
 ▪ wzrost zachowań przestępczych, 
 ▪ szerzenie się międzynarodowej przestępczości i terroryzmu, 
 ▪ marginalizację pewnych regionów i krajów,
 ▪ obniżenie morale społecznego związane z oddaleniem się 

biegunów dobrobytu i nędzy,
 ▪ obniżenie więzi obywateli z własnym państwem,
 ▪ zacieranie poczucia odrębności świadomości narodowej,
 ▪ nasilenie ruchów nacjonalistycznych i separatystycznych.

Era globalizacji ułatwia również rozpowszechnianie niepoko-
jących zjawisk, takich jak przemoc, narkomania czy sekty reli-
gijne. Powoduje także zanik rzemiosła i drobnej wytwórczości 
artystycznej. 
Obecnie obok globalizacji wiele uwagi poświęca się również 
zagadnieniu integracji europejskiej oraz jej wpływom na toż-
samość kulturową i narodową. Może być ona postrzegana jako 

wzmocnienie istniejących, choć nie zawsze pozytywnych, ten-
dencji związanych z rozwojem cywilizacji technicznej. Należy 
nadmienić, że jedność i integracja Europy dotyka również jej 
wymiaru duchowego. Stąd też pojawiają się obawy dotyczą-
ce bezpieczeństwa moralności publicznej, utraty przez narody 
Europy suwerenności oraz tożsamości kulturowej.
Europa od zawsze jest otwarta na wpływy i wewnętrzne od-
działywania oraz ścieranie się różnych poglądów. Napływ 
emigrantów w XX w. radykalnie zmienił jej wizerunek. Stała 
się ona kontynentem zróżnicowanym kulturowo. 
W Europie istnieje wiele różnych kultur, które ze sobą współ-
istnieją i wzajemnie się przenikają, tworząc pewien system spo-
łeczno-kulturowy. Można więc przyjąć, że jest ona zarówno wie-
lo-, różno-, jak i transkulturowa. W ostatnim czasie zagadnieniu 
wielokulturowości w Europie poświęca się wiele uwagi zarów-
no w polityce, jak i w debacie publicznej. Nie można jej jednak 
jednoznacznie zdefiniować. Odnosi się ona do zmian będących 
skutkiem procesów związanych z przemieszczaniem się ludzi na 
szeroką skalę. Leon Dyczewski zwraca uwagę na to, że Europa 
widziana jest jako unia regionów, a nie państw, coraz częściej 
ludzie uświadamiają sobie, że grupa etniczna czy też naród mogą 
istnieć bez własnej państwowości. Ich suwerenność oparta jest 
na własnej kulturze i ustawodawstwie Unii Europejskiej.
Wielokulturowość to świadome współwystępowanie na tej samej 
przestrzeni dwóch lub więcej grup społecznych o względnie od-
miennych cechach kulturowych, takich jak wygląd zewnętrzny, 
język, religia, układ wartości, przyczyniających się do wzajemne-
go postrzegania odmienności z różnymi tego skutkami.
Na tej podstawie można stwierdzić, iż wielokulturowość nie 
musi odnosić się do kontynentów, może występować również 
na obszarze jednego państwa. Cechują ją: 
 ▪ równe prawa dla różnych grup kulturowych,
 ▪ uzupełnianie i wzajemna stymulacja,
 ▪ otwartość na przenikanie do kultury rodzimej elementów 

kultur sąsiadujących,
 ▪ otwartość i jednocześnie zamknięcie na wpływy innej kultury,
 ▪ fakt, że polityka państw wielokulturowych ma formę mece-

natu, władza w państwie pełni rolę arbitra pomiędzy różny-
mi grupami kulturowymi,

 ▪ w państwie promującym politykę wielokulturowości kultura 
nie jest narzędziem do upowszechniania własnej ideologii.

Przestrzeganie tych wytycznych umożliwia tworzenie wspól-
nego systemu państwowego i społecznego przez różne grupy 
etniczno-kulturowe. Model ten uniemożliwia dominację jed-
nej kultury nad innymi i sprzyja ogólnospołecznej współpracy. 
Funkcjonowanie w zróżnicowanym kulturowo społeczeństwie 
ma zarówno swoje dobre, jak i złe strony. Pozytywnym aspek-
tem wielokulturowości jest możliwość wzbogacenia własnej 
kultury. Z drugiej strony, istnienie różnych doktryn filozoficz-
nych, religijnych i moralnych, związanych z odmiennością 
kultur, może stwarzać sytuacje zagrażające jedności oraz sta-
bilności państwa. 
Wielokulturowość nie służy jedynie tylko do oznaczenia zja-
wiska bądź faktu współwystępowania w określonym społe-
czeństwie oraz społeczności dwóch lub więcej zbiorowości 
wyposażonych w autonomiczne lub odrębne kultury. Wów-
czas mamy do czynienia ze zróżnicowaniem kulturowym. 
Wielokulturowość oznacza, że w społeczeństwie zróżnicowa-
nym kulturowo na gruncie długookresowych i trwałych kon-
taktów międzykulturowych, najczęściej w ramach wspólnego 
obywatelstwa, nastąpiła tak dalece zaawansowana integracja 
społeczno-kulturowa, że wytworzyło się jakościowo nowe 
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społeczeństwo wielu kultur (lub nowej kultury) zdolne do re-
alizacji wspólnych celów, zwane społeczeństwem wielokultu-
rowym. Warto zaznaczyć, że przez długi czas nie dostrzegano 
potencjalnych zagrożeń, jakie wynikają z tego zjawiska, oraz 
skutków ubocznych zmian społeczno-kulturowych. 
Problem zróżnicowania kulturowego dotyczy wielu państw 
europejskich i ma on dwa podłoża. Pierwszym z nich jest wy-
stępowanie w ramach terytoriów państw podporządkowanych 
narodowości i grup etnicznych. Natomiast drugim są migra-
cje, początkowo z byłych kolonii do metropolii, a obecnie  
− o szerszym charakterze oraz wewnątrzunijne. Co za tym 
idzie, wielokulturowość w państwach Europy jest uwarunko-
wana zarówno historycznie, politycznie, jak i demograficznie. 
Polityka wielokulturowości zakłada, że jednostka powinna 
mieć prawo do życia w liberalnej kulturze. Ochrona kultu-
ry przysługuje mniejszościom kulturowym, ale nie imigran-
tom. Mniejszości imigranckie coraz częściej dążą do uznania 
swych praw – również kulturowych – nawet wówczas, gdy nie 
są one zgodne, a czasami wręcz sprzeczne, z zasadami obo-
wiązującymi w państwie przyjmującym.
Przejawem wielokulturowości jest występowanie w Europie 
ponad 60 języków regionalnych i dziesiątek języków, którymi 
posługują się imigranci. Różnorodność językowa Europy na 
poziomie instytucjonalnym świadczy, że wielojęzyczność jest 
traktowana jako wartość dodana i powinna podlegać ochronie 
i promocji. Ma ona dwa elementarne wymiary. Pierwszy to 
fakt, że są używane języki regionalne, a drugi to to, że wielu 
mieszkańców Europy posługuje się więcej niż jednym języ-
kiem. Język jest ważnym narzędziem identyfikacji zarówno 
dla małych grup etnicznych, jak i ogromnych wspólnot regio-
nalnych, z których część dąży do uzyskania niepodległości.  
Z językiem wiąże się budowanie wspólnoty politycznej i kul-
turowej, gdyż jest on instrumentem komunikacji oraz przeka-
zywania norm i wartości. Wspólnota polityczna, w odróżnie-
niu od kulturowej, skłania się ku używaniu jednego języka. 
Tworzy to swoisty dylemat bezpieczeństwa, czy umożliwić 
mniejszościom posługiwanie się swoimi językami, czy na-
rzucić im jeden, państwowy język. Zarówno dominacja jed-
nego języka, jak i daleko idąca różnorodność, są zjawiskami 
niepożądanymi. Z perspektywy bezpieczeństwa kulturowego 
zachowanie wielojęzyczności jest istotne, ponieważ stanowi 
gwarancję stabilności, współpracy, zrozumienia i tolerancji.
Bezpieczeństwo kulturowe, wedle mojej opinii oraz mo-
ich badań, występuje na dwóch płaszczyznach oraz w kilku 
aspektach, zwłaszcza w powiązaniu z różnymi kierunkami 
bezpieczeństwa. W pierwszej płaszczyźnie (państwowej) bez-
pieczeństwo kulturowe ściśle wiąże się z bezpieczeństwem 
militarnym, ekonomicznym, ekologicznym i politycznym. 
To również pewność przetrwania i rozwoju tożsamości naro-
dowej czy religijnej danej społeczności oraz ochrona przed 
obcymi wpływami, a zatem niebezpieczeństwem osłabienia 
spójności wewnętrznej. 
Bezpieczeństwo kulturowe to jednocześnie proces, który ozna-
cza poznawanie i umiejętność identyfikacji zagrożeń, szans oraz 
wyzwań z nim związanych. Bezpieczeństwo kulturowe to pro-
ces pozwalający na identyfikację współczesnych zagrożeń bez-
pieczeństwa międzynarodowego. Do głównych determinantów 
bezpieczeństwa kulturowego można zaliczyć: 
 ▪ ustrój państwa (demokratyczny lub nie);
 ▪ prawa i wolności człowieka;
 ▪ uwarunkowania historyczne;
 ▪ uwarunkowania polityczne;

 ▪ uwarunkowania etniczne oraz plemienne;
 ▪ uwarunkowania religijne;
 ▪ regulacje i relacje międzynarodowe (w tym stosunek do ini-

cjatyw i postanowień organizacji międzynarodowych);
 ▪ dysproporcje rozwojowe (w ramach relacji na linii: centra  

– półperyferie – peryferie).
Jak zostało powiedziane wcześniej, bezpieczeństwo kulturowe2 
ma charakter dualistyczny – odnosi się do sfery państwowej 
(bezpieczeństwo kulturowe państwa) oraz społecznej (bezpie-
czeństwo kulturowe jednostek i wspólnot kulturowych – naro-
dów, grup etnicznych, wspólnot wyznaniowych). Obie te sfery 
sprzężone są ściśle ze sobą, zwłaszcza w aspekcie prawnym, 
bowiem poszczególne przepisy prawne, gwarantując ochronę 
pierwiastków kulturowych istotnych z punktu widzenia państwa, 
zapewniają ochronę elementów kultury istotnych dla jednostki.
Do zagrożeń bezpieczeństwa kulturowego należą m.in. dys-
kryminacja i nietolerancja. Rodzą one poczucie lęku nie tylko 
u jednostek, ale także u całych grup. Do form dyskryminacji 
kulturowej należą m.in.: zakaz swobodnej ekspresji i samood-
twarzania kultury, rasizm, czystki etniczne i kulturowe, kse-
nofobia.
Dyskryminacja kulturowa wiąże się z brakiem akceptacji dla 
odmienności. Skupienie na pewnym obszarze dużej liczby osób 
o odmiennych cechach kulturowych może powodować z jednej 
strony izolacjonizm i marginalizację, a z drugiej wzmocnienie 
resentymentów i nacjonalizm.
Nietolerancja ma różne źródła, odnosi się do różnych przedmio-
tów i przybiera różnorodne formy. Jej przyczynami mogą być:
 ▪ ignorancja,
 ▪ lęki i zagrożenia,
 ▪ poczucie odmienności,
 ▪ typ osobowości,
 ▪ wiek,
 ▪ przesądy,
 ▪ propaganda,
 ▪ system wychowania,
 ▪ zachowania konformistyczne.

Przedmiotem nietolerancji mogą stać się jednostki, grupy 
formalne lub nieformalne, zawodowe, religijne oraz systemy 
wartości, np. religie, ideologie, obyczajowość.
Przejawami nietolerancji są: dystans w stosunku do osoby, 
werbalne i niewerbalne ataki, przemoc fizyczna oraz skłon-
ność do fizycznej eliminacji. Wszystko to może prowadzić do 
zdarzeń lub aktów o charakterze terrorystycznym.
Niezwykle niebezpiecznym przejawem nietolerancji jest nie-
tolerancja systemowa, która zmierza do wyeliminowania ob-
cych czy wrogich elementów, np. dominacja czy ukazywanie 
drugiej kultury lub religii jako lepszej. Skrajnym przykładem 
nietolerancji są konflikty etniczne i religijne oraz poszczegól-
ne zamachy w Europie z lat 2014−2018. W ostatnich latach 
dużo uwagi poświęca się nasilającym się zjawiskom dyskry-
minacji na tle religijnym, które mogą stanowić podstawy do 
interpretacji form i zjawisk terrorystycznych.
W mediach i literaturze funkcjonuje opinia, iż zagrożeniem 
dla kultury europejskiej jest islam, a jego wyznawcy są coraz 
częściej niechcianą grupą społeczną. Napływająca do Europy 
z różnych stron świata ludność muzułmańska jest grupą bar-
dzo zróżnicowaną pod względem kulturowym, językowym  
i religijnym. Muzułmanie często są oskarżani o próbę zdomi-
nowania Europejczyków poprzez narzucanie im swoich war-
tości i zwyczajów; wynika to z faktu, że wyznawcy islamu 
uważają swoją religię za jedynie słuszną i prawdziwą. Takie 
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podejście utrudnia, a nawet uniemożliwia porozumienie, zaś  
w skrajnych wypadkach może wywoływać konflikty.
Państwa europejskie stają obecnie przed problemami wynika-
jącymi ze zmian demograficznych. Duże znaczenie ma proces 
starzenia się społeczeństw oraz migracje ludności. Głównymi 
przyczynami starzenia się społeczeństw są: 
 ▪ malejący współczynnik dzietności,
 ▪ wzrost średniej długości życia,
 ▪ starzejąca się siła robocza. 

Jednym ze sposobów odwrócenia proporcji wiekowych jest 
zwiększenie wielkości migracji. Niesie to jednak za sobą 
zagrożenia nie tylko socjalne, ale także kulturowe. Ludność 
przybywająca do Europy to w większości osoby z innego krę-
gu kulturowego. Starcie się zupełnie odmiennych kultur może 
stać się źródłem napięć na tle etnicznym.

COOL JIHAD  
I RADYKALIZACJA POGLĄDÓW3 
We współczesnych czasach zaznacza się związek pomiędzy reli-
gią, kulturą religijną oraz bezpieczeństwem międzynarodowym. 
Chodzi przede wszystkim o wpływ, jaki na istotę bezpieczeń-
stwa może wywrzeć tak silna religia z rzeszą zagorzałych wy-
znawców, ich radykalizacja oraz podejmowane przedsięwzięcia, 
w tym ataki terrorystyczne. Zasadna jest teza, iż koncepcja isla-
mizmu jest prostsza. Są tam reguły, którym trzeba być posłusz-
nym,  jihad do walki z cywilizacją, której młodzi ludzie nie mogą 
pojąć, niebo, do którego pójdą jako męczennicy, a teraz także 
prawdziwa armia walcząca w świecie, do której można dołączyć 
i rozwiązać swoje problemy egzystencjalne. Nie ma żadnej hi-
storii komplikującej świadomość, żadnej rozpraszającej uwagę 
sztuki, żadnej dwuznaczności i konieczności wyborów, które 
oferuje cywilizacja zachodnia, żadnych wątpliwości co do owo-
ców męczeństwa, żadnej lojalności wobec kraju, w którym się 
wychowali i który dał im darmową edukację. Młodzi ludzie do-
browolnie zgłaszają się na śmierć i giną. Wynika to z osobistych 
aspiracji osób, dla których bycie w centrum uwagi jest czasem 
cenniejsze niż życie. Bycie cool i prowadzenie jihadu jest zja-
wiskiem nowym, które stało się typową odpowiedzią na brak 
perspektyw i poczucie odrzucenia młodzieży muzułmańskiej  
w świecie Zachodu, jest to też forma buntu osób z Zachodu, nie-
związanych z kulturą oraz religią muzułmańską. Widoczny pro-
blem stanowi niezwykła siła propagandy i wymiar informacyjny, 
ukierunkowany nie tylko na młodzież muzułmańską. Dlatego też 
cool jihad można rozpatrywać dwojako. Z jednej strony – jako 
klasyczną „modę” na noszenie określonych ubrań z naszywka-
mi, oznaczeniami etc., zaś z drugiej strony – jako popularność 
zdobywaną na forach internetowych, pokazywanie swoich zdjęć 
z bronią, z innymi bojownikami lub z trwających walk.
Istotne jest również określenie prawdziwego znaczenia radyka-
lizacji jako formy przekazu informacyjnego, potencjalnie pro-
wadzącego do aktów terroru. O radykalizację młodych muzuł-
manów zachodnich często obwinia się ekstremistycznych czy 
też zbytnio konserwatywnych kaznodziejów. Taka interpretacja 
wynika z wielowiekowej tradycji, która za określone działania 
obwinia tajemniczego sprawcę, który jest manipulatorem, udzie-
la sugestii i wykorzystuje młodych adeptów wiary do własnych, 
bliżej nieokreślonych celów. Zawsze jednak, w aspekcie radyka-
lizacji muzułmańskiej, należy odnosić to zjawisko do umiejętne-
go wykorzystywania przekazu religijnego i manipulowania nim.
Ta wersja teorii psychologicznej manipulacji jest przekazywana 
właśnie w ramach teorii radykalizacji. Twierdzi ona, że młodzi 

ludzie – często określani jako „zagrożeni” − stają się ofiarami 
radykalizacji, ponieważ są podatni na informacyjną manipulację, 
propagandę udzielaną im jako lekcję wiary przez charyzmatycz-
ne postacie. Poniekąd tak jest, ale − z drugiej strony − osoby 
podatne na informacyjny wymiar radykalizacji islamskiej same 
przyłączają się do organizacji terrorystycznych, często z powo-
dów osobistych. Sami szukają stron dżihadystów, sami nawią-
zują kontakt z organizacją itp. Dużo niebezpieczniejszym zjawi-
skiem jest celowy werbunek osób niezwiązanych z kręgiem kul-
turowym oraz religijnym świata muzułmańskiego − werbowanie 
osób, które zostały wychowane w kulturze Zachodu i korzystają 
z niej. Bez wątpienia przywódcy dżihadystów starają się promo-
wać atrakcyjność swojej marki, czy też ideologii, i rekrutować 
nowych zwolenników.
Oczywiste jest, że uścisk radykalnego islamu jest połączony 
z odrzuceniem sposobu życia młodych ludzi, a często i całej 
społeczności. Dlatego też pokoleniowy bunt nie będzie od-
nosić się tylko do młodzieży muzułmańskiej. Będzie on sta-
nowić odrzucenie zachodniego społeczeństwa z perspektywy 
konsumenta. Czy jesteś gotów poświęcić pracę, duży samo-
chód, rodzinę, wszystko co masz? − pyta Abdula Raqib Amin  
w sponsorowanym filmie wideo ISIS. Jego poglądy przycią-
gają przeciwników konsumpcyjnej retoryki Zachodu. Do od-
rębnej subkultury młodzieżowej o korzeniach muzułmańskich 
przekaz informacyjny jest już nieco odmienny − Czy jesteś 
gotów poświęcić to w imię Allaha?
Okazuje się, że rozwój indywidualizmu, połączony z wyobco-
waniem, stał się dla organizacji terrorystycznych szansą, z której 
korzystają, indoktrynując i werbując młodych ludzi. Wyobcowa-
nie młodych muzułmanów żyjących na Zachodzie i stworzenie 
koncepcji „urazy” do społeczeństwa tegoż Zachodu logicznie 
stają się głównymi motywami ich zainteresowania organizacja-
mi terrorystycznymi. Niestety, w przeciwieństwie do typowego 
przejawu różnicy pokoleń, związanie się i włączenie w ruch cool 
jihadu może mieć bardzo niszczycielskie następstwa.

TAKTYKA – ZAMACHY 
Po ataku w Barcelonie (17.08.2017 r.), w którym na turystycznej 
ulicy La Rambla zginęło 13 osób, terroryści na tym nie poprze-
stali. Bojownicy afiliowani przez Daesh (określenie w języku 
arabskim tak zwanego Państwa Islamskiego) uderzyli kolejno  
w Katalonii, Norwegii (Turku) i Rosji (Surgut). 
Okazuje się jednak, że zamachów miało być więcej, osoby in-
spirowane przez Daesh lub jego bojownicy miały inny plan, a to, 
co zostało przeprowadzone, to plan awaryjny. Według ostatnich 
doniesień policji 12-osobowa grupa planowała „jeden zamach 
lub kilka ataków” bombowych w Barcelonie. Dżihadyści dys-
ponowali 120 butlami z butanem, które policja znalazła w miej-
scowości Alcanar. 
Już od kilku lat miejsca publiczne stały się jeszcze bardziej 
niebezpieczne, a dokonywanie zamachów jest niezwykle pro-
ste. Nie trzeba już kupować broni palnej czy nawet posiadać 
ładunków wybuchowych. Wystarczy samochód, furgonetka, 
motocykl… Ataki z użyciem pojazdów-pułapek z przeznacze-
niem do misji samobójczych określanych SVBIED (ang. Suicide 
Vehicle-Borne Improvised Explosive Device) dla zamachowców 
zawsze odgrywały ważną rolę. Obecne zamachy udowadniają, 
że ta taktyka jest znacznie efektywniejsza w Europie. Trudna do 
wyśledzenia, łatwa do przeprowadzenia. Dlatego widać w dzia-
łaniach Daesh dynamizację taktyki, choć nie jest ona prioryte-
tem w całościowym obrazie działań taktycznych. 
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PRZEJAWY I FORMY TERRORYZMU

W odróżnieniu do Libii, Iraku i Syrii, gdzie tego typu ataki 
stają się niemal codziennością, w Europie dają one określone 
korzyści i mają znaczący wpływ na sytuację, bowiem gene-
rują chaos, panikę, strach i trudno nad nimi zapanować lub je 
zneutralizować, zaś sam samobójca 
nie ma żadnych ograniczeń. 
Jeszcze dekadę temu islamscy bojow-
nicy, z różnych organizacji, próbowali 
przekazać konkretne żądania poprzez 
przemoc. Losowe ataki na nieuzbro-
jonych cywilów były uznawane za 
nieskuteczne i rzadko stosowane. Po-
nadto atakowano miejsca symboliczne 
i związane szczególnie z koncepcją 
określenia wroga danej grupy (kon-
cepcja bliskiego i dalekiego wroga Al- 
-Kaidy). Daesh atakuje kogokolwiek, 
gdziekolwiek i w jakikolwiek sposób, 
ale z pewnością wskazuje i określa 
grupę docelową jako innowierców, 
niewiernych lub pozbawionych wiary. 
W niektórych magazynach Daesh po-
daje dokładnie nazwiska osób, które 
powinny zostać zabite, i opisuje, jaki 
jest tego powód. Co więcej, nie wska-
zuje już na metodę wykonania same-
go zamachu, bo nie jest to potrzebne. Ostanie lata propagandy  
w szerokim spectrum podpowiedziały, jak przeprowadzać ataki 
i jakimi narzędziami; dały wskazówki, jak wykonać domową 
bombę, gdzie kupić potrzebne materiały, czego użyć, by nie 
wzbudzać podejrzeń, jak dokonywać ataków za pomocą samo-
chodu, gdzie umieszczać ładunki wybuchowe lub jak i kogo 
atakować przy użyciu noża. Okazuje się, że wrogiem może być 
każdy, ważne, by przenieść strefę wojny na obszar europejski.
Atak w Barcelonie oraz oświadczenie agencji prasowej al-Amaq, 
związanej z Daesh, pokazały pojawienie się nowego aspektu  
w działaniach zamachowców i wiązanie ataku z operacją 

hiszpańską na Bliskim Wschodzie. 
W oświadczeniu padło bezpośred-
nie oskarżenie Hiszpanów o udział 
w koalicji i ich działania na Bliskim 
Wschodzie. Hiszpanie zajmują się 
szkoleniem Irakijczyków oraz roz-
prowadzają pomoc humanitarną na 
terenie zniszczonego kraju. 
Można spekulować, że będzie to miało 
dalszy ciąg w wyborze potencjalnych 
miejsc do przeprowadzania zamachów. 
Wcześniej aż tak bezpośrednio z pro-
pagandy Daesh to nie wynikało.
Operacja Inherent Resolve jest opera-
cją wojskową prowadzoną w ramach 
Globalnej Koalicji do walki z tzw. 
Państwem Islamskim na podstawie 
artykułu 51 Karty Narodów Zjedno-
czonych, jak również na prośbę rządu 
Republiki Iraku. Uczestniczą w niej 
też Polacy, zgodnie z postanowieniem 
Prezydenta RP z 17 czerwca 2016 r.  
o użyciu PKW w operacji Inherent  
Resolve w Państwie Kuwejt, Republi-
ce Iraku oraz Państwie Katar. 

Koalicja poniekąd zmusiła Daesh do fragmentacji swoich od-
działów i przeniesienia ich w inne, bardziej niedostępne, tereny. 
Od grudnia 2016 r. dobrym miejscem na działania oraz szko-
lenia werbowników okazała się Libia oraz kierunek wschodni, 

szczególnie: Afganistan, Pakistan oraz kraje azjatyckie (Filipiny, 
Malezja, Bangladesz, Sri Lanka etc.). 
Nowa taktyka Daesh opiera się już nie tylko na czynniku za-
skoczenia, ale wykorzystuje bezpośrednio zaangażowanie euro-
pejskie na Bliskim Wschodzie, osoby związane z siatką starej 
Al-Kaidy oraz innych organizacji. Bardzo ważnym elementem 
jest szkolenie dzieci i młodzieży oraz ich werbunek – w swoich 
materiałach propagandowych Daesh opisuje tę grupę jako cubs 
of the caliphate. Są to młode osoby, zindoktrynowane i gotowe 
do przeprowadzania egzekucji oraz zamachów terrorystycznych 
w różnych zakątkach świata. 

Ryc. 1. Informacje opublikowane przez Daesh w materiałach propagandowych.  
Źródło: Archiwum prywatne.

Ryc. 2. Informacje opublikowane przez Daesh w materiałach propagandowych.   
Źródło: Archiwum prywatne.
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PRÓBA PODSUMOWANIA
Z przeprowadzonych badań oraz analiz 
wynika, że grupy terrorystyczne sprawnie 
odpowiadają na problemy społeczne oraz 
ideologiczne zarówno mieszkańców Eu-
ropy, jak i krajów świata arabsko-muzuł-
mańskiego. Niestety, kultura oraz religia 
w dalszym ciągu cieszą się ich zaintereso-
waniem i są wykorzystywane w propagan-
dzie oraz działaniach terrorystów.
W ostatnich latach można zaobserwować 
zwiększenie się liczby ataków przepro-
wadzanych przez zorganizowane grupy 
terrorystyczne, solo terrorystów lub ataki 
osób zainspirowanych terroryzmem. Są 
one wymierzone przeciwko społeczeń-
stwom oraz dobrom kultury. Większość 
zamachów terrorystycznych miała swoje 
podłoże na tle religijnym. Skierowane są 
one przeciwko kulturze europejskiej ściśle 
związanej z chrześcijaństwem i nasilają się 
w okresach głównych świąt religijnych. 
Konkludując rozważania w tym obszarze, należy podkreślić 
fakt, iż bardzo często religia jest jedynie „zasłoną dymną”, usu-
wając z pola widzenia społeczeństwa ściśle polityczne i eko-
nomiczne problemy, związane ze współżyciem ludzi wywodzą-
cych się z różnych kultur. Problemem nie jest wielość kultur, 
lecz fakt, iż społeczeństwa utraciły wspólny obraz świata. Daw-
ne wartości religijne, patriotyzm, nacjonalizm posiadają w dal-
szym ciągu żywotne więzi regionalne, które się odradzają, po 
tym jak w latach 70. straciły na znaczeniu. W Europie coraz czę-
ściej do głosu dochodzą ruchy nacjonalistyczne i separatystycz-
ne, co w konsekwencji może prowadzić do powstania nowych 
państw i zachwiać tożsamością kulturową regionu. Poważnym 
problemem są również kradzieże dzieł sztuki. Większość z nich 
spowodowana była względami materialnymi, jednak zdarzały 
się również przypadki, kiedy to rabunki miały na celu zwróce-
nie uwagi na niedoskonałość systemu zabezpieczeń. Plagą są 
także akty wandalizmu wobec sztuki. O ile istnieje szansa na 
odnalezienie skradzionych dóbr, o tyle zniszczone arcydzieła 
zostały bezpowrotnie utracone.
Bezpieczeństwo kulturowe powiązane jest również z czynnika-
mi naturalnymi i ekonomicznymi. W celu zachowania dóbr kul-
tury powstają pozarządowe organizacje, mające za zadanie ich 
ochronę, a także uświadamianie społeczeństw. 
Należy podkreślić, iż w ciągu kilku ostatnich miesięcy nie doszło 
w Unii Europejskiej do dużego spektakularnego ataku terrory-
stycznego. Nie oznacza to jednak wyeliminowania powyższego 
niebezpieczeństwa. Zagrożenia te są w dalszym ciągu bardzo 
poważne, o czym świadczą m.in. słowa wypowiedziane w maju 
2018 r. przez Andrew Parkera, szefa brytyjskiego kontrwywiadu, 
przestrzegające przed ,,niszczycielskimi atakami” planowanymi 
przez terrorystów w Europie. Szczegółowy zakres oraz charak-
ter terroryzmu występującego obecnie w UE dobrze ukazuje 
najnowszy raport Europolu pt. TE-SAT 2018, European Union  
Terrorism Situation and Trend Report 2018.
Biorąc pod uwagę praktyczne aspekty działalności polskiej 
Policji, w odniesieniu do opisywanych problemów, współcze-
śnie największy nacisk powinien być położony na zwiększanie 
interoperacyjności. Należy dążyć do zintegrowanego modelu 
systemu szkolenia, kompatybilności systemu dowodzenia oraz 

zwiększania możliwości działania poszczególnych jednostek. 
Niezwykle ogromne znaczenie ma świadomość międzykultu-
rowa oraz znajomość potencjalnych zagrożeń bezpieczeństwa,  
w tym bezpieczeństwa kulturowego. W zakresie badanej pro-
blematyki niezwykle istotne jest realizowanie szkolenia doty-
czącego świadomości i komunikacji międzykulturowej. Obej-
muje ono takie zagadnienia, jak: zmienna kulturowa, kod kul-
turowy, znajomość religii, odmienności religijno-kulturowych. 
Zgodnie z danymi EURPOLU, ataki terrorystyczne (zaznaczone 
na załączonej mapie kolorem czerwonym) oraz osoby areszto-
wane za działalność terrorystyczną (zaznaczone kolorem niebie-
skim) w państwach członkowskich UE w 2017 r. są dalej naj-
większym zagrożeniem bezpieczeństwa, które ciągle wymaga 
adekwatnych działań prowadzonych zarówno przez polską Poli-
cję, jak i w ramach międzynarodowej współpracy służb. 

1 MENA (z ang. Middle East and North Africa) – obszar Bliskiego 
Wschodu i Afryki Północnej.

2 A. Włodkowska, Bezpieczeństwo kulturowe, w: Bezpieczeństwo 
państwa: wybrane problemy, red. K.A. Wojtaszczyk, A. Materska- 
-Sosnowska, Warszawa 2009, s. 149.

3 M. El Ghamari, S. Ozdyk, Medialna propaganda Państwa Islamskie-
go. Czy „cool jihad” faktycznie zagraża Zachodowi?, https://www.
defence24.pl/medialna-propaganda-panstwa-islamskiego-czy-cool-ji-
had-faktycznie-zagraza-zachodowi [dostęp: 14.03.2019 r.].

Summary

Contemporary symptoms and forms of terrorism
In the article there have been presented issues referring to terrorism, which 
was analysed based on both an individual perpetrator - terrorist, as well as 
a collective presentation – as the phenomenon of contemporary, globalised 
world. Reasons and motivations of terrorists, new phenomena essential to 
understand contemporary forms of terrorism were moved closer. There have 
been discussed side effects of the globalization and cultural safety issues as 
well as issues of cool jihad and radicalization of views, tactics of terrorist at-
tacks in last years in reference to the Europol report for the year 2018. More-
over, attention has been paid to desired directions of police actions in the 
context of threats of terrorist character – increase in inter-operational area, 
aspiration to an integrated model of training system, compatibility of the com-
manding system and increase in the possibilities of actions of particular units. 

Tłumaczenie: Renata Cedro

Ryc. 3. Ataki terrorystyczne oraz aresztowania (za działalność terrorystyczną) w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej w 2017 r. Źródło: TE-SAT 2018, European Union Terrorism 
Situation and Trend Report 2018, Europol, www.europol.europa.eu [dostęp: 1.09.2018 r.].
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CHARAKTERYSTYKA AKTYWNEGO STRZELCA
Jest to osoba uzbrojona, używająca przeciwko innym swojej 
broni z celowym skutkiem śmiertelnym, poszukująca w da-
nym miejscu kolejnych ofiar tak długo, dopóki posiada moż-
liwość zabijania. Dysponuje swobodnym dostępem do celów  
i np. amunicją. W odróżnieniu od seryjnego mordercy jej dzia-
łanie nie jest rozciągnięte w czasie. Aktywny strzelec ujaw-
nia się nagle w budynku pełnym nieuzbrojonych osób, czyli 
potencjalnych ofiar. Nie zabija dla materialnych korzyści, nie 
bierze też zakładników, a jedynym jego celem jest zabicie jak 
największej liczby osób, zanim zostanie to uniemożliwione 
przez przybyłe na miejsce jego działania służby.
Osoba tego typu jest najczęściej niestabilna psychicznie oraz 
emocjonalnie, trudno bowiem wyjaśnić jej postępowanie jako 
mieszczące się w granicach jakichkolwiek norm. Poprzez swój 
czyn, na który się decyduje, chce pokazać światu swój bunt, 
zemstę czy też niezadowolenie. Jej działania z reguły kończą 
się samobójstwem, a dodatkowe ofiary wynikają z chęci za-
brania ze sobą do grobu jak największej liczby ludzi. Głęboka 
analiza psychoanalityczna aktywnego strzelca wykracza poza 
ramy opracowania. Można za to na podstawie dotychczaso-
wych przypadków opisać powtarzające się cechy. 
Bez wątpienia, aktywny strzelec jest – ze względu na swoją 
charakterystykę – przeciwnikiem zupełnie innym niż typowy 
bandyta dokonujący napadu z bronią w ręku. Sprawca rzad-
ko zabija w inny sposób niż własnoręcznie (choć zdarzały się 
przypadki podkładania pułapek i bomb), zazwyczaj nie prze-
widuje swojej ucieczki z miejsca działań, przemieszcza się tyl-
ko w poszukiwaniu kolejnych ofiar. Napastnicy tego rodzaju 
często znali w jakimś stopniu zagadnienia związane z taktyką 
i militariami i byli obeznani z obsługą broni palnej, nierzadko 
trenując przed swoją śmiercionośną akcją2.

KONFRONTACJA Z AKTYWNYM STRZELCEM 
Przy zwykłych działaniach przeciwprzestępczych obowiązuje 
zazwyczaj zasada ostrożnego podążania za przestępcą i ocze-
kiwania na przybycie wsparcia. W konfrontacji z aktywnym 
strzelcem takie taktyki, jak izolacja i negocjacje, zwykle sto-

sowane w incydentach rabunkowo-zakładniczych, będą już 
niewystarczające. Napastnik nie przewiduje negocjacji, brania 
zakładników ani ucieczki. Będzie kontynuował zabijanie. Naj-
częściej to coś w rodzaju samobójczego ataku.
Pierwsi na miejscu zdarzenia mogą spotkać się z przeróżnymi 
sytuacjami. Oprócz roli, jaką odegrają w analizie zagrożenia, 
dostarczając wiadomości swojemu dowództwu i innym służ-
bom, samo ich pojawienie się może pozytywnie wpłynąć na za-
staną sytuację, ograniczając niebezpieczeństwo. Jest to po pro-
stu psychologiczna siła oddziaływania munduru, zmniejszająca 
panikę postronnych osób, niosąca nadzieję poszkodowanym, 
często deprymująca napastnika(ów). Dlatego tak istotne jest, 
aby służby jako pierwsze przybyłe na miejsce zachowywały się  
w pełni profesjonalnie, doskonale wiedząc, co i jak mają robić, 
bez biernego oczekiwania na przybycie wsparcia. 
Ponieważ w skład zespołu pierwszych ratowników (ang. first 
responder) wejdą prawdopodobnie najwyżej 3 lub 4 osoby  
(a możliwe jest i 2 funkcjonariuszy lub nawet 1), przechodząc 
do działań, muszą pozostać świadome, że przez dłuższy czas 
będą zdane na własne siły. Powinny więc mieć jak najlepsze 
podstawowe wyszkolenie medyczne, aby być gotowe udzielać 
pomocy nie tylko ofiarom zdarzenia, lecz również i sobie na-
wzajem. Niezmiernie ważne będą też taktyczna wiedza i przy-
gotowanie (także psychiczne), ze znajomością charakterystyki 
zwalczanego niebezpieczeństwa3. 

POSTĘPOWANIE W TRAKCIE DZIAŁAŃ
Co powinni robić pierwsi na miejscu zdarzenia w przypadku 
stwierdzenia działalności aktywnego strzelca? Każda sytuacja 
jest inna, ale można wyróżnić powtarzające się i ważne elementy 
przed interwencją, wykonywane pod presją uciekającego czasu:
 ▪ zebranie jak największej ilości informacji przy wstępnym 

rozpoznawaniu terenu oraz budynku z zewnątrz; 
 ▪ poinformowanie reszty służb o zdarzeniu i tym, co zostało 

wstępnie ustalone; 
 ▪ jeśli nie zdecydowano się na wejście samotne, należy cze-

kać na przybycie wsparcia, jeśli czekanie w tej sytuacji bę-
dzie możliwe; 

AKTYWNY STRZELEC
TAKTYKA DZIAŁANIA 

ZESPOŁU INTERWENCYJNEGO – POLICJA

AKTYWNY STRZELEC (z ang. active shooter ) to osoba najczęściej niestabilna psychicznie i emocjonalnie, usiłująca 
zabić jak najwięcej osób w mocno zaludnionych miejscach i obiektach (szkoły, galerie handlowe, zakłady pracy itp.)  
w krótkim czasie, zazwyczaj używając broni palnej1.

młodszy wykładowca
Zakładu Interwencji Policyjnych CSP

asp. szt. Dominik Władysiak
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 ▪ zabezpieczanie miejsca i przeprowadzanie ewakuacji, w tym 
osób rannych, i udzielanie pomocy4.

Według niemal wszystkich zaleceń, pierwsi na miejscu zda-
rzenia, gdzie działa aktywny strzelec, powinni przechodzić do 
akcji, nie czekając na przybycie wsparcia, w tym oddziałów 
specjalnych.

PROBLEMY, KTÓRE FUNKCJONARIUSZE 
MOGĄ NAPOTKAĆ W TRAKCIE DZIAŁAŃ:
1. Przeciwnik może być wyposażony i wyszkolony w znacz-

nym stopniu, co nie musi być i nie jest regułą. Napastnik 
jednak może posiadać kamizelkę kuloodporną lub broń ma-
szynową i trzeba takie ewentualności uwzględniać. 

2. Absolutna cisza nie oznacza wcale braku działalności ak-
tywnego strzelca i fałszywego wezwania. Rozchodzące się 
strzały wewnątrz budynku mogą być bardzo trudne do usta-
lenia co do źródła i kierunku.

3. Odnajdywane miny oraz pułapki muszą być oznaczane, aby 
kolejne zespoły mogły się nimi zająć. Niektóre z nich mogą 
celowo zostać podłożone z myślą o reagujących funkcjona-
riuszach. Muszą oni to uwzględniać. 

4. Każda kolejna minuta działalności aktywnego strzelca to 
następne ofiary śmiertelne. Aktywni strzelcy często wpa-

dali w panikę w momencie zauważenia przybycia policji, 
co kończyło się ich zabarykadowaniem lub samobójstwem.

5. Ranni wymagają natychmiastowej pomocy, ale głównym 
zadaniem interweniującego jest przerwanie zabijania.  
O rannych trzeba zaraportować, ale jeśli to możliwe, po-
winny się nimi zająć kolejne zespoły. W komunikacji z ran-
nymi trzeba uwzględnić ich stan psychologiczny i dostoso-
wać do niego zadawane pytania. 

6. W przypadku działania kilku drużyn jednocześnie ko-
nieczna jest komunikacja pomiędzy nimi. Gdy drużyny nie 
wiedzą wzajemnie o sobie, może dojść do wymiany ognia 
pomiędzy nimi. Oprócz aktywnego strzelca i uciekającego 
czasu to chaos jest trzecim wrogiem interweniujących.

7. Aktywny strzelec mógł porzucić broń i udawać jedną  
z ofiar, aby uciec w ten sposób z budynku. Niezbędne jest 
więc ustalenie w jakiś sposób, czy wśród rannych/ewaku-
owanych nie ma podejrzanego.

8. W razie napotkania aktywnego strzelca bezpieczniejsze bę-
dzie strzelanie z dołu do góry, co powinno mniej zagrozić 
innym osobom niż strzelanie na ich wysokości.

9. To, czym nie mogą się zająć pojawiający się na miejscu 
działania aktywnego strzelca jako pierwsi, zrobią kolejne 
dołączające się zespoły5. 

2. Przyjęcie systemu numerowania pomieszczeń oraz pozio-
mów danego budynku. 

PLAN BUDYNKU 
SYSTEM NUMEROWANIA

STRONA I UKŁAD

POZIOM 2

POZIOM 1

1 2 3 4

1 2

NUMEROWANIE OD LEWEJ DO PRAWEJ

3. 
Wejścia do pomieszczenia w zespole dwuosobowym. W tej 
taktyce przyjmuje się zasadę 80% zlustrowania, będąc na 
zewnątrz pomieszczenia, pozostałe 20% to zdobycie po-
mieszczenia poprzez wejście do wewnątrz, tzw. atak.

OBSERWACJA 
POMIESZCZENIA

4. 
W przypadku zespołu czteroosobowego, gdy według za-
łożeń w takim zespole należy podjąć działania w celu zlo-
kalizowania i ewentualnego obezwładnienia aktywnego 
strzelca, stosuje się tzw. formację „T-Y”.

Formacja „T-Y”  

dowódca zespołu – kierunkowy

zabezpiecza tył

zabezpieczenie L/P strony

1. 
Określenie lokalizacji zdarzenia, a mianowicie opisanie 
miejsca zdarzenia – PLANU BUDYNKU, w którym znajdu-
je się sprawca.

PLAN BUDYNKU 
SYSTEM NUMEROWANIA

1

3

4

2

LOKALIZACJA ZDARZENIA

ULICA, LOKALIZACJA WEJŚCIA 
GŁÓWNE, PRZEDNIE  

TAKTYKA DZIAŁANIA ZESPOŁU INTERWENCYJNEGO – POLICJA
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AKTYWNY STRZELEC. TAKTYKA DZIAŁANIA POLICJI

1 J. Kudliński, Active Shooter, „Terroryzm” 2010, nr 2, s. 38–40.
2 J. Kudliński, Samotny Dżihad, „MMS Komandos” 2011, nr 6 (215).
3 J. Kudliński, Pierwsi na miejscu zdarzenia, „Komandos” 2010, nr 11 (208).
4 T. Małysta, Konfrontacja z aktywnym strzelcem, „e-Terroryzm.pl” 2012, nr 7.
5 Tamże.
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Zbliżanie się do narożników, skrzyżowań w kształcie litery „L”, 
„T” i skrzyżowań poprzecznych, formacja „T-Y” zabezpiecza 
kąty poprzeczne.

WEJŚCIE DO POMIESZCZENIA

WYJŚCIE Z POMIESZCZENIA

Rys. opracowanie własne autora.

Główną zasadą działania zespołu ratunkowego jest tzw. zabez-
pieczenie całego obszaru – 360 stopni.

Summary

Active shooter. Tactics of emergency teams – the police
In this article there has been described the issue related to an ac-
tive shooter, that is the perpetrator trying to kill as many people 
as possible in highly populated places and facilities. The charac-
teristics of this type of perpetrator has been presented as well as 
tactics of actions of police officers who arrive at the crime scene to 
overpower and apprehend an attacker. Principles and techniques 
to approach the scene of actions of the active shooter have been 
described as well as ways of moving along communication routes 
and tactics of entering and leaving the rooms.

Tłumaczenie: Renata Cedro
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Centrum Szkolenia Policji to jedna z największych szkół po-
licyjnych w kraju, której podstawową działalność stanowi re-
alizacja szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. 
Jednostka dysponuje dobrze wyposażoną infrastrukturą dy-
daktyczną. W dniu 14 marca 2019 r. baza szkoleniowa CSP 
wzbogaciła się o kolejny nowoczesny obiekt – symulatornię 
do działań specjalnych.
Nowo otwarta symulatornia jest przeznaczona przede wszyst-
kim do prowadzenia w Centrum Szkolenia Policji zajęć dydak-
tycznych z obszaru działań minersko-pirotechnicznych oraz 
techniki kryminalistycznej, w szczególności obejmujących de-
tonację ładunków i urządzeń wybuchowych wewnątrz pomiesz-
czeń, a następnie prowadzenie oględzin miejsca wybuchu.
Wśród najistotniejszych cech obiektu warto wymienić m.in. 
dostęp do jego wnętrza z kilku stron oraz umiejscowienie bu-
dynku w konkretnym kontekście topograficznym. Walory te 
umożliwiają wykorzystanie go do wielu symulacji obejmują-
cych oględziny miejsc zdarzeń o charakterze kryminalnym,  

a także ćwiczeń związanych z zabezpieczaniem miejsca zda-
rzenia do chwili oględzin.
Obiekt o specjalnej, żelbetowej konstrukcji, został zbudo-
wany w latach 2017–2018. Wartość inwestycji wyniosła  
365 690,02 zł, a środki na jej realizację zostały zapewnione 
z Programu Modernizacji Policji, Straży Granicznej, Pań-
stwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 
2017–20201.
Centrum Szkolenia Policji jest jedyną jednostką szkoleniową 
w Policji, która realizuje programy kursów specjalistycznych  
i warsztatów wymagających użycia fabrycznych i samodziało-
wych materiałów wybuchowych (MW), jak również środków 
zapalających. Powyższe kursy zostały powierzone do realiza-
cji Centrum Szkolenia Policji odrębnymi decyzjami Komen-
danta Głównego Policji: 
 ▪ decyzja nr 851 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 li-

stopada 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego 
zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu (DŚPW);

WYKORZYSTANIE SYMULATORNI 
DO DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

w doskonaleniu zawodowym 
z zakresu minersko-pirotechnicznego 

POLICJA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ

Kierownik Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP
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SYMULATORNIA DO DZIAŁAŃ SPECJALNYCH

 ▪ decyzja nr 850 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 li-
stopada 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistyczne-
go zakresie podnoszenia umiejętności prowadzenia śledz-
twa po wybuchu (DUŚPW);

 ▪ decyzja nr 19 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 lu-
tego 2010 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego 
zakresie samodzielnego prowadzenia działań minersko-pi-
rotechnicznych (MPAT);

 ▪ decyzja nr 86 Komendanta Głównego Policji z dnia 27 lute-
go 2015 r. w sprawie programu kursu specjalistycznego dla 
techników kryminalistyki (KDTK);

 ▪ decyzja nr 227 Komendanta Głównego Policji z dnia  
30 czerwca 2016 r. w sprawie programu nauczania na kur-
sie specjalistycznym w zakresie rozpoznania minersko-
-pirotechnicznego (DRMP).

Słuchaczami ww. kursów są nie tylko policjanci, ale również 
przedstawiciele instytucji, takich jak:
 ▪ Straż Graniczna,
 ▪ Służba Ochrony Państwa,
 ▪ Żandarmeria Wojskowa,
 ▪ jednostki specjalne WP,
 ▪ prokuratura.

Kursy specjalistyczne wymagające dysponowania odpowied-
nimi pomieszczeniami do prowadzenia tego typu szkoleń, to:
 ▪ kurs specjalistyczny w zakresie prowadzenia śledztwa po 

wybuchu (DŚPW);
 ▪ kurs specjalistyczny w zakresie podnoszenia umiejętności 

prowadzenia śledztwa po wybuchu (DUŚPW);
 ▪ kurs specjalistyczny w zakresie samodzielnego prowadze-

nia działań minersko-pirotechnicznych (MPAT);
 ▪ kurs specjalistyczny dla techników kryminalistyki (KDTK);
 ▪ kurs specjalistyczny w zakresie rozpoznania minersko-pi-

rotechnicznego (DRMP);
 ▪ warsztaty w zakresie prowadzenia śledztwa po wybuchu 

realizowane centralnie w formie innego przedsięwzięcia 
(WDŚPW); 

 ▪ warsztaty w zakresie prowadzenia oględzin miejsc kata-
strof, wybuchów i użycia broni palnej realizowane central-
nie w formie innego przedsięwzięcia (WOMK); 

 ▪ warsztaty dla przedstawicieli prokuratur z zakresu podsta-
wowych zagadnień dotyczących terroryzmu i prowadzenia 
oględzin miejsca zdarzenia po wybuchu (WProk).

Absolwent każdego z kursów powinien być przygotowany do 
wykonywania obowiązków służbowych teoretycznie i prak-
tycznie. Osiągnięcie zakładanych celów kształcenia i pełna 
realizacja treści objętych programem wymaga, aby podmiot 
realizujący kurs dysponował odpowiednimi warunkami orga-
nizacyjnymi oraz technicznymi, określonymi w programach 
kursów, stanowiących załączniki do ww. decyzji Komendanta 
Głównego Policji. 
W każdym programie znajduje się „Lista wyposażenia dy-
daktycznego” – jest to tabelaryczne zestawienie pomocy dy-
daktycznych, materiałów, obiektów i sprzętu niezbędnego do 
właściwego przeprowadzenia zajęć. Dla przykładu w decyzji 
851/2007, wprowadzającej program kursu DŚPW, w punkcie 
01 widnieje wpis „4. Teren otwarty do zajęć praktycznych  
w tym zurbanizowany (budynki z pomieszczeniami przysto-
sowanymi do wysadzania urządzeń wybuchowych)”. Nowo 
otwarty obiekt umożliwia kompleksową i zbliżoną do warun-
ków rzeczywistych realizację ww. programów – szczególnie 
tych zajęć praktycznych z MW, których nie można przeprowa-
dzić w terenie otwartym. Możliwość realizowania w sposób 

zdj. Mariusz Mazewski
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optymalny procesu dydaktycznego dotyczącego metodologii, 
np. prowadzenia oględzin miejsca po wybuchu w pomiesz-
czeniach ma wpływ na jakość przygotowania policjanta do 
realizacji zadań. Jak bowiem wynika z dostępnych danych sta-
tystycznych zdecydowana większość przestępstw z użyciem 
materiałów wybuchowych dotyczy terenu zabudowanego lub 
samych obiektów. 
Podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w przygotowywa-
nych obiektach należy założyć użycie niewielkich ilości mate-
riału wybuchowego, ograniczając jego masę (również w wy-
miarze przelicznika trotylowego) do maksimum 75 g w jednym 
założeniu dydaktycznym. Jest to ilość w zupełności wystarcza-
jąca do wykonania symulacji przy jednoczesnym ograniczeniu 
liczby i zasięgu odłamków. Proponowany układ pomieszczeń 
oraz zabezpieczenie otworów okiennych przesłonami zakłada, 
że odłamki te pozostaną wewnątrz obiektu, co umożliwi uczest-
nikom kursów zbieranie śladów po wybuchu. 
Czynnikami determinującymi skuteczność oddziaływania 
wygenerowanej fali podmuchowej (zespół fali uderzeniowej  
i fal odciążenia) na obiekty budowlane będą skokowy wzrost 
ciśnienia oraz jego działanie w czasie, czyli tzw. impuls fali 
podmuchowej. Teoretyczne obliczenia stref bezpieczeństwa 
w przedmiotowym zakresie są w znacznym stopniu złożone  
i w zasadzie dotyczą zastosowania większych ładunków mo-
gących stwarzać realne zagrożenie oddziaływaniem na struk-
turę obiektów. 
Jak wykazała wieloletnia praktyka, zarówno charakterystyka 
użytkowanych do tej pory obiektów, jak i wielkość stosowa-
nych podczas ćwiczeń ładunków, okazały się w pełni optymal-
ne i zapewniające kompleksowe bezpieczeństwo słuchaczy  
i prowadzących zajęcia. 
Charakter oraz zakres zajęć szkoleniowych zależy od treści 
programowych poszczególnych kursów, które wymagają, aby 
absolwenci nabyli wiedzę i umiejętności w zakresie:
 ▪ rozpoznania materiałów wybuchowych wojskowych, gór-

niczych i samodziałowych;
 ▪ rozpoznania środków inicjujących wybuch;
 ▪ rozpoznania urządzeń wybuchowych pochodzenia wojsko-

wego i samodziałowych;
 ▪ prowadzenia oględzin miejsca zdarzenia po wybuchu i wy-

konania dokumentacji;
 ▪ stosowania metod pracy operacyjnej przydatnych w zwal-

czaniu przestępstw z użyciem MW;
 ▪ wykonywania rekonstrukcji urządzeń wybuchowych z ze-

branych elementów;
 ▪ prowadzenia rozpoznania minersko-pirotechnicznego na 

zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń;
 ▪ stosowania odpowiedniej taktyki i technik przez uprawnio-

nych specjalistów w trakcie działań;
 ▪ ograniczania skutków wybuchu.

Należy zaznaczyć, że żaden z programów nie przewiduje uży-
cia materiałów wybuchowych w budynku lub w jego bezpo-
średnim otoczeniu w obecności słuchaczy. Pozostają oni na 
sali wykładowej, gdzie przedstawiane są im tylko założenia 
do zajęć. Na miejsce ćwiczeń przychodzą dopiero po zakoń-
czeniu czynności dokonywanych tylko przez prowadzących 
zajęcia. Wykładowcy odpowiadają za bezpieczeństwo i skutki 
wybuchu. Ich celem nie jest uszkodzenie konstrukcji budynku, 
ale stworzenie zbliżonej do warunków rzeczywistych sytuacji, 
w celu wykonania np. oględzin po wybuchu, czyli pozosta-
wienie możliwie największej liczby śladów (odłamków) we-
wnątrz obiektu. 

W trakcie zajęć słuchacze najpierw otrzymują wiedzę teore-
tyczną dotyczącą MW, następnie wykładowcy demonstrują 
oddziaływanie dostępnych MW na różne substancje lub obiek-
ty (np. grunt, metal, mur, pojazd itd.). 
W ramach procesu nauczania policyjnego wybuch z założe-
nia nie może naruszyć konstrukcji budynku ani oddziaływać 
destrukcyjnie na zewnątrz. Należy jednak stworzyć sytuację 
zbliżoną do warunków rzeczywistych, co nie jest możliwe do 
osiągnięcia w warunkach poligonowych. Zapisy programowe 
wymagają, aby w trakcie zajęć używać dostępnych MW woj-
skowych, przemysłowych (górniczych) i domowych (samo-
działowych). 
Wokół symulatorni jest kilkanaście metrów wolnej przestrze-
ni. „Zasięg strefy niebezpiecznej” będzie każdorazowo, we-
dług potrzeb, wyznaczany przez wykładowcę oznaczeniem 
ruchomym (taśma, tablice ostrzegawcze zgodnie z rozporzą-
dzeniem Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie 
minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higie-
ny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu 
pracy atmosfery wybuchowej, Dz. U. Nr 138 poz. 931).
Ponieważ w praktyce nie ma dwóch takich samych sytuacji do-
tyczących użycia urządzenia niebezpiecznego, dlatego prowa-
dzący zajęcia będzie stosował się do sytuacji panującej w danej 
chwili, stosując się do przepisów i zasad bezpieczeństwa. 
Do określania stref bezpieczeństwa stosowane są ogólnie do-
stępne wzory obliczeniowe lub bardziej zaawansowane – bę-
dące wynikiem analiz teoretycznych lub badań eksperymen-
talnych. Ich praktyczne zastosowanie jest jednym z elementów 
procesu szkoleniowego na prowadzonych kursach dających 
uprawnienia do samodzielnej pracy z MW. 
Zajęcia w Centrum Szkolenia Policji organizują i prowadzą in-
struktorzy, którzy oprócz szeroko rozumianej wiedzy dotyczą-
cej „zjawiska wybuchu” stosują zasadę tzw. dobrej praktyki 
wynikającej z ich wieloletniego doświadczenia. Proces dydak-
tyczny wspierany jest również przez instruktorów minerstwa 
i pirotechniki z pododdziałów antyterrorystycznych z kraju. 
Są to policjanci na co dzień stosujący zasady bezpiecznego 
obchodzenia się z improwizowanymi urządzeniami wybucho-
wymi. 
Nowo otwarty obiekt z pewnością przyczyni się do bezpiecz-
nego i efektywnego przygotowania policjantów do wykony-
wania zadań służbowych w jednostkach terenowych.

1 A. Kowalska, Symulatornia gotowa do działań, http://www.csp.
edu.pl/csp/aktualnosci/4104,Symulatornia-gotowa-do-dzialan.html 
[dostęp: 19.03.2019 r.].

Summary

The use of simulation room for special actions in 
in-service training from the scope of bomb disposal 
activities
The Police Training Centre is one of the biggest schools in the coun-
try, the basic task of which is the implementation of training and 
in-service training for police officers. The unit has at its disposal well 
equipped teaching infrastructure. On 14 March 2019 PTC teaching 
base was enriched with another modern facility – the simulation 
room for special actions.     

Tłumaczenie: Renata Cedro
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Na początku skupimy się na wariancie łatwiejszym, to jest 
obsłudze broni ręką wiodącą. Zgodnie z przepisami zawarty-
mi w zarządzeniu nr 24 Komendanta Głównego Policji z dnia  
21 lipca 2015 r. w sprawie szczegółowych zasad przyznawania 
i użytkowania broni palnej przez policjantów (Dz. Urz. KGP 
poz. 57, z późn. zm.), policjant ma obowiązek: broń palną nosić 
bez wprowadzania naboju do komory nabojowej i zabezpieczo-
ną, jeśli konstrukcja broni na to pozwala. Policjant może nosić 
broń palną z wprowadzonym nabojem do komory nabojowej 
wyłącznie wtedy, gdy zachodzą szczególne okoliczności uza-
sadniające takie postępowanie, przy zachowaniu szczególnych 
warunków bezpieczeństwa. 
Z uwagi na ten przepis, w większości przypadków przed odda-
niem strzału musimy po dobyciu broni wprowadzić nabój do 
komory nabojowej. 
W warunkach gdy funkcjonariusz jest umundurowany, optymal-
nym sposobem przeładowania broni palnej krótkiej jedną ręką 
jest przeładowanie broni o pas służbowy (fot. 1 i 2).
Aby to skutecznie wykonać, należy po dobyciu broni przy-
łożyć i z odpowiednią siłą docisnąć górną płaszczyznę zam-
ka do górnej krawędzi pasa oraz wykonać energiczny ruch  
w dół.
Ruch ten najlepiej wykonać po skosie w dół (od siebie). Po 
pierwsze, ze względów bezpieczeństwa zawsze się staramy, 
aby wylot lufy nie był skierowany na nasze ciało. Tym bar-
dziej, gdy zamek przemieszcza się po przeładowaniu w przed-
nie położenie. 

OBSŁUGA
BRONI PALNEJ KRÓTKIEJ 

JEDNĄ RĘKĄ

Zakład Interwencji Policyjnych CSP

nadkom. Tomasz Fęcki

Każdy użytkownik broni palnej, czy to funkcjonariusz, czy posiadacz cywilny, powinien doskonalić się w zakresie 
obsługi broni palnej. Opanowanie tych czynności ma istotny wpływ zarówno na bezpieczeństwo posiadacza 
broni i osób postronnych, jak i na skuteczność posługiwania się nią, gdyby doszło do sytuacji wymagającej jej 
użycia. Użycie broni palnej zazwyczaj nie odbywa się w okolicznościach komfortowych, jakie może zapewnić oś 
strzelecka. Jedną z nich jest sytuacja, gdy zmuszeni jesteśmy obsłużyć broń i oddać strzał przy użyciu jednej 
ręki. Powody mogą być różne.  Może to wynikać ze zranienia lub konieczności odpierania ataku, gdy jedna ręka 
jest zajęta. Ręką, która obsługuje broń, może być ręka wiodąca, jak i niewiodąca.

fot. 1

fot. 2
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Po drugie, zapobiegnie to przypadkowemu przytrzaśnięciu 
części ubrania w oknie wyrzutu łusek, co mogłoby doprowa-
dzić do dysfunkcji broni.
Podczas tego ruchu wystająca poza obrys zamka szczerbina 
zaczepi się o krawędź pasa, a stawiany przez nią opór posłuży 
do przeładowania broni. 
Ruch należy wykonać zdecydowanie, w taki sposób, aby nie-
prawidłowe (asekuracyjne) przeładowanie nie spowodowało 
zacięcia broni. 
Przeładowanie broni o pas (z tyłu) w taki sposób, jak poka-
zano na zdjęciu (fot. 1 i 2), może być wykorzystane podczas 
odpierania ataku w krótkim dystansie. Broń jest wtedy z dala 
od napastnika, co utrudnia jej przechwycenie.
Gdy nie mamy dostatecznej ilości miejsca za sobą, np. za nami 
jest ściana, można przeładować broń o pas z przodu (fot. 3 i 4).

Tu też ruch przeładowania wykonujemy po skosie w dół  
(od siebie).
W sytuacji, gdy z jakichś powodów pas nie jest dostatecznie wy-
eksponowany (np. zasłania go kurtka zimowa), można dokonać 
przeładowania o podeszwę buta (fot. 5 i 6). 
Możemy to zrobić w postawie klęczącej. Klękamy na to kola-
no, które odpowiada ręce obsługującej broń. Jeśli przeładowu-
jemy broń prawą ręką, to klękamy na prawe kolano. 
Postępujemy podobnie, jak przy przeładowaniu o pas. Po do-
byciu broni należy przyłożyć i docisnąć górną płaszczyznę 
zamka do powierzchni podeszwy (na wysokości pięty) i wy-
konać energiczny ruch w dół od siebie ‒ w taki sposób, aby 
szczerbina zaczepiła się o podeszwę i siła stawianego przez 
nią oporu posłużyła do przeładowania. 
Są to przykładowe sposoby, ponieważ przeładowania można 
dokonać, zaczepiając szczerbinę broni o dowolny element 

wyposażenia, na tyle trwały i wytrzymały, aby wytrzymał siłę 
sprężyny powrotnej, którą trzeba pokonać podczas czynności 
wprowadzania naboju do komory nabojowej.
Można do tego celu użyć np. kabury (fot. 7 i 8).

fot. 3

fot. 4

fot. 5

fot. 6

fot. 7

fot. 8
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Broń można także przeładować, jak na poniższych zdjęciach 
(fot. 9 i 10). W tym przypadku ściskamy kolanami boczne 
płaszczyzny zamka i wykonujemy energiczny ruch, w dół po 
skosie od siebie.

Po przeładowaniu, w którykolwiek z opisanych wcześniej 
sposobów, broń jest już gotowa do oddania strzału.
Kolejną kwestią związaną z obsługą broni jest wymiana maga-
zynka. Co prawda sporadycznie zdarzały się sytuacje, gdy po-
licjant, używając broni, oddał tyle strzałów, aby opróżnić cały 
magazynek, ale nie można pominąć tej czynności, omawiając 
obsługę jedną ręką.
Jeśli z jakichś powodów pistolet przestaje strzelać (fot. 11), 
upewniamy się, czy jest to skutek braku amunicji, czy może 
jakaś inna niesprawność. W tym celu ściągamy broń do siebie  
i dokonujemy jej kontroli (fot. 11 i 12).

Cofnięty zamek i pusty donośnik magazynka informują nas  
o braku amunicji. W takim przypadku pozbywamy się z chwytu 
broni pustego magazynka (fot. 13).

Kolejną czynnością będzie podpięcie drugiego magazynka. 
Nie ma z tym problemu, gdy obsługujemy broń obiema ręka-
mi. Jedna ręka trzyma pistolet, a druga sięga po pełen maga-
zynek i go podpina. 
W przypadku obsługi jedną ręką, aby podpiąć do broni maga-
zynek, musimy ją na jakiś czas unieruchomić. Najprostszym 
rozwiązaniem, gdy wykonujemy to ręką wiodącą, jest włożenie 
broni z zamkiem zatrzymanym w tylnym położeniu do kabury 
(fot. 14).

fot. 9

fot. 10

fot. 11

fot. 12

fot. 13

fot. 14
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Następnie wyciągamy pełny magazynek z ładownicy (fot. 15)  
i podpinamy go do chwytu (fot. 16).

Energicznie dobijamy magazynek do chwytu (fot. 17).

Gdy magazynek jest już w chwycie, dobywamy broń i dźwignią 
zwalniania zamka zwalniamy zamek do przedniego położenia 
(fot. 18 i 19).

Teraz broń jest już gotowa do strzału.
Drugim sposobem unieruchomienia broni na czas wymiany ma-
gazynka jest umieszczenie jej między udem a podudziem, w po-
stawie klęczącej (fot. 20).

Schodzimy do klęku i po pozbyciu się pustego magazynka sta-
bilizujemy broń (zamek jest w tylnym położeniu). Kolejnym kro-
kiem będzie podpięcie pełnego magazynka (fot. 21).

fot. 15

fot. 16

fot. 17

fot. 18

fot. 19

fot. 20

fot. 21
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Po dobiciu magazynka (fot. 22) wyciągamy uprzednio unierucho-
mioną broń i zwalniamy zamek w przednie położenie (fot. 23 i 24).

Pistolet jest już gotowy do strzału.

Na czas wymiany magazynka można też unieruchomić broń uda-
mi, nieco powyżej kolan (fot. 25, 26 i 27).

Aby magazynek został prawidłowo podpięty do chwytu, najle-
piej jest go energicznie dobić. Dobicie magazynka unierucho-
mionego w kaburze czy w inny opisany wcześniej sposób nie 
zawsze jest wystarczająco silne. Jeśli czas nam na to pozwala, 

fot. 22
fot. 25

fot. 27

fot. 26

fot. 24

fot. 23
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można dla pewności dobić go, uderzając denkiem podpiętego 
do chwytu magazynka np. o udo czy tułów (fot. 28 i 29).

Wszystkie z wymienionych sposobów wymiany magazyn-
ka są skuteczne. Jednak wymiana magazynka, gdy broń jest  
w kaburze, ma tę zaletę, że podczas tej czynności możemy się 
przemieszczać (np. zejść z linii ataku) bez obawy, że broń nam 
wypadnie.
Pozostałe sposoby nie zapewniają nam takiej mobilności.
Osobnym problemem jest obsługa broni ręką niewiodącą. Pro-
blem zaczyna się już przy dobyciu broni, gdyż kabura będzie 
się znajdować po przeciwnej stronie. Ponadto będziemy jesz-
cze musieli ułożyć właściwie dłoń na chwycie pistoletu.
Pierwszym krokiem będzie dobycie broni ręką niewiodącą, po 
uprzednim wciśnięciu blokady kabury, jeśli takową posiada  
(fot. 30). 

Niestety tak dobyta broń po wyciągnięciu z kabury nie będzie 
właściwie leżeć w dłoni (fot. 31).

Aby zmienić chwyt na właściwy, najlepiej będzie unieru-
chomić ją między udami i wówczas odpowiednio ją chwycić  
(fot. 32 i 33).

Następnie pozostaje nam przeładować broń, w któryś z wcze-
śniej wymienionych sposobów.

fot. 28

fot. 29

fot. 30

fot. 31

fot. 32

fot. 33

POLICJA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH ZAGROŻEŃ



                     

21

OBSŁUGA BRONI PALNEJ JEDNĄ RĘKĄ

W celu zmiany chwytu broni na właściwy można dobyty pistolet 
docisnąć do brzucha i przetoczyć go po nim (fot. 34, 35 i 36). 

Obsługując broń ręką niewiodącą, przy wymianie magazynka 
można wykorzystać wcześniej opisane sposoby. Jednak kłopo-
tliwe będzie unieruchamianie broni na czas podpięcia maga-
zynka, w kaburze. Wiązałoby się to bowiem znowu z koniecz-
nością zmiany chwytu.
Dużo sprawniej dokonamy tej czynności, stabilizując broń  
w klęku ‒ między udem a podudziem, lub stojąc ‒ między 
udami. Trzeba też brać pod uwagę fakt, że nie każdy pistolet 
ma zdublowane manipulatory. P99 takowe posiada. Glock ma 
manipulatory na jedną stronę i zazwyczaj praca na zatrzasku 
magazynka czy dźwigni zwalniania zamka spowoduje zmianę 
chwytu, który będziemy musieli poprawić.

Na fotografii nr 37 widać obsługę zatrzasku magazynka pistole-
tu Glock, trzymanego lewą ręką.

Na kolejnym zdjęciu (fot. 38) przedstawiono obsługę dźwigni 
zwalniania zamka lewą ręką.

Aby wypiąć magazynek, musimy skorzystać z zatrzasku. Jed-
nak korzystanie z dźwigni zwalniania zamka nie jest koniecz-
ne, gdyż można go zwolnić w przednie położenie poprzez 
odciągnięcie do tyłu. W tym celu postępujemy tak, jakbyśmy 
chcieli przeładować broń.

***
Z pewnością nie zostały tutaj opisane wszystkie możliwości 
obsługi broni za pomocą jednej ręki. Należy brać pod uwagę 
to, czy dana technika będzie skuteczna w konkretnych oko-
licznościach. Techniki, które nie zawsze się sprawdzają, moż-
na traktować co najwyżej w kategoriach ciekawostki. 
Broń to narzędzie, które może uratować zdrowie i życie zarówno 
użytkownika, jak i innych osób. Aby mogła należycie spełnić swo-
je zadanie, trzeba nabyć umiejętności wykorzystania jej również 
w sytuacjach nietypowych. Pamiętać też należy, że sama wiedza  
o tym, „jak coś zrobić”, nie wystarczy. Tylko regularny trening 
pozwoli osiągnąć zadowalający poziom w zakresie obsługi broni.

zdj. T. Fęcki

fot. 34

fot. 37

fot. 38

fot. 35

fot. 36

Summary

One-handed handgun shooting
Each user of firearms, both policemen and  civilian users, should improve 
skills in the area of handling guns. It is crucial to ensure safety of an owner 
of the gun and bystanders. It also exerts influence on effectiveness of using 
firearms if it is necessary. Usually one does not shoot in as comfortable 
conditions as the shooting range can provide. The article presents how to 
manage a situation if a police officer is forced to shoot one-handed. There 
can be plenty of reasons of such a situation. The policeman can be wound-
ed or has to counter threats when the other hand is busy. The hand can be 
a dominant or non-dominant one. The article also includes photos which 
present how to behave in such situations.

Tłumaczenie: Renata Cedro
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Jest sobota, 15 czerwca, kilka minut po godzinie 23. Patrol  
w składzie sierż. Jan Kowalski oraz mł. asp. Karol Nowak otrzy-
mali zgłoszenie od dyżurnego jednostki, że przy ul. Kopernika 4 
doszło do szarpaniny między dwoma mężczyznami. Po przyby-
ciu na miejsce fakt ten został potwierdzony przez funkcjonariu-
szy, którzy niezwłocznie przystąpili do interwencji. W momen-
cie, gdy mężczyźni zauważyli zbliżający się w ich kierunku pa-
trol, natychmiast przerwali walkę między sobą, a swoją agresję 
skierowali w stronę interweniujących policjantów. Jeden z męż-
czyzn zaatakował rękoma sierż. Jana Kowalskiego, uderzając go  
w okolicę brzucha i twarzy, natomiast drugi, w tym samym czasie, 
podbiegł do mł. asp. Karola Nowaka, złapał go za mundur, a na-
stępnie szarpiąc, przewrócił go na ziemię. Policjanci natychmiast 
przystąpili do obrony oraz odparcia ataku ze strony napastników.  
Sierż. Kowalski zablokował uderzenia, skrócił dzielący go od na-
pastnika dystans, po czym, podcinając mu nogę, obalił go na zie-
mię, a następnie przechodząc na dźwignię łokciową, założył kaj-
danki na ręce trzymane z tyłu. W tym samym czasie mł. asp. No-
wak, przewrócony na ziemię, widząc narastającą agresję ze stro-
ny napastnika, podciął jego nogę, sprowadzając go do parteru,  
a następnie zastosował duszenie. Po zastosowaniu tych technik, 
mężczyzna uspokoił się i zaczął wykonywać polecenia policjan-
ta, który założył mu kajdanki. Obaj mężczyźni zostali zatrzymani  
i przewiezieni do jednostki Policji. 

Była to interwencja, jak tysiące innych, w których uczestniczą 
podczas swojej służby policjanci. Cała interwencja mogłaby 
zakończyć się tragicznie, gdyby nie umiejętności walki wręcz, 

przeszkolenie oraz sprawność fizyczna funkcjonariuszy.  
W tym miejscu należy zaznaczyć, że ustawodawca w art. 11  
ustawy z 2013 r. wymienił cały katalog sytuacji – działań, 
które muszą wystąpić, aby użyć środka przymusu bezpo-
średniego2, dlatego powinniśmy zadać sobie wiele pytań: 
Jak zachowalibyśmy się na miejscu tych policjantów? Czy 
umielibyśmy odnaleźć się w tej sytuacji? Jakie techniki siły 
fizycznej wykorzystalibyśmy podczas tej interwencji przy za-
stosowaniu zasady minimalizacji skutków? Mówiąc o inter-
wencjach policyjnych, należy już na wstępie zaznaczyć, że 
nie ma „złotej techniki”, która zawsze jest skuteczna i nieza-
wodna. Należy pamiętać, że to, jakiej techniki użyjemy, jest 
bezpośrednio uwarunkowane sytuacją, w jakiej się znajdzie-
my. Na potrzeby niniejszego artykułu przeprowadziliśmy do-
browolne i anonimowe badanie ankietowe na terenie trzech 
losowo wybranych przez nas jednostek Policji. Uczestniczyli 
w nim policjanci z różnych wydziałów oraz z różnym stażem 
służby. Celem badania było uzyskanie opinii funkcjonariu-
szy na temat zastosowania technik sztuk walki i skuteczno-
ści podczas interwencji policyjnych. Pierwsze pytanie, jakie 
zadaliśmy w ankiecie, to: Czy uprawiałeś sporty walki przed 
przystąpieniem do Policji? Na to pytanie 27% respondentów 
odpowiedziało twierdząco, natomiast pozostałe 73% stwier-
dziło, że nigdy wcześniej, przed rozpoczęciem służby, nie 
miało kontaktu ze sportami walki. Kolejne pytanie zadane an-
kietowanym dotyczyło oceny rodzaju i skuteczności technik, 
jakich używają podczas służby. Większość policjantów obję-
tych badaniem stwierdziła (aż 86% wskazań), że najskutecz-
niejszą grupą technik są dźwignie oraz duszenia, za niewiele 
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Każdy z nas powinien zdawać sobie sprawę, jak ważnym elementem w pracy policjanta jest sprawność fizyczna, która jest niezbędna do bezpiecznego wykony-
wania zadań służbowych. Najłagodniejszym środkiem przymusu bezpośredniego, jakim dysponują funkcjonariusze Policji, jest siła fizyczna, która może być za-
stosowana w postaci technik transportowych, obrony, ataku oraz obezwładnienia. Siły fizycznej możemy użyć m.in. w przypadku odparcia bezpośredniego, 
bezprawnego zamachu na życie lub wolność policjanta lub innej osoby, wyegzekwowania wymaganego prawem zachowania, ochrony porządku lub bezpie-
czeństwa publicznego, pokonania czynnego lub biernego oporu, a także w sytuacji, gdy musimy przeciwdziałać czynnościom zmierzającym do autoagresji1. 
Jednak jak zastosować najbardziej przydatne elementy technik siły fizycznej podczas interwencji? Mówiąc o tych elementach, warto poruszyć zagadnienie 
walki wręcz, której podstawą są dźwignie, uderzenia, duszenia, unieruchomienia, rzuty i obalenia. Są to techniki, których policjanci uczą się w czasie trwania 
szkoleń, od kursu podstawowego po kursy specjalistyczne.

Zakład Interwencji Policyjnych CSP

mł. asp. Janusz Kaszczyński asp. Andrzej Knor

Zakład Interwencji Policyjnych CSP

ELEMENTY
WALKI WRĘCZ 

W CZASIE INTERWENCJI POLICYJNYCH
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ELEMENTY WALKI WRĘCZ PODCZAS INTERWENCJI

mniej skuteczną (85% wskazań) zostały uznane unierucho-
mienia, skuteczność uderzeń w ocenie respondentów utrzy-
mała się na poziomie 61%, natomiast rzutów i obaleń – na 
poziomie 76%. Jak wskazali ankietowani policjanci, najczę-
ściej stosowanymi i najskuteczniejszymi technikami wobec 
osób naruszających normy prawne i społeczne są według nich 
dźwignie i duszenia, gdyż są one mniej dotkliwe w skutkach 
wobec osoby, na której są stosowane, a ich oddziaływanie na 
organizm człowieka jest wystarczający, aby dana osoba pod-
porządkowała się wydawanym poleceniom. 
Nie można jednoznacznie wskazać, która z poszczególnych 
grup technik jest najskuteczniejsza i najbardziej przydatna 
podczas interwencji policyjnych. Jednak aż 92% ankietowa-
nych policjantów opowiedziało się za koniecznością ich na-
uczania, z uwagi na bezpieczeństwo podczas służby. Ponadto 
policjanci sami zwrócili uwagę, iż „policjant, który nie jest 
regularnie szkolony traci zdobyte umiejętności”. Jak wynika 
z rozkładu odpowiedzi, aż 90% ankietowanych jest przeko-
nanych o potrzebie zwiększenia czasu na szkolenie z zakresu 
systemów walki w czasie kursu podstawowego. Opinii w tej 
kwestii policjanci udzielali w oparciu o własne doświadcze-
nie zawodowe oraz z uwzględnieniem skuteczności systemów 
walki w służbie. Warto zaznaczyć, że policjanci są przekonani 
o potrzebie wprowadzenia na wszystkich rodzajach kursów 
specjalistycznych zajęć z wykorzystaniem systemów walki. 
Takiego zdania jest 88% z nich. Uzasadniając swój wybór 
co do zasadności prowadzenia zajęć z zakresu sztuk walki na 
kursach doskonalenia podstawowego oraz zawodowego, poli-
cjanci podkreślali, że „jest to jedyna okazja do doskonalenia  
w tym zakresie”, jak również, że „dla skuteczności musi być 
trening”. Zwrócili także uwagę, że pozwoliłoby to na podtrzy-
mywanie i poprawienie ich sprawności fizycznej. 
W polskiej Policji obowiązuje obecnie rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 19 czerw-
ca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania 
szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego w Po-
licji3. Według rozporządzenia kurs podstawowy dla policjan-
tów trwa łącznie 142 dni, z czego 139 dni jest poświęconych 
zajęciom programowym. Z tych 139 dni zajęcia z taktyki 
i techniki interwencji zajmują 195 godzin, czyli 17% czasu 
zajęć. Nie jest to dużo, co zauważyli sami policjanci biorący 
udział w ankiecie. Ponadto, jak sami ankietowani zauważy-
li, brak systematyczności uniemożliwia im racjonalny rozwój 
oraz nie pozwala utrwalać nabytych już umiejętności wal-

ki wręcz. Należy przypomnieć, że zgodnie z zarządzeniem 
nr 805 Komendanta Głównego Policji4: „Policjant powinien 
stale doskonalić i uzupełniać swoją wiedzę oraz umiejętności 
zawodowe, a także dbać o sprawność fizyczną”. Jednak, jak 
zauważają sami policjanci w jednostkach macierzystych, zbyt 
mało uwagi przykłada się do szkoleń z zakresu walki wręcz 
oraz posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego, 
co może wynikać z braku sal treningowych oraz doświad-
czonych instruktorów. Problem agresywnych zachowań we 
współczesnym świecie staje się coraz większym wyzwaniem, 
z którym musi się zmagać Policja oraz inne organy stojące 
na straży bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego. 
Policjanci podczas wykonywania obowiązków służbowych 
nagminnie spotykają się z agresywnym zachowaniem osób, 
wobec których podejmowane są interwencje, dlatego tak waż-
na dla życia i zdrowia nas samych oraz innych obywateli jest 
umiejętność skutecznego podjęcia i zakończenia interwen-
cji, szczególnie tych wymagających użycia elementów walki  
z zakresu taktyki i techniki interwencji.

1 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośrednie-
go i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834, z późn. zm.). 

2 Tamże, art. 11.
3 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  

z dnia 19 czerwca 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków 
odbywania szkoleń zawodowych oraz doskonalenia zawodowego  
w Policji (Dz. U. Nr 126, poz. 877, z późn. zm.).

4 Zarządzenie nr 805 Komendanta Głównego Policji z dnia 31 grud-
nia 2003 r. w sprawie „Zasad etyki zawodowej policjanta” (Dz. Urz. 
KGP z 2004 r. Nr 1, poz. 3).

Summary

Elements of the hand-to-hand combat during  
police interventions
The present article concerns issues of applying the physical strength by 
police officers. The authors have presented conclusions of a questionnaire 
referring to the effectiveness of techniques of safe overpowering persons 
during conducted interventions. Police officers of different ages, with the 
different seniority and serving in all sorts of organizational units of the 
Police participated in this test. Authors of the article have analyzed the 
results of the questionnaire and presented conclusions relevant for the 
practice of the daily service in local units.

Tłumaczenie: Renata Cedro

Duszenie od tyłu.
Kajdankowanie w postawie leżącej  
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Dźwignia transportowa łokciowo-barkowa.
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OD STRAŻY OBYWATELSKICH  
DO POLICJI PAŃSTWOWEJ 

(1914–1939)

Na łamach „Kwartalnika Policyjnego” niejednokrotnie poja-
wiały się artykuły dotyczące historii służby policyjnej, które 
przybliżyły czytelnikowi różne aspekty działalności nie tylko 
Policji Państwowej, lecz również innych formacji istniejących 
przed jej powołaniem. Rok 2019 ma jednak szczególny wy-
miar. W lipcu minie 100 lat od czasu, gdy Sejm Ustawodaw-
czy odrodzonej Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę 
powołującą Policję Państwową – służbę, której funkcjonariu-
szom przyszło wykonywać zadania w niełatwej rzeczywisto-
ści rodzącego się po ponad 120-letniej niewoli niepodległego 
państwa. Jubileusz powstania Policji Państwowej to doskonała 

okazja, aby podjąć próbę przedstawienia czytelnikowi zarysu 
historii powołania Policji Państwowej; począwszy od pierw-
szych inicjatyw społecznych mających chronić mieszkańców 
i ich mienie po rozpoczęciu działań wojennych w 1914 r., 
poprzez państwowe formacje służby bezpieczeństwa powo-
łane już w niepodległej Polsce, a skończywszy na krótkiej 
charakterystyce Policji Państwowej. W niniejszym artykule 
autor wspomina również o Policji Województwa Śląskiego, 
formacji, która co prawda była niezależna od struktur Policji 
Państwowej, lecz wykonywała te same zadania na obszarze 
autonomicznego w owym czasie województwa śląskiego.

Kierownik 
Zakładu Interwencji Policyjnych CSP

mł. insp. Grzegorz Winnicki

Fot. 1.

Z KART HISTORII POLICJI
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Wielka Wojna na froncie wschodnim

Na wybuch I wojny światowej miało wpływ wiele czynników. 
Konflikty interesów na płaszczyźnie politycznej, gospodarczej 
oraz społecznej przerodziły się w niosącą śmierć burzę, która 
rozpętała się nad Europą i wkrótce zaczęła pokrywać pasmem 
wojennej pożogi także inne kontynenty1. Początkowo wyda-
wało się, że spór Austro-Węgier z Serbią wywołany zamordo-
waniem w bośniackim Sarajewie następcy tronu habsburskiej 
monarchii rozpocznie kolejny konflikt bałkański. Tak się jed-
nak nie stało, a śmierć Franciszka Ferdynanda dała początek 
zdarzeniom, które zaważyły na losach niemal całego świata,  
w tym ziem polskich2. Formalne wypowiedzenie w końcu lipca 
1914 r. wojny przez Habsburgów kłopotliwemu sąsiadowi z po-
łudnia – Serbii – oskarżanej o wspieranie zamachowców – uru-
chomiło falę wrogich deklaracji, które wkrótce postawiły eu-
ropejskie mocarstwa po przeciwnych stronach frontu3. Wybuch 
wojny podzielił przede wszystkim monarchie, które przyczyniły 
się do wymazania Polski z politycznej mapy świata. Po jednej 
stronie znaleźli się Niemcy sprzymierzeni z Austro-Węgrami,  
a po drugiej Rosjanie4. Rozpoczął się konflikt, który był inny od 
tych, które dotychczas toczono na Starym Kontynencie5. Pod-
czas gorącego politycznie lata 1914 r. w warszawskiej prasie 
wzywano do spokoju, spekulując, że konflikt Austro-Węgier  
z Serbią będzie lokalną wojną. Złudne nadzieje na taki scena-
riusz porzucono wraz z ogłoszeniem mobilizacji w Rosji i wy-
powiedzeniem przez Niemcy wojny caratowi. Stało się również 
jasne, iż jedną z głównych scen wschodniego teatru działań 
wojennych będą ziemie polskie, a Polacy wcieleni do szeregów 
zaborczych armii staną po przeciwnych stronach okopów6. 
W pierwszych tygodniach wojny Rosjanie podjęli na froncie 
wschodnim działania ofensywne na dwóch kierunkach – Prusy 
Wschodnie i Galicja. Ofensywa na kierunku północnym zakoń-
czyła się druzgocącą klęską wojsk carskich, które zostały pobi-
te pod Tannenbergiem (Stębark)7. W drugiej połowie września 
ciężkie walki toczyły się pod Łodzią. Państwa centralne podję-
ły atak na kierunku Warszawa i Dęblin, jednakże przewaga sił 
rosyjskich nie pozwoliła Niemcom wspieranym przez austro- 
-węgierskiego sojusznika na zajęcie stolicy Królestwa Polskie-
go8. Na południu Rosjanie walczący z wojskami austriackimi 
w grudniu zbliżyli się do Krakowa9. Koniec 1914 r. to okres 
stabilizacji w centralnej części frontu wschodniego. Wojska 
niemieckie zajęły Łódź, lecz Rosjanie nadal panowali w stolicy 
Królestwa Polskiego10. Przełomem okazała się operacja prze-
prowadzona przez państwa centralne na początku maja 1915 r. 
w rejonie Gorlic11. Napór wojsk niemieckich i austro-węgier-
skich zmusił Rosjan do szybkiego odwrotu. Wojska państw cen-
tralnych robiły szybkie postępy; po niespełna dwóch miesiącach 
od rozpoczęcia ofensywy Austriacy odzyskali Lwów. Zachęce-
ni sukcesami Niemcy ruszyli w kierunku Warszawy. Pod koniec 
lipca 1915 r. zdobyli kilka kluczowych fortyfikacji zlokalizo-
wanych na południe od stolicy Królestwa Polskiego. Sytuacja 
była na tyle poważna, że głównodowodzący wojskami carskimi 
zdecydował o wycofaniu armii z Warszawy w głąb Rosji. Po 
odwrocie ostatnich jednostek rosyjskich nad ranem 5 sierpnia 
wysadzono ostatnie mosty na Wiśle. Około 6:00 do Warszawy 
wkroczyły pierwsze oddziały niemieckie. Niebawem Rosjanie 
musieli wycofać się z także z Grodna oraz Wilna12. 
Rok 1916 na froncie wschodnim to przede wszystkim letnia 
ofensywa Rosjan skierowana głównie przeciwko wojskom 
austro-węgierskim. Atak sił rosyjskich dowodzonych przez  

gen. Brusiłowa pozwolił na zdobycie Łucka, Brodów, Hali-
cza i Stanisławowa, lecz nieporozumienia w rosyjskim do-
wództwie, kłopoty z zaopatrzeniem oddziałów i jednoczesne 
wzmocnienie habsburskich wojsk przez Niemców sprawiły, 
że ofensywa utknęła. Rezultatem ofensywy było przesunięcie 
linii frontu w kierunku zachodnim o około 70–75 kilometrów 
na Wołyniu i około 120 kilometrów na Pokuciu. Ponowienie 
działań ofensywnych przez Rosjan jesienią nie przyniosło suk-
cesów, lecz jednocześnie okazało się, że bez wsparcia Niem-
ców wojska austro-węgierskie nie są w stanie prowadzić sku-
tecznych działań na froncie13. 
Początek 1917 r. to gruntowne zmiany na rosyjskiej scenie 
politycznej i ponowne ożywienie wiary Rosjan w możliwość 
odwrócenia losów wojny. Uważano, iż utrzymanie demokracji  
w Rosji zależy od silnej i karnej armii, a najlepszym środkiem 
do odbudowania morale żołnierzy będzie sukces kolejnej ofen-
sywy. Rząd zdawał sobie również sprawę z faktu, że zwycię-
stwo armii przywróci wiarę społeczeństwa w wielką Rosję14.  
W połowie roku zaopatrzone przez aliantów oddziały rosyj-

Żandarmeria Krajowa rozpo-
częła swoją działalność na tere-
nie Wielkopolski w początkach 
stycznia 1919 r. Dowództwo 
objął podporucznik Zygmunt 
Wiza. Jednostki wielkopolskiej 
Żandarmerii Krajowej były pod-
porządkowane Komisariatowi 
Naczelnej Rady Ludowej  
i starostom powiatowym.  
W sprawach organizacyjnych 
i wyszkolenia decydujący głos 
miało dowództwo wojskowe.

Komendant Główny Policji 
Województwa Śląskiego  
insp. Leon Wróblewski. Zanim 
w 1923 r. został mianowany 
komendantem autonomicznej 
formacji policyjnej na Śląsku, 
zajmował stanowisko zastępcy 
komendanta Policji Państwowej 
w województwie tarnopolskim.

Zastępca Komendanta Straży 
Obywatelskiej w Warszawie  
inż. Kazimierz Pawłowicz.

Prezes okręgu Towarzystwa Gim-
nastycznego „Sokół” Kazimierz 
Srokowski. W dniu 30 lipca  
1914 r. objął kierownictwo Ko-
mendy Okręgu Straży Obywa-
telskich Zagłębia Dąbrowskiego, 
pierwszej polskiej organizacji 
zajmującej się ochroną porządku  
i bezpieczeństwem ludności.
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skiej armii ruszyły do kolejnej ofensywy. Celem było zdo-
bycie Lwowa. Niestety napór Rosjan wkrótce się załamał,  
a wzmocnione przez Niemców siły austro-węgierskie zmusiły 
Rosjan do chaotycznego odwrotu. Od lipca 1917 r. armia ro-
syjska nie podejmowała już istotnych działań wojskowych15. 
Polacy uczestniczyli w walkach frontowych na wschodzie 
przede wszystkim jako żołnierze Legionów Polskich, które 
od 21 października 1914 r. przez trzy lata dzielnie wspierały 
wojska austro-węgierskie na terenach Rusi Zakarpackiej, na 
Podolu, Wołyniu i Polesiu. Zapał Legionistów do walki opadł 
po tym, jak pojawiła się propozycja włączenia ich do Polskiej 
Siły Zbrojnej (Polnische Wehrmacht)16. Z czasem niemiec-
kie dowództwo zaczęło powątpiewać w lojalność legionistów 
walczących przeciwko Rosjanom. W celu uzyskania jedno-
znacznego stanowiska w sprawie kontynuowania walki ramię  
w ramię z żołnierzem niemieckim zdecydowano się na zaprzy-
siężenia żołnierzy Legionów Polskich na posłuszeństwo cesarzo-
wi i braterstwo broni armii niemieckiej. Większość legionistów 
na czele z Józefem Piłsudskim odmówiła złożenia przysięgi17.  
W konsekwencji żołnierze pochodzący z Galicji zostali wcie-
leni do armii austro-węgierskiej i wysłani na front wschodni, 
natomiast pozostałych, którzy odmówili przysięgi – internowa-
no. Wśród nich znaleźli się Józef Piłsudski i Kazimierz Sosn-
kowski. Kryzys przysięgowy był również powodem podania się 
do dymisji członków Tymczasowej Rady Stanu, którzy w ten 
sposób protestowali przeciwko postawie Niemiec18. 
Na początku grudnia 1917 r. rozpoczęły się rokowania, których 
celem było zawieszenie broni na froncie wschodnim. Z inicjaty-
wą podjęcia rozmów wystąpił rząd bolszewicki, który dopiero 
co objął władzę w Rosji. Oczywiście propozycja bolszewików 
wywołała protesty aliantów, którzy zdawali sobie sprawę, iż 
zawieszenie działań wojennych na wschodzie oznacza możli-
wość przerzucenia części sił niemieckich na front zachodni19. 
Niepokoje społeczne w Niemczech w styczniu 1918 r. napawały 
optymizmem Trockiego, który uznał, iż wewnętrzne problemy 
cesarstwa zmuszą Wilhelma II do wycofania się z walk i wo-
bec tego należy zrezygnować z dalszych rozmów pokojowych. 
Rząd niemiecki zdołał jednak zdławić ruchy rewolucyjne i tuż 
po wygaśnięciu porozumienia o zawieszeniu broni przystąpił do 
ataku na wojska rosyjskie. Lenin uparcie bronił stanowiska, że 
przewaga wojsk niemieckich jest tak duża, iż walki doprowadzą 
do klęski armii rosyjskiej, a tym samym położą kres rządom bol-
szewików20. Jego determinacja dała efekt w postaci podpisania 
przez bolszewicką Rosję traktatu pokojowego 3 marca 1918 r. na 
warunkach określonych przez Niemcy21. Po podpisaniu pokoju 
większość niemieckich jednostek została skierowana do walk na 
zachodzie Europy. Zadaniem sił pozostawionych na wschodzie 
było egzekwowanie postanowień traktatu pokojowego; przede 
wszystkim o charakterze ekonomicznym22. 

Inicjatywy społeczne w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa i porządku publicznego  
na terenie Królestwa Polskiego podczas  
I wojny światowej w latach 1914–1915

Wojenny zamęt i niestabilna sytuacja stanowiły główne deter-
minanty powoływania na terenie Królestwa Polskiego komi-
tetów obywatelskich, które były przejawem polskiej oddolnej 
inicjatywy społecznej23. Komitety powoływały straże oby-

watelskie jako organy wykonawcze, odpowiedzialne zazwy-
czaj za utrzymanie bezpieczeństwa mieszkańców; zwłaszcza  
w okresie przejściowym, czyli do czasu ustanowienia nowych 
władz okupacyjnych lub powrotu dotychczasowej admini-
stracji. Pierwsze straże pojawiły się na ziemiach Królestwa 
Polskiego już w końcu lipca 1914 r. w leżącym przy granicy 
Zagłębiu Dąbrowskim, które jako rejon rozwinięty gospodar-
czo w pierwszej kolejności było narażone na atak ze strony 
wojsk państw centralnych. Kolejne tego typu formacje oby-
watelskie zajmujące się ochroną mieszkańców powoływano  
w innych rejonach wraz z przesuwaniem się linii frontu. Wraz ze 
stabilizacją sytuacji władze okupacyjne rozwiązywały straże.  
W przypadku Zagłębia Dąbrowskiego w części zajętej przez 
Austriaków straże likwidowano już pod koniec 1914 r., na-
tomiast w rejonach znajdujących się pod okupacją niemiecką 
tego typu formacje rozwiązano z początkiem lipca 1915 r. For-
malne rozwiązanie straży nie wszędzie oznaczało ich likwi-
dację. W Zagłębiu faktyczną działalność straży prowadzono 
nadal w zrzeszeniach społecznych. Dzięki temu przez cały 
okres okupacji istniał szkielet organizacyjny, który umożliwił 
ponownie podjęcie oficjalnej działalności w 1918 r.24 

W Kielcach utworzył się Komitet Obywatelski pod przewodnictwem pre-
zydenta miasta. Na zdjęciu członkowie Komendy Straży Obywatelskiej 
działającej pod auspicjami kieleckiego Komitetu Obywatelskiego.

Konny patrol graniczny. Od 1 listopada 1924 r. Policja Państwowa 
sukcesywnie przekazywała Korpusowi Ochrony Pogranicza wschodni 
odcinek granicy państwa. Z uwagi na niepokoje na granicy polsko-so-
wieckiej jako pierwsze przekazano odcinki granicy w województwach 
nowogródzkim, wileńskim i wołyńskim. Proces przejmowania wschod-
niej granicy Rzeczypospolitej zakończył się na początku 1926 r.

Fot. 6.

Fot. 7.
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Zależność pomiędzy sytuacją na froncie a stosunkiem władz 
zaborczych do inicjatywy powoływania przez Polaków straży 
obywatelskich można zobrazować na przykładzie Warszawy. 
Komitet Obywatelski miasta Warszawy utworzył się samo-
rzutnie już na początku sierpnia 1914 r. Przedstawiciele pol-
skich elit społecznych stolicy Królestwa Polskiego byli świa-
domi, że wojna przyniesie wiele problemów, a w najgorszej 
sytuacji będą najubożsi. Wobec tego należało podjąć przede 
wszystkim działania charytatywne. Początkowo nie informo-
wano Rosjan o powołaniu Komitetu25. Zdawano sobie jed-
nak sprawę, że dłuższe działanie w konspiracji nie przynie-
sie korzyści i wkrótce poinformowano rosyjskiego dowódcę 
frontu o powołaniu Komitetu. Rosjanie zaaprobowali jego 
działalność26. W październiku 1914 r., gdy istniało ryzyko 
zajęcia stolicy Królestwa Polskiego przez wojska niemiec-
kie, Rosjanie poczynili przygotowania do opuszczenia War-
szawy; między innymi ewakuowano więźniów politycznych 
i wypuszczono pospolitych przestępców. W związku z tym 
Komitet Obywatelski miasta Warszawy zwrócił się do Rosjan 
z propozycją utworzenia milicji obywatelskiej, która mogłaby 
pomóc w utrzymaniu porządku, również na wypadek wyco-
fania się wojsk carskich27. Początkowo władze rosyjskie nie 
zgadzały się na utworzenie polskiej formacji zajmującej się 
zapewnieniem bezpieczeństwa, jednakże gdy postępy wojsk 
niemieckich okazały się na tyle niepokojące, że zakładano 
opuszczenie Warszawy, rosyjski generał-gubernator polecił 
Komitetowi zorganizować Straż Obywatelską. Od godzin noc-
nych 11 października i przez cały następny dzień trwały prace 
mobilizacyjne członków Straży. Powstrzymanie impetu wojsk 
niemieckich w centralnej części frontu zmieniło sytuację.  
W nowych okolicznościach Rosjanie polecili przerwać prace 
nad organizacją Straży. Pomimo zakazu prace organizacyjne 
trwały nadal w konspiracji. 
Ofensywa gorlicka Niemiec i Austro-Węgier w maju 1915 r. 
gruntownie zmieniła sytuację wojsk carskich. W lipcu 1915 r. Ro- 

sjanie zdali sobie sprawę, że ewakuacja z Warszawy jest niemal 
pewna. W tych okolicznościach wyrażono zgodę na organizo-
wanie Straży Obywatelskiej. W związku z tym, że wiele prac 
organizacyjnych prowadzono wcześniej bez zgody władz rosyj-
skich, oficjalne powołanie Straży nastąpiło bardzo szybko. Kie-
rownictwo Straży objął Stanisław Popowski. Sprawnie obsa-
dzono także inne kluczowe stanowiska28 oraz rozpoczęto akcję 
werbunkową29. Podstawowym zadaniem Straży Obywatelskiej 
było zapewnienie bezpieczeństwa publicznego mieszkańców 
Warszawy. Poza tym do jej zadań należały sprawy sanitarne 
oraz czynności prawno-administracyjne30. Podczas wykonywa-
nia zadań służbowych strażnicy posiadali broń i odznakę, które 
po zakończeniu służby pozostawiali na komisariacie31. 
W nocy z 4 na 5 sierpnia 1915 r. Rosjanie opuścili urzędy  
i posterunki. Na ich miejscu pojawili się członkowie Straży 
Obywatelskiej. Po wkroczeniu wojsk niemieckich do stoli-
cy Królestwa okupanci uznali Straż za formację wykonującą 
czynności policyjne32. Niebawem władze niemieckie zaczęły 
przejawiać wobec Straży niechętne stanowisko. Postanowio-
no zastąpić ją nową policją, która pozostawałaby pod ścisłym 
zarządem niemieckim. Akcja nie spotkała się jednak z pozy-
tywnym odzewem polskiego społeczeństwa, więc ostatecznie 
nie doszło do likwidacji Straży. Niemniej jednak sukcesywnie 
ograniczano jej kompetencje33. 
Atak wojsk niemieckich w centralnej części frontu wschod-
niego był także impulsem do utworzenia w Łodzi, w począt-
kach sierpnia 1914 r., Milicji Obywatelskiej mającej zapew-
nić bezpieczeństwo w mieście opuszczanym przez rosyjskie 
wojsko i policję34. Milicje Obywatelskie powstawały również  
w podłódzkich gminach, między innymi w Chojnach i Rudzie 
Pabianickiej35. 
W sierpniu 1914 r. powstał Lubelski Miejski Komitet Oby-
watelski36, który w 1915 r. powołał Milicję Obywatelską. Jej 
zadaniem było zapewnienie porządku w mieście opuszczanym 
przez władze rosyjskie. Zdając sobie sprawę z powagi sytuacji 

Utworzona pod koniec maja 1921 r. Żandarmeria Górnego Śląska była formacją pomocniczą sądów polowych. Żandarmi wykonywali przede 
wszystkim czynności śledcze, ale również zajmowali się służbą na rzecz bezpieczeństwa ludności. Wielu żandarmów znalazło się później  
w szeregach powołanej w czerwcu 1922 r. Policji Województwa Śląskiego.
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na froncie, Rosjanie z uznaniem przyjęli inicjatywę Komitetu. 
Działalnością Milicji kierowała autonomiczna sekcja Lubel-
skiego Miejskiego Komitetu Obywatelskiego37. Niestety już 
pierwszy okres działalności Milicji – organizacji społecznej 
– wykazał jej nieudolność; część milicjantów porzuciła nawet 
służbę. Na miejsce Milicji Obywatelskiej powołano formację 
o charakterze zawodowym – Straż Obywatelską38. Utworzo-
na we wrześniu 1915 r. Straż była samodzielnym wydziałem 
magistratu. Również ta formacja nie przetrwała długo, gdyż 
już w końcu października 1915 r. rozwiązali ją Austriacy, 
którzy opanowali Lublin39. Zadania dotyczące utrzymania 
bezpieczeństwa i porządku w mieście przejęły instytucje au-
stro-węgierskie40. Zdarzały się wyjątki: w Radomiu władze 
austro-węgierskie zezwoliły na dalszą działalność tamtejszej 
Milicji Miejskiej41. 
Poza komitetami obywatelskimi działającymi lokalnie we 
wrześniu 1914 r. powstał Centralny Komitet Obywatelski42. 
Była to organizacja o znacznie bardziej rozbudowanej struk-
turze, która miała swoje odpowiedniki na szczeblu guberni, 
powiatów, okręgów, miast oraz gmin. Główną płaszczyzną 
działalności Centralnego Komitetu Obywatelskiego było 
niesienie pomocy ludności43. Centralny Komitet Obywatel-
ski pośredniczył chociażby w uzyskaniu przez łódzki Komi-
tet Obywatelski pożyczki miejskiej, która była niezbędna, 
aby udzielić pomocy zwolnionym z pracy robotnikom tam-
tejszych fabryk44. Powstające na różnych szczeblach komite-
ty powoływały straże obywatelskie wspierające władze oku-
pacyjne w utrzymaniu porządku publicznego45. Pracami ko-
mitetów miejskich zazwyczaj kierowali burmistrzowie, a na 
wsiach przewodniczącymi byli wójtowie. Powoływane przez 
komitety straże czy też milicje mające zapewnić bezpieczeń-
stwo mieszkańców były często wspierane przez członków 
straży pożarnych46. W skład struktur Centralnego Komitetu 
Obywatelskiego weszło ostatecznie 9 komitetów gubernial-
nych, 48 powiatowych, 6 okręgowych, 91 miejskich i około 
400 gminnych47.

Zabór austro-węgierski i niemiecki

Działalność komitetów obywatelskich powoływanych przez 
Polaków w pierwszym roku wojny oraz podporządkowanych 
im straży była ograniczona w zasadzie do ziem Królestwa Pol-
skiego. W zaborze austro-węgierskim istniały co prawda róż-
nego rodzaju policje miejskie, jednakże ich funkcjonowanie 
nie było wynikiem spontanicznej działalności ludności pol-
skiej w związku z rozwojem sytuacji militarnej. Działały one 
w ramach struktur samorządowych na podstawie przepisów 
ustawy gminnej z 1866 r., która wskazywała, że do zakresu 
działalności gmin należy między innymi czuwanie nad bezpie-
czeństwem osób i mienia48.
Wyjątek stanowił Lwów, gdzie spodziewano się konfliktu Pola-
ków z ludnością ukraińską. Wobec ryzyka walk polsko-ukraiń-
skich Polacy podjęli działania zmierzające do powołania straży 
obywatelskiej. Co prawda regulamin i projekt struktury organi-
zacyjnej straży spotykały się z aprobatą austriackiego namiest-
nika i szefa Policji, jednakże sytuacja na froncie uniemożliwiła 
wprowadzenie planów w życie. Niebawem udało się jednak 
zorganizować straż mającą charakter obywatelski. W ostatnim 
dniu sierpnia 1914 r. powołano Miejską Straż Obywatelską, któ-
rej zadania nie różniły się zasadniczo od wykonywanych przez 
tego typu formacje na ziemiach Królestwa Polskiego. Strażnicy 
dbali o porządek publiczny na terenie miasta oraz współpraco-
wali z rządowymi organami bezpieczeństwa. Wkrótce okazało 
się, że siły Miejskiej Straży Obywatelskiej nie są adekwatne 
do potrzeb. W związku z tym na początku września utworzo-
no Milicję Miejską, w której pełniło służbę około 500 osób. Po 
wycofaniu się ze Lwowa Austriaków i zajęciu miasta przez woj-
ska rosyjskie zarówno Miejska Straż Obywatelska, jak i Milicja 
Miejska zostały rozwiązane w końcu października 1914 r. jako 
pozostałość po panowaniu austriackim49. 
Na Pomorzu wraz z ogłoszeniem stanu wojennego niemieckie 
władze wojskowe roztoczyły nadzór nad działaczami polskimi, 

Komenda warszawskiej Straży Obywatelskiej. Na rękawach członków straży widoczne opaski, które noszono podczas służby jako znak 
rozpoznawczy formacji.
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których aktywność mogłaby doprowadzić do zamieszek. W To-
runiu pojawiły się afisze w języku niemieckim i polskim nawo-
łujące do wstępowania w szeregi armii niemieckiej. Mobilizacja 
nie spotkała się z odzewem ludności polskiej, a polecenia władz 
wypełniano najczęściej jedynie w takim zakresie, aby nie na-
razić się na represje. Władze niemieckie zdawały sobie sprawę 
z powagi sytuacji i możliwości wystąpień Polaków przeciwko 
zaborcy, więc roztoczono ścisły nadzór na polskimi aktywi-
stami50. Polska prasa apelowała o zachowanie spokoju, zdając 
sobie sprawę, że Niemcy są dobrze przygotowani do podjęcia 
działań mających stłumić antywojenne wystąpienia Polaków51. 

Milicje miejskie (1916–1919)

Dominacja militarna państw centralnych na froncie wschod-
nim od maja 1915 r. doprowadziła do wyparcia Rosjan z tere-
nu Królestwa Polskiego i podziału tych ziem na dwie okupa-
cje: niemiecką i austriacką. Pod panowaniem Niemców zna-
lazło się trzy piąte terytorium Królestwa, w tym Warszawa. 
Na okupowanym przez Niemców terenie, nazwanym General-
nym Gubernatorstwem Warszawskim, funkcjonowały władze 
wojskowe oraz zarząd cywilny na czele z naczelnikiem ad-
ministracji, który podlegał generałowi-gubernatorowi. Policję 

podporządkowano władzom cywilnym. 
Za utrzymanie porządku publicznego 
odpowiadała przede wszystkim niemiec-
ka żandarmeria, oddziały Landsturmu  
i tajna policja polowa. 
Pozostała część ziem Królestwa dosta-
ła się w ręce monarchii Habsburgów52. 
Stolicą generalnego gubernatorstwa bę-
dącego pod władzą Austro-Węgier były 
początkowo Kielce, a z początkiem paź-
dziernika 1915 r. – Lublin. Podobnie jak 
na terenach okupowanych przez Niem-
ców także Austriacy zorganizowali za-
równo władze wojskowe, jak i cywilne. 
Podstawowym zadaniem władz cywil-
nych było utrzymanie porządku na zaję-
tych terenach oraz sprawna eksploatacja 
zasobów na potrzeby wojenne cesarstwa. 
Po deklaracji cesarzy Niemiec i Austro-
-Węgier w listopadzie 1916 r. zapowiada-
jącej powstanie niepodległego, lecz pozo-
stającego w silnym sojuszu i zależności 
od obu monarchii Królestwa Polskiego 
rozbudowano pion cywilny kosztem 
władz wojskowych53. 
Zarówno na terenach znajdujących się 
pod panowaniem niemieckim, jak i na 
ziemiach okupowanych przez Austria-
ków uznano, że komitety obywatelskie 
oraz podległe im straże mogą okazać się 
użyteczne. Należało jednak ograniczyć 
zarówno ich autonomię, jak i kompeten-
cje54. Przyjęto rozwiązanie zmierzające 
do przekształcenia straży w zawodowe 
milicje miejskie jako formacje wyko-
nawcze magistratów, które były podpo-

rządkowane władzom okupacyjnym. Milicje miejskie zostały 
więc organami wykonawczymi cywilnych organów zarzą-
dzających w generalnych gubernatorstwach warszawskim  
i lubelskim. Milicjanci zostali umundurowani i uzbrojeni; naj-
częściej w broń białą55. Ciężar finansowania milicji miejskich 
spoczywał na zarządach miejskich. Jednostki milicji powstały 
głównie na terenach Królestwa Polskiego i były formacjami 
autonomicznymi56, kontynuującymi w większości przypad-
ków działalność straży lub milicji o charakterze obywatelskim. 
Na przykład w Warszawie, w rozkazie dziennym nr 1 z dnia 
1 lutego 1916 r., naczelnik Milicji Miejskiej określił wprost 
członków Milicji jako spadkobierców Straży Obywatelskiej57. 
Biorąc pod uwagę początkowe braki w umundurowaniu, 
członkowie Milicji Miejskiej wyróżniali się nosząc opaski58. 
Uzbrojenie wydawano funkcjonariuszom Milicji sukcesyw-
nie. W Warszawie członkowie Milicji zostali wyposażeni  
w szable dopiero po kilku miesiącach działalności59. Do zakre-
su zadań milicjantów należały przede wszystkim sprawy po-
rządkowe, sanitarne60, przemysłowe, handlowe i budowlane61. 
Spośród milicji miejskich działających w latach 1916–1919 na 
szczególną uwagę zasługuje Milicja Miejska miasta Warsza-
wy. Była to formacja wyróżniająca się zarówno rozbudowaną 
strukturą organizacyjną, jak i sprawnością działania. Z tych 
powodów w 1917 r. część milicjantów z Warszawy oddele-
gowano do innych miast, aby dzielili się swoim doświadcze-
niem zawodowym w zakresie budowy milicyjnych struktur 

Posterunek graniczny zwany „grzybkiem”.

Łukowska Milicja Powiatowa. Organizatorem struktur tej formacji zajmował się komisarz 
Edward Grabowiecki oddelegowany do tego zadania z warszawskiej Milicji Miejskiej.

Fot. 10.
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organizacyjnych. Rozpoczęto również wiele działań, które  
w efekcie były zaczynem budowy jednolitej formacji policyj-
nej w niepodległej Polsce. Warto podkreślić, że doświadczenia 
zawodowe w warszawskiej Straży Obywatelskiej, a następnie 
w Milicji Miejskiej, nabywali między innymi Marian Borzęc-
ki i Henryk Wardęski. Pierwszy z nich piastował w latach 
1923–1926 urząd komendanta głównego Policji Państwowej, 
natomiast drugi był w latach 1922–1929 zastępcą komendanta 
głównego62. Stanisław Okulicz, który 1 grudnia 1918 r. objął 
urząd komisarza Rządu Polskiego na powiat warszawski, był 
wcześniej nadkomisarzem Milicji Miejskiej63. 
Organizacja służby i struktury poszczególnych jednostek mili-
cji były podobne. W zależności od warunków lokalnych teren 
miasta dzielono na rejony, w których organizowano komisariaty 
lub posterunki. Służba wewnętrzna miała charakter logistyczny, 
natomiast służba zewnętrzna polegała przede wszystkim na wy-
konywaniu zadań prewencyjnych i porządkowych. Milicjanci  
z reguły wykonywali niezbędne czynności na miejscu popełnie-
nia przestępstwa, natomiast typowa służba kryminalna była do-
meną władz okupacyjnych. Wyjątkiem był Lublin, gdzie w struk-
turach tamtejszej Milicji Miejskiej powołano wydział śledczy64.
Jak już wspomniano, milicje miejskie działały na obszarach 
zarządzanych przez magistraty. Wyjątek stanowiła Łukow-
ska Milicja Powiatowa powołana na wniosek Rady Powia-
towej Opiekuńczej przez niemieckiego naczelnika powiatu 
łukowskiego. Milicjantów rozlokowano w sześciu okręgach, 
gdzie współpracowali z wiejskimi strażami honorowymi, 
które pełniły funkcję pomocniczą. Funkcjonariuszy milicji 
obowiązywała terytorialność. Łukowska Milicja Powiatowa 
była organem wykonawczym wszystkich oddziałów urzędu 
powiatowego, które kierowały do niej swoje polecenia za po-
średnictwem komisarza instruktora. Milicjanci wykonywali 
również polecenia wójtów, sprawowali nadzór nad prostytucją 
oraz dozorowali ruch ludności na wsiach. W przypadku spraw  
o charakterze kryminalnym, zwłaszcza zbrodni, milicjanci za-
bezpieczali miejsce zdarzenia oraz dowody popełnienia prze-
stępstwa, przyjmowali zawiadomienie, a następnie przekazy-
wali je niezwłocznie właściwej jednostce żandarmerii. Żan-
darmeria miała również prawo żądać, aby milicja przekazała 
jej prowadzone dochodzenia. 
Przykład Łukowskiej Milicji Powiatowej zainspirował pierw-
szego prokuratora przy królewsko-polskim Sądzie Okręgo-
wym w Siedlcach do wystąpienia w październiku 1917 r. do 

naczelników powiatów w Siedlcach, Garwolinie i Sokołowie 
z inicjatywą utworzenia milicji powiatowych. Niestety pomysł 
nie spotkał się z przychylnością władz niemieckich65.
Kres działalności milicji miejskich nastąpił w 1919 r., kiedy 
to na podstawie rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych 
warszawską Milicję Miejską oraz pozostałe tego typu jednost-
ki przekształcono w Policję Komunalną66.

Koncepcje Tymczasowej Rady Stanu oraz Rady 
Regencyjnej w sprawie polskich formacji służby 
bezpieczeństwa i ochrony porządku publicznego

Spór pomiędzy Austro-Węgrami a Serbią wywołany zama-
chem na arcyksięcia Franciszka Ferdynanda, traktowany po-
czątkowo jako kolejny konflikt bałkański, przerodził się w kil-
kuletnią wojnę światową. Przedłużające się walki wymagały 
od oponentów zarówno rekrutów, jak i zasobów do produkcji 
związanej z potrzebami armii. Ponad dwa lata po wybuchu 
wojny, na początku listopada 1916 r., cesarz austro-węgier-
ski oraz cesarz niemiecki wystąpili z propozycją utworzenia 
marionetkowego państwa polskiego pod patronatem Niemiec. 
Deklaracja cesarzy miała zachęcić Polaków z okupowanych 
przez państwa centralne ziem Królestwa Polskiego do wstępo-
wania w szeregi armii austro-węgierskich i niemieckich67. Ofi-
cjalne stanowisko obu cesarzy zostało wyrażone w odezwie 
z 5 listopada 1916 r.68, która zapowiadała również przejęcie 
przez Polaków administracji na okupowanych ziemiach Kró-
lestwa Polskiego69. W grudniu 1916 r. powołano w Warszawie 
Tymczasową Radę Stanu70. Była to polska instytucja zależna 
od władz austriacko-węgierskich i niemieckich. W jej skład 
wchodziło 25 członków: 15 z Generalnego Gubernatorstwa 
Warszawskiego i 10 z ziem okupowanych przez władze Austro- 
-Węgier71. Członkowie Tymczasowej Rady Stanu podali się do 
dymisji po kryzysie przysięgowym, czyli odmowie złożenia  
w lipcu 1917 r. przez część legionistów przysięgi na wierność 
cesarzom Austro-Węgier i Niemiec. Tymczasową Radę Stanu 
zastąpiła trzyosobowa Rada Regencyjna72, której kompeten-
cje łączyły się przede wszystkim ze sprawami szkolnictwa  
i wymiaru sprawiedliwości. Na początku lutego 1918 r. Rada 
Regencyjna powołała Radę Stanu Królestwa Polskiego73. 

Eksponaty zgromadzone w muzeum Komendy Wojewódzkiej Policji 
Państwowej w Poznaniu.

Eksponaty zgromadzone w muzeum przestępczości Komendy Głównej 
Policji Państwowej.

Fot. 12. Fot. 13.
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Drażliwym tematem w relacjach z władzami austro-węgierski-
mi oraz niemieckimi była kwestia powołania polskiej służby 
bezpieczeństwa74. W styczniu 1917 r. przedstawiciele Tym-
czasowej Rady Stanu postulowali powołanie Krajowej Straży 
Bezpieczeństwa Publicznego. Niestety wniosek utknął wraz 
z innymi sprawami w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. 
Można jednak założyć, że aktywność Rady w obszarze bezpie-
czeństwa miała wpływ na poszerzenie kompetencji polskich 
milicji miejskich, bowiem milicjanci otrzymali wówczas pra-
wo do wymierzania kar policyjnych oraz zarządzania policyj-
nych środków przymusowych. 
Członkowie Tymczasowej Rady Stanu nie prezentowali jed-
nolitego stanowiska co do kształtu przyszłej polskiej formacji 
bezpieczeństwa. Część pragnęła instytucji o charakterze cen-
tralnym, natomiast przeciwnicy takiego rozwiązania dążyli do 
powołania małych, autonomicznych policji gminnych i wiej-
skich. Intensywne prace nad powołaniem polskiej służby bez-
pieczeństwa prowadził Jan Stecki piastujący urząd ministra 
spraw wewnętrznych w rządzie Jana Kucharzewskiego75. We-
dług przyjętych założeń istniejące już milicje miejskie i gmin-
ne miały stanowić etap przejściowy. Zdawano sobie sprawę, iż 
tworzenie polskiej scentralizowanej formacji wykonującej za-
dania policyjne jest kwestią wrażliwą. Polska policja nie mogła 
być postrzegana jako narzędzie wymierzone przeciwko oku-
pantom76. Przy wciąż wyczekującym stanowisku władz austro- 
-węgierskich i niemieckich w styczniu 1918 r. w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych opracowano etatowy plan policji, który 
zakładał 12 000 etatów. Niestety propozycja strony polskiej 
została odrzucona. Sytuacja uległa zmianie po zawarciu po-
koju brzeskiego. Na ziemiach Królestwa Polskiego, zwłaszcza  
w części znajdującej się pod panowaniem Austro-Węgier, do-
szło do manifestacji i strajków. Zdarzały się przypadki rozbra-
jania żołnierzy i żandarmów. Jednocześnie członkowie Milicji 
Miejskiej sprzyjali demonstrantom. Pod koniec marca 1918 r. 
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych uzgodniono, że przyszła 
polska policja powinna być zorganizowana na wzór wojskowy  
i podporządkowana ministrowi spraw wewnętrznych. Za spra-
wy bezpieczeństwa, w tym kierowanie policją, na poziomie ob-
wodu (województwa) mieli odpowiadać prezydenci obwodów, 
a w powiatach starostowie. Osobne rozwiązanie przyjęto dla 
Warszawy i Łodzi, gdzie planowano sformować dyrekcje po-

licji podległe nadburmistrzom. Wydzie-
lone komisariaty zamierzano utworzyć 
w Lublinie, Częstochowie i Sosnowcu. 
Zgodnie z założeniami projektu, wyż-
szych funkcjonariuszy zaliczono do 
pracowników państwowych. Zakładano 
także możliwość powoływania formacji 
zarządzanych przez władze komunalne 
z zakresem kompetencji dotyczących 
spraw drogowych, budowlanych i zwią-
zanych z ruchem. Nadzór nad tego typu 
służbami miał sprawować właściwy 
miejscowo starosta, nadburmistrz lub 
prezydent obwodu. Pomimo normalizacji 
stosunków pomiędzy Radą Regencyj-
ną a władzami okupacyjnymi zarówno 
Niemcy, jak i Austriacy nie kwapili się 
do przekazania spraw bezpieczeństwa 
publicznego polskiej administracji. Jako 
argument podawano trudną sytuację na 
froncie oraz kłopoty gospodarcze. 

Kolejny projekt z lipca 1918 r. nie różnił się zasadniczo od po-
przedniego. Dodatkowo zwrócono się do władz okupacyjnych 
o skierowanie do polskiej policji w charakterze instruktorów 
Polaków pełniących służbę w austro-węgierskiej i niemieckiej 
armii lub żandarmerii oraz o przekazanie na potrzeby nowej 
formacji odpowiedniej ilości broni palnej i białej. Realizacja 
planu utworzenia polskiej policji miała rozpocząć się wraz  
z początkiem października 1918 r. Pojawił się jednak problem 
braków kadrowych. W drugiej połowie października rozpa-
trywano jeszcze dwie możliwości – powołanie policji jako 
organizacji centralnej lub milicji municypalnych podporząd-
kowanych władzom samorządowym. Ostatecznie górę wzięło 
pierwsze rozwiązanie, a koronnym argumentem decydującym 
o przyjęciu modelu scentralizowanego był brak odpowiednio 
przygotowanych kadr na szczeblu samorządowym. Państwową 
Straż Policyjną podporządkowaną Ministerstwu Spraw We-
wnętrznych miały tworzyć upaństwowione milicje miejskie. 
Nie wykluczono jednak możliwości przekazania w przyszłości 
zarządom komunalnym pewnych zadań o charakterze policyj-
nym. Ostateczny kształt państwowej służby bezpieczeństwa 
miała określić ustawa. Tym razem na przeszkodzie w sfina-
lizowaniu prac stanęły przede wszystkim poważne problemy 
wewnętrzne, z jakimi zmagali się Habsburgowie i Hohenzol-
lernowie. Ich konsekwencje były odczuwalne również na zie-
miach Królestwa Polskiego oraz w zaborach niemieckim i au-
stro-węgierskim. W Warszawie sformułowano nowy gabinet 
pod kierownictwem Józefa Świerzyńskiego. Dotychczasowe 
uzgodnienia przestały mieć jakiekolwiek znaczenie77. 

Końcowy okres Wielkiej Wojny

Jesienią 1918 r. monarchia Habsburgów nie miała już realnych 
możliwości, aby zapobiec dążeniom niepodległościowym na-
rodów wchodzących w skład imperium78. Trzęsąca się w po-
sadach władza nie miała także realnych sił, które mogłyby 
utrzymać odpowiedni poziom poczucia bezpieczeństwa79. Od 
końca października 1918 r. żandarmi austro-węgierscy opusz-
czali swoje posterunki i wracali do domów. Część placówek 

Obiad w policyjnej szkole okręgowej w Stołpcach, które było miastem powiatowym  
w ówczesnym województwie nowogródzkim. Szkoły okręgowe Policji Państwowej były 
przeznaczone dla przodowników i posterunkowych. Za ich organizację i odpowiedni poziom 
nauczania odpowiadał komendant okręgowy.
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została zlikwidowana przez miejscową ludność80. Na terenie 
Małopolski starano się opanować chaotyczną sytuację, powo-
łując już na początku września 1918 r. Milicję Obywatelską, 
którą niebawem przekształcono w Małopolską Straż Oby-
watelską81. Wydarzenia na terenie zaboru austro-węgierskie-
go nabrały rozpędu po deklaracji członków Koła Polskiego  
w wiedeńskim parlamencie, którzy oświadczyli, że są obywa-
telami państwa polskiego. Część przedstawicieli polskiej sce-
ny politycznej, nie czekając na wyniki rozmów z władzami 
austro-węgierskimi, wzięła sprawy we własne ręce. W końcu 
października 1918 r. w Krakowie powołano Polską Komi-
sję Likwidacyjną, która uchwaliła, że ziemie polskie leżące  
w obrębie monarchii Habsburgów należą do państwa polskie-
go. Komisja przejęła tymczasową władzę na terenie Galicji 
Zachodniej, chociaż w niektórych przypadkach była to jedy-
nie władza nominalna82. Równie aktywni byli działacze ukra-
ińscy, domagając się od Austriaków przekazania im Małopol-
ski Wschodniej, co już niebawem miało doprowadzić tam do 
starć polsko-ukraińskich83. W opanowaniu sytuacji starały się 
pomóc władze Polskiej Komendy Wojskowej w Krakowie, 
powołując na początku listopada 1918 r. Dowództwo Straży 
Bezpieczeństwa Polskiej Komisji Likwidacyjnej dla Galicji  
i Śląska84. W zakresie służby bezpieczeństwa i w sprawach ad-
ministracyjnych Straż podporządkowano władzom powiato-
wym oraz ogólnopolskim. W grudniu 1918 r. rozkazem Szta-
bu Generalnego Wojska Polskiego formację przemianowano 
na Żandarmerię i określono zakres terytorialny jej działania. 
Ograniczał się on do obszaru działania Wojskowego Okrę-
gu Generalnego w Krakowie. Nie bacząc na protest Polskiej 
Komisji Likwidacyjnej, zadania w zakresie bezpieczeństwa  
i administracji przekazano dowódcom wojskowym. Dowódz-
two Żandarmerii zorganizowano przy Okręgu Generalnym  
w Krakowie, natomiast w terenie ustanowiono jednostki 
szczebla okręgowego i powiatowego, a w wybranych miejsco-
wościach posterunki85. Jednym z najbardziej istotnych zadań 

Żandarmerii była walka z plagą napadów rabunkowych, któ-
rych intensywność wzmogła się na przełomie 1918 i 1919 r. 
Rabunkom sprzyjały okoliczności związane z zakończeniem 
działań wojennych. Część żołnierzy opuszczała swoje jednost-
ki na własną rękę i wracała do domów, nierzadko z bronią86. 
Wzrost przestępczości mobilizował także miejscową ludność, 
która organizowała różnorodne milicje lub straże obywatel-
skie, aby chronić domostwa przed rabunkami. Z czasem część 
jednostek Żandarmerii zlikwidowano lub ograniczono ich stan 
osobowy87. Brak nakładów finansowych, niski stan osobowy 
oraz słabe wyszkolenie żandarmów sprawiły, że wysiłki tej 
formacji nie wpłynęły znacząco na poprawę bezpieczeństwa 
mieszkańców Małopolski88. 
W przypadku Małopolski Wschodniej sytuacja była jeszcze 
bardziej skomplikowana, gdyż do podporządkowania sobie 
tych terenów pretendowali zarówno Polacy, jak i Ukraińcy. 
Konflikt interesów polityków polskich i ukraińskich przerodził 
się wkrótce z walki na słowa w walkę zbrojną89. Iskrą, która 
roznieciła tlący się od dłuższego czasu ogień, było opanowa-
nie przez Ukraińców na przełomie października i listopada  
1918 r. Lwowa, gdzie pokaźną siłę stanowili żołnierze austro- 
-węgierskiej armii narodowości ukraińskiej90. Miasto zostało 
odbite przez Polaków po trzech tygodniach, jednakże wyparci 
z niego Ukraińcy oblegali je do końca marca 1919 r.91 Zanim  
w mieście rozgorzały walki, przy wojskowej Komendzie 
Obrony Lwowa powstał pierwszy oddział Żandarmerii Obro-
ny Lwowa92. Na początku grudnia 1918 r. stworzono jednolitą 
strukturę terenową Żandarmerii Galicji Wschodniej z Głów-
nym Dowództwem we Lwowie. Ponieważ był to już okres 
walk polsko-ukraińskich, żandarmerię podzielono na dwa 
korpusy – krajowy i polowy. Korpus polowy działał na tyłach 
frontu, gdzie wykonywał zadania policyjno-wojskowe. Na 
początku 1919 r. dowództwo żandarmerii lwowskiej zostało 
połączone z żandarmerią krakowską93. Na terenie Małopolski 
Wschodniej funkcjonowały tymczasowo także inne formacje 

Kurs podoficerski Żandarmerii Krajowej Śląska Cieszyńskiego, która w latach 1918–1922 odgrywała wiodącą rolę wśród formacji policyjnych  
na terenie Księstwa Cieszyńskiego. Poza wykonywaniem funkcji służby bezpieczeństwa żandarmi prowadzili także działalność wywiadowczą.  
W lipcu 1922 r. Żandarmeria Krajowa Śląska Cieszyńskiego stała się częścią Policji Województwa Śląskiego.

Fot. 15.
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obywatelskie, których zasadniczą rolą 
było chronić ludność przed skutkami za-
mętu wywołanego walkami. Jedną z nich 
była Rządowa Straż Bezpieczeństwa94.
We Lwowie istniała również żeńska for-
macja paramilitarna – Milicja Obywatel-
ska Kobiet, której zaczątkiem był oddział 
kurierek działających w okresie listopa-
dowych walk95. Jedną z nich była Stani-
sława Paleolog, która w odrodzonej Rze-
czypospolitej stała się pierwszoplanową 
postacią policji kobiecej. Milicja Oby-
watelska Kobiet była podporządkowana 
utworzonej przez władze lwowskiego 
magistratu Miejskiej Straży Obywatel-
skiej. Milicjantki podzielono na trzy gru-
py. Każdej z grup przypisano określone 
zadania:
 – służba łącznikowa;
 – utrzymanie porządku w mieście;
 – udział w bezpośredniej walce. 

Na przełomie grudnia 1918 r. i stycznia 
1919 r. powołano Ochotniczą Legię Ko-
biet, która w odróżnieniu od Milicji Oby-
watelskiej Kobiet była formacją o charak-
terze wojskowym; uzbrojoną, opłacaną  
i umundurowaną. Do zadań członkiń Le-
gii należało pełnienie służby wartowni-
czej przy obiektach wojskowych i patro-
lowanie miasta96. 
Małopolska Wschodnia była rejonem 
szczególnie doświadczonym przez kon-
flikty zbrojne. Dopiero co zakończyła się 
na froncie wschodnim I wojna światowa, 
a już rozgorzały walki polsko-ukraińskie. 
Ich koniec nie oznaczał spokoju, gdyż 
wkrótce doszło do starć polsko-bolsze-
wickich. To właśnie rozwój wypadków 
w konflikcie Polski i Rosji bolszewickiej 
miał wpływ na przekształcenie w pierw-
szej połowie 1920 r. Miejskiej Straży 
Obywatelskiej we Lwowie w zmilitary-
zowaną Ochotniczą Legię Obywatelską, 
której zadaniem było pełnienie służby 
wartowniczej i patrolowej. Milicja Oby-
watelska Kobiet stała się wówczas czę-
ścią Ochotniczej Legii Kobiet. Od paź-
dziernika 1920 r. sytuacja na tym terenie 
zaczęła się stabilizować. Z czasem coraz 
sprawniejsza organizacja administracji, 
w tym również państwowych organów 
policyjnych, sprawiła, że Milicję Obywa-
telską Kobiet rozwiązano w 1922 r.97 
W Wielkopolsce i na Pomorzu nie było 
polskich organizacji, które mogłyby na-
tychmiast przejąć sprawy bezpieczeństwa. Zakładano jednak, 
iż utworzenie ich będzie konieczne w perspektywie włączenia 
tych ziem do suwerennej Polski. U schyłku działań wojennych 
sytuacja w Wielkopolsce, podobnie z resztą, jak i w całych 
Niemczech, była coraz bardziej skomplikowana. W celu złago-
dzenia napięcia wśród mieszkańców Wielkopolski zapropono-
wano utworzenie wspólnej formacji bezpieczeństwa składającej 

się z przedstawicieli ludności niemieckiej, 
polskiej i żydowskiej. Wynikiem koope-
racji było powołanie w dniu 11 listopada 
1918 r. Straży Obywatelskiej. Niebawem 
ze Straży wycofali się Niemcy i Żydzi, 
twierdząc, że organizację zdominowali 
Polacy. Pod koniec listopada członków 
Straży Obywatelskiej wcielono do powo-
łanej również w listopadzie 1918 r. Straży 
Ludowej. Obszar jej działania objął nie 
tylko Wielkopolskę, lecz także Pomorze98 
i Górny Śląsk99. Straż Ludowa podlegała 
Naczelnej Radzie Ludowej. Była formacją 
zorganizowaną na wzór wojskowy, a jej 
głównym zadaniem było utrzymanie ładu, 
porządku i bezpieczeństwa publicznego 
ludności, bez względu na narodowość.  
W powiatach nadzór nad działalnością 
Straży powierzono powiatowym radom 
ludowym. Służbę w Straży traktowano 
jako obowiązek obywatelski. Preferowano 
kandydatów z przeszkoleniem wojsko-
wym, członków Towarzystwa Gimna-
stycznego „Sokół”100, bractw strzeleckich  
i skautów. Służba była płatna; koszty 
utrzymania formacji ponosiły władze po-
wiatowe i miejskie. W trakcie wykonywa-
nia zadań strażnik posiadał legitymację,  
a jego znakiem rozpoznawczym była 
opaska na lewym ramieniu. Po zakończe-
niu służby legitymacja była deponowana  
u przełożonego101. W dniu 29 grudnia  
1918 r., kiedy trwało już Powstanie Wiel-
kopolskie102, członkowie Straży Ludo-
wej zajęli siedzibę niemieckiego Prezy-
dium Policji, które z początkiem stycznia  
1919 r. stało się pierwszą organizacją 
polskiej służby bezpieczeństwa na tere-
nie zaboru pruskiego. W innych miejsco-
wościach zapewnienie bezpieczeństwa 
mieszkańców zostało przekazane magi-
stratom. Rolą władz miejskich było zor-
ganizowanie umundurowanych policji 
komunalnych. Powołując tego typu for-
macje, korzystano ze wzorców niemiec-
kich. Na terenach wiejskich – również 
korzystając z doświadczeń niemieckich 
– przystąpiono do organizowania jedno-
stek Żandarmerii Krajowej. Organiza-
cja Żandarmerii nie przebiegała jednak 
bez problemów. Jednym z nich był brak 
kandydatów z doświadczeniem w peł-
nieniu służby o charakterze policyjnym, 
ponieważ Polacy w szeregach niemiec-
kiej żandarmerii należeli do rzadkości. 

Żandarmeria Krajowa rozpoczęła swoją działalność na terenie 
Wielkopolski na początku stycznia 1919 r. W związku z planem 
odzyskania Pomorza, w lecie 1919 r. rozpoczęło się tworzenie 
kolejnej brygady Żandarmerii Krajowej, której zadaniem było 
objęcie służby bezpieczeństwa na Pomorzu. Nową jednostkę – 
nazwaną Brygadą II Żandarmerii Krajowej – rozlokowano po-
czątkowo w Inowrocławiu i okolicach103, a jesienią przeniesio-

Nadkom. Jan Schuch – Komendant 
Głównej Szkoły Policyjnej w Warszawie, 
a następnie Komendant Szkoły Szere-
gowych w Mostach Wielkich. W 1936 r. 
Komendant Główny Policji Państwowej 
powołał Policyjną Komisję Szkolną, 
której członkiem został Jan Schuch; 
wówczas już w stopniu inspektora.

Podinsp. W. Sobolewski kierował refera-
tem wyszkolenia Komendy Głównej Poli-
cji Państwowej, komórki odpowiedzialnej 
za organizację szkolnictwa, zakładanie 
szkół policyjnych i wydawanie dla nich 
przepisów, a także prowadzenie nadzoru 
nad procesem szkolenia funkcjonariuszy. 
W 1928 r. został wyznaczony do pełnie-
nia roli komendanta półrocznego kursu 
śledczego zorganizowanego w Instytucie 
Kryminologicznym przy Dyrekcji Policji 
w Wiedniu. W zajęciach uczestniczyło  
31 oficerów policji reprezentujących 
Komendę Główną Policji Państwowej, 
komendy wojewódzkie oraz Policję  
Województwa Śląskiego.

Fot. 16.
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no na tereny graniczące bezpośrednio z Królestwem Polskim104.  
W sprawach organizacyjnych i wyszkolenia Żandarmeria Kra-
jowa była podporządkowana dowództwu wojskowemu, nato-
miast w kwestiach dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa 
Komisariatowi Naczelnej Rady Ludowej, a w powiatach staro-
stom105. Żandarmi byli umundurowani i uzbrojeni106. 
Krach niemieckiego cesarstwa zaktywizował także polskich 
działaczy na Pomorzu. W połowie listopada 1918 r. powstała 
Organizacja Wojskowa Pomorza, której trzon stanowili człon-
kowie „Sokoła”107. W Toruniu powołano Polską Radę Ludo-
wą, która nie tylko starała się koordynować działania Polaków  
w mieście, lecz także była w stałym kontakcie z polskimi ośrod-
kami w stolicy Wielkopolski oraz w Gdańsku108. Członkowie 
Rady natychmiast przystąpili do zorganizowania Straży Oby-
watelskiej, której zasadniczym zadaniem była ochrona miesz-
kańców miasta. Nie było to zadanie łatwe, gdyż na tym terenie 
poza pospolitymi kryminalistami rabunków dopuszczali się zre-
woltowani żołnierze niemieccy oraz jeńcy rosyjscy powracający 
z niemieckiej niewoli. Wrogość wobec Polaków manifestowali 
także członkowie niemieckiego Grenzschutzu. Rolą Straży była 
również ochrona polskiej ludności w trakcie wieców. Podob-
nie jak w przypadku Organizacji Wojskowej Pomorza zasad-
niczy trzon toruńskiej Straży stanowili członkowie „Sokoła”.  
W związku z porzuceniem koncepcji powstania zbrojnego na 
Pomorzu przystąpiono do organizacji Straży Ludowej. W jej 
składzie znaleźli się przede wszystkim członkowie „Sokoła”, 
tajnej Organizacji Wojskowej Pomorza oraz weterani zakoń-
czonej wojny. Przez kilka miesięcy prace prowadzono w kon-
spiracji. Od maja 1919 r. działalność toruńskiej Straży Ludowej 
stała się jawna. Zintensyfikowano także werbunek kandydatów. 
Znaczna część członków Straży miała doświadczenie wojsko-
we wyniesione ze służby w armii niemieckiej. Niestety byli 
to przede wszystkim żołnierze pełniący służbę wojskową na 
najniższych stanowiskach. Oficerskich szlifów w niemieckim 
wojsku dosłużyło się jedynie czterech członków Straży. Braki 
kadrowe w korpusie oficerskim starano się rekompensować po-
przez organizację własnego kursu oficerskiego, na który skie-
rowano dwadzieścia osób. Członkowie Straży Ludowej nie 
posiadali mundurów. Za znak rozpoznawczy służyła im biała 
opaska z polskim i niemieckim napisem. Potwierdzeniem przy-
należności do Straży była legitymacja podpisana przez szefa 
niemieckiej administracji i polskiego męża zaufania. Porozu-
mienie zawarte z władzami niemieckimi wykluczało noszenie 
przez członków Straży Ludowej symboli narodowych. Proble-
mem było uzbrojenie. Jego część stanowiła broń pochodząca 
z przemytu oraz zakupiona od niemieckich żołnierzy jeszcze 
w okresie konspiracji. Po zalegalizowaniu działalności Straży 
Ludowej władze niemieckie przyznały co prawda członkom tej 
formacji broń, jednakże jej ilość nie zaspokoiła potrzeb109. 
Straż Ludowa odegrała bardzo ważną rolę w okresie przejmo-
wania przez Polaków władzy z rąk ustępującej administracji 
niemieckiej. Patrolowano wówczas tereny przy kluczowych 
obiektach, skrzyżowaniach i ulicach. Przejęcie władzy w To-
runiu odbyło się 18 stycznia 1920 r. i pomimo obaw przebiegło 
spokojnie. W tym samym dniu toruńska Straż Ludowa została 
zmilitaryzowana i prawdopodobnie wówczas jej członkowie 
zaczęli otrzymywać pensję za pełnioną służbę. Niebawem 
Straż Ludowa w Toruniu została rozwiązana, a jej miejsce 
zajęła Żandarmeria Krajowa110. Toruń nie był jedynym po-
morskim miastem, w którym funkcjonowała formacja parami-
litarna zajmująca się ochroną bezpieczeństwa mieszkańców. 
Z reguły tego typu organizacje powstawały najszybciej i były 

najliczniejsze na tych terenach, gdzie istniały polskie trady-
cje niepodległościowe, a ludność polska stanowiła większość 
mieszkańców111. Przykładem jest Chełmża, gdzie 16 listopada 
1918 r. powołano Straż Bezpieczeństwa112. W Gdańsku działał 
Podkomisariat Narodowej Straży Ludowej, przy którym po-
wstał Wydział Straży Ludowych113. 

Formacje służby bezpieczeństwa w odrodzonej 
Polsce – Milicja Ludowa i Policja Komunalna

Jesień 1918 r. była szczególnie burzliwym okresem na scenie 
politycznej Europy. Rozpad monarchii, które dotychczas dzier-
żyły władzę zaborczą, stworzył realne możliwości odbudowy 
Polski. W Warszawie istniał co prawda ośrodek polskiej władzy 
w postaci Rady Regencyjnej i powołanego przez nią rządu114, 
lecz jego bezpośredni związek z władzami państw centralnych 
dyskredytował Radę w oczach większości działaczy politycz-
nych. Za granicą prowadził działalność powołany w sierpniu 
1917 r. w Lozannie Komitet Narodowy Polski, który został 
uznany przez mocarstwa zachodnie za oficjalne przedstawiciel-
stwo polskie, co jeszcze bardziej komplikowało sytuację Rady 
Regencyjnej115. Na początku listopada 1918 r. w Lublinie so-
cjaliści i ludowcy powołali Tymczasowy Rząd Republiki Pol-
skiej116. Powstanie niezależnego rządu w Lublinie oraz innych 
komisji, rad i komitetów117 świadczyło o tym, że stronnictwa 
polityczne miały różne koncepcje co do kształtu i ustroju przy-
szłej niepodległej Polski. Jednym z najaktywniejszych ugrupo-
wań politycznych była Polska Partia Socjalistyczna118, której 
działacze zdominowali rząd niepodległej Polski119. 
Jednym z podstawowych zadań rodzącego się po ponad 120-let-
niej niewoli państwa było zapewnienie mieszkańcom bezpie-
czeństwa i porządku publicznego. W listopadzie 1918 r. naj-
poważniejszą siłą mogącą przejąć tego typu zadania w imieniu 
państwa była Milicja Ludowa Polskiej Partii Socjalistycznej. 
Pierwsze oddziały pepeesowskiej milicji zawiązały się na po-
czątku listopada 1918 r. w rejonach Królestwa Polskiego, gdzie 
socjaliści mieli największe wpływy120. Tworzenie oddziałów 
milicyjnych miało bezpośredni związek z akcją oswobadza-
nia ziem polskich spod władz okupacyjnych Austro-Węgier 
i Niemiec. W oddziałach Milicji Ludowej główną rolę odgry-
wali członkowie Pogotowia Bojowego Polskiej Partii Socjali-
stycznej121. Przekształcenie paramilitarnej formacji partyjnej  
w państwową służbę o charakterze policyjnym budziło mie-
szane odczucia przeciwników socjalistycznego rządu. Mimo to  
5 grudnia 1918 r. Naczelnik Państwa Józef Piłsudski przychy-
lił się do tego pomysłu, składając swój podpis na dokumencie 
określającym przepisy regulujące organizację Milicji Ludowej, 
pierwszej państwowej formacji mającej zapewnić bezpieczeń-
stwo i porządek publiczny w niepodległej Polsce122. Przekształ-
cenie formacji mającej bardzo czytelne konotacje polityczne 
miało rzecz jasna zarówno zwolenników, jak i przeciwników. 
Powołanie Milicji Ludowej dawało gabinetowi Jędrzeja Mora-
czewskiego kontrolę nad drugą po wojsku uzbrojoną formacją 
działającą w imieniu państwa. Piłsudski zdawał sobie sprawę, 
że specyficzne uwarunkowania wymagają, aby na czele mili-
cyjnych szeregów stanął ktoś zaufany i doświadczony. Wybór 
padł na socjalistę z przeszłością legionową, byłego komendanta 
Okręgu Radomskiego Polskiej Organizacji Wojskowej Ignacego 
Boernera123. Przeszłość I. Boernera była dość charakterystyczna 
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również dla większej części kadry oficerskiej tej formacji, by-
łych legionistów i peowiaków. Strukturę terenową Milicji Ludo-
wej oparto na podziale administracyjnym. Na poziomie central-
nym utworzono Komendę Główną Milicji Ludowej. Kierował 
nią komendant główny, który jednocześnie był szefem  Wydzia-
łu Milicji Ludowej w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych124. 
Na szczeblu okręgowym Milicją Ludową kierowali komendanci 
okręgowi mianowani przez komendanta głównego za zgodą mi-
nistra spraw wewnętrznych. Za funkcjonowanie Milicji Ludo-
wej w powiecie odpowiadał komendant powiatowy mianowany 
na stanowisko przez komendanta okręgowego w uzgodnieniu  
z właściwym komisarzem rządu. W skład Milicji Ludowej 
wchodziły także oddziały rezerwy oparte na ochotnikach125. Mi-
licjanci byli umundurowani, a służba była płatna126. Powołanie 
państwowej Milicji Ludowej łączyło się także z koniecznością 
rozwiązania działających dotychczas różnego rodzaju straży, 
obron i milicji. Wyjątek stanowiły formacje utworzone przez sa-
morządy, mogły one nadal wykonywać swoje zadania na rzecz 
ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego127. Biorąc pod 
uwagę toczące się walki o kształt granic państwa, należy zazna-
czyć, że działalność Milicji Ludowej objęła swoim zasięgiem 
tereny kontrolowane przez rząd w Warszawie: Lubelszczyznę, 
Łódzkie, Kielecczyznę, Płockie, Kaliskie, Suwalszczyznę, Za-
głębie Dąbrowskie oraz Białostocczyznę128. 
Milicja Ludowa była formacją podległą strukturom admini-
stracji państwowej, jednakże w części rejonów komendanci 
jednostek milicyjnych byli pod silnym wpływem lokalnych 
działaczy socjalistycznych. Nierzadko dochodziło do spo-
rów pomiędzy milicjantami a wojskiem129. Po upadku socja-
listycznego rządu J. Moraczewskiego nie rozwiązano Milicji 
Ludowej, która cieszyła się popularnością w środowisku ro-
botniczym130. Postanowiono jednak zrównoważyć jej wpływy 
na sprawy bezpieczeństwa wewnętrznego poprzez powołanie  
9 stycznia 1919 r. Policji Komunalnej. Była to druga obok Mi-
licji Ludowej formacja o kompetencjach związanych z zapew-
nieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Powołana 
dekretem Naczelnika Państwa Policja Komunalna była rów-

nież formacją umundurowaną i uzbro-
joną, lecz w odróżnieniu od Milicji Lu-
dowej miała charakter organu samorzą-
dowego nadzorowanego przez ministra 
spraw wewnętrznych. Utworzenie Poli-
cji Komunalnej miało również charakter 
porządkujący obszar służby bezpieczeń-
stwa. Na mocy dekretu powołującego 
Policję Komunalną wszystkie organiza-
cje roszczące sobie prawo do wykony-
wania zadań o charakterze służby poli-
cyjnej – z wyjątkiem Milicji Ludowej 
– należało natychmiast przekształcić  
w policje komunalne131. W praktyce sze-
regi Policji Komunalnej utworzyli człon-
kowie istniejących od 1916 r. milicji 
miejskich132. Jako datę zakończenia prac 
związanych z przeformowaniem milicji 
miejskich w Policję Komunalną określo-
no 14 marca 1919 r.133 
Organizacja jednostek Policji Komunal-
nej należała do zarządów gmin miejskich 
i organów samorządu powiatowego. Za-
daniem gmin było pokrycie kosztów lo-
kali udostępnionych na potrzeby działa-

nia jednostek Policji Komunalnej oraz miejsc kwaterunkowych 
dla policjantów. W gestii Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
było wyasygnowanie etatów na zatrudnienie policjantów134. 
Skromne środki budżetowe nie pozwalały na umundurowanie 
wszystkich policjantów135. Na przykład jeszcze w kwietniu 
1919 r. kieleccy funkcjonariusze Powiatowej Policji Komunal-
nej dysponowali jedynie czapkami i naszywkami na rękaw136. 
W Lublinie poziom frustracji policjantów doprowadził do 
strajku. Domagano się nie tylko umundurowania, lecz przede 
wszystkim stawiano postulaty dotyczące podwyżki płac, kwe-
stii mieszkaniowych oraz ubezpieczeń na życie137. 
Problemem, z którym borykała się zarówno Policja Ko-
munalna, jak i państwowa Milicja Ludowa, był dobór kadr.  
W obu tych formacjach znaleźli się ludzie niekompetentni, 
którzy nie byli w stanie sprostać wymaganiom służby pu-
blicznej138. Warto jednak zaznaczyć, że to Policja Komunalna 
cieszyła się większym zaufaniem administracji rządowej niż 
Milicja Ludowa139. Zazwyczaj negatywny stosunek władz do 
Milicji Ludowej wynikał z jej partyjnego charakteru i nad-
użyć milicjantów140. Ostatecznie w procesie ujednolicenia 
służby bezpieczeństwa Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
postawiło na kadry Policji Komunalnej141. Postanowiono ze-
spolić obie formacje w jedną pod nazwą Straż Bezpieczeń-
stwa. Zadanie to otrzymał kpt. Wojska Polskiego Kazimierz 
Młodzianowski, który pod koniec maja objął kierownictwo 
zespolonych pod jednym dowództwem formacji w ramach 
Komendy Głównej Policji Komunalnej i Milicji Ludowej142. 
Trzeba przyznać, że prace unifikacyjne prowadzono w zawrot-
nym tempie. Już w czerwcu do Sejmu trafił projekt ustawy  
o Straży Bezpieczeństwa. W tym samym miesiącu zlikwidowano 
sztuczny twór, jakim była Komenda Główna Policji Komunal-
nej i Milicji Ludowej, a na jej miejsce 1 lipca 1919 r. powołano 
Komendę Główną Straży Bezpieczeństwa. Nową formację 
oparto na członkach Policji Komunalnej143. Nowo utworzona 
Straż Bezpieczeństwa nie przetrwała nawet miesiąca, gdyż już  
24 lipca zastąpiła ją Policja Państwowa, organizacja służby 
bezpieczeństwa powołana przez Sejm Ustawodawczy144.

W 1924 r. przy Komendzie Miejskiej i Powiatowej w Katowicach powstał Policyjny Klub Sportowy. 
Policjanci reprezentujący katowicki klub osiągali liczne sukcesy na arenie ogólnopolskiej  
i międzynarodowej. Największe osiągnięcia były udziałem członków sekcji szermierczej. Trzech 
szermierzy Policyjnego Klubu Sportowego w Katowicach dostąpiło zaszczytu reprezentowania 
Polski na XI Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 r. Na zdjęciu zawodnicy sekcji piłki nożnej, 
dyscypliny cieszącej się największą popularnością wśród śląskich policjantów.

Fot. 18.
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Policja Państwowa

Policja Państwowa, podobnie jak jej po-
przedniczki – Milicja Ludowa i Policja 
Komunalna, była formacją służby bezpie-
czeństwa, umundurowaną, zorganizowaną 
i wyszkoloną na wzór wojskowy. Jako 
organ wykonawczy władz państwowych 
oraz samorządowych podlegała ministro-
wi spraw wewnętrznych. Podstawowym 
zadaniem Policji Państwowej było zapew-
nienie bezpieczeństwa, spokoju i porząd-
ku publicznego. Koszty utrzymania sił 
policyjnych podzielono pomiędzy Skarb 
Państwa a samorządy, które musiały po-
krywać czwartą część wydatków145. Jed-
nostki Policji Państwowej zorganizowa-
no na szczeblu centralnym, okręgowym, 
powiatowym oraz miejskim i gminnym.  
W tym celu powołano odpowiednio: 
Komendę Główną Policji Państwowej, 
komendy okręgowe, komendy powiatowe oraz komisariaty  
i posterunki. Funkcjonariusze Policji Państwowej zostali po-
dzieleni na wyższych i niższych, co stanowiło kompromis po-
między służbą opierającą się na wzorcach wojskowych a dą-
żeniem do nadania formacji cech cywilnej służby bezpieczeń-
stwa146. W grupie wyższych funkcjonariuszy znaleźli się:
 – komendant główny;
 – nadinspektor;
 – podinspektor;
 – nadkomisarz;
 – komisarz;
 – podkomisarz;
 – aspirant.

Do niższych funkcjonariuszy Policji Państwowej zaliczano:
 – starszego przodownika;
 – przodownika;
 – starszego posterunkowego;
 – posterunkowego147.

Nadzór nad działaniami wszystkich policjantów sprawował 
komendant główny, który podlegał ministrowi spraw we-
wnętrznych. Do komendanta głównego Policji Państwowej 
należało wykonywanie zadań w zakresie dotyczącym organi-
zacji, administrowania, zaopatrzenia, uzupełnienia i szkolenia 
korpusu. Aparatem wykonawczym komendanta głównego 
była Komenda Główna Policji Państwowej z wchodzącymi  
w jej skład wydziałami oraz redakcją gazety Policji Pań-
stwowej i szkołą policyjną dla wyższych funkcjonariuszy, 
starszych przodowników i przodowników. W okręgu poczy-
naniami policjantów kierował komendant okręgowy mający 
do dyspozycji Komendę Okręgową Policji Państwowej wraz 
z urzędem policji śledczej oraz rezerwą policji. Przy komen-
dach okręgowych zorganizowano również szkoły dla niższych 
funkcjonariuszy policji148. Na szczeblu powiatowym działania 
policjantów nadzorował komendant powiatowy kierujący Ko-
mendą Powiatową Policji Państwowej. Poza tym w dużych 
miastach zorganizowano komisariaty, a na terenach wiejskich 
i w małych miastach – posterunki. W przypadku, gdy zacho-
dziła konieczność zapewnienia bezpieczeństwa na dworcach 
kolejowych, w portach czy na przystaniach wodnych, powoły-
wano wyspecjalizowane komisariaty, których kierownicy pod-

legali bezpośrednio komendantom okręgowym149. W obszarze 
bezpieczeństwa oraz czynności wykonawczych policjanci byli 
zależni od władz administracyjnych. 
Kandydat na policjanta musiał mieć nieskazitelną przeszłość, 
być zdrowy, mieć silną budowę ciała, odpowiedni wzrost  
i wiek (23–45 lat). Poza tym w wymogach kwalifikacyjnych 
wskazano, że kandydat musi znać język polski w piśmie i mo-
wie oraz umieć liczyć. Funkcjonariusze rozwiązanych forma-
cji służby bezpieczeństwa, takich jak Milicja Ludowa i Policja 
Komunalna, jak również członkowie straży kolejowej i samo-
rządowych formacji policyjnych mogli zostać policjantami po 
spełnieniu ogólnych warunków kwalifikacyjnych. 
Uchwalenie ustawy o Policji Państwowej było bardzo waż-
nym krokiem w procesie unifikacji służby bezpieczeństwa  
w Polsce. Walki toczące się o ustalenie granic państwa spra-
wiły, że początkowo władze policyjne można było zorganizo-
wać tylko w kilku okręgach centralnych: warszawskim, łódz-
kim, kieleckim, lubelskim, białostockim i m.st. Warszawy150. 
Na pozostałych terenach proces ujednolicenia sił policyjnych 
oraz włączanie ich w struktury Policji Państwowej postępował 
stopniowo i był uzależniony od wielu czynników. 
W Małopolsce pierwszoplanową rolę w zakresie ochrony 
bezpieczeństwa odgrywała żandarmeria. W Krakowie i we 
Lwowie działały dyrekcje policji, które miały charakter wła-
dzy administracyjnej dysponującej własną policyjną służbą 
wykonawczą. Pierwszym krokiem w procesie unifikacji mało-
polskich służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo z Policją 
Państwową było objęcie od grudnia 1919 r. zwierzchnictwem 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych żandarmerii i policji dzia-
łających na terenie Galicji151; z wyjątkiem dyrekcji policji  
i podległych im urzędów śledczych działających w miastach 
posiadających własne statuty152. Pod względem administracyj-
nym Małopolska nadal posiadała autonomię, więc aby koordy-
nować działania służby policyjnej, utworzono stanowisko ko-
mendanta głównego Policji Państwowej dla byłej Galicji, który 
w hierarchii służbowej był równorzędny z zastępcą komendan-
ta głównego Policji Państwowej. Powołano również komendy 
okręgowe we Lwowie, Krakowie i Przemyślu153. W zakresie 
dotyczącym spraw organizacyjnych, administracyjnych, logi-
stycznych, uzupełnienia i wyszkolenia komendant główny Po-

Pogrzeb policjanta. W ciągu dwudziestu lat działalności Policji Państwowej poległo śmiercią 
chwalebną 646 funkcjonariuszy.

Fot. 19.
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licji Państwowej dla byłej Galicji podlegał warszawskim wła-
dzom policyjnym, natomiast w zakresie służby bezpieczeństwa 
był zależny od Generalnego Delegata Rządu dla Małopolski. 
W miarę stabilizowania się sytuacji w Małopolsce Wschod-
niej Ministerstwo Spraw Wewnętrznych przejmowało również 
kontrolę nad jednostkami żandarmerii polowej. Z początkiem 
marca 1920 r. objęto zwierzchnictwem jednostki żandarmerii  
z 14 powiatów, a w połowie tegoż roku z kolejnych 7. W sierp-
niu 1921 r. do struktur małopolskiej Policji Państwowej włą-
czono także dyrekcje policji w Krakowie i we Lwowie. Stop-
niowo likwidowano również straże działające na tym terenie. 
Proces scalania małopolskich służb bezpieczeństwa z Policją 
Państwową zakończył się w styczniu 1922 r.154 Ostatecznie na 
terenie Małopolski utworzono cztery komendy okręgowe: we 
Lwowie, w Krakowie,  Stanisławowie i Tarnopolu155.
Konsolidacja służb bezpieczeństwa ziem byłego zaboru pru-
skiego przebiegała zgoła odmiennie niż w Małopolsce. Przede 
wszystkim nie było tam polskich tradycji policyjnych. Na 
początku grudnia 1918 r. w Poznaniu wybuchło powstanie, 
które rozszerzyło się na teren Wielkopolski, lecz nie objęło 
Pomorza, gdzie nadal utrzymywała się niemiecka administra-
cja. Po opanowaniu Poznania przez powstańców Polacy prze-
jęli tamtejszą Dyrekcję Policji. Kadry policyjne oparto przede 

wszystkim na osobach wywodzących się z poznańskiego To-
warzystwa Gimnastycznego „Sokół”. Zakres zadań prezyden-
ta policji wykraczał poza typowe zadania kierownika służby 
bezpieczeństwa, gdyż obejmował również funkcję starosty 
grodzkiego. W innych miastach powstały policje komunalne, 
a na terenach wiejskich o bezpieczeństwo mieszkańców dbała 
Żandarmeria Krajowa przekształcona wkrótce w Dowództwo 
Korpusu. Proces scalania struktur policyjnych w byłym za-
borze pruskim miał na celu nie tylko powiązanie tamtejszych 
służb z władzami centralnymi byłego Królestwa Polskiego  
i Małopolski. Istotnym jego elementem była również unifika-
cja służby bezpieczeństwa w samej Wielkopolsce i na Pomo-
rzu. Postanowienia ustawy o Policji Państwowej nabrały mocy 
na terenie byłego zaboru pruskiego w czerwcu 1920 r. po wy-
daniu stosownego rozporządzenia przez Ministra byłej Dziel-
nicy Pruskiej. W konsekwencji dotychczasowe formacje bez-
pieczeństwa przekształcono w jednolitą organizację policyjną 
pozostającą na etacie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych156. 
Utworzono również komendy okręgowe Policji Państwowej  
w Poznaniu i Toruniu157. Podporządkowano je Komendzie Po-
licji Państwowej dla byłej Dzielnicy Pruskiej, na której czele 
stał komendant, którego stanowisko było równorzędne z za-
stępcą komendanta głównego Policji Państwowej. Podobnie 

Przykładem wyspecjalizowanej jednostki Policji Państwowej jest posterunek policji rzecznej. Na zdjęciach posterunek na Wiśle oraz ćwiczenia 
doskonalące umiejętności ratowania tonących.

Fot. 20.
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jak Małopolska również teren Wielkopolski i Pomorza miał 
początkowo status autonomiczny, więc w konsekwencji ko-
mendant Policji Państwowej dla byłej Dzielnicy Pruskiej 
podlegał władzom policyjnym w Warszawie w odniesieniu 
do spraw organizacji, zaopatrzenia, uzupełnień i wyszkole-
nia, natomiast w zakresie służby bezpieczeństwa był zależny 
od ministra byłej Dzielnicy Pruskiej. W lipcu 1920 r. szeregi 
Policji Państwowej byłego zaboru pruskiego zasilili żandarmi  
i członkowie policji komunalnych. Z poznańskiego Prezydium 
Policji wyłączono policję mundurową wraz z komisariatem 
obwodowym oraz wydziałem kryminalnym i przekształcono 
je w Starostwo Grodzkie. W maju 1921 r. wraz z likwidacją 
Komendy Policji Państwowej byłej Dzielnicy Pruskiej ko-
mendanci okręgowi z Poznania i Torunia w zakresie spraw 
organizacyjnych, administracyjnych, logistycznych, uzupeł-
nienia i wyszkolenia zostali podporządkowani bezpośrednio 
komendantowi głównemu Policji Państwowej158. W zakresie 
służby bezpieczeństwa i czynności wykonawczych jeszcze nie-
mal przez rok – czyli do czasu likwidacji w kwietniu 1921 r. 
autonomii administracyjnej Wielkopolski i Pomorza – podlegali 
za pośrednictwem wojewodów ministrowi byłej Dzielnicy Pru-
skiej159. Na całkowite zespolenie administracji spraw wewnętrz-
nych województwa poznańskiego i pomorskiego z resztą kraju 
trzeba było czekać kolejny rok. W kwietniu 1923 r. zlikwidowa-
no Departament V Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w Po-
znaniu, czyli instytucję, za której pośrednictwem minister spraw 
wewnętrznych administrował na obszarze byłej Dzielnicy Pru-
skiej. Wówczas to wojewoda wielkopolski i pomorski zostali 
zrównani z pozostałymi wojewodami i podporządkowani bez-
pośrednio ministrowi spraw wewnętrznych160. 
Szczególnie trudne warunki do konsolidacji sił policyjnych ist-
niały we wschodniej części byłego zaboru rosyjskiego, gdzie 
przez dłuższy czas kontrolę sprawowali Rosjanie, a potem bol-
szewicy. Następnie wschodnia część byłego zaboru rosyjskiego 
dostała się w ręce Niemców i Austriaków. Część ziem znalazła 
się pod wpływami Ukraińców, którzy próbowali budować swo-
ją państwowość. Północno-wschodnia część ziem stała się za-
drą w stosunkach polsko-litewskich. W tych skomplikowanych 
warunkach tworzenie polskich formacji o charakterze policyj-
nym było niemożliwe. Sytuacja zmieniła się w końcu 1918 r.  
wraz z postępami wojsk polskich na kierunku wschodnim. Na 
zajętych przez wojsko terenach rozciągała swoją działalność 
żandarmeria polowa. Stworzyło to przychylny klimat do po-
woływania przez mieszkańców różnego rodzaju straży i mili-
cji zależnych od miejscowych magistratów. Z czasem, raczej  
w formie niepisanej umowy, przejęły one służbę bezpieczeń-
stwa na terenach miejskich, natomiast żandarmeria działała 
głównie poza miastami. Działalność lokalnych milicji i straży 
nie ograniczała się wyłącznie do wykonywania zadań w zakre-
sie zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom. Do czasu utwo-
rzenia odpowiednich urzędów państwowych tego typu formacje 
wykonywały także czynności administracyjno-samorządowe. 
Zwyczajowy podział wpływów nie zmieniał jednak faktu, że 
w początkowym okresie na tych terenach to władze wojskowe 
ogrywały dominującą rolę. Po powołaniu Zarządu Cywilnego 
Ziem Wschodnich zaczęto powoływać nowe milicje, a te, które 
już istniały, zostały podporządkowane Zarządowi161. W połowie 
1920 r. budowę struktur administracyjnych przerwała inwazja 
wojsk bolszewickich zmierzających na podbój Polski i reszty 
Europy. Po zwycięskiej bitwie pod Warszawą i wycofaniu się 
Rosjan ponownie przystąpiono do budowy polskiej administra-
cji, w tym także sił policyjnych. Zadaniem tworzenia struktur 

Policji Państwowej we wschodniej części byłego zaboru rosyj-
skiego zajęła się powołana przez komendanta głównego Policji 
Państwowej Komenda Policji Terenów Przyfrontowych i Eta-
powych z siedzibą w Konstancinie. W praktyce był to raczej 
wydział Komendy Głównej Policji Państwowej powołany do 
realizacji konkretnego zadania. Budową struktur policyjnych 
na terenach podległych Komendzie Policji Terenów Przyfron-
towych i Etapowych zajmowali się kierowani tam komendanci 
powiatowi wraz z instruktorami dobieranymi z jednostek poli-
cyjnych z centrum kraju162. Pokonując liczne trudności, zorga-
nizowano komendy okręgowe na ziemi nowogródzkiej, Polesiu 
i na Wołyniu. Komenda Policji Terenów Przyfrontowych i Eta-
powych zakończyła swoją działalność w marcu 1921 r. Ostat-
nim akcentem w trwającym trzy lata procesie tworzenia struktur 
Policji Państwowej było powołanie w lipcu 1922 r. Komendy 
Okręgowej Policji Państwowej w Wilnie, co było możliwe dzię-
ki przyłączeniu do Polski Ziemi Wileńskiej163.
Po kilku latach doświadczeń dostrzeżono konieczność zmody-
fikowania określonych obszarów funkcjonowania Policji Pań-
stwowej. W połowie lat dwudziestych dostosowano strukturę 
jednostek policyjnych do podziału administracyjnego, a także 
przemianowano komendy okręgowe na wojewódzkie. Poza 
tym doprecyzowano kwestię podległości funkcjonalnej komen-
danta wojewódzkiego właściwemu naczelnikowi administracji  
II stopnia164. Zniesiono także obowiązek pokrywania przez wła-
dze samorządowe czwartej części kosztów utrzymania policji. 
Zadaniem gmin było jedynie odpłatne zapewnienie lokali na 
potrzeby urzędów policyjnych. Od tej pory działalność Policji 
Państwowej w całości była finansowana ze Skarbu Państwa165. 
Rok 1924 rozpoczął także proces sukcesywnego przekazywa-
nia przez jednostki Policji Państwowej ochrony wschodnich 
rubieży Rzeczypospolitej. Od początku listopada to niełatwe 
zadanie powierzono powołanemu specjalnie w tym celu Kor-
pusowi Ochrony Pogranicza. Początkowo żołnierze Korpusu 
obsadzili szczególnie niebezpieczny fragment granicy wschod-
niej, czyli część graniczącą ze Związkiem Radzieckim. Z cza-
sem Korpus Ochrony Pogranicza rozciągnął swoją działalność 
na pozostałe województwa ściany wschodniej. Uwolnione  
w ten sposób siły policyjne skierowano do służby w innych wo-
jewództwach, a nienadających się do dalszej służby zwolnio-
no166. Połowa lat dwudziestych to również stopniowa redukcja 
etatów i nowe przepisy dotyczące tworzenia i likwidacji jed-
nostek policyjnych. Odtąd władze administracyjne były zobo-
wiązane do wnikliwej analizy zarówno kosztów, jak i celowości 
utrzymywania wykonawczych jednostek Policji Państwowej. 
Coraz niższy stan osobowy wymuszał poszukiwanie rozwiązań, 
które pozwoliłyby optymalnie wykorzystać posiadane zasoby 
ludzkie. Zmniejszono między innymi wydatki na podróże służ-
bowe i diety. W 1926 r. uległa zmianie organizacja służby śled-
czej, którą starano się dostosować do struktur policji ogólnej. 
W tych miejscowościach, w których komórki policji śledczej 
okazały się niepotrzebne, ich zadania przejęła policja ogólna 
wspierana przez wyspecjalizowanych policjantów. Cięcia eta-
towe były powodem starań władz policyjnych, aby angażować 
funkcjonariuszy w jak najmniejszym stopniu do wykonywania 
zadań innych niż bezpośrednio związane z ochroną bezpieczeń-
stwa i porządku publicznego167. Policjanci zajmowali się bo-
wiem doręczaniem wezwań, wyroków i orzeczeń wydawanych 
przez sądy, prokuraturę oraz organy administracji państwowej. 
Poza tym konwojowali więźniów, udzielali asysty przedstawi-
cielom skarbówki, trzymali warty przy kasach, a nawet uczest-
niczyli w spisach bydła i zwierząt pociągowych168. 
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Ustawa z lipca 1919 r. powołująca Policję Państwową zosta-
ła uchwalona w konkretnych okolicznościach, z uwzględnie-
niem doświadczeń związanych z kilkumiesięczną działalno-
ścią Milicji Ludowej i Policji Komunalnej czy też wcześniej 
działających formacji służby bezpieczeństwa. Konfrontacja 
zapisów ustawy o Policji Państwowej z rzeczywistością 
na przestrzeni niemal dziesięciu lat zaowocowała bardziej 
gruntownymi zmianami niż te wprowadzone w połowie lat 
dwudziestych. W marcu 1928 r. prezydent Rzeczypospolitej 
Polskiej podpisał rozporządzenie o Policji Państwowej169, 
w którym wprowadzono między innymi zasadę, że przyję-
cie kandydata do służby łączy się z obowiązkiem pozostania 
w niej przez co najmniej 4 lata. Poza tym podział funkcjo-
nariuszy na wyższych i niższych zastąpiono podziałem na 
oficerów i szeregowych – typowym dla wojska. W rozpo-
rządzeniu zastrzeżono, że nazwa Policja może być używana 
wyłącznie przez Policję Państwową. Zmiany odnosiły się 
również do szkolnictwa policyjnego; wprowadzono podział 
na szkoły oficerskie i szkoły dla szeregowych. Istniała także 
możliwość organizowania szkół i kursów specjalnych170. Od 
1928 r. Policja Państwowa stała się formacją o charakterze 
wojskowym171. Wprowadzone zmiany nakładały na korpus 
policyjny obowiązki związane z obroną państwa na wypadek 
mobilizacji; wówczas Policja Państwowa stawała się częścią 
sił zbrojnych jako korpus bezpieczeństwa. Niewątpliwą za-
letą nowych regulacji było ograniczenie zadań policjantów 
w wykonywaniu czynności pomocniczych, takich jak pobie-
ranie i ściąganie różnego rodzaju opłat oraz doręczanie pism 
urzędów sądowych, prokuratorskich i władz administracji 
rządowej. Kilka lat później, w 1936 r., wprowadzono służ-
bę przygotowawczą, która polegała na wykonywaniu zadań 
w ramach kontraktu. Funkcjonariusze kontraktowi pełnili 
służbę w trybie skoszarowanym w oddziałach rezerwy, które 
były wykorzystywane przede wszystkim do działań specjal-
nych związanych z czasowym wzmacnianiem stanu ilościo-
wego terenowych jednostek policyjnych oraz do przywraca-
nia porządku publicznego. Funkcjonariuszy kontraktowych 
zatrudniano na etatach korpusu policyjnego lub w ramach 

kontyngentu wyznaczonego przez Mi-
nisterstwo Spraw Wewnętrznych172. Po 
przesłużeniu co najmniej 3 miesięcy 
kandydat kontraktowy, który posiadał 
odpowiednie kwalifikacje, mógł zo-
stać mianowany posterunkowym Po-
licji Państwowej, jeśli korpus policji 
posiadał wolne etaty173. Warto dodać, 
że od kandydatów na funkcjonariuszy 
kontraktowych wymagano nie tylko 
odpowiedniego wieku (20–28 lat), lecz 
także wzrostu ‒ co najmniej 170 cm174. 
Wraz z wybuchem II wojny światowej 
korpus policji musiał stawić czoło za-
daniom związanym z wojenną rzeczy-
wistością. Policjanci nie tylko chronili 
bezpieczeństwo i porządek publiczny, 
lecz również brali udział w walkach 
obronnych na Wybrzeżu i w stolicy. Po 
napaści wojsk rosyjskich ramię w ramię 
z żołnierzami bronili Grodna, Lwowa, 
Kowla, Łucka i Dziśny. Policjantów 
wziętych do niewoli Sowieci internowa-
li w obozie w Ostaszkowie, ale zdarzały 

się również wypadki rozstrzeliwania na miejscu poddających 
się funkcjonariuszy. Po kilku miesiącach, wiosną 1940 r., 
uwięzieni w Ostaszkowie policjanci podzielili los polskich ofi-
cerów wziętych do niewoli i zamordowanych przez NKWD na 
rozkaz Józefa Stalina. Część funkcjonariuszy zdołała opuść te-
rytorium Polski i przedostać się do Rumunii i na Węgry, gdzie 
zostali internowani. Policjantów, którzy pozostali w okupowa-
nym kraju, władze niemieckie zobowiązały do stawienia się 
w najbliższym urzędzie niemieckiej Policji lub w niemieckim 
starostwie175. Zarówno członkowie Policji Państwowej pozo-
stający w służbie 1 września 1939 r., jak i inne osoby chętne 
do wykonywania zadań w zakresie zapewnienia bezpieczeń-
stwa zostali zatrudnieni w Polskiej Policji lub Polskiej Policji 
Kryminalnej. Polska Policja była formacją pomocniczą służ-
by bezpieczeństwa w Generalnym Gubernatorstwie176, nato-
miast Polska Policja Kryminalna stanowiła część niemieckiej 
Kriminalpolizei (Kripo)177. 
W końcowym okresie II wojny światowej Krajowa Rada Mi-
nistrów zdecydowała o rozwiązaniu Policji Państwowej i po-
wołaniu na jej miejsce Korpusu Bezpieczeństwa i straży samo-
rządowych. Stosowne akty prawne wydano 1 sierpnia 1944 r. 
Policjanci, którzy byli w służbie 1 września 1939 r., zostali 
zobligowani do stawienia się w jednostce Korpusu Bezpie-
czeństwa szczebla wojewódzkiego lub powiatowego178. Nowe 
formacje miały zapewnić porządek publiczny po wyzwoleniu 
terytorium kraju spod okupacji niemieckiej. Korpus Bezpie-
czeństwa podlegał ministrowi spraw wewnętrznych i stanowił 
organ wykonawczy władz administracji rządowej. Straże sa-
morządowe były organami gminnymi, mającymi za zadanie 
utrzymanie porządku oraz zapewnienie bezpieczeństwa osób 
i mienia na terenie gmin. Zgodnie z założeniami, każda gmi-
na wiejska miała utworzyć jeden posterunek straży, natomiast 
w miastach – w zależności od potrzeb – gminy mogły two-
rzyć więcej posterunków. Nadzór nad posterunkami straży sa-
morządowych spoczywał na władzach administracji ogólnej 
szczebla powiatowego, które mogły wykonywać go bezpo-
średnio lub pośrednio za pomocą Korpusu Bezpieczeństwa179. 
Wydanie przez Krajową Radę Ministrów rozporządzeń  

Posterunek Straży Obywatelskiej na nieistniejącym już dzisiaj moście Kierbedzia. Wybudowany  
w II połowie XIX w. most został częściowo zniszczony przez Rosjan, którzy na początku sierpnia 
1915 r. wycofali się ze stolicy Królestwa Polskiego pod naporem wojsk niemieckich. Most 
odbudowano, lecz we wrześniu 1944 r. ponownie został wysadzony przez wojska niemieckie.  
Na jego miejscu wybudowano most Śląsko-Dąbrowski.

Fot. 22.
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o rozwiązaniu Policji Państwowej oraz 
o tymczasowej organizacji służby bez-
pieczeństwa miało znaczenie symbolicz-
ne. Rzeczywistość na ziemiach polskich 
wyzwalanych spod okupacji niemieckiej 
kreowali Rosjanie, posługując się między 
innymi marionetkowym organem, jakim 
był Polski Komitet Wyzwolenia Naro-
dowego. Członkowie Komitetu nie po-
zostawali bierni w sprawach związanych  
z zapewnieniem bezpieczeństwa publicz-
nego i w połowie sierpnia 1944 r. wydali 
dekret, na którego mocy rozwiązano Po-
licję Państwową (tzw. granatową policję),  
a policjantów wezwano do niezwłoczne-
go zgłoszenia się na posterunki Milicji 
Obywatelskiej, aby oddać wyposażenie, 
broń i wszelkie inne materiały służbowe 
będące w ich posiadaniu180. Milicja Oby-
watelska formalnie została utworzona już 
w końcu lipca 1944 r. na mocy dekretu 
Polskiego Komitetu Wyzwolenia Na-
rodowego, jednakże ten dekret – przy-
gotowany dość pospiesznie – nigdy nie 
wszedł w życie z uwagi na wątpliwości 
samych autorów co do zawartych tam 
rozwiązań. Kolejny dekret w tej sprawie 
wydano 7 października i to właśnie ten 
dzień przyjmuje się za oficjalną datę po-
wołania Milicji Obywatelskiej, formacji, 
która zastąpiła Policję Państwową i przez 
ponad 45 lat funkcjonowała w nowej powojennej rzeczywi-
stości181. W 1990 r. zastąpiła ją Policja kultywująca chlubne 
tradycje przedwojennej Policji Państwowej182.

Policja Województwa Śląskiego

W okresie międzywojennym poza Policją Państwową na terenie 
kraju działała także inna formacja policyjna o zakresie kompe-
tencji ograniczającym się wyłącznie do jednego województwa. 
Była to Policja Województwa Śląskiego183. Powołanie na Śląsku 
odrębnej służby bezpieczeństwa było możliwe dzięki szerokiej 
autonomii tego województwa przyznanej w 1920 r. przez Sejm 
Ustawodawczy184. Jednym z jej przejawów była możliwość po-
wołania własnej służby policyjnej185. Korzystając ze swoich 
uprawnień, wojewoda śląski w czerwcu 1922 r. powołał Policję 
Województwa Śląskiego186. Chociaż zakres i zasady działania 
oraz struktura śląskiej policji były wzorowane na rozwiązaniach 
przyjętych w ustawie z dnia 24 lipca 1919 r. o Policji Państwo-
wej, to była ona niezależna od władz policyjnych w Warszawie187. 
Policją Województwa Śląskiego kierował główny komendant188, 
którego stanowisko było równorzędne z pozycją komendanta 
głównego Policji Państwowej i jednocześnie komendanta woje-
wódzkiego. Różnica polegała na tym, że główny komendant Po-
licji Województwa Śląskiego podlegał tamtejszemu wojewodzie, 
natomiast bezpośrednim przełożonym komendanta głównego 
Policji Państwowej był minister resortu spraw wewnętrznych189. 
Struktura śląskiej policji była dostosowana do podziału admini-
stracyjnego województwa. W Katowicach miała swoją siedzibę 
Główna Komenda Policji Województwa Śląskiego nadzorująca 

pracę komend powiatowych i miejskich, 
komisariatów obejmujących ważniejsze 
miasta i gminy w powiatach lub dzielni-
ce w dużych miastach, posterunki stałe  
w gminach i małych miastach190 oraz nie-
samodzielne posterunki lub ekspozytury 
posterunków191. Ze względu na granicę  
z Niemcami i Czechosłowacją na terenie 
województwa śląskiego zorganizowa-
no także komisariaty kontroli granicznej 
wchodzące w skład Oddziału Kontroli Gra-
nicznej z siedzibą w Katowicach192. 
Do zakresu kompetencji głównego ko-
mendanta Policji Województwa Śląskiego 
należały sprawy o charakterze organiza-
cyjnym, administracyjnym, zaopatrzenia, 
uzbrojenia, szkolenia i uzupełnienia ślą-
skiego korpusu policji. W sprawach zwią-
zanych z procesem karnym śląscy poli-
cjanci wykonywali polecenia sądów i pro-
kuratury, natomiast w zakresie służby bez-
pieczeństwa i czynności wykonawczych 
podlegali władzom wojewódzkim193. 
Kandydat do służby w Policji Wojewódz-
twa Śląskiego musiał posiadać polskie 
obywatelstwo, nieskazitelną przeszłość  
i być w wieku od 23 do 35 lat. Wymaga-
no również, aby kandydaci byli zdrowi, 
mieli odpowiedni wzrost, silną budowę 
ciała oraz umieli mówić i pisać po polsku. 
Wymagano także znajomości podstaw 

matematyki194. Od 1933 r. o przyjęcie do służby mogły ubie-
gać się osoby w wieku 21 lat195. Wyższe wymagania stawiano 
kandydatom na oficerów, którzy musieli ukończyć średni zakład 
naukowy, natomiast aby objąć stanowisko głównego komen-
danta należało ukończyć studia196. Oficerem mógł zostać także 
starszy przodownik, który nie miał wykształcenia średniego, 
lecz zasłużył się w walkach narodowo-wyzwoleńczych197 i zdał 
odpowiednie egzaminy198. Szkoleniem korpusu Policji Woje-
wództwa Śląskiego zajmowały się tamtejsze szkoły policyjne, 
co nie wykluczało również udziału śląskich funkcjonariuszy  
w kursach organizowanych w szkołach Policji Państwowej. Na 
Śląsku nie było szkoły oficerskiej, więc kandydaci na oficerów 
trafiali do szkoły w Warszawie199. Kadry Policji Województwa 
Śląskiego stanowili w większości Górnoślązacy. Wielu poli-
cjantów służących w części cieszyńskiej województwa miało za 
sobą doświadczenia wyniesione ze służby w austriackich for-
macjach porządkowych200.
Kierownictwo Policji Państwowej nie było przychylne auto-
nomii śląskiej formacji policyjnej201, co szczególnie uwidocz-
niło się po zamachu majowym dokonanym przez J. Piłsudskie-
go w 1926 r. Podjęto nawet próby scalenia obu formacji, lecz 
z uwagi na przeszkody prawne i negatywne stanowisko Sejmu 
Śląskiego nie doszło do podporządkowania śląskiego korpusu 
policji kierownictwu Policji Państwowej. Niemniej jednak sta-
rano się uzależniać Policję Województwa Śląskiego od władz 
warszawskich poprzez politykę personalną czy też wdrażanie 
przepisów wydawanych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrz-
nych i Komendę Główną Policji Państwowej pośrednio po-
przez decyzje wojewody śląskiego202. 
Faktyczny kres działalności śląskiej policji nastąpił wraz  
z wybuchem II wojny światowej203. Natomiast formalnie Po-

Książę Zdzisław Lubomirski, prezes 
Komitetu Obywatelskiego w Warszawie, 
który został powołany w końcu lipca 
1914 r. w celu objęcia zarządu miasta  
na wypadek opuszczenia stolicy Króle-
stwa Polskiego przez wojska rosyjskie. 
W trosce o zapewnienie mieszkańcom 
Warszawy bezpieczeństwa po wycofaniu 
się Rosjan Komitet Obywatelski powołał 
Straż Obywatelską. Z. Lubomirski re-
prezentował także warszawski Komitet 
Obywatelski w utworzonym nieco póź-
niej Centralnym Komitecie Obywatel-
skim, który kierował pracami komitetów 
na terenie Królestwa Polskiego.

Fot. 24.
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licja Województwa Śląskiego przestała istnieć na początku 
maja 1945 r. wraz z wejściem w życie dekretu Krajowej Rady 
Narodowej znoszącego autonomię województwa śląskiego. 
Po zakończeniu działań wojennych nie planowano przywrócić 
Śląskowi autonomii wraz z jego niezależnymi urzędami i po-
licją204. Zadania w zakresie utrzymania porządku publicznego 
i zapewnienia bezpieczeństwa na terenie całego kraju powie-
rzono Milicji Obywatelskiej205.

Zakończenie

Wybuch I wojny światowej zapoczątkował przełomowe zmia-
ny, które nie tylko odcisnęły piętno na krajach europejskich, 
lecz miały także wpływ na sytuację w pozostałych częściach 
globu. O ile początkowo wydawało się, że działania wojenne 
zakończą się w ciągu kilku miesięcy, o tyle frontowa rzeczywi-
stość zupełnie zaprzeczyła tym założeniom. Poza tym z pewno-
ścią nie przewidywano, że działania wojenne i towarzyszące im 
wydarzenia doprowadzą do upadku trzech mocarstw, które pod 
koniec XVIII stulecia w bezprecedensowy sposób wymazały 
Polskę z politycznej mapy świata. Już pierwsze dni działań wo-
jennych pokazały, że Polacy potrafią szybko się zorganizować, 
aby chronić własne domostwa w trakcie wojennej zawieruchy. 
Przejawem tego typu inicjatyw były liczne formacje o charak-

terze obywatelskim działające lokalnie i najczęściej mianujące 
się strażami lub milicjami. Zajęcie terytorium Królestwa Pol-
skiego przez wojska austro-węgierskie i niemieckie w 1915 r. 
najczęściej stanowiło kres ich działalności. Władze okupacyjne 
powołały wówczas polskie milicje miejskie, które były podpo-
rządkowane cywilnej administracji państw centralnych w obu 
generalnych gubernatorstwach. Wkrótce okazało się, że służba 
w milicjach stanowi doskonałe przygotowanie dla kadr, które 
niebawem miały rozpocząć służbę w formacjach policyjnych 
powołanych już w niepodległej Polsce. 
Początki niepodległości z pewnością nie były łatwe, a utrzymanie 
odzyskanej wolności również nie wydawało się aż tak oczywi-
ste. Konieczność posiadania licznej armii, spowodowana przez 
uwikłanie w konflikty graniczne z sąsiadami i działania wojenne 
mające zatrzymać pochód bolszewików na zachód Europy, wy-
magały nie tylko nakładów finansowych, lecz przede wszystkim 
poświęcenia obywateli. Był to również trudny okres dla miesz-
kańców tych części Polski, których nie dotknęły walki toczące 
się po oficjalnym zakończeniu I wojny światowej. Powojenna 
rzeczywistość, w którą wpisywały się bieda, głód i rabunki, wy-
magała podjęcia szybkich działań, aby zapewnić mieszkańcom 
kraju bezpieczeństwo. Przekształcenie partyjnej organizacji para-
militarnej, jaką była Milicja Ludowa Polskiej Partii Socjalistycz-
nej, w państwową Milicję Ludową miało zapewne tylu zwolen-
ników, co przeciwników; zwłaszcza jeśli uwzględnimy ówczesne 
głębokie podziały na scenie politycznej. Zaledwie po kilku tygo-
dniach od powołania Milicji Ludowej na scenę wkroczyła Policja 
Komunalna mająca swoje zaplecze kadrowe w rozwiązywanych 
sukcesywnie milicjach miejskich. Niezdrowe relacje pomiędzy 
obu formacjami skłoniły przedstawicieli Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych do połączenia obu służb, lecz wynik nie był za-
dowalający. Jednakże kilkumiesięczne doświadczenia związane 
nie tylko z funkcjonowaniem Milicji Ludowej i Policji Komu-
nalnej, lecz także różnego rodzaju straży i milicji o charakterze 
obywatelskim zaowocowały uchwaleniem ustawy powołującej 
24 lipca 1919 r. Policję Państwową. Była ona organizacją, której 
strukturę i zadania modyfikowano, dostosowując do zmieniającej 
się rzeczywistości. Z czasem do służby w Policji Państwowej po-
wołano kobiety; początkowo jako funkcjonariuszki brygad sani-
tarno-obyczajowych, a od 1935 r. również jako funkcjonariuszki 
umundurowane zajmujące się przede wszystkim problematyką 
nieletnich. Rozwijano i modernizowano wiele dziedzin policyj-
nej aktywności, rozwijano sport i kulturę. Po trudnych począt-
kach formacja policyjna II Rzeczypospolitej okrzepła i osiągała 
coraz lepsze wyniki. Niestety, jej kres nastąpił wraz z rozpoczę-
ciem II wojny światowej, a po zakończeniu działań wojennych, 
przez ponad 45 lat Policja Państwowa była napiętnowana przez 
władze Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej jako odium sanacyj-
nych rządów, a następnie kolaboracji z nazistowskimi władzami 
Generalnego Gubernatorstwa. Po przełomie 1989 r. i uchwaleniu 
w 1990 r. ustawy o Policji pamięć o przedwojennych policjan-
tach i policjantkach wróciła do łask, znów można dostrzegać ich 
męstwo, ofiarność i zaangażowanie w trudnej policyjnej służbie. 
Jubileusz 100-lecia powołania Policji Państwowej to szczególna 
okazja do poczucia się dumnym z możliwości noszenia policyj-
nego munduru i kultywowania chlubnej tradycji. 

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, straże, milicja, 
Policja Państwowa.

Keywords: safety, vigilante, People’s Militia,  
State Police

Na początku maja 1919 r. z członków Milicji Ludowej utworzono 
6 batalionów etapowych, których rolą miało być pełnienie służby 
wartowniczej i ochrona linii kolejowych na zapleczu frontu  
litewsko-białoruskiego. Jednostki milicyjne pozostały na etacie 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, lecz przekazano je do dyspozycji 
Ministerstwa Spraw Wojskowych.

Fot. 25.

Fot. 2–24: źródło „Dziesięciolecie służby bezpieczeństwa w Polsce 
odrodzonej”, pod red. E. Grabowieckiego, Wydawnictwo Gazety 
Administracji i Policji Państwowej, Warszawa 1925. 
Fot. 1 i 25: źródło Archiwum Akt Nowych w Warszawie.
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Summary

From vigilante to State Police (1914–1939)
In 2019 we celebrate 100th anniversary of establishing the State Police,  
a formation the officers of which, in the interwar period, made every effort 
to ensure safety and public order on the territory of the reborn Republic 
of Poland. A jubilee of the State Police is a perfect opportunity to make an 
attempt to present the reader the genesis of establishing this security ser-
vice, starting with the first social initiatives to protect residents and their 
possessions after commencing the warfare in 1914, through the appoint-
ment, in the beginnings of independences, People’s Militia and  Council 
Police and finishing with a short characteristic of the State Police. Estab-
lishing on 24 July 1919 the State Police, among others based on experienc-
es connected with functioning of People’s Militia and Council Police, was 
an undoubted forward step in the construction process of the formation 
responsible for the internal security, which will be associated exclusively 
with the Civil Service rather than with a political group.

Tłumaczenie: Renata Cedro

Z KART HISTORII POLICJI



              

                     

47

II  OKRĘG  ŁÓDZKI  
POLICJI  PAŃSTWOWEJ

Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi

mgr Jarosław Olbrychowski

Niniejszy artykuł przedstawia tworzenie się jednostek II Okręgu Łódzkiego Policji Państwowej. Wykorzy-
stując swoją rozległą wiedzę z tego obszaru, a także cenne archiwalia, autor przybliża wiele interesujących 
danych m.in. na temat warunków kadrowych i lokalowych pierwszych jednostek formacji policyjnej 
powstających w II RP.
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W chwili odzyskania przez nasz kraj niepodległości na te-
renie ówczesnego województwa łódzkiego funkcjonowały 
organy bezpieczeństwa w takich miastach, jak Piotrków Try-
bunalski, Sieradz, Kalisz czy Zgierz. Ponadto w powiatach 
brzezińskim, łaskim, łódzkim oraz kalisko-tureckim i sie-
radzkim formowały się milicje gminne. Jeśli chodzi o pierw-
sze trzy powiaty to ich organizatorem była Łódzka Okręgo-
wa Rada Opiekuńcza w Łodzi1. 

Od tego momentu rozpoczął się proces formowania służb po-
rządkowych w Łodzi2. Nowo powstała służba porządkowa była 
kierowana przez byłego dowborczyka gen. ppor. Stanisława  
Suryna. Należy tutaj zaznaczyć, że w Łodzi był on bardziej zna-
ny jako S. Suryn-Masalski i miał ogromny wkład w rozbrajanie 
Niemców w listopadzie 1918 r.3 Siedziba urzędu, gdzie rezy-
dował, mieściła się przy ul. Cegielnianej 19 (obecnie ul. Ste-
fana Jaracza), natomiast nabór do służby był prowadzony przy  

ul. Przejazd 5 (obecnie ul. Juliana Tuwi-
ma), gdzie mieściły się koszary Rezerwy.
Magistrat nie szczędził środków finan-
sowych, przeznaczając miesięcznie na tę 
działalność aż 288 tys. marek polskich. 
Pomimo trudności formowanie służb 
porządkowych przebiegało sprawnie  
i w ciągu dwóch tygodni osiągnięto 
pełny stan, czyli 1000 funkcjonariu-
szy, obejmując wszystkie agendy4. Ko-
misarz porządkowy dokonał podziału 
miasta na 7 komisariatów, wyznacza-
jąc dla nich komisarzy wraz z zastęp-
cami. Pierwszy komisariat mieścił się 
przy ul. Starozarzewskiej 47 (obecnie  
ul. Przybyszewskiego), II komisariat 
znajdował się przy ul. Karola 26 (obec-
nie ul. F. Żwirki), III komisariat przy  
ul. Widzewskiej 136 (obecnie ul. J. Ki-
lińskiego), IV komisariat przy ul. Dłu-
giej 29 (obecnie ul. Gdańska), V komi-
sariat mieścił się przy ul. Wschodniej 38, 
VI komisariat przy placu Kościelnym,  
a VII − przy ul. Zgierskiej 38. Należy 
tutaj zaznaczyć, że Rezerwy Służb Po-
rządkowych, które mieściły się w kosza-
rach przy ul. Przejazd 5, w grudniu zo-
stały przeniesione na ul. Rozwadowską 8 
(obecnie ul. Zamenhofa).
Rozkaz dzienny naczelnika SP z dnia  
12 XII 1918 r. wprowadzał istotne 
zmiany, a mianowicie: „z dniem 15 XII 
wszystkie służby porządkowe przecho-
dzą na Policję Państwową”. Rozmowy 
dotyczące zmiany na Policję Państwową 
trwały od 20 listopada. Ich uczestnika-
mi byli gen. ppor. S. Suryn-Masalski, 
nadburmistrz L. Skulski oraz przedsta-
wiciel MSW. W tym okresie z Warsza-
wy do Łodzi przyjechało kilku instruk-
torów, którzy zajęli się szkoleniem przy- 
szłych policjantów. Wśród przybyłych 
był ppłk Bogdan Zbrożek, faktyczny 
twórca Policji w Łodzi. Do jego zadań na-
leżała organizacja Prezydium Policji Pań-
stwowej i już w dniu 28 listopada pobrał  
z kasy miejskiej odpowiednie fundusze 
przeznaczone na ten cel. Przyjęta nazwa 
stanowiła kalkę działającego w czasie  
I wojny Cesarsko-Niemieckiego Prezy-
dium Policji. Powstające biuro PPP było 
bardziej rozbudowane niż Biuro Cen-
tralne i z tego względu władze miejskie 
umieściły je przy al. T. Kościuszki 15.

Droga między Piotrkowem Trybunalskim a Sulejowem, funkcjonariusze Policji Państwowej 
Komendy Powiatowej w Piotrkowie Trybunalskim wraz z policjantem niemieckim.

Funkcjonariusze Policji Państwowej II Okręgu Łódzkiego Komendy Powiatowej Policji  
w Wieluniu na patrolu rowerowym.

Policyjny Klub Sportowy II Okręgu Łódzkiego – sekcja lekkoatletyki.
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Kadra kierownicza Komendy Wojewódzkiej Policji Państwowej w Łodzi - aula, ul. Kilińskiego 152.

Przeniesienie na własną prośbę z województwa tarnopolskiego  
do województwa łódzkiego funkcjonariusza Policji Państwowej.

Mianowanie posterunkowym Policji Państwowej miasta Łodzi  
z przydziałem do grupy.

Dekret Komendanta Głównego Policji Państwowej o przeniesieniu  
do Komendy Policji Państwowej miasta Łodzi.
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W dniach 15−20 listopada 1918 r. w Kutnie został utworzo-
ny komisariat Policji. Jego organizacją zajął się Stanisław 
Miciński, instruktor, który przybył z Warszawy. Posterunek 
mieścił się przy ul. Poznańskiej.
Początków Policji piotrkowskiej należy doszukiwać się już 
w okresie I wojny światowej. W dniu 1 sierpnia 1914 r. wła-
dzę w Piotrkowie Trybunalskim przejął Społeczny Komitet 
Obywatelski. Jedną z pierwszych decyzji było powołanie 
Straży Bezpieczeństwa.
Siedziba Policji Komunalnej Powiatu Piotrkowskiego mieściła 
się w Piotrkowie. Na jej czele stał komendant w stopniu ko-
misarza, nazywany także naczelnikiem6. Posterunkami zarzą-
dzali komendanci, którzy podlegali bezpośrednio naczelnikom 
poszczególnych okręgów7. Powiat piotrkowski, będący areną 
działania Policji Komunalnej Powiatu Piotrkowskiego, był po-
dzielony na cztery okręgi. Okręg I obejmował teren 5 gmin, 
gdzie funkcjonowało 6 posterunków. Bezpieczeństwa strzegło 
tam w sumie 29 policjantów. Największy posterunek znajdował 
się w Wolborzu. Pracowało w nim 7 funkcjonariuszy. Najmniej-
szy, jednoosobowy posterunek mieścił się w Moszczenicy. Ob-
sada pozostałych jednostek terenowych w tym okręgu wynosiła 
średnio około 5 policjantów. Okręg II był największy w powie-
cie piotrkowskim. W jego skład wchodziło aż 8 gmin i w każdej 
z nich znajdował się posterunek. W sumie w tym okręgu praco-
wało aż 41 policjantów. Największe posterunki funkcjonowa-
ły w Bełchatowie oraz w Łękawie, gdzie służbę pełniło ok. 10 
policjantów. Stan etatowy pozostałych posterunków pozostawał 
na poziomie 4–5 policjantów. 
W obrębie okręgu III znajdowało się 5 gmin i 6 posterunków. 
Łączna liczba funkcjonariuszy pełniących tam służbę wynosiła 
32 osoby. Największy posterunek znajdował się w Gorzkowi-
cach, gdzie służbę pełniło 8 osób. Nieco mniejszy, bo 7-osobo-
wy posterunek usytuowany był w Kleszczowie. Najmniejszy 
posterunek w tym okręgu, obsadzony przez 2 funkcjonariuszy, 
znajdował się w Bogdanowie. W pozostałych trzech posterun-
kach służbę pełniło od 4 do 6 policjantów. 

Ostatni, IV okręg składał się tylko z 4 gmin, co czyniło go 
najmniejszym okręgiem w powiecie piotrkowskim. Charak-
teryzowała go też najmniejsza liczba policjantów – razem 
było ich 25. Znajdowała się tu jednak stosunkowo duża 
liczba posterunków. Łącznie było ich 7. Ich obsada nie była 
jednak tak liczna, jak w innych okręgach. Największy po-
sterunek funkcjonował w Ręcznie. Służbę pełniło w nim  
6 osób. Najmniejsze, 2-osobowe posterunki znajdowały się 
w Lubieniu i Bęczkowicach. Liczebność pozostałych nie 
przekraczała 4 osób8.
Siedziba Policji w Sieradzu początkowo została umiejsco-
wiona w prywatnym budynku przy Rynku9. Był to budynek 
Anieli Pertkiewiczowej, który składał się z 8 pokoi. Urzędo-
wał w nim naczelnik Policji, pomocnik naczelnika, aspirant, 
3 urzędników oraz kilkunastu policjantów. Liczba personelu 
policyjnego nie przekraczała 17 osób. Rada Miejska wzięła 
na siebie część kosztów utrzymania tej instytucji. Natomiast 
sieradzka Polska Organizacja Wojskowa przekazała Policji  
30 karabinów10. Obok komendy powiatowej Policji funkcjo-
nowało biuro śledcze w domu Miłka przy ul. Dominikańskiej. 
Jego kierownikiem był Wacław Malisz11.
Komenda Policji powiatu łódzkiego mieściła się w Łodzi, 
przy ul. Kościuszki 4. Z chwilą likwidacji obwodu łódzkiego  
i utworzenia trzech komisariatów ludowych dla poszczegól-
nych powiatów, co było wynikiem dostosowania Policji do po-
działu administracyjnego, dowódcą Policji powiatu łódzkiego 
został kpt. K. Jabłonowski-Snadzki. Jej formowanie zakoń-
czyło się 6 grudnia12. Stan liczbowy Policji w tym powiecie 
wynosił 110 funkcjonariuszy. Z kolei w powiecie brzezińskim 
– 90, a w powiecie łaskim – 80 policjantów13. Posterunki Po-
licji powiatu mieściły się w następujących miejscowościach: 
Zgierz, Proboszczewice, Łagiewniki, Radogoszcz, Cyganka, 
Aleksandrów Łódzki, Bełdów, Puczniew, Kazimierz, Konstan-
tynów Łódzki, Ruda Pabianicka, Rzgów, Tuszyn, Czarnocin, 
Brójce, Wiskitno, Chojny, Nowosolna, Nakielnica, Żeromin. 
Rejon tworzyły zazwyczaj 2−3 posterunki, co dało w sumie  

Ochotnicza Rezerwa Konna Policji Państwowej II Okręgu Łódzkiego w koszarach, ul. Żeromskiego 88 w Łodzi (dawna ul. Pańska).
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6 rejonów na cały powiat. Zazwyczaj 
posterunki znajdowały się w lokalach 
zajmowanych przez żandarmerię i Poli-
cję okupacyjną.
W połowie listopada 1918 r. rozpoczął 
się proces formowania Policji w po-
wiecie wieluńskim. Organizatorem był 
ppłk Tadeusz Świderski, były oficer 
carski. Do Policji zgłosił się dobro-
wolnie, będąc w Warszawie, i otrzymał 
przydział na komisarza Policji powiatu 
wieluńskiego. Do Wielunia przyjechał 
w dniu 13 listopada 1918 r. i zajął lewe 
skrzydło frontowe „zamku” znajdują-
cego się w parku miejskim14. Zorga-
nizował biuro oraz powołał komisję 
kwalifikacyjną, która składała się z kil-
ku osób i miała się zająć naborem do 
organizowanej Policji.
Policja kryminalna, która stanowiła wy-
dział PPP, szybko uzyskała autonomię. 
Przede wszystkim posiadała własne biu-
ro oraz areszt przy ul. Olgińskiej 3/5. 
Przeznaczone na nią wydatki były uj-
mowane poza kosztami utrzymania PPP 
i komisariatów. Nowy komisarz Policji 
kryminalnej dokonał jej podziału na  
6 brygad, których zakres działalności 
został określony przez rodzaj i skalę 
przestępstwa. 
Jeśli chodzi o podział miasta Łodzi na  
7 komisariatów Policji Państwowej, to 
z czasem okazało się, że dana formuła 
się nie sprawdza, ponieważ podlegały 
im zbyt duże obszary. Do tego docho-
dziło przeciążenie personelu kancela-
ryjnego. Z tego względu w dniu 20 stycznia 1919 r. Łódź 
została podzielona na 14 komisariatów, a do tego zwiększono 
obsadę sekretariatów. Nowy podział przedstawiał się nastę-
pująco: I – ul. Zgierska 107, II – ul. Aleksandrowska 107,  
III – ul. Zgierska 7, IV – ul. Długa 29, V – ul. Wschodnia 38,  
VI – ul. Karolewska 41, VII – ul. Karola 26, VIII – ul. Wi-
dzewska 136, IX – ul. Wodny Rynek 4 (Dom Strzelców),  
X – ul. Zarzewska 47, XI – ul. Rzgowska 46, XII – Górny 
Rynek 6, XIII – Franciszkańska 48, XIV − ul. Brzezińska 104 
(obecnie ul. Wojska Polskiego). Jeśli chodzi o obsadę komisa-
riatów, to najwięcej policjantów było przydzielonych do tych 
znajdujących się w centrum miasta, a najmniej liczne były te 
na peryferiach15. Zadania służbowe funkcjonariuszy Policji 
Państwowej w okresie międzywojennym wymusiły utworze-
nie Policji konnej, która miała służyć do rozbijania demon-
stracji ulicznych, nielegalnych zebrań, ale również do ochrony 
fabryk i likwidacji strajków okupacyjnych. Koszary Oddzia-
łu Policji Konnej mieściły się przy ul. Pańskiej 88 (obecnie  
ul. S. Żeromskiego). Warto zaznaczyć, że w dniu 19 stycznia 
1920 r. przestała istnieć Straż Kolejowa, która została wcie-
lona w struktury PP. W związku z tym, że Komenda Okręgu 
Łódzkiego Policji Państwowej (KOŁPP) została utworzona na 
obszarze dawnych komend okręgowych kaliskiej i łódzkiej, 
przez krótki czas nosiła nazwę łódzko-kaliskiej. W systemie 
ewidencji łódzka okręgowa komenda miała numer drugi. 
Pierwszą siedzibą KOŁPP był budynek po Komendzie Okręgu 

Łódzkiego ML przy ul. Ewangelickiej 17 (ob. ul. Roosvelta).  
W dniu 20 grudnia 1919 r. biura KOŁPP zostały przeniesio-
ne na ul. Kilińskiego 136. Komenda Okręgowa składała się  
z dwóch wydziałów: Wydziału I Personalno-Administracyjne-
go i Wydziału II Budżetowo-Gospodarczego16. 
W celu odpowiedniego wyszkolenia policjantów już w grud- 
niu 1918 r. w Łodzi została zorganizowana szkoła przy  
ul. Przejazd 3. Jej kierownikiem został podkomisarz Hen-
ryk Janusiewicz, a jego zastępcą – prof. Andrzej Surowiec-
ki. W czasie 2-tygodniowych kursów prowadzono szkolenia  
z prawa wojskowego, organizacji biur komisariatów, krymina-
listyki, regulaminu policyjnego, kodeksu karnego, daktylosko-
pii oraz stosunku Policji do władz śledczych.
Zgodnie z ustawą z sierpnia 1919 r. Policja w Piotrkowie Try-
bunalskim działała w okręgu łódzkim i podlegała Komendzie 
Okręgowej w Łodzi. Sam okręg został podzielony na rejony 
powiatowe z komendami powiatowymi. Na terenie samego 
miasta działały: komenda powiatowa Policji Państwowej, 
komisariat Policji Państwowej na miasto Piotrków Trybu-
nalski i wydział śledczy Policji Państwowej. Swoje siedziby 
miały w piętrowej, obszernej kamienicy przy ul. Słowackie-
go 16 (do 1927 r. – ul. Kaliska).
Kryzys gospodarczy okresu międzywojennego spowodował 
duży wzrost niezadowolenia ludności. Bardzo często docho-
dziło do protestów ulicznych oraz strajków okupacyjnych  
w zakładach. Z tego względu przy każdym komisariacie miej-

Defilada z okazji Święta Niepodległości w 1928 r., ul. Piotrkowska, Hotel Grand.

Stajnie Ochotniczej Rezerwy Konnej Policji Państwowej II Okręgu Łódzkiego, ul. Żeromskiego 
88 w Łodzi (dawna ul. Pańska).
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skim lub powiatowym była odpowiednia jednostka policyj-
na. W Wieluniu przy komendzie powiatowej zorganizowano 
pogotowie policyjne. Oddział ten liczył na początku 9 funk-
cjonariuszy, a potem 14. Policjanci tego oddziału zostali sko-
szarowani przy ul. Panieńskiej, a potem przy ul. Turowskiej. 
Oddział był kierowany do różnych akcji interwencyjnych17.
Brak odpowiednich pomieszczeń dla Policji był dla władz sa-
morządowych poważnym wyzwaniem logistycznym. Chcąc 
mieć własną siedzibę, policjanci z Sieradza w 1920 r. założyli 
Spółdzielnię Spożywczą Funkcjonariuszy Policji, gdzie moż-
na było nabywać towary po znacznie niższych cenach. Dobrze 
prosperująca spółdzielnia, która przynosiła odpowiednie zy-
ski, przesądziła o budowie Domu Policyjnego. W 1924 r. na-
byto plac, na którym rok później rozpoczęto budowę. Budynek 
miał spełniać wielorakie funkcje. Na piętrze miały znajdować 
się mieszkania dla miejscowych policjantów, a na parterze  
− lokale usługowe. W 1926 r. budynek został oddany do użyt-
ku i służył sieradzkiej Policji do września 1939 r.
W 1929 r. przy KOŁPP zostało zorganizowane pogotowie po-
licyjne w postaci Rezerwy Okręgowej liczącej od 150 do 200 
skoszarowanych funkcjonariuszy. Głównym zadaniem Rezer-

wy była likwidacja masowych wystąpień ulicznych, strajków 
okupacyjnych oraz ochrona ważnych uroczystości i wydarzeń 
publicznych. Rezerwa była umieszczona przy ul. Kątnej 7/9 
(obecnie ul. Wróblewskiego).
Większość budynków adaptowanych na komendy wojewódz-
kie PP, komendy miasta, komendy powiatowe PP, komisariaty 
i posterunki na terenie II Okręgu Łódzkiego podczas II wojny 
światowej została przeznaczona do dyspozycji służb porządko-
wych okupanta niemieckiego. Część budynków zmieniła swoje 
przeznaczenie lub uległa zniszczeniu. W okresie PRL siedziby 
Policji Państwowej wykorzystywano, jednak inne było ich prze-
znaczenie − np. w Łowiczu była katownia UB. Budynki, które 
przetrwały do lat 90., zostały zaadaptowane przez inne instytu-
cje. W tym przypadku należy podać przykład Komendy Woje-
wódzkiej Policji Państwowej w Łodzi mieszczącej się w latach 
1921–1939 przy ulicy Kilińskiego 152, gdzie obecnie znajduje 
się Prokuratura Okręgowa w Łodzi. 
Są też przykłady budynków wyjątkowo ważnych dla historii 
formacji policyjnej, które obecnie niszczeją bez koncepcji 
rewitalizacyjnej. Mowa tutaj o budynku carskich stajni, póź-
niejszej Ochotniczej Rezerwy Konnej Policji Państwowej  
w Łodzi na ulicy Żeromskiego 88 (dawniej ul. Pańskiej 88).

1 P. Zawilski, Powstanie i organizacja Policji Państwowej w wojewódz-
twie łódzkim 1919−1939, „Rocznik Łódzki” 1994, s. 89. 

2 Tamże, s. 90. 
3 W. Kozłowski, Twórcy podstaw wojskowości i policji w Łodzi w 1918−1919, 

„Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica” 2001, nr 71, s. 7. 
4 A. Misiuk, Tworzenie się polskich organów policyjnych w czasie I woj-

ny światowej (1914−1918), „Problemy Kryminalistyki” 1987, nr 176, 
s. 252. Możliwe, że bardziej władzom ówczesnym w Łodzi chodziło  
o inwigilację środowiska komunistycznego niż socjalistycznego. Wy-
nikało to głównie z obawy przed rewolucją, która wtedy szalała w Ro-
sji, w Niemczech oraz na Węgrzech. 

5 P. Zawilski, Powstanie i organizacja Policji Państwowej w woj. łódz-
kim 1919−1939, s. 126.

6 APPT, KRL w PT, sygn. 41, k. 33 i 35.
7 APPT, KRL w PT, sygn. 42, k. 17 i 20−21.
8 APPT, KRL w PT, sygn. 20, k. 31 i 32. 
9 M. Nartonowicz-Kot, Sieradz stolicą powiatu, w: Sieradz. Dzieje 

miasta w latach 1793–1939, red. J. Kita, M. Nartonowicz-Kot, Sie-
radz–Łódź 2014, dz. cyt., s. 240.

10 Tamże, dz. cyt., s. 241.
11 Tamże.
12 P. Zawilski, Powstanie i organizacja Policji Państwowej w woj. łódz-

kim 1919−1939, s. 90.
13 Tamże, s. 91. 
14 J. Milczarek, Powiatowa komenda Policji Państwowej w Wieluniu 

oraz posterunki powiatu wieluńskiego w latach 1918–1939 i ich kan-
celaria oraz pozostałość aktowa, „Rocznik Łódzki” 1982, t. XXXII, 
s. 307; T. Olejnik, Wieluń. Dzieje miasta 1793−1945, w: Wieluń. Mo-
nografia miasta, red. A. Szymczak, t. 2, Łódź–Wieluń 2008, s. 207.

15 Tamże, s. 129. 
16 Tamże, s. 95. 
17 Tamże, s. 319.

Summary

2nd District of the State Police in Łódź
The article presents the process of creating units of the 2nd District 
of the State Police in Łódź. Based on the extensive knowledge and 
valuable archives, the author introduces many interesting informa-
tion concerning issues connected with staff and premises of the first 
units of the police that emerged in the Second Republic of Poland.

Tłumaczenie: Renata Cedro

Kadra Posterunku Policji Państwowej w Wadlewie podległa 
Komendzie Powiatowej Policji Państwowej w Bełchatowie.
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1. WPROWADZENIE

Na przestrzeni wieków zjawisko prostytucji było postrzegane w 
różny sposób. Starożytni traktowali prostytucję pragmatycznie 
– istniała nawet jej sakralna odmiana. Specjalne kapłanki od-
dawały za opłatą swoje ciała mężczyznom i dzięki temu pozy-
skiwały środki dla bogini, której służyły. W Babilonii nie tylko 
prostytuujące się kapłanki zdobywały fundusze na działalność 
świątyń. Istniał tam również zwyczaj świadczenia jednorazowej 
usługi seksualnej przez ogół kobiet i przekazywania zdobytych 

w ten sposób środków na cele sakralne. Sprzedając swoje cia-
ło na terenie świątyni przygodnemu mężczyźnie każda kobieta 
mogła w ten sposób raz w swoim życiu przekazać datek bogini1. 
Zarobkowe świadczenie usług seksualnych w starożytności nie 
było traktowane jako upadek społeczny, lecz stanowiło akcepto-
wany sposób zarobkowania. Powszechną praktyką było sprze-
dawanie przez ubogich rodziców córek. W starożytnym Egipcie 
prostytuowanie się było również legalne, zarówno w świeckiej, 
jak i w świątynnej odmianie2. 
Starożytni Grecy uczynili z prostytucji zupełnie świeckie za-
jęcie. Po koniec VI w. p.n.e. w Atenach pojawiły się domy 

ROLA I ZADANIA 
POLICJI PAŃSTWOWEJ 

w nadzorze nad prostytucją w Polsce
okresu dwudziestolecia międzywojennego

W II Rzeczypospolitej, podobnie jak i w innych krajach, prostytutki traktowano jako główne źródło chorób wene-
rycznych. Jednocześnie zdawano sobie sprawę, iż usunięcie prostytucji z życia społecznego jest niemożliwe. Pozo-
stawało zatem podjęcie działań mających na celu nie tylko ściganie sprawców przestępstw związanych z prostytu-
cją, lecz przede wszystkim wdrożenie rozwiązań, które ograniczałyby rozprzestrzenianie się chorób wenerycznych. 
Jednym z powszechnie stosowanych rozwiązań, które miały przeciwdziałać rozpowszechnianiu się chorób przeno-
szonych drogą płciową, była reglamentacja, czyli rejestrowanie kobiet zajmujących się zawodowym uprawianiem 
nierządu, poddawanie ich przymusowym badaniom lekarskim oraz obowiązkowe leczenie chorych prostytutek.  
W systemie opartym na rejestracji kobiet uprawiających nierząd zawodowo pojawiła się tendencja do przeniesienia 
ciężaru kontroli nad prostytutkami ze sfery instytucji policyjnych na instytucje o charakterze sanitarnym. W związku 
z tym wykształciła się forma pośrednia nadzoru nad prostytucją w stosunku do reglamentacji – neoreglamentacja. 
W systemie neoreglamentacyjnym rejestracja prostytutek i kontrola stanu ich zdrowia należały do służb sanitar-
nych. Zdelegalizowano domy publiczne, prostytutki objęto przymusowym dozorem lekarsko-sanitarnym, a choro-
by weneryczne zostały potraktowane na równi z zakaźnymi, co implikowało odpowiedzialność karną za zarażenie 
innej osoby. Nadzór nad prostytucją, który dotychczas był sprawowany poprzez policję obyczajową podlegającą 
Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, stał się domeną ministra zdrowia publicznego. Organami właściwymi w spra-
wach nadzoru nad osobami zajmującymi się nierządem zawodowo ustanowiono władze administracyjne I instancji, 
które realizowały swoje zadania w tym zakresie poprzez urzędy sanitarno-obyczajowe, lekarzy powiatowych oraz 
Policję Państwową jako organy wykonawcze. Przy urzędach sanitarno-obyczajowych, które były główną instytu-
cją mającą na celu zapobieganie i zwalczanie chorób wenerycznych, utworzono komisje sanitarno-obyczajowe.  
W systemie nadzoru nad prostytucją opartym na zasadach neoreglamentacji szczególną rolę powierzono nie tylko 
władzom sanitarnym i organizacjom społecznym, lecz także Policji Państwowej. Istotną funkcję w tym zakre-
sie pełniły policyjne brygady sanitarno-obyczajowe, które były wyspecjalizowanymi komórkami służby śledczej.  
W zakresie nadzoru nad nierządem pełniły rolę jednostek wykonawczych władz administracyjnych. Od 1925 r.  
w brygadach sanitarno-obyczajowych pełniły służbę również kobiety – policjantki.
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publiczne, w których zatrudniano niewolnice kupowane i utrzy-
mywane przez władze miejskie. Prowadzenie takiego przybyt-
ku rozkoszy było koncesjonowane i opodatkowane. Szczegól-
nie dogodne warunki do rozwoju usług seksualnych, również  
w zakresie ich poziomu, jak i różnorodności, istniały w mia-
stach znajdujących się na przecięciu szlaków komunikacyjnych 
– należał do nich między innymi Korynt3. Prostytutki łączące 
umiejętności z przymiotami ciała i intelektu były warte majątek, 
a na korzystanie z ich usług mogli sobie pozwolić tylko bardzo 
majętni klienci4. 
Prostytucja była szczególnie popularna w starożytnych In-
diach, a jej wielowiekowa tradycja miała wpływ na rozwój 
tego zawodu nie tylko w kierunku umiejętności związanych 
z aktem seksualnym, lecz także biegłości w tańcu, śpiewie, 
wyrobie perfum, a także w gotowaniu oraz krawiectwie5. 
Praktyczni Rzymianie również uczynili z prostytucji zajęcie 
przynoszące dochody kasie miejskiej. Świadczenie odpłatnych 
usług seksualnych miało charakter licencjonowany i odbywa-
ło się pod kontrolą urzędnika miejskiego – edyla, ustanowio-
nego w połowie III w. p.n.e. Do zadań edyla należało między 
innymi dbanie, aby każda prostytutka odprowadzała do kasy 
miejskiej stosowny podatek. Kobieta świadcząca usługi sek-
sualne potajemnie, nie odprowadzająca podatków, podlegała 
karze. W czasach Republiki wpisanie do rejestru prostytutek 
nie przynosiło chluby, choć pracę w charakterze prostytutki 
nie uważano za zajęcie wstydliwe. W okresie cesarstwa można 
było zaobserwować ciekawe zjawisko, otóż do rejestru zapi-
sywały się również kobiety zamężne. Czyniły to te niewiasty, 
którym obca była wierność małżeńska. Będąc zarejestrowaną, 
w przypadku zdrady, kobieta unikała kary za sprzeniewierze-
nie się cnocie wierności6. Świadczenie usług seksualnych nie 
było w Rzymie przypisane jedynie do domów publicznych. 
Klienci korzystający z łaźni mogli również tam, w specjalnych 
kabinach, zaspokoić swoje potrzeby seksualne7. Świadczenie 
usług seksualnych było również nieodzownym elementem 
obozowego życia legionistów. Podczas pobytu w granicznych 
garnizonach, czy też w trakcie kampanii wojennych żołnie-
rzom towarzyszyły prostytutki, zazwyczaj były to niewolnice8. 
Łacinie zawdzięczamy termin prostytucja, który był używany 
przez starożytnych Rzymian w dwóch znaczeniach: 1) jako 
postawiony na przedzie, wystawiony – w kontekście nierządu 
i pohańbienia, lub 2) jako wystawiony na sprzedaż, sprzedaj-
ny9. W początkach chrześcijańskiego Imperium Rzymskiego 
uprawianie prostytucji traktowano z wyrozumiałością. Święty 
Augustyn porównał ją do pałacowego ścieku, który odprowa-
dza nieczystości i dzięki temu nie rozlewają się one w całym 
budynku. Jednak wraz z rozwojem doktryny chrześcijańskiej 
pobłażliwość dla rozwiązłości była coraz mniejsza. Potępiono 
między innymi czerpanie korzyści z uprawiania prostytucji10. 
Po okresie późnej starożytności nastąpił zwrot w podejściu 
do seksualności. Chrześcijaństwo wprowadziło nową etykę 
seksualną, której elementem było między innymi hołdowa-
nie dziewictwu11. W okresie Średniowiecza, zwłaszcza pod 
koniec XIII w., za sprawą przykazania Bożego zakazującego 
cudzołóstwa ugruntowało się pojęcie nierządu12. W połowie 
XIII w. Ludwik IX, władający Francją w latach 1226–127013, 
nakazał wypędzenie prostytutek z miast i skonfiskowanie ich 
majątków. Niestety ambitny plan króla, znanego od czasu 
kanonizacji jako Ludwik Święty, nie przyniósł zakładanych 
efektów. Ostatecznie domy publiczne znów stały się elemen-
tem miejskiego pejzażu, a prostytutki poddano kontroli sani-
tarnej. Należy dodać, iż koszty opieki medycznej pokrywano  

z dochodów, jakie przynosiły koncesjonowane domy rozpu-
sty14. W Średniowieczu wydawaniem koncesji na prowadzenie 
domów publicznych zajmowały się nie tylko władze miejskie, 
lecz także krajowe. Nadzór nad działalnością przybytków 
rozkoszy sprawował kat albo inny urzędnik municypalny. 
Średniowiecze to epoka, w której pojawiła się tendencja do 
ograniczania terenu miasta, w którym mogły działać domy 
publiczne. Usługi seksualne świadczone nielegalnie, podob-
nie jak prostytucja wędrowna, podlegały karze15. Pomimo 
że wędrowne prostytutki były ścigane i karane, to zwłaszcza  
w czasie jarmarków nie narzekały na brak klientów16. Upra-
wianiu prostytucji sprzyjały drogi, zajazdy i obozy wojskowe 
– to właśnie te miejsca stały się charakterystyczne dla rozwoju 
średniowiecznej prostytucji17. 
W pierwszej połowie XVI wieku, pod wpływem działalności 
ruchów mających na celu naprawę Kościoła, czyli jego refor-
mację, potępiono uprawianie prostytucji i zamykano domy pu-
bliczne. Jednak z czasem, gdy gorączka odnowy nieco ostygła, 
zdarzało się, że przybytki cielesnych uciech znów wracały do 
łask. Kalwini jeszcze ostrzej potępiali prostytucję niż zwolen-
nicy Lutra, domagając się kary śmierci dla cudzołożników. 
Pomimo tego w Zurychu nadal funkcjonował dom publiczny. 
Jego działalność podlegała jednak ścisłej kontroli władz mia-
sta, a specjalna komisja nadzorująca przybytek zajmowała się 
między innymi wydawaniem pozwoleń, dzięki którym żonaci 
mężczyźni mogli korzystać z oferty zatrudnionych tam kobiet. 
Ruchy reformacyjne miały także wpływ na przemiany w Ko-
ściele, w tym na zmianę jego podejścia do kwestii prostytucji18. 
W II połowie XVI wieku Kościół podjął zdecydowaną walkę 
z prostytucją potępiając cudzołóstwo. Potępienie prostytucji 
zostało spotęgowane falą zachorowań na kiłę i odkryciem, że 
zakażenie następuje drogą płciową. Prostytucję zaczęto trak-
tować jak przestępstwo, za które groziła kara wypędzenia lub 
kary cielesne, takie jak chłosta czy nawet okaleczenie poprzez 
obcięcie uszu. Wiek XVI jest okresem w dziejach Europy,  
w którym stosunek do prostytucji zmienia się od tolerancji do 
potępienia19. Pomimo to prostytucja przetrwała, bo ludzie nie 
wyzbyli się pragnienia zaspokajania zarówno podstawowych, 
jak i wyrafinowanych potrzeb seksualnych. 
Nowożytność postrzegała czyny o podłożu seksualnym  
w kontekście poniżenia godności ludzkiej, a nie negacji praw 
boskich. Od końca XVIII w. prostytucja zazwyczaj nie była 
karana. W kolejnym stuleciu objęto odpowiedzialnością karną 
czyny związane z jej eksploatacją20: stręczenie do nierządu, 
ułatwianie nierządu (kuplerstwo) oraz czerpanie z niego ko-
rzyści (sutenerstwo)21. Pojawiła się również kwestia postrze-
gania prostytucji jako zjawiska niosącego negatywne skutki 
dla zdrowia publicznego. W czasach nowożytnych termin 
prostytucja wszedł do języka ogólnego w znaczeniu znanym 
obecnie22. 
W XIX i XX w. nie tylko dynamicznie rozwijał się przemysł, 
lecz także prostytucja, której sprzyjała migracja młodych ko-
biet do dużych ośrodków miejskich. Prostytucja przeżywała 
wówczas renesans nie tylko w miastach na kontynencie euro-
pejskim. Dom publiczny był charakterystycznym elementem 
niemal każdego miasteczka w czasach kolonizacji przez Eu-
ropejczyków zachodniej części Ameryki Północnej. W XIX w. 
zjawisko prostytucji w aspekcie społecznym, przede wszyst-
kim w odniesieniu do kobiet,23 stało się coraz częściej przed-
miotem zainteresowania naukowców i pisarzy24. Na przełomie 
XIX i XX wieku starano się również zdefiniować w sposób 
naukowy pojęcia prostytucja i prostytutka25.
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Początek XX wieku to przełom w medycynie w zakresie wal-
ki z kiłą. W 1909 r. powstał salwarsan, który był pierwszym 
skutecznym lekiem zwalczającym krętka bladego – bakterię 
wywołującą kiłę. Do czasów wynalezienia penicyliny – dzia-
łającej szybciej i łatwiejszej do zastosowania – był to jedyny 
środek, dzięki któremu choroba przestała być śmiertelna26. 
Coraz częściej zaczęto również interesować się zjawiskiem 
prostytucji na tle stosunków społecznych. Wyniki badań 
wskazywały, iż zwalczanie prostytucji za pomocą kary jest 
nieskuteczne i przyczynia się do rozwoju jej znacznie groź-
niejszej formy – prostytucji ukrytej. Najczęściej penalizowano 
zachowania polegające na czerpaniu korzyści z eksploatacji 
prostytutek, natomiast samo świadczenie odpłatnych usług 
seksualnych zazwyczaj eliminowano z katalogu czynów pod-
legających karze. W Anglii i Holandii prostytucja była zaję-
ciem legalnym, nie podlegała również nadzorowi policyjne-
mu. Zgodnie z angielskim prawem karze podlegały tylko te 
zachowania prostytutek, które naruszały normy obyczajowe. 
Podobnie było we Włoszech, gdzie gorszący sposób werbo-
wania klientów w miejscach publicznych był również wy-
kroczeniem. Prostytutki we Włoszech były kontrolowane, 
lecz nie podlegały rejestracji. W Danii od początku XX wie-
ku zniesiono policyjny nadzór nad prostytucją i podobnie jak  
w Anglii i we Włoszech karano zachowania prostytutek wy-
wołujące zgorszenie w miejscach publicznych. W Belgii na 
początku ubiegłego stulecia zniesiono reglamentację prosty-
tutek. Podobnie jak w wielu państwach również tam karano 
prostytutki wywołujące zgorszenie w miejscach publicznych. 
Zgodnie z belgijskim prawem nierządnice naruszające normy 
obyczajowe traktowano na równi z włóczęgami. Francuzi, 
Niemcy i Rosjanie pozostali przy rozwiązaniach związanych  
z reglamentacją prostytucji. Dla odmiany w Finlandii publicz-
ne uprawianie prostytucji było zabronione27. 
W latach 1918–1939 w Polsce, podobnie jak i w innych kra-
jach, prostytutki traktowano jako główne źródło chorób we-
nerycznych. Jednocześnie zdawano sobie sprawę, iż usunięcie 
prostytucji z życia społecznego jest niemożliwe28. Już w XV w. 
w wielu polskich miastach władze tolerowały prostytucję, 
gdyż wszelkie próby jej ograniczenia okazywały się niesku-
teczne – zwłaszcza tam, gdzie kwitł handel29. Pozostawało 
zatem podjęcie działań mających na celu nie tylko ściganie 
sprawców przestępstw związanych z prostytucją, lecz przede 
wszystkim wdrożenie rozwiązań, które ograniczałyby roz-
przestrzenianie się chorób wenerycznych30. Już w okresie 
rozbiorów władze zaborcze starały się poddać prostytucję 
kontroli administracyjnej. W latach czterdziestych XIX w. 
w Warszawie opodatkowano domy publiczne, a z czasem 
wprowadzono także kontrolę policyjno-lekarską, zarówno 
prostytutek zatrudnionych przybytkach rozkoszy, jak i para-
jących się nierządem na ulicach31. 
Kontrola prostytutek była jednym z powszechnie stosowanych 
rozwiązań, które miały przeciwdziałać rozpowszechnianiu się 
chorób przenoszonych drogą płciową. Nazywano ją regla-
mentacją. Polegała na rejestrowaniu kobiet zajmujących się 
zawodowym uprawianiem nierządu, poddawaniem ich przy-
musowym badaniom lekarskim oraz obowiązkowemu lecze-
niu chorych prostytutek. W systemie reglamentacyjnym dzia-
łalność domów publicznych była zgodna z prawem. Uważano, 
że pracujące w nich prostytutki nie tylko można skuteczniej 
objąć kontrolą lekarską, lecz jest to także sposób na ogranicze-
nie liczby kobiet zarobkujących na ulicy i często werbujących 
klientów w sposób gorszący. Domy publiczne były jednak mi-

mowolnym sprzymierzeńcem handlu żywym towarem. Popyt 
na świadczone w nich usługi seksualne stwarzał bowiem pole 
dla działalności zorganizowanych grup przestępczych zajmu-
jących się handlem kobietami i dziećmi.

W systemie opartym na rejestracji kobiet uprawiających 
nierząd zawodowo pojawiła się tendencja do przeniesie-
nia ciężaru kontroli nad prostytutkami ze sfery instytucji 
policyjnych na instytucje o charakterze sanitarnym.  
W związku z tym wykształciła się forma pośrednia nad-
zoru nad prostytucją w stosunku do reglamentacji – neo-
reglamentacja. W systemie neoreglamentacyjnym reje-
stracja prostytutek i kontrola stanu ich zdrowia należały 
do służb sanitarnych. Zabroniono prowadzenia domów 
publicznych. 

Krańcowo odmienne podejście do problemu prostytucji i walki 
z chorobami wenerycznymi proponował abolicjonizm, czy-
li system negujący jakąkolwiek kontrolę i nadzór nad prosty-
tutkami; tak policyjną, jak i lekarską. Abolicjonizm, podobnie 
jak neoreglamentaryzm, wykluczał legalną działalność domów 
publicznych. Abolicjoniści hołdowali wzniosłym hasłom rów-
ności i wolności kobiet, które ich zadaniem powinny mieć pra-
wo do prowadzenia nieskrępowanego życia seksualnego – pod 
warunkiem, że nie będzie ono naruszać norm obyczajowych. 
Rozwiązania oparte na abolicji również nie były doskonałe. Na 
przykład w Anglii, gdzie reglamentację zniesiono w 1886 r.32, 
policjanci mieli wiele problemów z prostytutkami, które swo-
im zachowaniem wywoływały zgorszenie publiczne. Część 
sędziów nie była skłonna do karania natrętnych prostytutek 
jedynie na podstawie meldunków policyjnych. Wymagano, 
aby zeznania złożył zaczepiany przez prostytutkę w miejscu 
publicznym mężczyzna, co było jednak trudne – angielscy po-
licjanci uskarżali się, iż na stu zaczepionych może jeden decy-
duje się pójść w tej sprawie na komisariat. W efekcie, w obawie 
przed negatywnymi reakcjami sędziów, prasy i społeczeństwa, 
funkcjonariusze niechętnie wszczynali dochodzenia w tego 
typu sprawach33.
Zarówno twórcy neoreglamentaryzmu, jak i abolicjoniści 
mieli z jednej strony na względzie godność człowieka, jego 
wolność osobistą i prawa obywatelskie, a z drugiej uznawali 
za konieczne chronić społeczeństwo przed chorobami wene-
rycznymi. Tak więc opieka sanitarna i przeciwdziałanie rozpo-
wszechnianiu się chorób wenerycznych były osią, wokół któ-
rej obracały się idee przyświecające twórcom obu systemów. 
Neoreglamentaryzm wskazywał na przymus leczenia chorych 
wenerycznie, w abolicjonizmie leczenie było dobrowolne34. 
Zwolennicy abolicjonizmu dowodzili, że próby organizowania 
prostytucji przez państwo prowadzą do powstania jej dwóch 
odmian – prostytucji jawnej, w której kobiety są rejestrowane 
i zobowiązane do regularnych kontroli policyjno-lekarskich 
oraz prostytucji niejawnej, zdecydowanie liczniejszej i wymy-
kającej się spod wszelkich form kontroli. Według szacunków 
w Warszawie, w latach 1915–1916, liczba prostytutek niejaw-
nych wynosiła od 10 do 20 razy więcej niż zarejestrowanych. 
W 1917 r. było ich około 20 tys., z czego 75% była chora we-
nerycznie. Dane sprzed wybuchu I wojny światowej wskazują, 
że zachorowalność na choroby weneryczne wśród prostytutek 
niejawnych była wyższa niż wśród zarejestrowanych35. 
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W II Rzeczypospolitej negatywna ocena moralna zjawiska 
prostytucji nie była wystarczająca, aby osoby trudniące się 
tym procederem uznać za przestępców. Prostytucja była więc 
zajęciem legalnym – z zastrzeżeniem, iż wykonywała go ko-
bieta, która ukończyła 21 lat, a jej działalność nie zagrażała 
interesowi publicznemu poprzez szerzenie chorób wenerycz-
nych36. Za prostytutki uznawano kobiety, które świadczyły 
usługi seksualne dla korzyści materialnych, często zmienia-
ły partnerów, z którymi nie łączyły ich emocjonalne związki. 
Znawca problematyki Józef Macko podkreślał przede wszyst-
kim handlowy charakter relacji prostytutki z klientem. Próby 
definiowania zjawiska społecznego, jakim jest prostytucja, 
nastręczały licznych trudności, dlatego też na płaszczyźnie re-
gulacji prawnych unikano określeń prostytucja i prostytutka. 
W polskim prawie okresu dwudziestolecia międzywojennego, 
począwszy od 1919 r., kobiety całkowicie lub w znacznej czę-
ści utrzymujące się z usług seksualnych świadczonych wie-
lu osobom w krótkich odstępach czasu określano terminem 
„zawodowe nierządnice”. W praktyce określenia nierządnica  
i prostytutka oznaczały to samo, często używano ich zamien-
nie w oficjalnych dokumentach policyjnych37. 

W latach dwudziestych ubiegłego wieku coraz większą 
rolę w nadzorze państwa nad prostytucją zaczęły odgry-
wać kobiety – policjantki. W II Rzeczypospolitej, pełniąc 
od 1925 r. służbę w wyspecjalizowanych komórkach 
służby śledczej, przede wszystkim dzięki znacznie więk-
szym możliwościom prowadzenia pracy operacyjnej niż 
mężczyźni, zaczęły one ogrywać w tym zakresie rolę do-
minującą. 

Zadania Policji Państwowej w systemie nadzoru państwa nad 
nierządem, a w szczególności brygad sanitarno-obyczajo-
wych, zostały przybliżone na podstawie materiałów archiwal-
nych zebranych w Archiwum Akt Nowych w zespole Komen-
dy Głównej Policji Państwowej w Warszawie oraz w zespole 

Ministerstwa Opieki Społecznej, a także w Archiwum Pań-
stwowym w Kielcach w zespole Komendy Wojewódzkiej Po-
licji Państwowej w Kielcach. Do podstawowych materiałów 
archiwalnych pozwalających poznać zadania Policji Państwo-
wej w kontekście nadzoru nad nierządem należą instrukcje 
zamieszczane w rozkazach władz policyjnych oraz protoko-
ły kontroli poszczególnych brygad sanitarno-obyczajowych. 
Treść protokołów kontroli umożliwia prześledzenie zakresu 
działalności tego typu jednostek, ich struktury, zakresu zadań 
oraz problemów, z jakimi się borykały w kontekście nadzo-
ru nad prostytucją. W wielu tego typu dokumentach zawar-
te są również spostrzeżenia przedstawicieli lokalnych władz 
administracji rządowej i wymiaru sprawiedliwości w zakresie 
efektywności pracy brygad, aczkolwiek nie brak także pro-
blemów zgłaszanych przez policjantów i policjantki. W celu 
określenia zakresu współpracy Policji Państwowej z organami 
administracji rządowej w nadzorze nad nierządem dokonano 
analizy protokołów posiedzeń komisji sanitarno-obyczajo-
wych, a także treść aktów prawnych i instrukcji dotyczących 
problematyki prostytucji. Jako źródła uzupełniające posłużyła 
prasa policyjna z lat międzywojennych, w której publikowali 
swoje artykuły znawcy problematyki prostytucji – zarówno 
przedstawiciele świata medycyny, jak i policyjni praktycy.  
W celu poszerzenia perspektywy postrzegania zjawiska pro-
stytucji jako problemu społecznego w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego, między innymi w kontekście skuteczności 
systemu nadzoru nad nierządem, wykorzystano także artykuły 
publikowane przez ówczesnych reportażystów, którzy zajmo-
wali się problemami społecznymi. 
Zebrany poprzez kwerendy archiwalne materiał pozwala od-
powiedzieć między innymi na pytanie, w jaki sposób Policja 
Państwowa jako aparat wykonawczy była angażowana w nad-
zór nad prostytucją, w jaki sposób przystosowywała i modyfi-
kowała swoje struktury w tym obszarze działalności oraz jakie 
problemy najczęściej napotykano podczas codziennej służby. 
W przygotowaniu niniejszego artykułu, poza zasobami archi-
walnymi, materiałami publikowanymi w przedwojennej prasie 
policyjnej, aktami normatywnymi z okresu dwudziestolecia 
międzywojennego niezwykle przydatne okazały się publikacje 

W 1925 r. do służby w Policji Państwowej przyjęto pierwsze kobiety, które 1 sierpnia skierowano do brygad sanitarno-obyczajowych w Warszawie  
i Łodzi. Przed rozpoczęciem służby, od 15 kwietnia do 18 lipca, kandydatki uczestniczyły w I kursie kobiecym w Głównej Szkole Policyjnej  
w Warszawie. Na zdjęciu goście zaproszeni na uroczystość zakończenia kursu.
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naukowe: Aleksandra Głogowskiego, Mariusza Jędrzejko, Ma-
rzeny Lipskiej-Toumi, Marka Mozgawy i Adriana Tyszkiewicza.
Cenzury czasowe niniejszego artykułu zawierają się w latach 
1918–1939, aczkolwiek nawiązano również do lat wcze-
śniejszych, aby wyjaśnić podłoże i uwarunkowania zjawi-
ska prostytucji w okresie dwudziestolecia międzywojennego  
– zwłaszcza w kontekście przyjęcia przez władze II Rzeczy-
pospolitej Polskiej określonego systemu nadzoru nad nierzą-
dem. Porządkowanie zebranego materiału, który ma układ 
chronologiczno-problemowy, odbywało się przede wszystkim 
poprzez zastosowanie metody bezpośredniej, porównawczej  
i analizy dokumentów. W celu opracowania zestawień liczbo-
wych korzystano z metod statystycznych. 

2. NADZÓR PAŃSTWA NAD  
NIERZĄDEM W DWUDZIESTOLECIU 
MIĘDZYWOJENNYM 

Władze państw zaborczych nie interesowały się problemem 
występowania chorób wenerycznych na terenach należących 
niegdyś do Polski, więc w początkach II Rzeczypospolitej 
zachorowalność na choroby przenoszone drogą płciową była 
zjawiskiem powszechnym. Poza tym podczas I wojny świato-
wej przez ziemie polskie przetaczały się masy wojska, a wraz 
z nimi rozprzestrzeniały się między innymi kiła i rzeżączka.  
Z kolei po zakończeniu wojny polsko-bolszewickiej pojawił 
się problem powracających z Rosji repatriantów. Ówczesna 
Rosja była krajem, w którym zachorowalność na choroby we-
neryczne miała wysokie wskaźniki38. 
Pomimo, że kiłą było dotknięte około 20% ludności ówczesnej 
Europy, w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego 
problematyka chorób wenerycznych była nadal tematem wsty-
dliwym39. Brak świadomości groźnych skutków chorób we-
nerycznych wynikał z ich specyfiki; nie miały one charakteru 
epidemii ostrych chorób zakaźnych, które w krótkim czasie 
potrafiły odebrać życie wielu osobom40. 

Urzędy i punkty sanitarno-obyczajowe, 
komisje do spraw nierządu

Władze odrodzonej po latach rozbiorów Polski już w pierw-
szych miesiącach funkcjonowania zniosły istniejącą pod pano-
waniem państw zaborczych reglamentację policyjną prostytu-
tek, wprowadzając rozwiązania oparte na neoreglamentacji41. 
Zdelegalizowano domy publiczne, prostytutki objęto przymu-
sowym dozorem lekarsko-sanitarnym, a choroby weneryczne 
zostały potraktowane na równi z zakaźnymi, co implikowało 
odpowiedzialność karną za zarażenie innej osoby. W szpita-
lach i ambulatoriach wyodrębniono oddziały zajmujące się 
leczeniem chorób wenerycznych42. Nadzór nad prostytucją, 
który dotychczas był sprawowany poprzez policję obyczajo-
wą podlegającą Ministerstwu Spraw Wewnętrznych, stał się 
domeną ministra zdrowia publicznego. W styczniu 1919 r. na 
bazie likwidowanych wydziałów policji obyczajowej powoła-
no urzędy sanitarno-obyczajowe. Na ich czele stanęli lekarze. 
Na terenie byłej Kongresówki zorganizowano 14 urzędów i 90 
punktów sanitarno-obyczajowych. Punkty działały w miastach 
powiatowych, fabrycznych oraz większych miasteczkach.  

W przypadku ujawnienia przez urzędników spraw o cha-
rakterze kryminalnym, związanych z przestępczością oko-
łoprostytucyjną, a także gdy chodziło o incydenty dotyczące 
zakłócenia porządku publicznego, urzędy współpracowały  
z organami ścigania. Zasady funkcjonowania i strukturę urzę-
dów określała Instrukcja dla lekarzy i urzędników urzędów  
i punktów sanitarno-obyczajowych z dnia 4 kwietnia 1919 r.  
W ramach urzędu działały dwie sekcje: sanitarno-lekarska  
i sanitarno-nadzorcza. Pracami sekcji sanitarno-lekarskiej kie-
rował lekarz, natomiast sekcji sanitarno-nadzorczej prawnik 
lub osoba o wykształceniu administracyjno-prawnym. Zasad-
niczym celem powołania urzędów i punktów sanitarno-oby-
czajowych była walka z chorobami wenerycznymi i ich źró-
dłami, a zatrudnieni w nich lekarze zajmowali się nie tylko 
leczeniem ambulatoryjnym i kierowaniem chorych wenerycz-
nie do szpitali na przymusowe leczenie, lecz także profilakty-
ką. Poza tym, gdy w większych miastach brakowało specjali-
stów, prowadzili szpitalne oddziały weneryczne. 
Badania osób zgłaszających się do punktów i urzędów były 
bezpłatne. Zalecano, aby wizyty zgłaszających się na badanie 
po raz pierwszy lub młodocianych nie odbywały się w tych 
samych godzinach, w których poddawano oględzinom lekar-
skim zawodowe prostytutki. Kobiety, wobec których orze-
czono, że są zawodowymi prostytutkami, były zobligowane 
do zgłaszania się na badania lekarskie. W przypadku stwier-
dzenia choroby wenerycznej poddawano je przymusowemu 
leczeniu szpitalnemu. Prostytutki, które zachorowały na kiłę 
w ciągu pierwszych pięciu lat od zarażenia, musiały stawiać 
się na badania częściej, były również leczone zapobiegawczo. 
Instrukcja określała także zakres zadań i uprawnienia komisji 
do spraw nierządu. Komisje tworzyli: lekarz jako przewodni-
czący oraz dwie delegatki organizacji społecznych zajmują-
cych się walką z prostytucją i chorobami wenerycznymi lub 
dwie przedstawicielki rady miejskiej. Do kompetencji człon-
ków komisji należało rozstrzyganie w sprawach oskarżeń  
o zawodowe uprawianie nierządu i szerzenie chorób wene-
rycznych. Komisja decydowała także o zwolnieniu prostytutki 
z obowiązku poddawania się cyklicznym badaniom lekarskim. 
W celu upewnienia się, że kobieta faktycznie porzuciła nie-
rząd zawodowy, przez okres trzech miesięcy poddawano ją 
dyskretnej obserwacji. 
Posiedzenie komisji rozpatrującej sprawy oskarżenia o zawo-
dowe uprawianie nierządu odbywało się według ustalonego 
porządku. Przewodniczący przedstawiał sprawę pozostałym 
członkom komisji, a następnie zadawał pytania oskarżonej 
kobiecie w celu ustalenia jej wieku, miejsca zamieszkania 
oraz tego, czy odbywa stosunki seksualne z wieloma oso-
bami, i czy robi to odpłatnie. W dalszej części posiedzenia 
oskarżona mogła składać wyjaśnienia. Do zadawania pytań 
były również uprawnione delegatki wchodzące w skład ko-
misji. Ostatnie słowo przysługiwało podejrzanej kobiecie, 
jednakże nie mogła ona uczestniczyć w uzgodnieniu orze-
czenia. W przypadku braku wystarczających dowodów od-
raczano wydanie wyroku do czasu zebrania niezbędnych 
informacji. Kobieta uznana za zawodową prostytutkę mogła 
w ciągu dwóch tygodni odwołać się od orzeczenia komisji 
do dyrektora Okręgowego Urzędu Zdrowia. Jeśli kobieta 
uprawiała nierząd i traktowała to zajęcie jako jedyne źródło 
utrzymania, zostawała przydzielana do grupy prostytutek 
zawodowych. W przypadku, gdy uprawianie nierządu było 
dodatkowym źródłem czerpania dochodów, kobietę kwalifi-
kowano do kategorii prostytutek ambulatoryjnych43. 

Z KART HISTORII POLICJI

ROLA I ZADANIA PP W NADZORZE NAD PROSTYTUCJĄ



58

                             

KWARTALNIK POLICYJNY 4/2018

Zgodnie z założeniami systemu neo-
reglamentacyjnego zakazano działal-
ności domów publicznych. W Instruk-
cji dla lekarzy i urzędników urzędów 
i punktów sanitarno-obyczajowych 
dom publiczny zdefiniowano jako 
mieszkanie zajmowane przez więcej 
niż 2 prostytutki. Zabroniono rów-
nież prowadzenia przez specjalnych 
gospodarzy lub gospodynie lokali wy-
najmowanych prostytutkom lub utrzy-
mywania osób zajmujących się nierzą-
dem. W przypadku ujawnienia domu 
publicznego urząd sanitarno-obycza-
jowy przekazywał sprawę policji lub 
wymiarowi sprawiedliwości. W tego 
typu sprawach sądy najczęściej orze-
kały grzywnę. 
Od stycznia 1919 r. do sierpnia 1921 r. 
skierowano do dyrektorów urzędów 
zdrowia 5 okólników, w których przede 
wszystkim wyjaśniono wątpliwości  
i precyzowano sposób działania urzę-
dów sanitarno-obyczajowych. Istotną 
zmianę wprowadzał ostatni okólnik, wydany 5 sierpnia 1921 r., 
na podstawie którego, z powodów ekonomicznych, zlikwido-
wano punkty sanitarno-obyczajowe, a wykonanie nadzoru nad 
nierządem i leczenie w ambulatoriach powierzono władzom ad-
ministracyjnym. Zmiany wprowadzone w sierpniu 1921 r. były 
w istocie przygotowaniem do wdrożenia rozwiązań, które zo-
stały wprowadzone w życie w następnym roku44.

Urzędy i komisje sanitarno-obyczajowe

Na mocy rozporządzenia z dnia 6 września 1922 r. o nadzorze 
nad nierządem, wydanego przez ministra zdrowia publicznego 
w porozumieniu z ministrem spraw wewnętrznych, organami 
właściwymi w sprawach nadzoru nad osobami zajmującymi 
się nierządem zawodowo ustanowiono władze administracyjne  
I instancji, które realizowały swoje zadania w tym zakresie po-
przez urzędy sanitarno-obyczajowe, lekarzy powiatowych oraz 
Policję Państwową jako organy wykonawcze45. Przy urzędach 
sanitarno-obyczajowych, które były główną instytucją mającą 
na celu zapobieganie i zwalczanie chorób wenerycznych, utwo-
rzono komisje sanitarno-obyczajowe. Członkami komisji byli:
 ▪ przedstawiciel władzy administracji ogólniej – przewodni-

czący;
 ▪ lekarz powiatowy;
 ▪ przedstawiciel Policji Państwowej;
 ▪ delegat władz samorządowych;
 ▪ przedstawiciel stowarzyszeń społecznych. 

Zadaniem komisji sanitarno-obyczajowych było przede 
wszystkim rozstrzyganie, czy osoba podejrzana o uprawianie 
nierządu zajmuje się nim zawodowo, rozpatrywanie spraw 
dotyczących prostytucji oraz walka z chorobami wenerycz-
nymi46. Komisje sanitarno-obyczajowe były organami do-
radczymi władz rządowych, wydawały opinie i występowały  
z wnioskami w sprawach dotyczących walki z nierządem  
i chorobami wenerycznymi. 
W przypadku uznania przez komisję, że kobieta zajmuje się 
prostytucją zawodowo, zapadała decyzja o poddaniu jej przy-

musowej kontroli lekarskiej, co z reguły oznaczało przynaj-
mniej dwie wizyty tygodniowo u lekarza47. Warunkiem do 
zwolnienia zarejestrowanej kobiety z obowiązku kontroli było 
ustalenie, że zaprzestała ona swojej działalności w charakterze 
zawodowej prostytutki48. Kobiety zamierzające zrezygnować 
z niechlubnej profesji, i rozpocząć nowe życie, mogły liczyć 
na pomoc materialną oraz wsparcie moralne członków komisji 
reprezentujących organizacje społeczne49.
Kobietom uprawiającym prostytucję zawodowo, zarejestro-
wanym i podlegającym nadzorowi urzędów sanitarno-obycza-
jowych, wydawano książki kontroli zdrowia, w których od-
notowywano kontrole lekarskie. Prostytutka miała obowiązek 
noszenia książki i okazywania jej na żądanie władz sanitarno- 
-obyczajowych. W 1932 r. książki kontroli zdrowia zastąpio-
no blankietami ze zdjęciem, które były przedstawiane tylko 
podczas wizyt lekarskich. Podczas obowiązkowych oględzin 
lekarz sprawdzał również tak zwany pakiet zapobiegawczy, 
który prostytutka musiała przynieść do kontroli. Znajdowały 
się w nim prezerwatywy, środki antyseptyczne, zakraplacz 
i strzykawka. W przypadku braku lub niewłaściwego stanu 
któregokolwiek z obowiązkowych elementów pakietu lekarz 
nakazywał uzupełnienie albo wymianę. Podczas wizyty pro-
stytutka była pouczana w zakresie działań profilaktycznych 
mających na celu uniknięcie zarażenia chorobą weneryczną50. 
Szczegółowe wskazówki dotyczące higieny i profilaktyki były 
również zawarte w książce kontroli zdrowia51. 
W przypadku stwierdzenia u zawodowej prostytutki choroby 
wenerycznej istniał przymus leczenia. W praktyce łączył się 
on z pozbawieniem wolności, gdyż kobieta nie mogła samo-
wolnie opuścić oddziału szpitalnego. Pobyt w szpitalu trwał 
do czasu ustania objawów chorobowych niebezpiecznych dla 
zdrowia i grożących zarażeniem klienta. Po tym okresie le-
czenie kontynuowano ambulatoryjnie, bezpłatnie. Warto pod-
kreślić, że przymusowemu leczeniu nie podlegali chorzy męż-
czyźni korzystający z usług prostytutek. 
W styczniu 1923 r. minister spraw wewnętrznych wydał regu-
lamin dla komisji sanitarno-obyczajowych. Określono w nim, 
że komisje mają swoje siedziby w miastach, w których funk-

Kobiety zatrzymane przez policję pod zarzutem uprawiania nierządu potajemnego oraz zawodowe 
prostytutki unikające obowiązkowych kontroli lekarskich były następnie przesyłane do urzędów 
sanitarno-obyczajowych.
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cjonują władze administracyjne I instancji. Zgodnie z regula-
minem, członków komisji będących przedstawicielami stowa-
rzyszeń lub związków mających na celu walkę z nierządem 
mianował kierownik władzy administracyjnej I instancji na 
wniosek lekarza powiatowego52. W posiedzeniach komisji, na 
zaproszenie przewodniczącego, mogli również uczestniczyć 
przedstawiciele sejmiku i władz miejskich – przysługiwało im 
prawo głosu doradczego. Za pracę w komisjach sanitarno-oby-
czajowych nie przysługiwało wynagrodzenie, traktowano ją 
jako zajęcie honorowe53. Poza tym komisje utrzymywały stały 
kontakt z organizacjami społecznymi, mającymi za zadanie 
walkę z nierządem i cele pokrewne. W regulaminie określono 
również warunki, których spełnienie uwalniało prostytutkę od 
obowiązkowych badań lekarskich. Były to:
 ▪ wyjście za mąż i wspólne zamieszkanie z mężem;
 ▪ żądanie męża, rodziców lub opiekunów – jeżeli dawali oni 

rękojmię, że zajmą się prostytutką;
 ▪ zaistnienie przyczyn o charakterze fizycznym, które wyklu-

czały możliwość dalszego uprawiania nierządu.
Komisja orzekała o zwolnieniu od przymusowych oględzin 
lekarskich wówczas, gdy potwierdzono, że prostytutka od co 
najmniej pół roku porzuciła uprawianie nierządu.
W regulaminie ustalono zasady podejmowania przez komisję 
rozstrzygnięć. Biorąc pod uwagę, iż uznanie kobiety za zawo-
dową prostytutkę łączyło się z wieloma nakładanymi na nią 
dolegliwymi obowiązkami, decyzja o stwierdzeniu uprawia-
nia zawodowego nierządu nie mogła zapaść wbrew opinii le-
karza powiatowego lub podczas jego nieobecności. Poza tym 
decyzja była prawomocna wówczas, gdy zapadała w obecno-
ści co najmniej trzech członków komisji. Posiedzenia komi-
sji, na których rozpatrywano sprawy związane z orzekaniem 
o zawodowym uprawianiu nierządu, były niejawne. Decyzję 
członków komisji odczytywano osobie, której ona dotyczy-
ła. Zanim jednak wydano orzeczenie, oskarżona kobieta była 
wzywana w celu złożenia ustnych wyjaśnień. Przewodniczący 
komisji był również zobowiązany do zapoznania wszystkich 
członków komisji z wynikami dochodzenia i wywiadów pro-
wadzonych przez policję. Należy mieć na uwadze, że dla osób, 
które weszły na drogę nierządu, rozstrzygnięcia komisji sa-
nitarno-obyczajowych były brzemienne w skutki. Prostytutki 
uchylające się od badań lekarskich podlegały karze, a w przy-
padku zatrzymania przez policję były pod przymusem dopro-
wadzane do lekarza. 
Komisje nie miały statusu sądu, przed którym świadkowie 
składaliby zeznania pod przysięgą. Nie określono również 
drogi odwoławczej. Można było jedynie kierować się w tym 
zakresie ogólną zasadą, że decyzja organu niższej rangi może 
zostać zaskarżona do instancji wyższej – w tym przypadku był 
to urząd wojewódzki, który nadzorował działalność komisji 
poprzez wydział zdrowia publicznego54. Do właściwego miej-
scowo wydziału przekazywano również sprawozdania pół-
roczne z prac komisji; składano je w styczniu i lipcu55. 
Badania lekarskie prostytutek oraz posiedzenia komisji sa-
nitarno-obyczajowych odbywały się z różną częstotliwością.  
W Łodzi kobiety badano codziennie, z wyjątkiem poniedział-
ku. Każdego dnia do badań zgłaszało się około 60 prostytutek. 
Posiedzenia komisji odbywały się z reguły raz w miesiącu, 
lecz zdarzały się także kilkumiesięczne przerwy56. W Warsza-
wie kontrola stanu zdrowia prostytutek odbywała się dwa razy 
tygodniowo57. 
W Urzędzie Sanitarno-Obyczajowym we Lwowie, w którym 
w 1935 r. zarejestrowano 379 prostytutek zawodowych, bada-

nia lekarskie odbywały się codziennie. W godzinach urzędo-
wania lekarza powiatowego był obecny przedstawiciel władzy 
administracyjnej, który nakładał na prostytutki kary za prze-
kroczenie przepisów sanitarnych. Komisje sanitarno-obycza-
jowe zbierały się raz w miesiącu58. 
W Krakowie prostytutki poddawano badaniu lekarskiemu 
trzy razy w tygodniu, natomiast komisje zbierały się raz  
w miesiącu. Podobnie jak we Lwowie, w czasie godzin urzę-
dowania lekarza powiatowego był obecny przedstawiciel 
władzy administracyjnej, który skazywał w trybie karno-ad-
ministracyjnym prostytutki uchylające się od obowiązkowych 
badań. Zazwyczaj było to od 2 do 4 dni aresztu lub grzywna 
w kwocie od 3 do 5 złotych. Poza tym, podobnie jak w innych 
urzędach, przedstawiciel krakowskiej obyczajówki nadzoro-
wał zachowanie się prostytutek oczekujących na badania oraz 
sporządzał listy kobiet, które nie stawiły się do obowiązko-
wych badań59. Posiedzenia wileńskich komisji sanitarno-oby-
czajowych odbywały się raz na miesiąc lub co dwa miesiące. 
W połowie lat trzydziestych w tamtejszym urzędzie zareje-
strowano ponad 250 prostytutek, a o potajemne uprawianie 
nierządu podejrzewano 69 kobiet60. We Włocławku, gdzie 
w połowie 1937 r. 87 kobiet zarejestrowano jako prostytut-
ki zawodowe, badania lekarskie odbywały się zaledwie raz 
w tygodniu przez godzinę. Komisje sanitarno-obyczajowe 
zbierały się najczęściej dwa razy w roku, pomimo że w trak-
cie cotygodniowych obław zatrzymywano od 10 do 15 pro-
stytutek; część z nich zajmowała się nierządem potajemnie, 
inne uchylały się od obowiązkowych badań. Ponadto lecze-
nie ambulatoryjne prostytutek i niezamożnej ludności, w tym 
również dzieci, odbywało się w tym samym czasie i miejscu. 
Z uwagi na to, że we Włocławku nie było szpitala lub od-
działu przeznaczonego dla osób chorych wenerycznie, zara-
żone prostytutki najczęściej kierowano do szpitala w Toruniu 
lub, w razie konieczności, umieszczano na oddziale chorób 
zakaźnych miejscowego szpitala. W przypadku braku miejsc 
kobieta oczekiwała na przyjęcie i często nadal trudniła się 
profesją nierządnicy, zarażając kolejnych klientów, co oczy-
wiście miało wpływ na szybkie rozprzestrzenianie się chorób 
wenerycznych61. 
Na terenie byłego zaboru pruskiego nie obowiązywała ustawa 
sanitarna z lipca 1919 r. ani wydane na jej podstawie rozporzą-
dzenie z września 1922 r. o nadzorze nad nierządem. W związku 
z tym w tej części kraju nadal stosowano niemieckie przepisy 
sanitarne o chorobach zakaźnych i w oparciu o nie wykonywa-
no nadzór nad prostytucją62. Osoby uprawiające nierząd zarob-
kowo były poddane regularnej kontroli, natomiast osoby po-
dejrzewane o jego uprawianie, względnie możliwość zarażania 
chorobami wenerycznymi, podlegały przymusowej obserwacji. 
W przypadku stwierdzenia choroby wenerycznej stosowano 
przymus leczenia; było ono bezpłatne. Poza tym prostytutki 
obowiązywał zakaz mieszkania lub zarobkowania na określo-
nych ulicach, w ściśle określonych godzinach, jak również za-
kaz uczęszczania do niektórych lokali63. 
Pomimo wprowadzenia przepisów dotyczących nadzoru nad 
nierządem, do 1939 r. w wielu powiatach nie powołano komi-
sji sanitarno-obyczajowych, a oględzinami kobiet trudniących 
się prostytucją zajmowali się lekarze miejscy na podstawie za-
wieranych z nimi umów. Nie utworzono również specjalnych 
przychodni, w których można byłoby prowadzić oględziny 
lekarskie kobiet trudniących się prostytucją, więc opieką nad 
zawodowymi prostytutkami i chorymi wenerycznie zajmowa-
no się w przychodniach przeciwwenerycznych64.
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3. ZADANIA POLICJI PAŃSTWOWEJ  
W NADZORZE NAD NIERZĄDEM

W systemie nadzoru nad prostytucją opartym na zasadach neo-
reglamentacji szczególną rolę powierzono nie tylko władzom 
sanitarnym i organizacjom społecznym, lecz także Policji Pań-
stwowej65. W myśl rozporządzenia z 1922 r. o nadzorze nad 
nierządem Policja Państwowa była w tym obszarze organem 
wykonawczym władz administracyjnych I instancji. W 1923 r. 
minister spraw wewnętrznych wydał Instrukcję ramową dla 
policji w przedmiocie wykonania nadzoru nad osobami upra-
wiającymi nierząd zawodowo66. Obszar działalności służby 
policyjnej w tym zakresie dotyczył trzech zasadniczych zadań:
 ▪ ujawniania kobiet podejrzanych o zawodowe uprawianie 

nierządu i kierowanie ich do komisji sanitarno-obyczajo-
wych;

 ▪ nadzoru nad zawodowymi prostytutkami w kontekście obo-
wiązkowych badań lekarskich oraz przymusowego leczenia 
w przypadku stwierdzenia choroby wenerycznej;

 ▪ ujawniania domów publicznych i domów schadzek, spraw-
ców przestępstw okołoprostytucyjnych, a także prostytutek, 
które swoim zachowaniem naruszały normy obyczajowe67.

Do zadań policji uznanych za szczególnie istotne w kontek-
ście dbałości o zdrowie publiczne należało zwalczanie domów 
publicznych, czyli wszelkich mieszkań i lokali zajmowanych 
przez więcej niż 2 osoby zajmujące się prostytucją zawodo-
wo68. Zgodnie z ówczesną praktyką domem publicznym był 
nie tylko lokal, w którym jednocześnie zamieszkiwały, były 
zameldowane lub który wynajmowały więcej niż 2 prostytutki 
zawodowe. Było nim także mieszkanie, gdzie nawet chwilowo 
przebywały więcej niż 2 osoby świadczące usługi seksualne 
zawodowo.
Winny prowadzenia domu publicznego podlegał karze aresztu 
lub grzywny, a w myśl przepisów mieszkanie uznane za dom 
publiczny – czyli miejsce szkodliwe dla zdrowia ogółu – za-
mykano na mocy orzeczenia sądu. 
Ciężar udowodnienia, że lokal stanowi dom publiczny spo-
czywał na policji, która w tym celu zajmowała się ustaleniem 
okoliczności jednoznacznie wskazujących na uczęszczanie do 
podejrzanego lokalu 3 lub więcej osób uprawiających nierząd 
zawodowo. W praktyce jako symptomy świadczące o tym, iż 
mieszkanie jest domem publicznym brano również pod uwagę:
 ▪ jego wygląd i przystosowanie do zawodowego uprawiania 

prostytucji – poczekalnia, separatki;
 ▪ czas trwania i częstość wizyt w lokalu zawodowych pro-

stytutek;
 ▪ opinie sąsiadów, zarządu domowego itp.

Osobą winną prowadzenia domu publicznego był także ten, 
kto nawet chwilowo wynajmował lokal lub jego część, za-
zwyczaj czerpiąc z tego zysk, albo pobierał opłatę od każdego 
przyjętego przez prostytutkę klienta. Udowodnienie czerpania 
dochodów z prowadzenia domu publicznego nie było koniecz-
ne, lecz stanowiło okoliczność pomocniczą. 
W praktyce bezsporne udowodnienie, że lokal jest domem 
publicznym nie było proste. Zeznania świadków korzystają-
cych z usług prostytutek w podejrzanym lokalu były trudne do 
uzyskania. Przede wszystkim dlatego, że korzystanie z tego 
typu usług było wstydliwe. Poza tym do 1932 r. występujący  
w charakterze świadka żonaty mężczyzna mógł odmówić skła-
dania zeznań w tego typu sprawach, gdyż narażał się na sank-
cję karną, bowiem cudzołóstwo było niezgodne z prawem.  

W nowym kodeksie karnym, który wszedł w życie we wrze-
śniu 1932 r., pozamałżeńskie stosunki płciowe nie podlegały 
karze, chyba że naruszały dobro chronione prawnie. Mimo to 
nadal zeznania bywalców lokali uznawanych przez policję 
za domy publiczne stanowiły bardzo słabe ogniowo w pro-
cesie dowodzenia – wstyd nadal zniechęcał do występowania  
w charakterze świadka. 
W przypadku orzeczenia, że lokal był domem publicznym, 
sąd, poza nałożeniem kary na winnego prowadzenia go, wyro-
kował o zamknięciu domu. Wykonanie prawomocnego orze-
czenia sądu w sprawie zamknięcia domu publicznego nie było 
równoznaczne z zamknięciem mieszkania, gdyż zazwyczaj 
osoba gospodarująca była w nim zameldowana. W praktyce 
zamknięcie domu publicznego nie było więc faktycznym za-
mknięciem lokalu, gdyż prowadziłoby wówczas do eksmisji 
osoby zameldowanej; polegało na uniemożliwieniu uprawia-
nia w nim nierządu. Przed mieszkaniem wystawiano tymcza-
sowy posterunek policyjny lub wywieszano napis zakazujący 
wstępu. Niekiedy jeszcze przed uzyskaniem prawomocnego 
wyroku sądu w sprawie zamknięcia domu publicznego poli-
cjanci, nadinterpretując przepisy Instrukcji dla lekarzy i urzęd-
ników urzędów i punktów sanitarno-obyczajowych z 4 kwiet-
nia 1919 r., zamykali i pieczętowali lokal, nie zwracając uwagi 
na prawa zameldowanych w nim mieszkańców69. Zdarzały się 
również przypadki, w których to nie akcja policji skutkowała 
zamknięciem domu publicznego, lecz działania podejmowane 
przez administratorów posesji. Występowali oni o eksmisję 
kłopotliwego lokatora na drodze cywilnej, w obawie przed za-
rzutem tolerowania nierządu70.
Zgodnie z instrukcją z 1923 r. czynności wykonawcze zwią-
zane z nadzorem nad nierządem w miastach, które stanowiły 
oddzielną jednostkę administracyjną lub w których miały sie-
dzibę okręgowe urzędy śledcze, względnie ich ekspozytury, 
wykonywały specjalnie w tym celu powołane oddziały służby 
śledczej: brygady sanitarno-obyczajowe. W innych miejsco-
wościach czynności pomocnicze w nadzorze nad nierządem 
wykonywali funkcjonariusze policji śledczej lub ogólnej; rów-
nolegle z wykonywaniem swoich zasadniczych obowiązków. 
Kierownik urzędu sanitarno-obyczajowego lub lekarz powia-
towy, jako specjaliści w zakresie nadzoru nad nierządem, mo-
gli udzielać policjantom informacji i wskazówek w zakresie 
swoich kompetencji. W przypadku konieczności wykorzysta-
nia funkcjonariuszy z obyczajówki do realizacji innych zadań 
służbowych, właściwy przełożony policyjny musiał porozu-
mieć się w tej sprawie z kierownikiem urzędu sanitarno-oby-
czajowego. 
Zgodnie z postanowieniami instrukcji policjanci kierowa-
li wszystkie sprawy prostytutek związane z wykonywanym 
przez nie zawodem bezpośrednio do właściwego urzędu sa-
nitarno-obyczajowego, względnie do lekarza powiatowego.  
W Warszawie tego typu sprawami zajmował się Wydział 
Zdrowia Oddziału II przy Komisariacie Rządu. Decyzje na-
czelnika urzędu lub lekarza powiatowego dotyczące kwestii 
sprawowanego przez nich nadzoru nad nierządem były dla po-
licjantów wiążące. 
W przypadku, gdy sprawa dotyczyła zawodowej prostytut-
ki, a łączyła się z popełnieniem przestępstwa okołoprostytu-
cyjnego, policjanci postępowali zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami karnymi, względnie przepisami 
specjalnymi. W innych sprawach prostytutek, niemających 
nic wspólnego z wykonywanym przez nie zawodem, po-
stępowano jak w przypadku wszystkich innych obywateli.  
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W razie aresztowania prostytutki lub pozbawienia jej wolności 
w drodze sądowej lub administracyjnej obowiązkiem policji 
było powiadomienie o tym właściwego urzędu sanitarno-oby-
czajowego w celach rejestracyjnych71. 
W województwie poznańskim obowiązywały przepisy z czasów 
zaborczych, które znacznie ograniczały rolę policji w zwal-
czaniu nierządu. Rejestracja prostytutek była prowadzona na 
podstawie orzeczenia jednoosobowego, a nie decyzji podej-
mowanej kolegialnie. Wykrywaniem potajemnych prostytutek 
i wykonywaniem czynności pomocniczych przy zwalczaniu 
chorób wenerycznych zajmowali się urzędnicy miejscy. Wy-
konywali oni czynności o charakterze policyjnym: ujawniali 
potajemne prostytutki, doprowadzali do kontroli, opiniowali 
co do zasadności rejestracji, kontrolowali mieszkania. Dzięki 
swoim uprawnieniom urzędnicy mieli znacznie większe moż-
liwości oddziaływania na prostytutki, dlatego też bezpośredni 
kontakt policji z prostytutkami był ograniczony72. 

Brygady sanitarno-obyczajowe

Brygady sanitarno-obyczajowe, potocznie zwane obyczajówka-
mi, były wyspecjalizowanymi policyjnymi komórkami służby 
śledczej73. W zakresie nadzoru nad nierządem pełniły rolę jed-
nostek wykonawczych władz administracyjnych74. W 1925 r.  
w brygadach sanitarno-obyczajowych pojawiły się kobiety – 
policjantki. Początkowo jako wywiadowczynie służby śledczej 
skierowano je do Warszawy i Łodzi. Cztery lata później trafiły 
do kolejnych miast: Gdyni, Lublina, Lwowa, Poznania i Wilna. 
Od połowy lat trzydziestych do brygad sanitarno-obyczajowych 
kierowano coraz więcej kobiet, nie tylko wywiadowczyń służby 
śledczej, lecz także policjantek mundurowych zajmujących się 
przede wszystkim sprawami nieletnich. Przed wybuchem woj-
ny policjantki służyły w 16 miastach75. U naszego zachodniego 
sąsiada, pod koniec lat trzydziestych, policjantki pełniły służbę 
w 52 urzędach kryminalnych76. 
Nazwa brygada była stosowana w przypadku jednostek, któ-
re będąc częścią urzędu lub wydziału śledczego liczyły kil-
kanaście lub kilkadziesiąt osób – przede wszystkim kobiet.  
W Warszawie brygada sanitarno-obyczajowa wchodziła  
w skład Urzędu Śledczego, w innych większych miastach  
np. w Łodzi, Wilnie czy Poznaniu brygady stanowiły część 
wydziałów śledczych. W innych miastach, w których również 
funkcjonowały wydziały śledcze, komórki zajmujące się pro-
blematyką sanitarno-obyczajową, zazwyczaj kilkuosobowe, 
nazywały się sekcjami. Na przykład sekcja krakowskiego 
Wydziału Śledczego liczyła sześć osób, natomiast w Kaliszu 
zadania wykonywał tylko jeden policjant. Od połowy lat trzy-
dziestych komórki do spraw sanitarno-obyczajowych zmieni-
ły nazwę na brygady lub sekcje kobiece, a w ich strukturach 
pojawiły się policjantki umundurowane, których domeną była 
problematyka nieletnich. 
Początkowo jednak brygady sanitarno-obyczajowe zajmowa-
ły się przede wszystkim zadaniami o charakterze nadzorczym  
i śledczym. Do ich kompetencji należało:
 ▪ ujawnianie i kierowanie do komisji sanitarno-obyczajo-

wych kobiet uprawiających nierząd zawodowo;
 ▪ doprowadzanie do urzędów sanitarno-obyczajowych zare-

jestrowanych prostytutek, które uchylały się od badań le-
karskich i leczenia;

 ▪ prowadzenie wywiadów i obserwacji dotyczących osób 
uprawiających nierząd;

 ▪ dyżurowanie w urzędach sanitarno-obyczajowych;
 ▪ ujawnianie i likwidowanie potajemnych domów publicz-

nych i domów schadzek;
 ▪ walka z prostytucją w hotelach, pokojach umeblowanych  

i pensjonatach;
 ▪ prowadzenie spraw dotyczących handlu kobietami i dzieć-

mi, sutenerstwa, zgwałceń, kazirodztwa, czynów nierząd-
nych z nieletnimi, pederastii;

 ▪ walką z pornografią. 
Ponadto w kompetencji członków brygad znalazły się docho-
dzenia w sprawach o spędzanie płodu. Zarówno polskie, jak  
i zagraniczne doświadczenia wskazywały, iż w tak drażli-
wych sprawach, ze względów psychologicznych, łatwiej jest 
zeznawać kobiecie przed kobietą, łatwiej policjantce wniknąć  
w istotę tego przestępstwa niż mężczyźnie. 
Z biegiem czasu liczebność policjantek w brygadach prze-
wyższyła liczbę mężczyzn77. Biorąc pod uwagę, iż kobiety nie 
dysponowały warunkami fizycznymi, które zapewniałyby im 
przewagę podczas interwencji podejmowanych wobec męż-
czyzn – najczęściej sutenerów – a nawet wobec agresywnych 
kobiet, policjanci brygad sanitarno-obyczajowych stanowi-
li wsparcie przy tego typu wystąpieniach. Poza tym w razie 
konieczności policjantki mogły się zwracać do policjantów 
służby mundurowej i śledczej, którzy mieli obowiązek udzie-
lenia im bezzwłocznie pomocy78. Od połowy lat trzydziestych  
w kompetencji brygad znalazła się także problematyka prze-
stępczości i niedostosowania nieletnich. 
W związku z tym, że podstawowe zadania brygad sanitarno- 
-obyczajowych były związane z nadzorem nad nierządem, 
poza dokumentacją służbową charakterystyczną dla pozo-
stałych jednostek policyjnych, w obyczajówkach prowadzo-
no ewidencję domów schadzek, podejrzanych lokali i hoteli, 
ewidencję i kartoteki prostytutek – tak zwane dossier, książkę 
melin, książkę hotelową79. W warszawskiej brygadzie prowa-
dzono podręczną książkę alfonsów homoseksualistów80.
Stan etatowy brygad był zróżnicowany. Największą tego typu 
jednostką była brygada sanitarno-obyczajowa wchodząca  
w skład warszawskiego Urzędu Śledczego. W połowie 1937 r. 
służyło w niej 57 osób: 34 w służbie śledczej, 21 w służbie 
ogólnej81. 
Drugą co do liczebności brygadą sanitarno-obyczajową była 
jednostka w Łodzi, licząca w 1937 r. 35 osób82. W tym sa-
mym roku stan osobowy brygady we Lwowie wynosił  
22 policjantek i policjantów83. W innych miastach w brygadach 
służyło zazwyczaj nie więcej niż kilkanaście osób. Po 1925 r. 
w większości brygad służyło więcej kobiet niż mężczyzn. 
Na przykład w Wilnie w latach 1936–1938 służbę pełniło od  
7 do 9 kobiet i 2 mężczyzn84. Od połowy lat trzydziestych bry-
gady sanitarno-obyczajowe zaczęto nazywać brygadami ko-
biecymi. Zmiana nazwy była spowodowana przede wszystkim 
rozszerzeniem kompetencji tych jednostek o problematykę 
dotyczącą przestępczości i niedostosowania nieletnich oraz 
tendencją do zmiany wizerunku brygad, które postrzegano 
przede wszystkim jako organy zajmujące się działaniami re-
presyjnymi. Zmiana nazwy brygad sanitarno-obyczajowych 
na brygady kobiece miała akcentować profilaktyczny i opie-
kuńczy charakter tych jednostek – zwłaszcza w kontekście 
problematyki nieletnich, żebractwa i włóczęgostwa85. 
Zróżnicowana była także organizacja służby członków po-
szczególnych brygad. W Warszawie zastosowano podział 
miasta na dziewięć części, które były patrolowane przez po-
licjantki służby śledczej zajmujące się sprawami nadzoru nad 
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Tabela nr 1.

Sprawy prowadzone przez sekcję kobiecą w Krakowie w latach 1933–1935

Lp. Rok

RODZAJ SPRAWY

Sutenerstwo Handel 
kobietami

Domy 
schadzek Zgwałcenia Przekroczenia 

administracyjne

1. 1933 65 0 30 6 22

2. 1934 50 2 13 3 0

3. 1935 13 0 8 1 70

Łącznie: 128 2 51 10 92

Opracowanie własne na podstawie protokołu kontroli sekcji kobiecej Wydziału Śledczego w Krakowie,  
29 sierpnia – 1 września 1935 r. Brygady policji kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespon-
dencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda Główna 
Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 414–417.

Tabela nr 2.

Wykaz ilościowy patroli i prostytutek doprowadzonych w I półroczu 1939 r. 
przez VI Brygadę Urzędu Śledczego m.st. Warszawy do Referatu Sanitarno-Obyczajowego

Lp. Miesiąc Patrole Prostytutki 
kontrolowane

Prostytutki 
potajemne 

Ogółem 
doprowadzonych 

prostytutek

1. Styczeń 72 931 113 1044

2. Luty 43 536 66 602

3. Marzec 69 702 72 774

4. Kwiecień 52 461 54 515

5. Maj 58 404 62 466

6. Czerwiec 40 343 82 425

Źródło: Brygady policji kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wy-
dział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warsza-
wie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 100.

nierządem. Zadaniem policjantek było 
doprowadzanie do Referatu Sanitarno- 
-Obyczajowego kobiet uprawiających 
nierząd potajemnie oraz doprowadza-
nie prostytutek rejestrowanych, które 
uchylały się od oględzin lekarskich. 
Poza tymi prowadzono obserwację 
sutenerów, stręczycieli oraz zwra-
cano uwagę na przestrzeganie przez 
prostytutki zakazów porządkowych, 
między innymi niedozwolone było 
grupowanie się w określonych miej-
scach. Służbę patrolową pełniono 
najczęściej w tych samych rejonach  
i godzinach; zazwyczaj między 21.00 
a 24.00. Po północy patrole pojawiały 
się bardzo rzadko. Prostytutki chore, 
chcące uniknąć badania lekarskiego  
i tym samym skierowania do szpitala 
na przymusowe leczenie, zarobko-
wały przede wszystkim w godzinach 
nocnych. Wówczas ryzyko zatrzy-
mania przez policję było niewielkie. 
Ten sam system kontroli stosowano 
również w odniesieniu do warszaw-
skich lokali i domów schadzek86.  
W Warszawie policjantki brygady 
pełniły także całodobową służbę przy 
kobietach zatrzymanych w areszcie 
Urzędu Śledczego87. 
Łódź podzielono na cztery dzielnice. 
Do każdej przydzielono jednego funk-
cjonariusza brygady, który na swoim 
terenie prowadził całokształt spraw 
związanych z obserwacją i wywiada-
mi. Służby patrolowe, obławy, kon-
trole domów schadzek wykonywano 
bez podziału na dzielnice. Patrolowanie miasta miało przede 
wszystkim na celu zatrzymywanie prostytutek uchylających 
się od badań lekarskich. Łódź patrolowano najczęściej po go-
dzinie 20.00. Obławy prowadzone były okresowo wspólnie  
z Wydziałem Śledczym i policją mundurową. Poza tym w go-
dzinach urzędowania członkowie brygady prowadzili wywia-
dy, obserwacje oraz dochodzenia88. 
W Wilnie członkowie brygady byli przydzieleni do poszcze-
gólnych komisariatów, aby prowadzić na swoim terenie obser-
wacje, wywiady, a także patrolować przydzielony rejon oraz 
kontrolować domy schadzek. Średnio na jeden komisariat 
przypadało dwóch członków brygady. Z uwagi na konieczność 
zaangażowania większych sił policyjnych obławy i kontrole 
lokali przeprowadzano siłami całej brygady, bez podziału na 
dzielnice89. 
W poszukiwaniu prostytutek uchylających się od badań le-
karskich policjantki i policjanci lwowskiej Sekcji Sanitarno- 
-Obyczajowej co drugi dzień o godz. 6.00 rano sprawdzali 
mieszkania i meliny, a 2 lub 3 razy w tygodniu w porze wieczo-
rowo-nocnej patrolowali teren miasta. Do służby patrolowej 
wysyłano najczęściej 2 lub 3 dwuosobowe patrole mieszane. 
Nie praktykowano patrolowania centrum miasta w godzinach 
przedpołudniowych, pomimo iż w tym czasie gromadziły się 
tam kobiety oferujące usługi seksualne potajemnie. Podczas 
badań lekarskich w Urzędzie Sanitarno-Obyczajowym dyżu-

rowała policjantka Sekcji Sanitarno-Obyczajowej. Do jej za-
dań należało nadzorowanie prostytutek oczekujących na wi-
zytę lekarską, sporządzanie list kobiet, które nie zgłosiły się 
na badanie lub leczenie ambulatoryjne oraz pozyskiwanie od 
prostytutek poufnych informacji dotyczących spraw kryminal-
nych i politycznych90. 
Z kolei w Poznaniu, gdzie obowiązywały przepisy z czasów 
zaborczych, rola policji przy zwalczaniu nierządu była znacz-
nie ograniczona. Wykrywanie prostytutek potajemnych oraz 
czynności pomocnicze przy zwalczaniu chorób wenerycznych 
należały do urzędników miejskich. Najczęściej wykonywano 
te zadania poprzez obławy i patrolowanie miasta, zazwyczaj 
raz lub 2 razy w tygodniu, wspólnie z policją. Urzędnicy Za-
rządu Miejskiego kontrolowali również podejrzane mieszka-
nia91. Policjanci brygady intensywnie zwalczali sutenerstwo92. 
Dopiero w 1937 r. rozszerzono kompetencje poznańskiej bry-
gady sanitarno-obyczajowej o czynności związane z nadzorem 
nad nierządem, w szczególności ujawnianie i doprowadzanie 
kobiet trudniących się prostytucją potajemnie93. 
Kalisz należał do miast, w których wszystkie sprawy zwią-
zane z walką z nierządem, przestępstwami seksualnymi oraz 
czynności dotyczące kontroli sanitarno-lekarskiej prostytutek 
prowadził jeden wywiadowca Sekcji Sanitarno-Obyczajowej 
Wydziału Śledczego. Najwięcej spraw na tle seksualnym sta-
nowiły przestępstwa dotyczące sutenerstwa, zgwałceń, nie-
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rządu z nieletnimi, spędzania płodu, pornografii i zarażenia 
chorobą weneryczną. Pomimo że praca wywiadowcy była 
oceniana pozytywnie przez wyższych przełożonych, nie mógł 
on podołać wszystkim zadaniom. W związku z tym sugerowa-
no powiększenie etatu sekcji o dwie policjantki94. 
Zbyt niski stan etatowy w kontekście skali wykonywanych 
zadań był problemem większości brygad sanitarno-obycza-
jowych. W 1937 r. potrzeby kadrowe warszawskiej obycza-
jówki niemal dwukrotnie przewyższały faktyczny poziom 
zatrudnienia. Z uwagi na niewystarczającą liczbę policjantek 
nie wysyłano, nawet okresowo, patroli w godzinach nocnych. 
Dodatkowo funkcjonariuszki warszawskiej brygady pełniły 
służbę na stałych posterunkach, między innymi: 3 w kancela-
rii brygady, 2 policjantki mundurowe w Referacie Sanitarno-
-Obyczajowym Wydziału II Komisariatu Rządu, 1 w Komisa-
riacie X. Dodatkowo 2 policjantki pozostawały w dyspozycji 
oficera dyżurnego Urzędu Śledczego m.st. Warszawy. Wobec 
zbyt niskiego stanu etatowego często nie poddawano stałej ob-
serwacji miejsc zagrożonych przestępczością, między innymi 
Dworca Głównego. Problemy natury kadrowej były w części 
kompensowane zaangażowaniem policjantek, co w efekcie 
przekładało się na pozytywną opinię warszawskich władz sa-
nitarnych o pracy brygady95. 
Nie tylko w Warszawie borykano się z brakiem odpowiednich 
sił policyjnych do walki z przestępstwami na tle seksualnym 
i nadzorem nad nierządem. Jaskrawym przykładem tego typu 
bolączek była Łódź. W okresie od 1926 r. do 1936 r. w tamtej-
szej brygadzie pełniło służbę od 13 do 20 osób. O ile w latach 
1926–1932 do zadań brygady należała walka z nierządem oraz 
sutenerstwem, to w kolejnych latach w zakres obowiązków 
włączano kolejne obszary:
 ▪ zwalczanie chorób wenerycznych, przestępstw na tle sek-

sualnym oraz czynów związanych z dzieciobójstwem i spę-
dzaniem płodu;

 ▪ walkę z pornografią;
 ▪ fałszywe oskarżenia oraz fałszywe zeznania przed sądem 

dotyczące spraw prowadzonych przez brygadę;
 ▪ opiniowanie zakładów gastronomicznych, stowarzyszeń, 

związków, klubów towarzyskich itp.96

Aby zobrazować rozpiętość zadań i specyfikę terenu dzia-
łania łódzkiej obyczajówki, należy mieć na uwadze, że już  
w połowie lat trzydziestych Łódź liczyła około 650 000 miesz-
kańców, a wraz z przedmieściami i równie gęsto zaludnionymi 
pobliskimi osiedlami rejon łódzkiego okręgu przemysłowego 
zamieszkiwało około 1 000 000 osób. Prostytucją zajmowano 
się nie tylko w samej Łodzi, lecz także w pobliskich miejsco-
wościach, więc w praktyce policjantki i policjanci łódzkiej 
brygady sanitarno-obyczajowej mieli za zadanie kontrolo-
wać zjawisko nierządu w jednym z najludniejszych rejonów  
II Rzeczypospolitej. 
W 1936 r. w Urzędzie Sanitarno-Obyczajowym zarejestro-
wano 800 prostytutek. Podejrzanych o uprawianie nierządu 
było nawet 10 000 kobiet. Ponadto funkcjonariusze z obycza-
jówki wykonywali zadania na rzecz innych brygad Wydziału 
Śledczego, co również nie pozostawało bez wpływu na efek-
tywność czynności związanych z nadzorem nad nierządem. 
Dodatkowym obciążeniem była konieczność częstego delego-
wania policjantek i policjantów do sądu w charakterze świad-
ków oraz pełnienie dyżurów w pogotowiu śledczym. Kierow-
nik brygady sanitarno-obyczajowej uważał, iż stan osobowy 
policjantów w pionie śledczym należy zwiększyć do 25 osób, 
w tym 12 powinno zajmować się wyłącznie ujawnianiem 

kobiet uprawiających nierząd potajemnie, zatrzymywaniem 
prostytutek uchylających się od kontroli lekarskiej, kontrolą 
domów schadzek oraz likwidacją domów publicznych97. Pla-
nowano również zwiększenie stanu brygady o pion służby 
ogólnej oraz zmianę proporcji pomiędzy liczbą kobiet i męż-
czyzn. Uznano, iż w brygadzie powinno się pozostawić nie 
więcej niż 3 policjantów. Ich zadaniem było przede wszystkim 
wykonywanie zadań wymagających większej siły fizycznej, 
takich jak rewizje, likwidacje domów schadzek oraz patro-
lowanie miejsc szczególnie zagrożonych i interweniowanie  
w stosunku do sutenerów i handlarzy kobietami98. Stan bryga-
dy powiększono do 35 etatów dopiero w 1937 r. 
W niektórych miastach na efektywność nadzoru państwa nad 
nierządem miał wpływ nie tylko stan etatowy policyjnych 
obyczajówek, lecz także postawa władz administracyjnych.  
W Łodzi w latach 1926–1935 zaznaczyła się tendencja do 
coraz częstszego uchylania się prostytutek od przymusowych 
oględzin lekarskich. W 1936 r. zjawisko przybrało wręcz ma-
sowy charakter. O ile w 1926 r. jedna zarejestrowana prosty-
tutka poddawała się badaniu lekarskiemu średnio ponad 4 razy 
w kwartale, o tyle w 1935 r. częstotliwość wizyt obniżyła się 
o ponad połowę. Jedną z przyczyn niskiej frekwencji było 
znaczne osłabienie systemu egzekwowania tego obowiąz-
ku. Wzrost liczby kobiet uchylających się od badań nastąpił  
z chwilą przeniesienia spraw tego typu z właściwości sądu do 
referatu karnego starostwa grodzkiego. O ile sędziowie ska-
zywali prostytutki uchylające się od badań na karę aresztu od  
3 do 4 tygodni lub od 200 do 300 zł grzywny, o tyle kary 
orzekane w referacie były łagodne i wymierzane zbyt późno. 
Zwykle nie przekraczały kilku złotych i od 2 do 3 dni aresztu. 
Jedną z kobiet, która nie stawiła się w sumie na 60 kontroli, 
ukarano dwoma dniami aresztu. Poza tym sprawy przeciągały 
się na skutek odwoływania się prostytutek, nawet w sytuacji 
orzekania symbolicznych kar administracyjnych99. 
Z kolei we Lwowie, gdzie według danych policyjnych działało 
około 28 hoteli, w których wynajmowano na godziny pokoje 
prostytutkom w celach nierządu, tamtejsze władze admini-
stracyjne ze zbyt małym zaangażowaniem reagowały na do-
niesienia sporządzane przez członków brygady100. W 1936 r.  
w Wilnie likwidacja potajemnych domów publicznych i do-
mów schadzek napotykała trudności, gdyż jak twierdzili po-
licjanci – jeden z pracowników wileńskiego starostwa pobie-
rał opłaty od właścicieli tego typu lokali, oferując w zamian 
bezczynność101. Sytuacja uległa poprawie dwa lata później.  
Z funkcjonujących w 1936 r. ponad 70 domów schadzek  
w marcu 1938 r. działało około 40102. Poza tym w Wilnie bo-
rykano się z problemami lokalowymi. Członkowie brygady 
zajmowali jeden pokój tamtejszego Wydziału Śledczego. Było 
to szczególnie kłopotliwe podczas przesłuchiwania nieletnich, 
gdyż zdarzało się, iż zeznawali oni w obecności prostytutek  
i osób podejrzanych103.
Stan etatowy nie był zmartwieniem brygady sanitarno-obycza-
jowej z Poznania. Na początku 1936 r. pełniło w niej służbę  
11 osób; kierownik brygady oraz 5 kobiet i 5 mężczyzn. Bio-
rąc pod uwagę zakres i skalę zadań, uznano nawet, że stan 
brygady należy zredukować. W Poznaniu tylko część kobiet 
przydzielonych do tamtejszej komendy wojewódzkiej wyko-
nywała w praktyce zadania charakterystyczne dla wywiadow-
czyń służby śledczej, co miało negatywny wpływ na efektyw-
ność procesu wykrywania sprawców przestępstw o podłożu 
seksualnym. Pozostałe były wykorzystywane do pracy opera-
cyjnej na rzecz całego Wydziału Śledczego. Podczas kontroli 
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prowadzonej w poznańskiej brygadzie przez przedstawicielkę 
Referatu Policji Kobiecej Centrali Służby Śledczej, w celu 
nawiązania lepszego kontaktu z prostytutkami zalecono de-
legować jedną z policjantek brygady do biura obyczajowego 
w czasie odbywających się tam badań lekarskich prostytutek. 
Uważano, że dzięki temu wywiadowczynie będą mogły na-
wiązać kontakt z prostytutkami w celu uzyskania poufnych 
informacji. Ponadto miało to wpłynąć na zmianę wizerunku 
brygady sanitarno-obyczajowej, która podobnie jak inne oby-
czajówki była postrzegana przez prostytutki przede wszystkim 
jako organ represji104.
System neoreglamentacji dawał złudne poczucie kontroli nad 
zjawiskiem prostytucji. Do końca lat trzydziestych zareje-
strowano jako kobiety trudniące się zawodowym nierządem 
niewiele ponad 7000 kobiet, z czego część unikała kontroli 
lekarskich105. W dużych aglomeracjach nie można było ustalić 
faktycznej liczby prostytutek. W Łodzi do badań lekarskich 
zgłaszało się około 700 kobiet, ale o potajemne uprawianie 
nierządu podejrzewano co najmniej 6500. Rocznie ujawnia-
no od 250 do 300 kobiet, rejestrowano około 120. Codzien-
nie zatrzymywano od 10 do 15 prostytutek, wśród których 
były zarówno kobiety potajemnie zarobkujące nierządem, jak  
i prostytutki uchylające się od badań lekarskich. W 1935 r. po-
licjanci łódzkiej obyczajówki wiedzieli o ponad 200 domach 
schadzek. W ciągu dwóch lat udało im się zlikwidować zaled-
wie 60, między innymi dlatego, że z chwilą ujawnienia prze-
stępstwa policjanci nie mogli pieczętować lokalu; taką decyzję 
mógł podjąć jedynie sąd106.
Jedną z metod ujawniania i zatrzymywania kobiet uprawiają-
cych nierząd potajemnie i prostytutek unikających obowiąz-
kowych kontroli lekarskich były obławy uliczne. Z czasem 
również ten sposób walki z negatywnymi skutkami nierządu 
nie przynosił oczekiwanych efektów, gdyż większość prosty-
tutek z ulic przeniosła się do kawiarni, barów i restauracji107. 
Uprawianie potajemnej prostytucji miało również miejsce  
w hotelach oraz zajazdach, a brak odpowiednich regulacji 
prawnych ograniczał możliwości działania policji w tego typu 
miejscach108. W końcu lat trzydziestych podjęto energicz-
ną walkę z prostytucją uprawianą w lokalach publicznych, 
gdzie w tak zwanych boksach fordanserki, kelnerki i bufeto-
we świadczyły gościom usługi seksualne. Policyjne patrole 
mieszane sprawdzały podejrzane lokale nocą. W razie uza-
sadnionych podejrzeń sporządzano stosowne doniesienia do 
władz administracyjnych. W 1938 r. w Poznaniu było około 
300 podejrzanych lokali. W ocenie ówczesnych władz poli-
cyjnych fordanserki, kelnerki i bufetowe stanowiły najbardziej 
niebezpieczny element pod względem rozprzestrzeniania się 
chorób wenerycznych, jednakże możliwość ingerencji poli-
cji nie istniała, gdyż nie było podstaw prawnych do poddania 
tych kobiet przymusowym oględzinom lekarskim109. W 1938 r. 
w Rawiczu, w związku ze skargami na gorszące zachowanie 
się bufetowych w tamtejszych restauracjach i jadłodajniach, 
policjanci wszczęli kilkanaście spraw karnych związanych  
z narażeniem na zachorowanie na chorobę weneryczną oraz 
ułatwianiem cudzego nierządu. Niestety większość z nich zo-
stała umorzona przez prokuraturę. W jednym przypadku pro-
stytutkę umieszczono w zakładzie poprawczym110. 
W Krakowie policjantki Sekcji Kobiecej prowadziły docho-
dzenia przeciwko właścicielom zakładów „Locarno” i „Lido”, 
w których fordanserki zrzeszone w Związku Artystów Scen 
Polskich świadczyły potajemnie usługi seksualne. Podejrze-
wano, iż kobiety były zmuszane do opłacania haraczu na rzecz 

agenta, przez którego zawierały kontrakt. Z informacji zebra-
nych przez policjantów wynikało, że agenci mogli trudnić się 
handlem kobietami. W celu sprawdzenia, czy fordanserki nie 
były poszukiwane, właściciele lokali przesyłali władzom poli-
cyjnym miesięczne wykazy zatrudnianych kobiet111. 
W połowie lat trzydziestych, na skutek zmiany przepisów, zo-
stały ograniczone możliwości prowadzenia przez policję sku-
tecznej walki z potajemną prostytucją uprawianą w hotelach. 
Zgodnie z obowiązującym do lipca 1935 r. rozporządzeniem  
z dnia 23 stycznia 1922 r. (Dz. U. RP Nr 10, poz. 78) wydanym 
przez ministra zdrowia publicznego w porozumieniu z mini-
strem spraw wewnętrznych w sprawie przepisów sanitarnych 
dla hoteli, pokoi umeblowanych i pensjonatów, właściciel lub 
dzierżawca był zobowiązany do przeciwdziałania uprawianiu 
nierządu w jego obiekcie112.
W nowych przepisach nie uregulowano tej kwestii, wobec 
czego funkcjonariusze Policji Państwowej mogli jedynie pro-
wadzić obserwację. W przypadku zebrania wystarczającego 
materiału wszczynano dochodzenia przeciwko właścicielowi, 
zarzucając mu ułatwianie i czerpanie korzyści z cudzego nie-
rządu113. 

ZAKOŃCZENIE

W Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego zjawisko 
prostytucji było niewątpliwie problemem zarówno w kontek-
ście społecznym, jak i sanitarnym. Świadczą o tym nie tylko 
dokumenty sporządzane przez członków brygad sanitarno- 
-obyczajowych, organizacje społeczne, lecz także reportaże 
zamieszczane w prasie z tamtych lat114. Z jednej strony pro-
stytucję traktowano jak tabu, z drugiej zaś na ulicach najwięk-
szych polskich miast, pomimo restrykcji administracyjnych, 
łatwo można było natknąć się na prostytutki. W jednym ze 
swoich przedwojennych reportaży Antoni Słonimski relacjo-
nował, że w samym centrum stolicy, u zbiegu Alei Jerozolim-
skich i ulicy Marszałkowskiej, stoją uliczni sprzedawcy i po-
nura grupa prostytutek115.
W celu zwalczania negatywnych skutków prostytucji władze 
II Rzeczypospolitej przyjęły system, w którym kobiety zaj-
mujące się nierządem starano się kontrolować poprzez orga-
ny administracji, służby sanitarne oraz Policję Państwową. 
Tendencja do objęcia prostytucji reglamentacją miała swoje 
podłoże w poglądzie, że będzie można ją kontrolować dopiero 
wówczas, gdy stanie się instytucją dozwoloną oraz kierowa-
ną przez państwo. Nie brano pod uwagę, że nadzór lekarski 
wykonywany tylko w odniesieniu do prostytutek jest niesku-
teczny, gdyż ich klienci znajdują się poza wszelką kontrolą.  
W praktyce więc skuteczność działań represyjnych skierowa-
nych wobec prostytutek, uznawanych wówczas za główne źró-
dło chorób przenoszonych drogą płciową, była niewielka116. 
Na początku XX w. społeczność międzynarodowa podję-
ła również walkę z handlem kobietami i dziećmi, który był 
kolejnym negatywnym skutkiem prostytucji. Kobiety padały 
ofiarami dobrze zorganizowanych i bezwzględnych grup prze-
stępców, którzy sprzedawali je do domów publicznych; bar-
dzo często w Ameryce Południowej. W celu zwalczania tego 
procederu w latach 1904–1933 podpisano międzynarodowe 
porozumienia i konwencje, w których zobowiązywano się do 
wzajemnej współpracy w sprawie zwalczania handlu żywym 
towarem, a także określono przestępstwa z niniejszego zakre-
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su i zasady odpowiedzialności ich sprawców117. Po odzyskaniu 
niepodległości Polska ratyfikowała międzynarodowe umowy 
w sprawie zwalczania handlu kobietami i dziećmi, co wiązało 
się z koniecznością wdrożenia bardziej skutecznych środków 
do walki z tym procederem – między innymi do służby w Po-
licji Państwowej powołano kobiety. Pojawienie się w 1925 r. 
w Policji Państwowej kobiet – policjantek było działaniem 
mającym podnieść nie tylko skuteczność walki z handlem ko-
bietami i dziećmi, lecz także efektywność kontroli nad kobie-
tami zajmującymi się prostytucją118. Analiza ilościowa spraw 
prowadzonych przez brygady sanitarno-obyczajowe pokazuje, 
że w zakresie szeroko pojętej przestępczości o podłożu sek-
sualnym funkcjonariusze najczęściej zajmowali się zwalcza-
niem sutenerstwa i domów schadzek. Dochodzenia związane  
z handlem kobietami prowadzono rzadko, co nie świadczy, 
że w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego ten 
problem był marginalny. Miała na to wpływ między innymi 
specyfika tego rodzaju przestępczości. Początkowo ofiara 
bardzo często nie zdawała sobie sprawy, że padła ofiarą han-
dlarza. Ujawnienie przestępstwa było więc dla organów ściga-
nia znacznie trudniejsze niż ściganie osób czerpiących zyski  
z prostytucji uprawianej na co dzień na ulicach. W Krakowie 
w latach 1933–1935 tamtejsza Sekcja Kobieca prowadziła  
2 sprawy związane z handlem ludźmi. W tym samym okre-
sie zajmowano się 128 dochodzeniami przeciwko sutenerom 
i 51 przeciwko osobom utrzymującym domy schadzek119. We 
Lwowie połowy lat trzydziestych również najczęściej zajmo-
wano się sprawami sutenerstwa i utrzymywania domów scha-
dzek. Od stycznia do września 1935 r. nie prowadzono żadne-
go dochodzenia dotyczącego handlu kobietami120. Nie znaczy 
to, iż Lwów był miastem, którego ten rodzaj przestępczości 
nie dotyczył. Już w 1930 r. sygnalizowano, iż zbyt niski stan 
etatowy brygady pozwala jedynie na zajmowanie się wyłapy-
waniem prostytutek chodzących po zakazanych ulicach. Na 
problematykę handlu żywym towarem nie zwracano należytej 
uwagi. Nie kontrolowano dworca kolejowego, urzędu emigra-
cyjnego i biura pośrednictwa pracy, a były to przecież miejsca, 
w których najczęściej można było uzyskać informacje służące 
do wykrycia handlarzy. 
Problem społeczny, jakim była prostytucja i towarzyszące jej 
negatywne zjawiska, nie mógł być rozwiązany wyłącznie po-
przez działania policji i służb sanitarnych. Skuteczna walka 
ze skutkami prostytucji wymagała przede wszystkim środków  
o charakterze społecznym. Porzucenie zawodu prostytutki 
byłoby w wielu przypadkach z pewnością łatwiejsze, gdyby 
kobiety miały szansę na zapewnienie sobie normalnych wa-
runków życiowych poprzez zdobycie zawodu i znalezienie 
innej pracy121. Już w połowie lat dwudziestych przedstawi-
cielka władz samorządowych Warszawy w komisji sanitarno-
-obyczajowej zauważyła, że w stolicy najwięcej potajemnych 
prostytutek rekrutowało się z zastępów służących, które w ten 
sposób starały się dorobić do swoich niskich poborów122. 
Policjantki i policjanci brygad sanitarno-obyczajowych nie 
mieli realnego wpływu na istnienie głównych źródeł prosty-
tucji, takich jak nędza i brak kwalifikacji zawodowych123. Do 
ich podstawowych zadań należała więc walka z negatywnymi 
skutkami prostytucji – zarówno w obszarze kryminalnym, jak 
i sanitarnym. Policja Państwowa, pełniąc rolę organów wyko-
nawczych urzędów sanitarno-obyczajowych, starała się zwal-
czać przede wszystkim te przestępstwa i wykroczenia, które 
były najbardziej widoczne i uciążliwe dla obywateli. Sukcesy 
w spektakularnych sprawach dotyczących rozbicia zorganizo-

wanych grup przestępczych zajmujących się sprzedażą kobiet 
do południowoamerykańskich domów publicznych należały 
do rzadkości124. Codzienna rutyna służby policyjnych obycza-
jówek polegała przede wszystkim na zatrzymywaniu prostytu-
tek unikających badań lub uprawiających nierząd potajemnie, 
obserwacji sutenerów i stręczycieli125. Podejmowanie ener-
gicznej walki z pośrednictwem do nierządu, a w szczególności 
z potajemnymi domami schadzek, prowadziło do modyfikacji 
przestępczej działalności osób eksploatujących prostytutki fi-
nansowo. Właściciele zlikwidowanych domów otwierali ka-
wiarnie, bary, piwiarnie, w których usługi seksualne świad-
czyły kelnerki i fordanserki a objęcie kontrolą lekarską tych 
kobiet nie było możliwe z uwagi na brak podstaw prawnych. 
Skuteczna sanitarna kontrola prostytucji była również utrud-
niona z uwagi na przyzwolenie społeczne. Niejednokrotnie, 
zwłaszcza w śródmieściu stolicy, pomimo zakazu prowadze-
nia domów publicznych, funkcjonowały mieszkania, których 
lokatorki uprawiały nierząd przy cichej akceptacji sąsiadów126. 
Nie zawsze czynniki o charakterze obiektywnym miały wpływ 
na brak skuteczności działania brygad. Niekiedy na niską efek-
tywność w zwalczaniu chorób wenerycznych i przestępczości 
okołoprostytucyjnej wpływały takie elementy, jak: niski po-
ziom pracy wywiadowczej wśród prostytutek, fordanserek  
i kelnerek oraz brak wystarczającej inicjatywy we wszczyna-
niu dochodzeń przeciwko sprawcom czerpiącym zyski z pracy 
prostytutek127. Często prowadzono sprawy będące wynikiem 
zgłoszeń przyjętych w innych jednostkach policyjnych. Nie 
dla wszystkich zakładano dossier128. Schematyczna organi-
zacja służby patrolowej w niektórych miastach sprawiała, iż 
prostytutki, szczególnie potajemne, dość szybko orientowały 
się, w jaki sposób uniknąć zatrzymania. W Warszawie patrolo-
wano głównie śródmieście, czasem Krakowskie Przedmieście, 
natomiast Pragę i inne dzielnice bardzo rzadko129. Stan nad-
zoru nad prostytutkami uchylającymi się od przymusowych 
badań lekarskich był powodem interwencji w sierpniu 1939 r. 
naczelnika Wydziału Zdrowia Komisarza Rządu w Warszawie  
w Centrali Służby Śledczej. W ocenie naczelnika zbyt mała 
efektywność pracy policji w tej kwestii stwarzała ryzyko 
wzrostu zachorowań na choroby weneryczne, szczególnie  
w kontekście zwiększenia liczby żołnierzy stacjonujących 
w stolicy w ostatnich tygodniach przed wybuchem II wojny 
światowej130. 
Walka z domami schadzek polegała najczęściej na likwidacji 
mieszkań niższej kategorii, utrzymywanych przeważnie przez 
znane członkom brygad prostytutki lub sutenerów. Lokale 
wyższej kategorii, w których zbierały się prostytutki potajem-
ne nieznane policji, werbujące gości nie na ulicy, lecz w ka-
wiarniach lub poprzez pośrednictwo innych osób, były rzadko 
ujawniane131. 
W okresie dwudziestolecia międzywojennego z pewnością 
zrobiono wiele w walce z negatywnymi zjawiskami towarzy-
szącymi prostytucji, lecz również sporo pozostawało nadal 
do zrobienia. Zdawano sobie sprawę, że skuteczniejsze niż 
działania represyjne władz sanitarnych i administracyjnych 
będą akcje społeczne i ustawodawcze mające między inny-
mi na celu zapewnienie podstawowych warunków i środków 
utrzymania, podniesienie poziomu moralnego i umysłowego 
życia warstw egzystujących w biedzie, a także pomoc dzie-
ciom przebywających w środowiskach patologicznych132. 
Zalecano, aby policja w tego typu sprawach współpracowała 
z instytucjami społecznymi w większym stopniu niż dotych-
czas. Szczególną rolę odgrywały kobiety – policjantki, które 
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ze względu na swoje naturalne predyspozycje szybciej zdoby-
wały zaufanie ofiar prostytucji, i tym samym mogły uzyskać 
cenne informacje o sprawcach przestępstw o podłożu seksu-
alnym. Zwiększenie liczebności kobiet w brygadach sanitar-
no-obyczajowych, zwanych następnie brygadami kobiecymi, 
było ze wszech miar uzasadnione. Z czasem mężczyźni peł-
niący służbę w obyczajówkach realizowali najczęściej zadania 
wymagające podczas interwencji większej siły fizycznej. 
Rola Policji Państwowej w nadzorze nad nierządem i jej zada-
nia w tym zakresie były bardzo istotnym elementem systemu 
neoreglamentacyjnego, który funkcjonował w Polsce okresu 
dwudziestolecia międzywojennego. Skala zjawiska prostytu-
cji przerastała możliwości skutecznej sanitarnej i policyjnej 
kontroli osób traktujących świadczenie usług seksualnych 
jako podstawowe lub dodatkowe zajęcie. Starano się zwalczać 
przede wszystkim te zjawiska związane z prostytucją, które 
były najbardziej jaskrawe: rozprzestrzenianie się chorób we-
nerycznych i eksploatację prostytuujących się kobiet. Pomimo 
licznych trudności w realizacji zadań związanych z nadzorem 
nad nierządem władze administracyjne i wymiar sprawiedli-
wości najczęściej pozytywnie oceniały działalność brygad 
sanitarno-obyczajowych. Kobiety w służbie śledczej, które 
od połowy lat trzydziestych zaczęły dominować liczebnie  
w brygadach, zasłużyły sobie również na uznanie za granicą133. 
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nierządem, prostytucja, brygady 
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Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział IV 
Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda 
Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt No-
wych, sygn. 349/1881, s. 21–29.

80 Kary dyscyplinarne i dochodzenia szeregowych Brygady  
VI Urzędu Śledczego m.st. Warszawy, 1937 r. Brygady policji 
kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, koresponden-
cja. 1935 –1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Refe-
rat V Policji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej  
w Warszawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 165.

81 Protokół kontroli Brygady Kobiecej (VI) Urzędu Śledczego 
m.st. Warszawy w czasie od 10 do 31 maja 1937 r. Brygady 
policji kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, kore-
spondencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, 
Referat V Policji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwo-
wej w Warszawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881,  
s. 138–146.

82 Protokół kontroli brygady kobiecej (IV) Wydziału Śledczego  
w Łodzi w czasie od 24 do 26 sierpnia 1937 r., Brygady policji 
kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 225–230.

83 Protokół kontroli sekcji kobiecej Wydziału Śledczego we Lwo-
wie, od 1 do 3 grudnia 1937 r. Brygady policji kobiecej w wo-
jewództwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. 
Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. 
Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum 
Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 447.

84 Protokół kontroli, Brygada III Wydziału Śledczego w Wilnie, 
kwiecień 1936 r., Brygady policji kobiecej w województwach. 
Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział IV 
Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda 
Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt No-
wych, sygn. 349/1881, s. 21–29.

85 Służba kobiet w Policji Państwowej, Protokoły kontroli, kore-
spondencja 1935–1939, Brygady policji kobiecej w wojewódz-
twach, Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji 
Kobiecej, Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie, 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 180–185.

86 Protokół kontroli Brygady Kobiecej (VI) Urzędu Śledczego m.st. 
Warszawy w czasie od 10 do 31 maja 1937 r. Brygady policji ko-
biecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 138–146.

87 Protokół kontroli Brygady Kobiecej (VI) Urzędu Śledczego m.st. 
Warszawy, 24 czerwca – 4 lipca, 18–20 lipca 1939 r. Brygady 
policji kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespon-
dencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat 
V Policji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w War-
szawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 107–117.

88 Protokół kontroli brygady IV sanitarno-obyczajowej Wydziału 
Śledczego w Łodzi, od 12–14 września 1935 r. Brygady policji 
kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 249–254.

89 Protokół kontroli, Brygada III Wydziału Śledczego w Wilnie, 
kwiecień 1936 r., Brygady policji kobiecej w województwach. 
Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział IV 
Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda 

Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt No-
wych, sygn. 349/1881, s. 21–29.

90 Protokół kontroli Sekcji Sanitarno-Obyczajowej Wydziału Śled-
czego we Lwowie, 23–25 września 1935 r., Brygady policji ko-
biecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 462–465.

91 Protokół kontroli Brygady Sanitarno-Obyczajowej Wydziału 
Śledczego w Poznaniu, 10–11 stycznia 1936 r., Brygady policji 
kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 317–318.

92 Odpis raportu kierownika Referatu Policji Kobiecej w Poznaniu 
do Naczelnika Centrali Służby Śledczej w Warszawie, marzec 
1937 r. Brygady policji kobiecej w województwach. Protoko-
ły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala 
Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda Główna 
Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 
349/1881, s. 312–313.

93 Protokół kontroli brygady kobiecej w Poznaniu, 23–26 lutego 
1938 r., Brygady policji kobiecej w województwach. Protoko-
ły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala 
Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda Główna 
Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 
349/1881, s. 304.

94 Protokół kontroli, Sekcja Sanitarno-Obyczajowa Wydziału Śled-
czego w Kaliszu, styczeń 1936 r., Brygady policji kobiecej w wo-
jewództwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. 
Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. 
Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum 
Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 58–59.

95 Protokół kontroli Brygady Kobiecej (VI) Urzędu Śledczego m.st. 
Warszawy, 24 czerwca – 4 lipca, 18–20 lipca 1939 r. Brygady 
policji kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespon-
dencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat 
V Policji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w War-
szawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 107–117.

96 Protokół kontroli brygady IV sanitarno-obyczajowej Wydziału 
Śledczego w Łodzi, od 12–4 września 1935 r. Brygady policji 
kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 249–254.

97 Powiększenie etatu osobowego IV Brygady w Łodzi. Brygady 
policji kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespon-
dencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat 
V Policji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w War-
szawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 239–241.

98 Protokół kontroli brygady IV sanitarno-obyczajowej Wydziału 
Śledczego w Łodzi, od 12–14 września 1935 r. Brygady policji 
kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 249–254.

99 Pismo do Starosty Grodzkiego w Łodzi w sprawie frekwencji 
kobiet podlegających kontroli przymusowej. Brygady policji ko-
biecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935– 1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 260–262.

Z KART HISTORII POLICJI



              

                     

69

100 Protokół kontroli Sekcji Sanitarno-Obyczajowej Wydziału Śled-
czego we Lwowie, 23–25 września 1935 r., Brygady policji ko-
biecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 462–465.

101 Protokół kontroli Brygady III Wydziału Śledczego w Wilnie, kwie-
cień 1936 r., Brygady policji kobiecej w województwach. Proto-
koły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala 
Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda Główna 
Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 
349/1881, s. 21–29.

102 Protokół kontroli Brygady Kobiecej III Wydziału Śledczego  
w Wilnie, marzec 1938 r., Brygady policji kobiecej w wojewódz-
twach. Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział 
IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komen-
da Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt No-
wych, sygn. 349/1881, s. 12–15.

103 Protokół kontroli Brygady III Wydziału Śledczego w Wilnie, 
kwiecień 1936 r., Brygady policji kobiecej w województwach. 
Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział IV 
Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda 
Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt No-
wych, sygn. 349/1881, s. 21–29. Protokół kontroli Brygady Ko-
biecej III Wydziału Śledczego w Wilnie, marzec 1938 r., Brygady 
policji kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespon-
dencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat 
V Policji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w War-
szawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 12–15.

104 Protokół kontroli Brygady Sanitarno-Obyczajowej Wydziału 
Śledczego w Poznaniu, 10–11 stycznia 1936 r., Brygady policji 
kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 317–318.

105 U. Glensk, Historia słabych. Reportaże i życie w dwudziestoleciu 
(1918–1939), Kraków 2014, s. 89.

106 Protokół kontroli brygady IV sanitarno-obyczajowej Wydziału 
Śledczego w Łodzi, od 12 do 14 września 1935 r. Brygady policji 
kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 249–254.

107 Pismo do Starosty Grodzkiego w Łodzi w sprawie frekwencji 
kobiet podlegających kontroli przymusowej. Brygady policji ko-
biecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 260–262.

108 Protokół kontroli, kwiecień 1936 r., Brygada III Wydziału Śled-
czego w Wilnie. Brygady policji kobiecej w województwach. Pro-
tokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala 
Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda Główna 
Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 
349/1881, s. 21–29.

109 Protokół kontroli brygady kobiecej w Poznaniu w okresie od 23 
do 26 lutego 1938 r. Ostatnia kontrola przeprowadzona przez Pa-
leolog – 26 lutego 1937 r. Brygady policji kobiecej w wojewódz-
twach. Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział 
IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komen-
da Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt No-
wych, sygn. 349/1881, s. 265–267.

110 Komenda Powiatowa Policji Państwowej w Rawiczu, pismo  
nr 281/38 z dnia 13 lutego 1938 r., do naczelnika Urzędu Śled-
czego Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu, w sprawie nierządu  
– uwagi z terenu. Brygady policji kobiecej w województwach. 
Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział IV 
Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komenda 
Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt No-
wych, sygn. 349/1881, s. 282–285.

111 Protokół kontroli sekcji kobiecej Wydziału Śledczego w Krako-
wie, 29 sierpnia – 1 września 1935 r. Brygady policji kobiecej  
w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. 
Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. 
Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum 
Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 414–417.

112 Uzupełnieniem przepisów dotyczących przeciwdziałania nierządowi 
w hotelach, pokojach umeblowanych i pensjonatach było rozporzą-
dzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Nadzwyczajnego Naczelne-
go Komisarza do spraw walki z epidemiami z dnia 13 marca 1926 r. 
w sprawie dezynsekcji hoteli, pokojów umeblowanych i pensjonatów 
(Dz. U. R. P. Nr 27, poz. 164, źródło: isap.sejm.gov.pl).

113 Wyjaśnienie do protokołu kontroli, Wilno, 3 czerwca 1936 r., 
Wydział Śledczy przy Komendzie PP m. Wilna. Brygady policji 
kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 40.

114 U. Glensk, Historia słabych. Reportaże i życie w dwudziestoleciu 
(1918–1939), s. 91–98.

115 Tamże, s. 89.
116 H. Siemieńska, Sprawozdania zagraniczne. 47. Kongres Mię-

dzynarodowej Federacji Abolicjonistycznej (Paryż, 20–22 maja  
1937 r.), s. 57–61.

117 A. Przyborowska-Klimczak, Zwalczanie prostytucji w świetle 
prawa międzynarodowego, w: Prostytucja, red. M. Mozgawa, 
Warszawa 2014, s. 51–53.

118 Służba kobiet w Policji Państwowej. Komenda Główna Policji 
Państwowej w Warszawie, Wydział IV Centrala Służby Śledczej, 
Referat V Policji Kobiecej, Brygady policji kobiecej w wojewódz-
twach. Protokoły kontroli, korespondencja 1935–1939, Archiwum 
Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 180–185.

119 Protokół kontroli sekcji kobiecej Wydziału Śledczego w Kra-
kowie, 29 sierpnia – 1 września 1935 r. Brygady policji kobiecej  
w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 1935 –1939. 
Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. 
Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum 
Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 414–417.

120 Protokół kontroli Sekcji Sanitarno-Obyczajowej Wydziału Śled-
czego we Lwowie, 23–25 września 1935 r., Brygady policji ko-
biecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 462–465.

121 Protokół z posiedzenia odbytego w dniu 7 lipca 1930 r. w biurze sta-
rosty grodzkiego w sprawie działania Brygady sanitarno-obyczajo-
wej. Brygady policji kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, 
korespondencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, 
Referat V Policji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej  
w Warszawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 476–478.

122 Sprawozdanie i wnioski Marii Olszewskiej z 3-letniej obserwacji 
w Komisji sanitarno-obyczajowej Komisariatu Rządu, Warszawa 
dnia 10 listopada 1926 r., Ministerstwo Opieki Społecznej. Archi-
wum Akt Nowych, sygn. 15/206, s. 29.
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123 S. Paleolog, Sprawozdania zagraniczne. X Międzynarodowy Kon-
gres Komitetów Zwalczania Handlu Kobietami i Dziećmi w Pary-
żu, s. 144–148.

124 A. Głogowski, Policja Państwowa w walce z handlem kobietami, 
Policja Państwowa w Drugiej Rzeczypospolitej. Wybrane aspekty 
organizacji i funkcjonowania, red. A. Tyszkiewicz, wyd. Uniwer-
sytetu Jagiellońskiego, Kraków 2015, s. 162.

125 Protokół kontroli Brygady Kobiecej (VI) Urzędu Śledczego m.st. 
Warszawy w czasie od 10 do 31 maja 1937 r. Brygady policji ko-
biecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 160.

126 Sprawozdanie i wnioski Marii Olszewskiej z 3-letniej obserwacji 
w Komisji sanitarno-obyczajowej Komisariatu Rządu, Warszawa 
dnia 10 listopada 1926 r., Ministerstwo Opieki Społecznej. Archi-
wum Akt Nowych, sygn. 15/206, s. 30.

127 Protokół kontroli Brygady Kobiecej III Wydziału Śledczego  
w Wilnie, marzec 1938 r., Brygady policji kobiecej w wojewódz-
twach. Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział 
IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komen-
da Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt No-
wych, sygn. 349/1881, s. 12–15.

128 Protokół kontroli Brygady Kobiecej VI Urzędu Śledczego m.st. 
Warszawy w czasie od 10 do 31 maja 1937 r. Brygady policji ko-
biecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Poli-
cji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w Warszawie. 
Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 138–146.

129 Protokół kontroli Brygady Kobiecej VI Urzędu Śledczego m.st. 
Warszawy, 24 czerwca – 4 lipca, 18–20 lipca 1939 r. Brygady 
policji kobiecej w województwach. Protokoły kontroli, korespon-
dencja. 1935–1939. Wydział IV Centrala Służby Śledczej, Referat 
V Policji Kobiecej. Komenda Główna Policji Państwowej w War-
szawie. Archiwum Akt Nowych, sygn. 349/1881, s. 107–117.

130 Pismo z sierpnia 1939 r. w sprawie zwiększenia liczby zatrzyma-
nych prostytutek, do Komendanta m.st. Warszawy od naczelnika 
Centrali Służby Śledczej. Brygady policji kobiecej w wojewódz-
twach. Protokoły kontroli, korespondencja. 1935–1939. Wydział 
IV Centrala Służby Śledczej, Referat V Policji Kobiecej. Komen-
da Główna Policji Państwowej w Warszawie. Archiwum Akt No-
wych, sygn. 349/1881, s.105.

131 Protokół kontroli Brygady Kobiecej VI Urzędu Śledczego m.st. 
Warszawy w czasie od 10 do 31 maja 1937 r. Brygady policji ko-
biecej w województwach. Protokoły kontroli, korespondencja. 
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Summary

The role and objectives of the State Police in  
the supervision over the prostitution in Poland of  
the interwar period
In the Second Polish Republic, similarly to other countries, prostitutes 
were treated as the primary source of venereal diseases. Simultane-
ously, it was obvious that removing the prostitution from the social 
life was impossible. So taking actions being aimed not only at chasing 
the perpetrators of crimes associated with the prostitution but above 
all at implementing solutions, which would limit the proliferation of 
venereal diseases, seemed to be the only remedy. One of universally 
used solutions, which was supposed to prevent spreading of sexual-
ly transmitted diseases, was regulationism, i.e. registering women 
dealing with professional prostitution, forcing them to compulsory 
medical check-ups and obligatory treatment of ill prostitutes. In the 
system based on registering women practicing prostitution there 
appeared a tendency of transferring the weight of the control over 
prostitutes from the sphere of police institutions to institutions of 
sanitary character. Therefore an indirect form of the supervision over 
the prostitution developed in relation to regulationism – so called 
neoregulationism. In the system of neoregulationism the registration 
of prostitutes and the control of the condition of their health was the 
responsibility of sanitary services. Brothels were delegalized, prosti-
tutes were provided with the compulsory medical-sanitary supervi-
sion, and venereal diseases were treated equally to infectious ones, 
which resulted in criminal liability in case of infecting another per-
son. The supervision over the prostitution, which was so far exercised 
by the vice unit reporting to the Ministry of Internal Affairs, became  
a domain of the minister of public health. Authorities appropriate in 
matters of the supervision over persons dealing professionally with 
the prostitution were administrative authorities of the first instance, 
which carried out their tasks in this respect through sanitary-social 
offices, district doctors and the State Police as executive authorities. 
In sanitary-social offices, which were a main institution being aimed 
at preventing and fighting venereal diseases, there were established 
sanitary-social commissions. In the supervision system over the 
prostitution based on principles of neoregulationism the particu-
lar role was entrusted not only sanitary authorities and social orga-
nizations, but also the State Police. Sanitary-social brigades, which 
were specialized police units of investigative services, were given  
a special role as part of tasks running in this respect by the Police. In 
the supervision over the prostitution they performed the role of exec-
utive units of administrative authorities. Since 1925 policewomen also 
served in sanitary-social brigades.

Tłumaczenie: Renata Cedro
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O  „pamięci, 
która nie dała się  
zakopać w dołach śmierci  

w Miednoje”
I tylko  PAMIĘĆ  została
Po tej katyńskiej nocy...

Pamięć nie dała się zgładzić, 
Nie chciała ulec przemocy.

I woła o  SPRAWIEDLIWOŚĆ,
I prawdę po świecie niesie  

– PRAWDĘ o jeńców tysiącach 
zgładzonych w katyńskim lesie.

Fragm. wiersza „Katyń” Feliksa Konarskiego

23 sierpnia 1939 r. minister spraw zagranicznych III Rzeszy – 
Joachim von Ribbentrop oraz ludowy komisarz spraw zagra-
nicznych, będący jednocześnie przewodniczącym Rady Komi-
sarzy Ludowych – Wieczesław Mołotow, podpisali w Moskwie 
pakt o nieagresji oraz dodatkowy, tajny protokół, w którym to 
zapadł wyrok na Polskę: 

W wypadku terytorialnych i politycznych prze-
kształceń na terenach należących do Państwa 
Polskiego granica stref interesów Niemiec i ZSRS 
przebiegać będzie w przybliżeniu po linii rzek 
Narwi, Wisły i Sanu. Kwestia, czy w obopólnym 
interesie będzie pożądane utrzymanie niezależ-
nego Państwa Polskiego i jakie będą granice tego 
państwa, będzie mogła być ostatecznie wyjaśnio-
na tylko w toku dalszych wydarzeń politycznych. 
W każdym razie oba rządy rozstrzygną tę kwestię 
na drodze przyjaznego porozumienia1. 

Wydział Wydawnictw i Poligrafii CSP

Kamila Kitajewska
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1 września armia III Rzeszy – bez wypo-
wiedzenia wojny – wkroczyła na ziemie 
polskie. Policja Państwowa dostała roz-
kaz pozostania w miejscu służby. Ewa-
kuowano na wschód jedynie świetnie 
uzbrojone jednostki rezerwy PP. Dopiero 
w następnych dniach zaczęto wycofywać 
władze administracyjne, w tym również 
policję. Decyzja ta miała negatywny 
wpływ na ludność cywilną – brak zarów-
no władzy, jak i policji, nie wpływa ni-
gdy dobrze na poczucie bezpieczeństwa 
społeczeństwa. Mimo to premier Felicjan 
Sławoj-Składowski wydał rozkaz ewa-
kuacji okręgów policji na wschód. Okrę-
gi północno-zachodnie miały udać się  
w kierunku Chełma Lubelskiego, zaś 
okręgi południowo-zachodnie do Tarno-
pola. Jedynymi jednostkami, które się nie 
wycofały z miejsc stacjonowania, były 
jednostki pomorskie oraz jednostki stoli-
cy. Policji Pomorza ewakuację uniemożli-
wiła niemiecka ofensywa. Z tego powodu 
jej jednostki zostały podporządkowane 
Dowództwu Lądowej Obrony Wybrzeża 
i pełniły funkcję żandarmerii wojskowej. 
Prawdopodobnie w wyniku decyzji pre-
zydenta Starzyńskiego, policja warszaw-
ska pozostała w miejscu pełnienia służby. 
Wzięła udział w obronie stolicy, a po ka-
pitulacji okupanci utworzyli z niej policję 
granatową. Z Warszawy ewakuowali się 
jedynie komendant główny PP gen. Jó-
zef Kordian-Zamorski oraz szef sztabu  
mjr Juliusz Kozolubski2.
Wszystkie decyzje władz dotyczące PP 
były dobrze zaplanowane, jednak za póź-
no wcielone w życie. Próba militaryzacji 
odbyła się za późno, bo dopiero 10 wrze-
śnia. Wydano rozporządzenie wcielające 
policję w skład sił zbrojnych. Policja już 
wówczas nie orientowała się w sytuacji 
operacyjnej oraz straciła łączność z jednostkami, które się 
wycofały. 13 września marszałek Rydz-Śmigły wydał dyrek-
tywę o organizacji obrony na linii Dniestru i Stryja, w jej 
wyniku na przedmoście rumuńskie zaczęły napływać jed-
nostki, które nie były zaangażowane w walkę z oddziałami 
niemieckimi. 
Próba tworzenia obrony na wschodzie upadła wraz z wkrocze-
niem wojsk radzieckich do Polski. 17 września między 3.00 
a 6.00 rano, wbrew podpisanej z Polską deklaracji o nieagre-
sji, Armia Czerwona wkroczyła na ziemie polskie. Na tereny 
polskie wyznaczeni byli żołnierze z Okręgu Białoruskiego 
i Kijowskiego. Ich celem było zniszczenie obrony polskiej 
oraz zajęcie obiektów o znaczeniu militarnym. W tym okresie 
większość jednostek wojska oraz Korpusu Ochrony Pograni-
cza znajdowała się przy zachodniej granicy3. Mimo nieuza-
sadnionego wkroczenia armii sowieckiej do Polski marszałek 
Rydz-Śmigły nakazał 17 września unikać walk z Sowietami  
i kontynuować przerzut polskich żołnierzy do neutralnej 
Rumunii oraz Węgier. Walki można było podjąć jedynie  
w sytuacji jawnej agresji lub żądania złożenia broni. Skut-

kiem tej polityki było branie polskich policjantów i oficerów 
do niewoli. Zdarzało się, że jeden policjant trafiał do niewoli 
kilkukrotnie, a następnie go zwalniano. Było to spowodowa-
ne brakiem sowieckich rozkazów dotyczących przetrzymy-
wania jeńców. 
Zmiana nastąpiła 19 września, gdy Ławrientij P. Beria wy-
dał rozkaz nr 0308 ustanawiający Zarząd NKWD ZSRR 
ds. Jeńców Wojennych i Internowanych. Na jego podstawie 
utworzono obozy dla polskich jeńców, m.in. w Ostaszkowie, 
gdzie umieszczano pojmanych policjantów4. Szacuje się, że 
do niewoli sowieckiej dostało się ok. 12 000 funkcjonariu-
szy Policji Państwowej. Wielu zostało rozstrzelanych jeszcze 
przed rozkazem Berii, jednak większą część umieszczono  
w łagrach i obozach5. Oficerów Wojska Polskiego zgrupo-
wano w Starobielsku oraz w Kozielsku. Uchwałą z 5 marca 
1940 r. na śmierć poprzez rozstrzelanie zostało skazanych 
prawie 22 000 Polaków. Warto w tym miejscu powołać się na 
oficjalne stanowisko IPN-u, gdyż do dziś w rosyjskiej prasie 
można się natknąć na dezinformację dotyczącą liczby ofiar 
Zbrodni Katyńskiej: 
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…symboliczne określenie „Zbrodnia Katyńska” 
oznacza masowe zabójstwa nie mniej niż 21 768 
obywateli polskich (taką liczbę ofiar przyjęto  
w postanowieniu Oddziałowej Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w War-
szawie z 30 listopada 2004 r. o wszczęciu śledz-
twa S 38/04/Zk), dokonane w 1940 r. przez funk-
cjonariuszy NKWD ZSRR, w tym: 

 – 14 463 żołnierzy Wojska Polskiego i Korpusu 
Ochrony Pogranicza, funkcjonariuszy Policji 
Państwowej i innych polskich służb państwo-
wych, którzy jako jeńcy wojenni zostali wzięci 
do niewoli przez Armię Czerwoną i osadzeni  
w „specjalnych obozach” jenieckich NKWD  
w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie, 

 – 7305 osób cywilnych aresztowanych przez 
NKWD i osadzonych w więzieniach na terenie 
okupowanych przez ZSRR Kresów Wschodnich 
Rzeczypospolitej Polskiej (tereny określane przez 
ZSRR po aneksji jako „Zachodnia Białoruś”  
i „Zachodnia Ukraina”)6.

Do 1956 r. Sowieci obarczali winą za Zbrodnię Katyńską woj-
ska hitlerowskie. W kolejnych latach, w celu uciszenia sprawy, 
ZSRR nałożyło cenzurę na słowo „Katyń” – sprawa jeńców 
zamordowanych w sowieckich obozach musiała poczekać do 
początku lat 90. W 1989 r. Prokurator Generalny RP zwrócił 
się do Prokuratora Generalnego ZSRS Aleksandra Sucharie-
wa, prosząc go o rozpoczęcie śledztwa w sprawie wymordo-
wanych oficerów w Katyniu oraz o ustalenie miejsca pochów-
ku jeńców z obozów w Ostaszkowie oraz Starobielsku. 
Jednak dopiero po upadku ZSRR Polska otrzymała dokumen-
ty, które potwierdzały ludobójstwo, jakie popełnili Sowieci.  
Są to m.in.:
 – decyzja Biura Politycznego KC WKP(b) z 5 marca 1940 r. 

o eksterminacji Polaków (Borys Jelcyn przekazał ją Lecho-
wi Wałęsie w 1992 r.) 7,

 – notka przewodniczącego KGB Aleksandra Szelepina z 3 mar-
ca 1959 r. przeznaczona dla przewodniczącego Rady Mini-
strów ZSRR Nikity Chruszczowa (Polska otrzymała oryginał 
w 1992 r.),

 – imienne listy jeńców obozów w Kozielsku i Ostaszkowie, 
na podstawie których kierowano Polaków na stracenie  
(listy uzyskane w 1994 r.),

 – wykaz 4031 akt ewidencyjnych jeńców wywiezionych ze 
Starobielska. 

Prawdę zawartą w wyżej wymienionej dokumentacji po-
twierdziły ekshumacje prowadzone od 1943 r. Pierwsza zo-
stała przeprowadzona przez Niemców, zaraz po odnalezie-
niu zbiorowych mogił w Katyniu. Kolejne ekshumacje pro-
wadzone były przez Międzynarodową Komisję Lekarską 
oraz przez Komisję Techniczną PCK. Wówczas potwier-
dzono, że znalezione zwłoki to polscy oficerowie więzieni 
w obozie w Kozielsku. W ciągu 23 dni prac PCK dokonano 
ekshumacji oraz obdukcji 4243 zwłok. Udało się odnaleźć 
i zabezpieczyć dokumenty oraz przedmioty należące do za-
mordowanych. 
Lata 90. to okres, w którym poza pracami ekshumacyjnymi 
oraz archeologicznymi, prowadzone były również przesłu-
chania byłych pracowników NKWD. Informacje o likwidacji 

obozu w Ostaszkowie uzyskano m.in. z przesłuchania byłego 
szefa NKWD obwodu kalińskiego Dmitrjia Tokariewa. 
Zgodnie z jego relacją, 4 kwietnia 1940 r. rozpoczął się trans-
port jeńców do gmachu zarządu NKWD w obwodzie kalińskim. 
Z Moskwy ściągnięto grupę zawodowców, którzy w specjalnie 
przygotowanych dzwiękochłonnych celach śmierci, strzałem  
w potylicę uśmiercili 6314 jeńców8. W ciągu nocy mordowali 
ok. 250 osób. Zwłoki wywożono do mogił zbiorowych wyko-
panych w miejscowości Miednoje.
Od 15 do 30 sierpnia 1991 r. trwały prace ekshumacyjne  
w Miednoje. Mogiły odkryto poprzez wykonanie 30 odkry-
wek sondażowych. W 5 wykopach znaleziono zwłoki ubrane  
w mundury funkcjonariuszy Policji Państwowej oraz rzeczy 
osobiste, tj. ordery, części mundurów, dokumenty, modlitew-
niki. Prace zostały przerwane ze względu na niesprzyjające 
warunki pogodowe. Podczas prac ekshumacyjnych w latach 
1994−19959 odkryto 23 mogiły oraz 3 doły z rzeczami osobi-
stymi jeńców (znaleziono m.in. znaki ewidencyjne Policji Wo-
jewództwa Śląskiego)10. 
25 marca 1995 r. w ramach uzgodnień polsko-rosyjskich pod-
pisano dokument o budowie Polskiego Cmentarza Wojennego 
w Miednoje. W pracach związanych z wbudowaniem kamie-
nia węgielnego pod budowę cmentarza uczestniczyli również 
pracownicy CSP. Wydawnictwo przygotowało „cegiełki”, 
a środki, które uzyskano z ich sprzedaży, przeznaczono na 
wsparcie finansowe budowy cmentarza11. 11 czerwca 1995 r. 
Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił kamień węgielny pod 
budowę cmentarza, który zostały otwarty dopiero 2 września 
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2000 r.12 W okresie 31 sierpnia − 4 września 2000 r. 11 pra-
cowników oraz 14 słuchaczy CSP odpowiadało za zabezpie-
czanie podróży uczestników uroczystości otwarcia cmentarza 
w Miednoje13. 
2 września 2018 r. na Cmentarzu Wojennym w Miednoje,  
w 18. rocznicę jego otwarcia, odbyły się uroczystości upa-
miętniające zamordowanych jeńców obozu w Ostaszkowie. 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie reprezentowane 
było przez Panią Komendant insp. Annę Rosół, która pod-
czas uroczystości odczytała list Komendanta Głównego Policji  
gen. insp. dr. Jarosława Szymczyka skierowany do uczestników.

… W kolejną rocznicę otwarcia tego cmentarza 
warto przypomnieć jak wielką rolę pełni on dziś 
dla polskich policjantów. Jest to miejsce łączące 
współczesność z przeszłością w wymiarze służby, 
w wymiarze rodziny, w wymiarze pamięci naro-
dowej. Pamięci, która nie dała się zakopać w do-
łach śmierci w Miednoje, a którą na tym cmenta-
rzu czczą kolejne pokolenia Polaków.

… W rocznicę 100-lecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości historia Miednoje uczy nas, że jej 
bohaterami byli także polscy policjanci. Pamię-
tajmy o nich modlitwą, zapaleniem znicza, wią-
zanką kwiatów.

Cześć Ich pamięci14.

Polskie śledztwo Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciw-
ko Narodowi Polskiemu (pion śledczy IPN) w sprawie zbrodni 
katyńskiej trwa od 2004 r. i niestety nie należy się spodziewać, 
że w najbliższym czasie uda się je zakończyć. Mamy dużo ma-
teriałów świadczących o ludobójstwie dokonanym przez So-
wietów, jednak utajnienie przez Rosjan ich śledztwa uniemoż-
liwia nam dostęp do wszystkich dowodów. Polska zwraca się 
z prośbą o udostępnianie dokumentów nie tylko do Rosjan, ale 
i Ukraińców, Amerykanów, Niemców. Nazwanie zbrodni ka-
tyńskiej ludobójstwem jest prawnie niepodważalne, jednakże 
IPN ma jeszcze za zadanie ustalić charakter zbrodni katyńskiej 
oraz jej prawne zakwalifikowanie w obowiązującym systemie 
prawnym Polski. 

1 Fragment pochodzący z paktu Ribbentrop-Mołotow, https://dzieje.
pl/content/72-rocznica-paktu-ribbentrop-mo%C5%82otow [dostęp: 
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13 20 lat Centrum Szkolenia Policji, red. J. Mościbrodzki, s. 104.
14 http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/163397,Uroczystosci 

-w-18-rocznice-otwarcia-Polskiego-Cmentarza-Wojennego-w-Mied-
noje.html [dostęp: 22.02.2019 r.].

Summary

About “memory which did not let dig itself in death 
holes of Miednoje”
The article presents tragic fates of police officers of the State Po-
lice on the background of  that time political situation, who after  
17 September 1939 were captured and next executed.

Tłumaczenie: Renata Cedro
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W poniższym artykule postaram się w bar-
dzo skrótowej formie przybliżyć nieco histo-
rię motoryzacji w polskiej Policji, która ob-
chodzi w 2019 r. setny jubileusz.

W okresie międzywojennym, przypadającym na niespokojne 
lata 20. i 30. zeszłego stulecia, Policja Państwowa korzystała  
z niewielkiej liczby pojazdów. W miastach policjanci korzystali 
z rowerów służbowych i często z koni, jednak wyposażano ich 
również w samochody. Jednym ze sposobów zmotoryzowania 
formacji były bezzwrotne pożyczki dla funkcjonariuszy na za-
kup motocykli i motorowerów, które mogliby wykorzystywać 
w służbie. Po zakupie motocykl stawał się prywatnym, lecz za 
każdy kilometr wykorzystywany do celów służbowych poli-

cjant miał płacony równoważnik w wysokości 10 gr/km. Flota 
nie była ujednolicona, Policja korzystała z marek, które były 
dostępne. Obok ciężarowych włoskich fiatów 621 można było 
spotkać amerykańskie chevrolety. Dla przykładu w 1923 r.  
w Policji Państwowej użytkowanych było zaledwie 40 samo-
chodów, 19 motocykli, 5 łodzi ratunkowych, 422 rowerów i aż 
3066 koni (w tym 2718 wierzchowców). Około 1930 r. liczbę 
samochodów osobowych i ciężarowych w Policji podwyż-
szono do 122 i taki mniej więcej stan utrzymał się do 1936 r.  
(fot. nr 5). Po zakończeniu II wojny światowej w zrujnowanej 
po działaniach wojennych Polsce Milicja Obywatelska korzy-
stała z wszelkich dostępnych pojazdów, najczęściej przeję-
tych od Ludowego Wojska Polskiego oraz po wycofujących 
się wojskach niemieckich. Były to najczęściej amerykańskie 
samochody terenowe marki Willys, Dodge, radziecki Gaz 67 
oraz poniemieckie auta marki DKW, BMW, Adler, Horch, 
Opel czy Mercedes (fot. nr 6). 

Historia motoryzacji 
W POLSKIEJ POLICJI

(1919–2019)

Zakład Ruchu Drogowego CSP

asp. szt. Robert Doliński

zdj. ze zbiorów CSPzdj. ze zbiorów NAC, sygn. 40-M-10-4zdj. ze zbiorów NAC, sygn. B-127a-6
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Po zakończonej wojnie światowej flota pojazdów milicyjnych 
stopniowo była zwiększana, komisariaty wyposażano w zaku-
pione przez rząd francuskie citroeny BL 11 oraz kolejne do-
stawy wojskowych gazów 67. Pojazdy w powojennej milicji 
w związku z ciężką sytuacją kraju były bardzo urozmaicone, 
nie posiadały jednolitego oznakowania, wystarczyły tabliczki 
z napisem MO lub sam napis umieszczony w różnych miej-
scach na pojeździe, barwa pojazdów była mniej istotna, liczyła 
się ich mobilność. 
Dopiero po uruchomieniu w Polsce seryjnej produkcji pierw-
szego samochodu osobowego, jakim była licencyjna warszawa 

M-20 (1951 r.) Milicja Obywatelska otrzyma-
ła nowe pojazdy w ujednoliconym kolorze, 
choć nadal zdarzało się, że komisariat otrzy-
mywał inny kolor i po umieszczeniu ozna-
kowania MO oraz „koguta” na dachu pełnio-
no nim służbę (fot. nr 7). Do końca lat 60., 
kiedy to uruchomiono produkcję fiata 125p, 
radiowozami MO były głównie warszawy 
M20/223, gazy 69, wołgi M21/22 (fot. nr 8) 
oraz lubliny 51 i pierwsze nysy, choć można 
było spotkać syreny, a nawet nieliczne mer-
cedesy W111. W tym miejscu należy wspo-
mnieć o jednośladach, MO użytkowało moto-
cykle rodzimej produkcji marki Junak, WSK, 
WFM, Gazela oraz importowane DKW, MZ, 
Jawa, CZ, IŻ, Pannonie. W tamtym okresie 
wprowadzono również przepisy regulujące 
oznakowanie radiowozów milicyjnych (za-
rządzenie MKiSW z 1963 r.), a mianowicie 
miały one posiadać niebieski pas wzdłuż po-
jazdu poniżej linii okien.
Koniec lat 60. był przełomem w historii pol-
skiej motoryzacji, gdyż w 1967 r. rozpoczę-

to produkcję licencyjnego fiata 125p, który w porównaniu do 
użytkowanej warszawy był bardzo nowoczesnym samocho-
dem, szybko stał się podstawowym pojazdem MO. Obok ww. 
fiata 125p następnym pojazdem kojarzonym z MO była zmo-
dernizowana nysa 522, ale można było spotkać także nowe 
modele wołgi M24 lub nieliczne fiaty 132, a nawet fiaty 126p.  
Terenowe gazy 69 zaczęto zastępować UAZ-ami 469 (fot. nr 9).  
Wraz z nastaniem lat 70. wprowadzono kolejne przepisy zmie-
niające oznakowanie radiowozów milicji, miały one mieć jasny 
kolor oraz niebieski pas i niebieski napis „Milicja” (fot. nr 10),  
a pojazdy ZOMO kolor khaki i niebieski pas oraz biały napis 

Fot. nr 5. Fiat 621.

Fot. nr 6. Willys, Gaz-67 oraz DKW F8.

Fot. nr 1. Policyjne samochody opancerzone, 1932 r.

Fot. nr 3. Funkcjonariusze policyjnego patrolu drogowego na motocyklu sprawdzają 
dokumenty kierowcy.

Fot. nr 2. Policyjny patrol na motocyklu, 1932 r.

Fot. nr 4. Grupa policjantów na policyjnej polewaczce. Funkcjonariusze uzbrojeni  
są w karabiny, 1930–1939 r.

zdj. ze zbiorów NAC sygn. NAC 1-B-122

zdj. ze zbiorów NAC sygn. NAC 1-B-90

zdj. www.policjapanstwowa.pl

zdj. ze zbiorów NAC sygn. NAC 1-B-117

zdj. ze zbiorów NAC sygn. NAC 1-B-127-4
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„Milicja”. Takie oznakowanie obowiązywało 
do 1978 r., kiedy to wprowadzono ujednoli-
cone oznakowanie: niebieska barwa pojazdu 
oraz biały pas i napis „Milicja”.
Wraz z wprowadzeniem nowego typu ozna-
kowania radiowozów w Polsce rozpoczęła 
się produkcja samochodu marki FSO Polo-
nez, który stopniowo zaczął wypierać wy-
służonego fiata 125p, i po kolejnych mo-
dernizacjach znajdował się na wyposażeniu 
Policji aż do 2009 r. 
Transformacja polityczna i zmiana ustroju 
w Polsce w 1989 r. oraz utworzenie Policji 
spowodowały wyraźne otwarcie się na now-
sze technologie, co było od razu zauważal-
ne na ulicach. Rodzime polonezy zaczęły 
być zastępowane nowoczesnymi pojazdami  
z „Zachodu”, na ulicach zagościły volkswa-
geny passaty i vento, popularne stały się ople 
vectra A, fordy focusy i mondeo oraz skody 
octavia. Nysy zostały zastąpione volkswa-
genami T-4 oraz fordami transit. Wysłużone 
MZ 250/251 w „drogówce” zastąpiły hondy 
CBX 750 oraz CB 250. Niestety, niektóre 
pojazdy zapisały się niechlubnie w historii 
naszej formacji. Takim przykładem jest ru-
muńskie ARO 246 zakupione po przetargu 
z 2004 r. Auta wykazały się ponadprzecięt-
ną awaryjnością, a co za tym idzie, znikomą 
przydatnością do służby.
Modernizowano również flotę policyj-
nych motocykli, hondę CBX 750 wyparły 
yamahy XJ 900, a później nowsze yamahy  

– Fazer 600 i Fazer 1000, yamahy FJR 1300 oraz BMW  
w niektórych jednostkach. Przełomem w wizerunku policyj-
nych radiowozów były lata 2007–2008, kiedy to wprowa-
dzono srebrne oznakowanie pojazdów z niebieskimi pasami 
oraz białymi napisami „Policja” na niebieskim tle. Od tamtej 
pory zamawiano nowe pojazdy w kolorze srebrnym i równo-
cześnie użytkowano dotychczasowe w kolorze granatowym 
z białymi pasami. Zbiegło się to z wprowadzeniem do służby 
w Policji samochodów marki Kia Ceed, które do dnia dzi-
siejszego są chyba najbardziej popularnym radiowozem na 
polskich drogach. W ostatnich latach w Polsce można spo-
tkać większość modeli popularnych marek takich, jak Kia,  
Hyundai, Opel, Fiat, Skoda, Volkswagen, Renault wszyst-
kich segmentów. 

Fot. nr 7. Warszawa M20 oraz 223.

Fot. nr 9. Wołga M24 Uaz 469.

Fot. nr 8. Wołga M22 kombi.

Fot. nr 10. Fiat 132, MZ ETZ 250 oraz Fiat 125. Fot. nr 11. Polonez 1500.

Modele samochodów pochodzą z prywatnej kolekcji  
Piotra Władysławskiego. 

Fot. nr 12. Funkcjonariusze „drogówki” Milicji Obywatelskiej w strojach służbowych  
z motocyklem M-72 z przyczepą. Widoczna kobieta pozująca na motocyklu (1962–1969).

zdj. ze zbiorów NAC sygn. NAC 51-49-4
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Według stanu na koniec 2018 r. polska Policja wykorzystuje 
ponad 20 tys. sztuk sprzętu transportowego: 
 ▪ samochody osobowe – 14 487 szt.,
 ▪ samochody osobowe terenowe – 678 szt.,
 ▪ samochody furgon – 4094 szt.,
 ▪ samochody ciężarowe – 68 szt.,
 ▪ autobusy – 102 szt.,
 ▪ samochody specjalistyczne – 451 szt.,
 ▪ łodzie motorowe – 326 szt.,
 ▪ motocykle – 969 szt.,
 ▪ przyczepy – 489 szt.,
 ▪ pozostały sprzęt transportowy – 108 szt. 

Obok radiowozów na polskich drogach pojawiło się coraz 
więcej policyjnych motocykli. Najpopularniejszym modelem 

stała się honda CBF 1000 w liczbie ponad 370, BMW, yama-
ha, kawasaki, triumph. Najnowszym zakupem są wcielone 
niedawno do służby nieoznakowane samochody marki BMW 
serii 3 oraz Kia Stinger, które będą wykorzystywane głównie 
jako nieoznakowane wideorejestratory.

Summary

The history of motoring in the police
The author describes the motoring history of Milicja Obywatelska 
(official name for Poland’s police 1944–1990) and presents pictures 
of cars from the private collection owned by Piotr Władysławski.

Tłumaczenie: Renata Cedro

Fot. nr 14. Kawasaki 1000 Police.Fot. nr 13. Fiat Cinquecento 900.

Fot. nr 16. Mercedes Sprinter.Fot. nr 15. Motocykle Honda CBF 1000.

Fot. nr 17. Armatka wodna Tajfun III na podwoziu Scania R420. Fot. nr 18. Kia Stinger GT.
zdj. ze zbiorów CSP
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W dniu 20 maja 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Mini-
stra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 maja 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie kontroli ruchu drogowe-
go w zakresie kontroli stanu technicznego pojazdów.
Rozporządzenie w nowym brzmieniu określa czynności kontro-
lne jako drogową kontrolę stanu technicznego pojazdów, dzieląc 
ją na dwa niezależne etapy, tj. kontrolę wstępną i szczegółową, 
przy czym kontrolę wstępną może wykonać każdy kontrolujący, 
natomiast kontrola szczegółowa zarezerwowana jest dla osób 
spełniających wymagania w zakresie wykształcenia, praktyki  
i szkolenia dla diagnostów, określone w ustawie z dnia 20 czerw-
ca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, oraz uczestniczących co 
dwa lata w warsztatach doskonalenia zawodowego.
Drogowa kontrola stanu technicznego obejmuje obowiązko-
wą identyfikację pojazdu oraz badanie techniczne co najmniej 
jednej pozycji z 9 obszarów wymienionych w rozporządzeniu. 
Z przeprowadzonej drogowej kontroli stanu technicznego po-
jazdu kategorii M2, M3, N2 lub N3, przyczepy kategorii O3 
lub O4 oraz ciągnika kołowego kategorii T5, użytkowanego 
na drodze publicznej do wykonywania zarobkowego przewo-
zu rzeczy, kontrolujący sporządza protokół zawierający wykaz 
kontrolny. Protokół sporządza się w dwóch egzemplarzach. 
Pierwszy egzemplarz protokołu pozostaje w archiwum orga-
nu przeprowadzającego kontrolę, natomiast drugi egzemplarz 
kontrolujący niezwłocznie przekazuje kierowcy kontrolowane-
go pojazdu. Zmieniony wzór wymienionego protokołu został 
określony w załączniku 1c do rozporządzenia zmieniającego. 
Niniejszy wzór został przedstawiony na s. 80.
Jeżeli dokumentacja dotycząca dopuszczenia pojazdu do ru-
chu lub protokół drogowej kontroli technicznej potwierdzają, 
że kontrola jednej lub kilku pozycji z obszaru określonego  
w rozporządzeniu do badania technicznego została przeprowa-
dzona w okresie poprzednich trzech miesięcy, kontroli w tym 
zakresie można nie przeprowadzać, chyba że nieprawidłowo-
ści są oczywiste dla kontrolującego.
Badanie stanu technicznego pojazdu przeprowadza się z wy-
korzystaniem dostępnych technik i sprzętu, bez demontażu 
czy usuwania jakichkolwiek części pojazdu za pomocą na-
rzędzi. Badanie może także obejmować sprawdzenie, czy od-

powiednie części i elementy pojazdu odpowiadają wymogom  
w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego i ochrony śro-
dowiska, które obowiązywały w momencie homologacji lub,  
w stosownych przypadkach, w momencie modernizacji pojaz-
du. W celu przeprowadzenia badania kontrolujący może ko-
rzystać z dodatkowego sprzętu, w szczególności podnośnika 
lub kanału przeglądowego. 
Usterki stwierdzone podczas badania stanu technicznego po-
jazdu zostały podzielone na trzy kategorie: 
1) usterki drobne – usterki bez znaczącego wpływu na bezpie-

czeństwo pojazdu lub wymagania ochrony środowiska, które 
nie powodują ograniczenia w dalszym używaniu pojazdu;

2) usterki poważne – usterki mogące zagrażać bezpieczeń-
stwu ruchu drogowego lub naruszać wymagania ochrony  
środowiska albo inne istotne nieprawidłowości, które dają 
podstawę do ograniczenia dalszego używania pojazdu oraz 
określenia warunków tego używania; 

3) usterki niebezpieczne – usterki powodujące bezpośrednie 
zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego lub naru-
szające wymagania ochrony środowiska, w stopniu unie-
możliwiającym używanie pojazdu w ruchu drogowym, 
które powodują niedopuszczenie do dalszego używania 
pojazdu. 

W przypadku stwierdzenia podczas drogowej kontroli tech-
nicznej usterek zaliczanych do więcej niż jednej kategorii wy-
nik badania pojazdu klasyfikuje się na podstawie najpoważ-
niejszej kategorii usterki. 
W przypadku stwierdzenia podczas drogowej kontroli tech-
nicznej kilku usterek w tych samych obszarach kontroli wynik 
badania pojazdu może być zaklasyfikowany na podstawie po-
ważniejszej kategorii usterek, jeżeli ich skumulowany wpływ 
skutkuje wzrostem zagrożenia dla bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego stwarzanego przez pojazd.
Sposób identyfikowania pojazdu, zakres i metody badania 
jego stanu technicznego oraz kryteria oceny usterek stwier-
dzonych podczas tego badania są określone w załączniku  
nr 1a do rozporządzenia. Usterki niewymienione w tym za-
łączniku ocenia się pod względem zagrożenia, jakie stwarzają 
dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

ZMIANY W ZAKRESIE 
KONTROLI STANU TECHNICZNEGO

Zakład Ruchu Drogowego CSP Zakład Ruchu Drogowego CSP 

asp. Łukasz Gębski asp. szt. Andrzej Polak

W artykule zaprezentowano wprowadzone w dniu 20.05.2018 r. zmiany w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrz-
nych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz. U. Nr 132, poz. 841, z późn. zm.). 
Zmiany dotyczą kontroli stanu technicznego pojazdów oraz zabezpieczenia przewożonego ładunku.

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO
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Załącznik nr 3

WZÓR

 
   

WZÓR” 
(strona pierwsza) 

PROTOKÓŁ DROGOWEJ KONTROLI TECHNICZNEJ ZAWIERAJĄCY WYKAZ KONTROLNY 
 
1. Miejsce, data i godzina drogowej kontroli technicznej ............................................................................................................................................. 
2. Oznaczenie kraju rejestracji pojazdu i numer rejestracyjny ..................................................................................................................................... 
3. Oznaczenie identyfikacyjne pojazdu/numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) ........................................................................................................... 
4. Kategoria pojazdu  

1)   N2
1)   3)  O3

3)  5)  M2
5)   7)  T5

7) 

2)  N3
2)   4)  O4

4)  6)  M3
6)  8)  inna kategoria pojazdu8) 

5. Wskazanie licznika przebiegu pojazdu w momencie badania .................................................................................................................................. 
6. Przedsiębiorca wykonujący transport  

1) nazwa i adres ........................................................................................................................................................................................................ 
.................................................................................................................................................................................................................................... 
2) numer licencji wspólnotowej9) .............................................................................................................................................................................. 

7. Imię i nazwisko kierowcy ............................................................................................................................................……………………………. 
8. Wykaz kontrolny 

Pozycje kontrolowane:10) Sprawdzono11) Stwierdzono usterki poważne 
lub niebezpieczne12) 

0)     identyfikacja pojazdu                  
1)     układ hamulcowy                  
2)     układ kierowniczy                  
3)     widoczność                  
4)     urządzenia oświetlenia i wyposażenie elektryczne               
5)     osie, koła, opony, zawieszenie                 
6)     podwozie i elementy przymocowane do podwozia               
7)     inne wyposażenie, w tym tachograf  i ogranicznik prędkości               
8)     uciążliwość, w tym emisja spalin oraz wycieki paliwa lub oleju          

9)     badania dodatkowe dla pojazdów kategorii M2 i M3         
10)   zabezpieczenie ładunku           

9. Wynik kontroli:  

Pozytywny            
Wykryto usterki poważne lub niebezpieczne         

Zakaz lub ograniczenie używania pojazdu z powodu usterek zagrażających bezpieczeństwu        
10. Różne/uwagi13): ....................................................................................................................................................................................................... 
11. Organ/przedstawiciel lub kontrolujący, który przeprowadził kontrolę ………………………………………………………………………….. 
 
Podpisy:  
 
……....................................................................................................... ………………………………………………………………………….. 
(Właściwy organ/przedstawiciel służb kontrolnych lub kontrolujący)    (Kierowca) 
 
Objaśnienia: 
1)  Pojazd zaprojektowany i wykonany do przewozu ładunków, mający maksymalną masę całkowitą przekraczającą 3,5 t, ale nieprzekraczającą 12 t  
2)  Pojazd zaprojektowany i wykonany do przewozu ładunków, mający maksymalną masę całkowitą przekraczającą 12 t  
3) Przyczepa o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, ale nieprzekraczającej 10 t  
4) Przyczepa o maksymalnej masie całkowitej przekraczającej 10 t  
5) Pojazd zaprojektowany i wykonany do przewozu osób, mający więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mający maksymalną masę całkowitą nieprzekraczającą 5 t  
6) Pojazd zaprojektowany i wykonany do przewozu osób, mający więcej niż osiem miejsc oprócz siedzenia kierowcy i mający maksymalną masę całkowitą przekraczającą 5 t  
7) Ciągnik kołowy o maksymalnej prędkości konstrukcyjnej przekraczającej 40 km/h  
8) Pojazd specjalny, pojazd używany do celów specjalnych lub maszyna samobieżna  
9) Jeżeli dotyczy  
10) Zgodnie ze sposobem identyfikowania pojazdu, zakresem i metodami badania jego stanu technicznego oraz kryteriami oceny usterek stwierdzonych podczas tego badania, określonymi 

w załączniku nr 1a do rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 lipca 2008 r  w sprawie kontroli ruchu drogowego (Dz  U  poz  841, z późn  zm )  
11) Wyrażenie „sprawdzono” oznacza, że w danej grupie sprawdzono co najmniej jedną z pozycji wymienionych na drugiej stronie i stwierdzono drobne usterki lub usterek nie stwierdzono  
12) W przypadku stwierdzenia usterki poważnej lub niebezpiecznej, na stronie drugiej znakiem „X” zaznacza się pozycję, w zakresie której stwierdzono usterkę  
13) Wpisać poszczególne pozycje wymienione drugostronnie, w zakresie których pojazd podlega szczegółowej technicznej kontroli przeprowadzanej w stacji kontroli pojazdów  
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(Strona druga) 

0. IDENTYFIKACJA POJAZDU  
0 1      Tablice rejestracyjne  
0 2      Numer identyfikacyjny pojazdu 

(VIN) / numer 
podwozia/nadwozia/ramy  

1. UKŁAD HAMULCOWY  
1 1     Stan techniczny i działanie  
1 1 1  Sworzeń pedału 

hamulcowego/dźwigni ręcznej 
hamulca roboczego  

1 1 2  Stan pedału 
hamulcowego/dźwigni ręcznej 
hamulca i skok elementu 
uruchamiającego hamulce  

1 1 3  Pompa podciśnienia lub sprężarka 
i zbiorniki  

1 1 4  Manometr lub wskaźnik 
ostrzegawczy niskiego ciśnienia  

1 1 5  Zawór sterujący hamulca 
postojowego  

1 1 6  Urządzenie uruchamiające 
hamulec postojowy, dźwignia 
sterująca, zapadka hamulca 
postojowego, elektroniczny 
hamulec postojowy  

1 1 7  Zawory hamulcowe (nożne, 
luzujące, regulujące)  

1 1 8  Połączenie z hamulcami 
przyczepy (elektryczne i 
pneumatyczne)  

1 1 9  Zbiornik sprężonego powietrza  
1 1 10  Urządzenia wspomagające układ 

hamulcowy, pompa hamulcowa 
(układy hydrauliczne)  

1 1 11  Sztywne przewody hamulcowe  
1 1 12  Elastyczne przewody hamulcowe  
1 1 13  Okładziny i klocki hamulcowe  
1 1 14  Bębny hamulcowe, tarcze 

hamulcowe  
1 1 15  Linki hamulcowe, drążki, 

mechanizm dźwigni, połączenia  
1 1 16  Urządzenia uruchamiające 

hamulce (w tym hamulce 
sprężynowe lub cylindry 
hydrauliczne)  

1 1 17  Korektor siły hamowania  
1 1 18  Korektory i wskaźniki luzu  
1 1 19  Układ hamowania długotrwałego 

(o ile jest wymagany lub 
zamontowany)  

1 1 20  Automatyczne działanie 
hamulców przyczepy  

1 1 21  Kompletny układ hamulcowy  
1 1 22  Połączenia testowe (o ile są 

wymagane lub zamontowane) 
1 1 23  Hamulec najazdowy 
1 2      Skuteczność i sprawność hamulca 

roboczego  
1 2 1   Sprawność  
1 2 2   Skuteczność  
1 3      Sprawność i skuteczność 

pomocniczego (awaryjnego) 
układu hamulcowego  

1 3 1   Sprawność  
1 3 2   Skuteczność  
1 4      Sprawność i skuteczność 

postojowego układu 
hamulcowego  

1 4 1   Sprawność  
1 4 2   Skuteczność  
1 5      Sprawność układu hamowania 

długotrwałego 
1 6      Układ przeciwblokujący (ABS) 
1 7      Elektroniczny układ hamulcowy 

(EBS) 
2. UKŁAD KIEROWNICZY  

2 1     Stan techniczny  
2 1 1  Stan przekładni kierowniczej  
2 1 2  Mocowanie obudowy przekładni 

kierowniczej  
2 1 3  Stan połączeń układu 

kierowniczego  
2 1 4  Działanie połączeń układu 

kierowniczego  
2 1 5  Wspomaganie układu 

kierowniczego  
2 2      Kierownica i kolumna 

kierownicy  
2 2 1   Stan kierownicy  
2 2 2   Kolumna kierownicy oraz 

amortyzatory kierownicy 
2 3      Luz sumaryczny na kole 

kierownicy  
2 4      Ustawienie kół  
2 5      Obrotnica osi kierowanej 

przyczepy 
2 6      Elektroniczne wspomaganie 

układu kierowniczego (EPS) 
3. WIDOCZNOŚĆ  
3 1      Pole widzenia  
3 2      Stan szyb  
3 3      Lusterka wsteczne lub inne 

urządzenia widzenia pośredniego 
3 4      Wycieraczki przedniej szyby  
3 5      Spryskiwacze przedniej szyby  
3 6      Instalacja odmgławiająca  
4. ŚWIATŁA, ŚWIATŁA 
ODBLASKOWE, WYPOSAŻENIE 
ELEKTRYCZNE  
4 1      Światła drogowe i mijania  
4 1 1   Stan i działanie  
4 1 2   Ustawienie  
4 1 3   Przełączniki  
4 1 4   Zgodność z wymaganiami  
4 1 5   Urządzenia do regulacji         

ustawienia świateł  
4 1 6   Urządzenie do oczyszczania 

świateł drogowych/mijania  
4 2      Przednie i tylne światła 

pozycyjne, światła obrysowe 
boczne i tylne oraz światła do 
jazdy dziennej  

4 2 1   Stan i działanie  
4 2 2   Przełączniki  
4 2 3   Zgodność z wymaganiami 
4 3      Światła stopu  
4 3 1   Stan i działanie  
4 3 2   Przełączniki  
4 3 3   Zgodność z wymaganiami 
4 4      Światła kierunkowskazu i światła 

awaryjne  
4 4 1  Stan i działanie  
4 4 2  Przełączniki  
4 4 3  Zgodność z wymaganiami 
4 4 4  Częstotliwość błysków 

kierunkowskazów  
4 5     Przednie i tylne światła 

przeciwmgłowe  
4 5 1  Stan i działanie 
4 5 2  Ustawienie  
4 5 3  Przełączniki  
4 5 4  Zgodność z wymaganiami 
4 6     Światła cofania  
4 6 1  Stan i działanie  
4 6 2  Zgodność z wymaganiami 
4 6 3  Przełączniki 
4 7     Światło oświetlające tylną tablicę 

rejestracyjną  
4 7 1  Stan i działanie  

4 7 2  Zgodność z wymaganiami 
4 8      Światła odblaskowe, 

oznakowanie odblaskowe i tylne 
tablice odblaskowe  

4 8 1   Stan 
4 8 2   Zgodność z wymaganiami 
4 9      Wymagane wskaźniki kontrolne 

urządzeń oświetlenia  
4 9 1   Stan i działanie  
4 9 2   Zgodność z wymaganiami 
4 10    Połączenia elektryczne między 

pojazdem ciągnącym a przyczepą 
lub naczepą  

4 11    Złącza i przewody elektryczne  
4 12    Dodatkowe światła i światła 

odblaskowe  
4 13    Akumulator (-y) 
5. OSIE, KOŁA, OPONY I 
ZAWIESZENIE  
5 1      Osie  
5 1 1   Osie  
5 1 2   Zwrotnice  
5 1 3   Łożyska kół  
5 2      Koła i opony  
5 2 1   Piasta koła  
5 2 2   Koła  
5 2 3   Opony  
5 3      Zawieszenie  
5 3 1  Resory sprężynowe i stabilizatory  
5 3 2   Amortyzatory  
5 3 3   Drążki skrętne, drążki reakcyjne, 

wahacze  
5 3 4   Sworznie wahaczy  
5 3 5   Zawieszenie pneumatyczne  
6  PODWOZIE I ELEMENTY 
PRZYMOCOWANE DO 
PODWOZIA  
6 1      Podwozie lub rama i elementy do 

nich przymocowane  
6 1 1   Stan 
6 1 2   Rury wydechowe i tłumiki  
6 1 3   Zbiornik paliwa i przewody 

paliwowe (w tym zbiornik i 
przewody paliwowe do celów 
grzewczych)  

6 1 4   Zderzaki, zabezpieczenia boczne 
i tylne oraz urządzenia 
zabezpieczające przed 
wjechaniem pod pojazd  

6 1 5   Zamocowanie koła zapasowego 
6 1 6   Urządzenia sprzęgające i 

przeznaczone do ciągnięcia  
6 1 7   Przeniesienie napędu  
6 1 8   Mocowanie silnika  
6 1 9   Praca silnika  
6 2      Kabina i nadwozie  
6 2 1   Stan 
6 2 2   Mocowania  
6 2 3   Drzwi i zamki  
6 2 4   Podłoga  
6 2 5   Siedzenie kierowcy  
6 2 6   Pozostałe siedzenia  
6 2 7   Wskaźniki i przyrządy kierowcy  
6 2 8   Stopnie kabiny  
6 2 9   Inne wyposażenie wewnętrzne i 

zewnętrzne  
6 2 10  Błotniki, fartuchy przeciwbłotne 
7. INNE WYPOSAŻENIE  
7 1      Pasy bezpieczeństwa /zapięcia 

pasów i inne urządzenia 
bezpieczeństwa 

7 1 1   Pewność mocowania pasów i 
zapięć 

7 1 2       Stan pasów i zapięć  
7 1 3       Ograniczniki naprężenia pasów 

bezpieczeństwa  
7 1 4       Napinacze wstępne pasów 

bezpieczeństwa  
7 1 5       Poduszki powietrzne  
7 1 6       System poduszki powietrznej 

SRS  
7 2          Gaśnica  
7 3          Zamki i urządzenia 

przeciwwłamaniowe  
7 4         Trójkąt ostrzegawczy  
7 5         Apteczka pierwszej pomocy  
7 6          Kliny zabezpieczające koła  
7 7          Sygnał dźwiękowy  
7 8          Prędkościomierz  
7 9          Tachograf  
7 10        Ogranicznik prędkości  
7 11        Licznik przebiegu pojazdu 
7 12        Elektroniczny system       

stabilizacji (ESC)  
8  UCIĄŻLIWOŚĆ  
8 1          Układ tłumienia hałasu  
8 2         Emisja spalin  
8 2 1      Emisja spalin z silników o 

zapłonie iskrowym  
8 2 1 1  Urządzenia kontrolne emisji 

spalin  
8 2 1 2  Emisja zanieczyszczeń 

gazowych  
8 2 2     Emisja spalin z silników 

o zapłonie samoczynnym  
8 2 2 1  Urządzenia kontrolne emisji 

spalin  
8 2 2 2  Zadymienie spalin  
8 4          Inne pozycje związane z 

ochroną środowiska  
8 4 1       Wycieki płynów  
9  BADANIA DODATKOWE 
DOTYCZĄCE POJAZDÓW 
KATEGOII M2 I M3 
PRZEZNACZONYCH DO 
PRZEWOZU OSÓB 
9 1      Drzwi 
9 1 1   Drzwi wejściowe i wyjściowe 
9 1 2  Wyjścia awaryjne 
9 2      Odmgławianie i odmrażanie szyb 
9 3      Wentylacja i ogrzewanie 
9 4      Siedzenia 
9 4 1  Siedzenia pasażerów 
9 4 2  Siedzenie kierowcy 
9 5      Oświetlenie wewnętrzne i 

urządzenia do wyświetlania celu 
podróży 

9 6      Przejścia, miejsca dla pasażerów 
stojących 

9 7      Schody i stopnie 
9 8      System komunikacji z pasażerami 
9 9      Tablice informacyjne 
9 10    Wymogi dotyczące przewozu 

dzieci 
9 10 1  Drzwi 
9 10 2  Wyposażenie sygnalizacyjne i 

specjalne 
9 11     Wymogi dotyczące przewozu 

osób o ograniczonej możliwości 
poruszania się 

9 11 1  Drzwi, rampy i podnośniki 
9 11 2  Urządzenia zabezpieczające dla 

wózków inwalidzkich 
9 11 3  Wyposażenie sygnalizacyjne i 

specjalne
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KWARTALNIK POLICYJNY 4/2018

Rozporządzenie wskazuje, że podczas wstępnej kontroli tech-
nicznej kontrolujący:
1) sprawdza wymaganą dokumentację dotyczącą dopuszcze-

nia pojazdu do ruchu drogowego, a w szczególności dowód 
poddania pojazdu wymaganemu badaniu okresowemu, 
oraz ostatni protokół kontroli drogowej, jeżeli kierujący 
pojazdem posiada go przy sobie;

2) przeprowadza wzrokową ocenę stanu technicznego pojazdu; 
3) może przeprowadzić wzrokową ocenę zabezpieczenia ła-

dunku; 
4) może przeprowadzić badanie techniczne za pomocą właści-

wych metod, w tym z użyciem przyrządu kontrolno-pomia-
rowego będącego w jego dyspozycji, służące ocenie koniecz-
ności poddania pojazdu szczegółowej kontroli technicznej 
lub zobowiązania do niezwłocznego usunięcia usterek; 

5) w przypadku pojazdu kategorii M2, M3, N2 lub N3, przy-
czepy kategorii O3 lub O4 oraz ciągnika kołowego kate-
gorii T5, użytkowanego na drodze publicznej do wykony-
wania zarobkowego przewozu rzeczy, jeżeli w trakcie po-
przedniej drogowej kontroli technicznej ujawniono usterki, 
sprawdza, czy zostały one usunięte.

Na podstawie wyników wstępnej drogowej kontroli technicz-
nej, kontrolujący decyduje, czy pojazd poddać szczegółowej 
drogowej kontroli technicznej. Szczegółową drogową kontro-
lę techniczną przeprowadza się w szczególności w przypadku, 
gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że pojazd zagraża bez-
pieczeństwu ruchu drogowego lub narusza wymagania ochro-
ny środowiska. 
Szczegółową drogową kontrolę techniczną przeprowadza się: 
1) przy użyciu przenośnego lub zainstalowanego na pojeździe 

systemu przyrządów, niezbędnego do przeprowadzenia takiej 
kontroli, zwanego dalej „mobilną stacją kontroli drogowej”; 

2) w miejscu wyposażonym w przyrządy pomiarowo-kon-
trolne do przeprowadzania badań technicznych pojazdów,  
w tym przyrządy niezbędne do oceny stanu hamulców, 
układu kierowniczego, zawieszenia oraz uciążliwości, zwa-
nym dalej „wyznaczonym punktem przeprowadzania kon-
troli drogowej”; 

3) w stacji kontroli pojazdów.
W przypadku skierowania pojazdu do poddania go szczegó-
łowej drogowej kontroli technicznej w stacji kontroli pojaz-
dów lub w wyznaczonym punkcie przeprowadzania kontroli 
drogowej, kontrola ta jest przeprowadzana w możliwie naj-
krótszym czasie i w najbliższej stacji kontroli pojazdów lub  
w najbliższym wyznaczonym punkcie przeprowadzania kon-
troli drogowej. 
Jeżeli mobilna stacja kontroli drogowej lub wyznaczony punkt 
przeprowadzania kontroli drogowej nie są wyposażone w od-
powiednie przyrządy kontrolno-pomiarowe do sprawdzenia 
stanu technicznego pojazdu w zakresie wskazanym we wstęp-
nej drogowej kontroli technicznej, pojazd kieruje się do stacji 
kontroli pojazdów lub punktu przeprowadzania kontroli dro-
gowej, w których jest możliwe to sprawdzenie.
Zakres szczegółowej drogowej kontroli technicznej, która ma 
być przeprowadzona w stacji kontroli pojazdów lub w wyzna-
czonym punkcie przeprowadzania kontroli drogowej, określa 
się w części „10. Różne/uwagi” protokołu drogowej kontroli 
technicznej. 
Drogowa kontrola stanu technicznego obejmuje również kon-
trolę zabezpieczenia ładunku. Polega ona w szczególności na 
wzrokowym sprawdzeniu zastosowania odpowiednich środ-
ków zabezpieczających, pomiarze sił rozciągających, wylicze-

niu skuteczności zabezpieczenia oraz w uzasadnionych przy-
padkach sprawdzeniu świadectw środków zabezpieczających. 
Usterki stwierdzone podczas drogowej kontroli technicznej 
klasyfikuje się do jednej z kategorii:
1) usterki drobne – w przypadku gdy ładunek został odpo-

wiednio zabezpieczony, ale wskazane byłoby oznaczenie 
dotyczące zachowania bezpieczeństwa; 

2) usterki poważne – w przypadku gdy ładunek nie został wy-
starczająco zabezpieczony i jest możliwe znaczące przesu-
nięcie lub przewrócenie ładunku lub jego części;

3) usterki niebezpieczne – w przypadku gdy dochodzi do: 
a) bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu dro-

gowego w wyniku zagrożenia utratą ładunku lub jego 
części, 

b) zagrożenia wynikającego bezpośrednio z ładunku, 
c) bezpośredniego narażenia ludzi na niebezpieczeństwo.

Przewóz, w którym stwierdzone usterki zaliczono do więcej 
niż jednej kategorii, klasyfikuje się do wyższej kategorii uste-
rek, natomiast przewóz, w którym stwierdzono kilka usterek  
w tej samej kategorii, klasyfikuje się do wyższej kategorii 
usterek. Oceny usterek zabezpieczenia ładunku dokonuje się 
na podstawie nieprawidłowości zawartych w tabeli znajdują-
cej się w rozporządzeniu.
Na koniec należy wskazać, że niniejsze rozporządzenie  
w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę 2014/47/UE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 3 kwietnia 2014 r. 
w sprawie drogowej kontroli technicznej dotyczącej zdatności 
do ruchu drogowego pojazdów użytkowych poruszających się 
w Unii Europejskiej oraz uchylającą dyrektywę 2000/30/WE 
(Dz. Urz. UE L 127 z 29.04.2014). Uchyla także § 7 rozporzą-
dzenie dotyczący warunków i sposobu przeprowadzania kon-
troli układu hamulcowego, emisji spalin i ogranicznika pręd-
kości zawartych w załączniku nr 3 oraz załącznik nr 2 i nr 3.
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Summary

Changes in the regulation on traffic control  
in terms of technical condition control
In the article there have been presented changes implemented on 
20.05.2018 in the regulation of the Minister of Internal Affairs and 
Administration from 18 July 2008 on the traffic control (Journal 
of Laws from 2008 No. 132, pos. 841, as amended). Changes refer 
to the control of the technical condition of vehicles and security of 
transported shipment.
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Wyprzedzanie jest jednym z najniebezpieczniejszych 
manewrów na drodze. W 2017 r. nieprawidłowe wy-
przedzanie było przyczyną 1323 wypadków, w któ-
rych zginęło 158 osób, a 1648 zostało rannych.

CO TO JEST WYPRZEDZANIE?

Zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 28 ustawy z dnia  
20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1990, z późn. zm.) wyprzedzanie to przejeżdżanie (prze-
chodzenie) obok pojazdu lub uczestnika ruchu poruszające-
go się w tym samym kierunku. W treści definicji nie mówi 
się o konieczności przejeżdżania na stronę drogi przeznaczo-
ną dla kierunku przeciwnego przez pojazd wyprzedzający. 
Zatem do wyprzedzania może dochodzić również na drogach 
i jezdniach jednokierunkowych.

WARUNKI PODSTAWOWE

Manewr wyprzedzania oraz zasady poprawnego wykonania 
tego manewru opisane są w art. 24 ustawy. Zgodnie z treścią 
tego przepisu kierujący pojazdem przed wyprzedzaniem jest 
obowiązany upewnić się, czy ma odpowiednią widoczność  
i dostateczne miejsce do wyprzedzania bez utrudniania komu-
kolwiek ruchu. Spełnienie tego obowiązku jest szczególnie 
ważne na drogach dwukierunkowych, kiedy pojazd wyprze-
dzający przejeżdża na lewą stronę drogi, tj. część drogi prze-
znaczoną dla kierunku przeciwnego. Wymaga to od kierujące-
go doświadczenia, znajomości dynamiki pojazdu, oceny odle-
głości i prędkości pojazdu jadącego z przeciwnego kierunku. 
Częstym błędem kierujących jest wyprzedzanie za innym po-
jazdem. W takiej sytuacji trudno mówić o tym, że kierujący  
ma odpowiednią widoczność. 
Spełnienie wspomnianych wcześniej warunków spowoduje, iż 
manewr zostanie wykonany prawidłowo i bezpiecznie. W sytu-
acji związanej z wyprzedzaniem nieutrudnianie komukolwiek 
ruchu oznacza, że kierujący pojazdem jadącym z przeciwka, 
jak i kierujący pojazdem wyprzedzanym nie będą zmuszeni do 
zmiany prędkości czy do zjazdu ku krawędzi jezdni celem unik-
nięcia zderzenia.

Kolejnym obowiązkiem jest upewnienie się, czy kierujący, ja-
dący za nim nie rozpoczął wyprzedzania. Nietrudno bowiem 
sobie wyobrazić sytuację, w której dochodzi do zajechania dro-
gi pojazdowi wyprzedzającemu, poruszającemu się ze znaczną 
prędkością, oraz możliwe skutki takiego zajechania drogi.
Trzecim obowiązkiem kierującego mającego zamiar wyprze-
dzać jest obowiązek upewnienia się, czy kierujący, jadący przed 
nim na tym samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru 
wyprzedzania innego pojazdu, zmiany kierunku jazdy lub zmia-
ny pasa ruchu. W takim przypadku, mając na względzie bezpie-
czeństwo, kierujący powinien powstrzymać się od wykonania 
manewru wyprzedzania. 

SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ I ODSTĘP

Przy wyprzedzaniu kierujący powinien zachować szczególną 
ostrożność oraz bezpieczny odstęp od wyprzedzanego pojazdu. 
Szczególna ostrożność to ostrożność polegająca na zwiększeniu 
uwagi i dostosowaniu zachowania uczestnika ruchu do warun-
ków i sytuacji zmieniających się na drodze, w stopniu umoż-
liwiającym odpowiednio szybkie reagowanie. Ustawodawca 
nie określił, jak duży powinien być odstęp od wyprzedzanego 
pojazdu. Poprzestał tylko na określeniu wymaganego odstępu 
od wyprzedzanego roweru, wózka rowerowego, motoroweru, 
motocykla lub kolumny pieszych, określając ten odstęp jako 
nie mniejszy niż 1 metr. Obowiązek zachowania odstępu 1 m 
od pojazdu wyprzedzanego nie dotyczy kierujących rowerem, 
wózkiem rowerowym, motorowerem czy motocyklem. Kierują-
cy tymi pojazdami muszą zachować odstęp bezpieczny.

Z PRAWEJ CZY Z LEWEJ STRONY?

Ogólna zasada mówi o tym, że pojazd wyprzedzający powinien 
przejeżdżać z lewej strony pojazdu wyprzedzanego. Wyjątkami 
od tej zasady są wyprzedzanie pojazdu szynowego, który może 
być wyprzedzany tylko z prawej strony, chyba że położenie to-
rów uniemożliwia wyprzedzanie z prawej strony lub ruch odby-
wa się na jezdni jednokierunkowej. Wyprzedzanie pojazdu lub 
uczestnika ruchu, który sygnalizuje zamiar skręcania w lewo, 
może odbywać się tylko z jego prawej strony. 
Dopuszczalne jest także wyprzedzanie z prawej strony na od-
cinku drogi, gdzie wyznaczono pasy ruchu na jezdni jednokie-
runkowej oraz na drodze dwukierunkowej, jeżeli w obszarze 

WYPRZEDZANIE
OBOWIĄZKI, ZAKAZY, WYJĄTKI

Zakład Ruchu Drogowego CSP

asp. szt. Marcin Ogonek
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NIEKTÓRE PRZYKŁADY WYPRZEDZANIA

Nie wolno wyprzedzać, jeżeli pojazd jadący  
za nami rozpoczął manewr wyprzedzania.

Nie wolno wyprzedzać, jeżeli pojazd jadący  
przed nami sygnalizuje zamiar zmiany pasa 
ruchu.

Kierującemu nie wolno rozpoczynać 
wyprzedzania, jeżeli nie ma do tego miejsca. 
Wyprzedzanie nie może utrudniać ruchu 
innych pojazdów.

Nie wolno wyprzedzać pojazdu jadącego na 
tym samym pasie ruchu, jeśli sygnalizuje on 
zamiar skręcenia.

Zabronione jest wyprzedzanie pojazdu 
uprzywilejowanego na obszarze 
zabudowanym.

Zabronione jest wyprzedzanie na przejściach 
dla pieszych i bezpośrednio przed nimi.

Zabronione jest wyprzedzanie  
na skrzyżowaniach.

Dozwolone jest wyprzedzanie na zakrętach 
oznaczonych znakami ostrzegawczymi na 
drogach jednokierunkowych oraz dwukierun-
kowych na odcinku z wyznaczonymi psami ru-
chu, pod warunkiem, że kierujący nie wjeżdża 
na część jezdni przeznaczoną do ruchu  
w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie 
jest to zabronione znakami na jezdni.

Dozwolone jest wyprzedzanie przy 
dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia 
na jezdni dwukierunkowej na odcinku 
z wyznaczonymi pasami ruchu, pod 
warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część 
jezdni przeznaczoną do ruchu w kierunku 
przeciwnym – w miejscu, gdzie jest to 
zabronione znakami na jezdni. O
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zabudowanym co najmniej dwa pasy ruchu są przeznaczone do 
jazdy w tym samym kierunku, a poza obszarem zabudowanym 
co najmniej trzy pasy ruchu przeznaczono do poruszania się  
w tym samym kierunku. Warunkiem koniecznym do zgodnego 
z przepisami i bezpiecznego wykonania manewru wyprzedzania 
jest wcześniejsze upewnienie się przez wyprzedzającego, że ma 
odpowiednią widoczność i dostateczne miejsce do wykonania 
tego manewru bez utrudnienia komukolwiek ruchu. Podnadto 
musi się upewnić, że kierujący jadący za nim nie rozpoczął ma-
newru wyprzedzania oraz kierujący jadący przed nim, na tym 
samym pasie ruchu, nie zasygnalizował zamiaru wyprzedzania, 
zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu.
Kierujący rowerem może wyprzedzać inne niż rower powo-
li jadące pojazdy z ich prawej strony. Ten przepis budzi wiele 
kontrowersji. Z praktyki wynika, że wielokrotnie dochodzi do 
zdarzeń drogowych w sytuacji, gdy pojazd wyprzedzany przez 
rower, zwłaszcza dość szybko poruszający się, wykonuje ma-
newr skrętu w prawo. Jest to szczególnie niebezpieczne z uwa-
gi na fakt, że kierujący rowerem zazwyczaj nie jest chroniony 
przed skutkami takiego zderzenia.

ZAKAZY

Przepisy ruchu drogowego w trzech przypadkach zabraniają 
wyprzedzania pojazdu silnikowego, czyli pojazdu wyposażo-
nego w silnik, z wyjątkiem motoroweru i pojazdu szynowego, 
jadącego po jezdni. Przede wszystkim zabronione jest wyprze-
dzanie przy dojeżdżaniu do wierzchołka wzniesienia – wyni-
ka to z ograniczenia widoczności drogi za wzniesieniem, czyli 
braku możliwości upewnienia się przez kierującego, czy może 
ten manewr wykonać bezpiecznie. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy 
do wyprzedzania dochodzi na jezdni jednokierunkowej lub na 
jezdni dwukierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu, pod 
warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przezna-
czoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest 
to zabronione znakami na jezdni. 
Zabronione jest również wyprzedzanie na zakręcie oznaczonym 
znakami ostrzegawczymi. Zakaz ten wynika przede wszystkim 
z ograniczonej widoczności na zakręcie. Znakami ostrzegający-
mi o niebezpiecznych zakrętach są znaki: A-1 – „niebezpiecz-
ny zakręt w prawo”, A-2 – „niebezpieczny zakręt w lewo”, A-3 
– „niebezpieczne zakręty pierwszy w prawo”, A-4 – „niebez-
pieczne zakręty pierwszy w lewo”. Podobnie jak w przypadku 
zakazu wyprzedzania przy dojeżdżaniu do wierzchołka wznie-
sienia, zakaz ten nie obowiązuje na jezdni jednokierunkowej lub 
na jezdni dwukierunkowej z wyznaczonymi pasami ruchu, pod 
warunkiem że kierujący nie wjeżdża na część jezdni przezna-
czoną do ruchu w kierunku przeciwnym – w miejscu, gdzie jest 
to zabronione znakami na jezdni.
Skrzyżowanie to kolejne miejsce, gdzie wyprzedzanie jest 
zabronione. Ustawa stanowi, że zabronione jest wyprze-
dzanie na skrzyżowaniu, a nie jest zabronione bezpośrednio 
przed skrzyżowaniem. Również od tej zasady istnieją wy-
jątki, bowiem nie jest zabronione wyprzedzanie na skrzyżo-
waniu o ruchu okrężnym, czyli rondzie. Nie jest zabronione 
także wyprzedzanie na skrzyżowaniu, gdzie ruch jest kiero-
wany, czyli otwierany i zamykany za pomocą sygnalizacji 
świetlnej albo przez uprawnioną osobę, np. przez policjanta 
kierującego ruchem drogowym. Ustawodawca zezwolił też 
na wyprzedzanie na skrzyżowaniu pojazdu sygnalizującego 
zamiar skręcania, pod warunkiem że kierujący pojazdem wy-

przedzającym nie wjeżdża na część jezdni przeznaczoną do 
ruchu w kierunku przeciwnym. 
W obszarze zabudowanym zabronione jest również wyprzedza-
nie pojazdu uprzywilejowanego. Pojazdem uprzywilejowanym 
jest pojazd wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich 
świateł błyskowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmien-
nym tonie, jadący z włączonymi światłami mijania lub drogo-
wymi. Należy podkreślić, że pojazdem uprzywilejowanym jest 
również pojazd jadący w kolumnie, na której początku i końcu 
poruszają się pojazdy uprzywilejowane wysyłające dodatkowo 
sygnały świetlne w postaci czerwonego światła błyskowego. 
Zgodnie z dyspozycją art. 26 ust. 3 pkt 1 ustawy – Prawo o ru-
chu drogowym zabrania się kierującemu pojazdem wyprzedza-
nia pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, 
z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany. Należy 
zwrócić uwagę, że w przepisie tym jest mowa o pojeździe, czyli 
o środku transportu przeznaczonym do poruszania się po drodze 
oraz o maszynie lub urządzeniu do tego przystosowanym. Ozna-
cza to, że zakaz ten dotyczy kierujących samochodami, moto-
cyklami, motorowerami czy rowerami, niezależnie od tego, czy 
pojazdy te są pojazdami wyprzedzającymi czy wyprzedzanymi.
Podobny zakaz występuje w art. 27 ust. 4 ustawy. Przepis ten 
zabrania kierującemu pojazdem wyprzedzania pojazdu na 
przejeździe dla rowerzystów i bezpośrednio przed nim, chyba 
że ruch na tym przejeździe jest kierowany. 
W dalszych przepisach ustawy znajdują się zapisy zabraniają-
ce kierującemu pojazdem wyprzedzania pojazdu na przejeź-
dzie kolejowym i bezpośrednio przed nim. W przypadku prze-
jazdu kolejowego nie ma znaczenia, czy jest to przejazd z za-
porami czy bez zapór. Wyprzedzanie jest zawsze zabronione. 
Wyprzedzania zakazują również znaki B-25 – „zakaz wyprze-
dzania” i B-26 – „zakaz wyprzedzania przez samochody cię-
żarowe”. W tym miejscu należy przypomnieć, że znak B-25 
zabrania kierującym pojazdami silnikowymi wyprzedzania po-
jazdów silnikowych wielośladowych. Oznacza to, że w miej-
scu obowiązywania znaku B-25 kierujący motocyklem nie 
może wyprzedzać np. samochodu osobowego. Jednak kierują-
cy samochodem osobowym mógłby wyprzedzać kierującego 
motocyklem. Tak skonstruowany przepis może powodować 
niebezpieczne sytuacje, ponieważ dotyczy pojazdów silniko-
wych, czyli nie dotyczy np. kierujących motorowerami, które 
pomimo tego, że są wyposażone w silnik, nie są pojazdami sil-
nikowymi. Może to doprowadzić do sytuacji, w której kierują-
cy motorowerem wyprzedza pojazdy silnikowe wielośladowe.  
Z punktu widzenia przepisu taki manewr jest dopuszczalny, co 
nie oznacza, że jest bezpieczny. Znak B-26 – „zakaz wyprze-
dzania przez samochody ciężarowe” zabrania wyprzedzania po-
jazdów silnikowych wielośladowych kierującemu samochodem 
ciężarowym o dopuszczalnej masie całkowitej (DMC) przekra-
czającej 3,5 t. Zakaz dotyczy również kierujących ciągnikiem 
samochodowym czy też pojazdem specjalnym lub używanym 
do celów specjalnych o DMC przekraczającej 3,5 t.

Summary

Overtaking duties, bans, exceptions
The overtaking manoeuvre is regarded by drivers as the most dan-
gerous of manoeuvres on the road. It requires the great imagina-
tion, reflex,  good evaluation of a situation, skills and experience. 
In the present article the author reminds the principles and traffic 
regulations concerning the overtaking manoeuvre.

Tłumaczenie: Renata Cedro
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Podstawowe zadania Policji, jako umundurowanej i uzbrojonej 
formacji służącej społeczeństwu, przeznaczonej do ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymywania bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego, reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r.  
o Policji1. Do tych zadań należą m.in.: 
 ▪ ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezpraw-

nymi zamachami naruszającymi te dobra, 
 ▪ ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym 

zapewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz  
w środkach publicznego transportu i komunikacji publicz-
nej, w ruchu drogowym i na wodach przeznaczonych do 
powszechnego korzystania, 

 ▪ inicjowanie i organizowanie działań mających na celu za-
pobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zja-
wiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie  
z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami 
społecznymi, 

 ▪ wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 
sprawców, kontrola przestrzegania przepisów porządko-
wych i administracyjnych związanych z działalnością pu-
bliczną lub obowiązujących w miejscach publicznych.

Zgodnie z ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r.– Prawo o ruchu 
drogowym czuwanie nad bezpieczeństwem i porządkiem ruchu 
na drogach, kierowanie ruchem i jego kontrolowanie należą do 
zadań Policji2. W związku z tym policjant jest uprawniony do 
tego, aby w trakcie służby wykorzystywać przyrządy kontro-
lno-pomiarowe do określania prędkości poruszających się po-
jazdów oraz używania urządzeń rejestrujących3. Należy przy 
tym pamiętać, że przepisy wykonawcze precyzyjnie wskazują, 
że stosować te urządzenia może wyłącznie policjant z komórki 
organizacyjnej Policji właściwej do spraw ruchu drogowego, 
który ukończył kurs specjalistyczny w tym zakresie4. 
Prowadzone są trzy rodzaje kursów specjalistycznych w za-
kresie wykorzystywania w służbie przyrządów do pomiaru 
prędkości. W zależności od rodzaju ukończonego kursu po-
licjant uzyskuje uprawnienie do używania w trakcie pełnienia 
służby przyrządów, których obsługa została ujęta w programie 
nauczania.
I tak – zgodnie z:
 ▪ decyzją nr 300 Komendanta Głównego Policji z dnia  

25 września 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie 
specjalistycznym w zakresie ruchu drogowego – część szcze-

gólna (Dz. Urz. KGP poz. 99) – symbol oznaczenia kursu: 
RDs – policjanci uzyskują uprawnienie do stosowania:
 – ręcznych mierników prędkości,
 – wideorejestratorów wykroczeń;

 ▪ decyzją nr 94 Komendanta Głównego Policji z dnia  
17 marca 2018 r. w sprawie programu nauczania na kursie 
specjalistycznym w zakresie obsługi ręcznych mierników 
prędkości (Dz. Urz. KGP poz. 48) – symbol oznaczenia 
kursu: RMP – policjanci uzyskują uprawnienie do stoso-
wania:
 – ręcznych mierników prędkości;

 ▪ decyzją nr 845 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 li-
stopada 2007 r. w sprawie programu kursu specjalistyczne-
go w zakresie videorejestratorów wykroczeń (Dz. Urz. KGP 
Nr 22, poz. 165), zm. decyzją nr 76 KGP z dnia 6 kwietnia 
2017 r. (Dz. Urz. KGP poz. 18) – symbol oznaczenia kursu: 
VR – policjanci uzyskują uprawnienie do stosowania:
 – wideorejestratorów wykroczeń.

W ramach każdego z powyższych kursów przewidziano  
16 godzin dydaktycznych, podczas których policjant zapo-
znaje się z tematyką dotyczącą wybranych urządzeń. Zakres 
szkolenia obejmuje:
 ▪ podstawy prawne,
 ▪ obowiązki, uprawnienia i zakazy,
 ▪ zasady działania, budowę i warunki użycia,
 ▪ dokumentowanie,
 ▪ taktykę pracy.

Wyżej wymienione kursy specjalistyczne są realizowane przez 
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkołę Policji 
w Katowicach.

WYBRANE DEFINICJE

Urządzenie rejestrujące – stacjonarne, przenośne lub zainsta-
lowane w pojeździe albo na statku powietrznym urządzenie 
ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obra-
zów naruszenia przepisów ruchu drogowego przez kierują-
cych pojazdami5.
Wideorejestrator – prędkościomierz kontrolny, o którym 
mowa w przepisach w sprawie wymagań, którym powinny 

WYKORZYSTANIE 
PRZYRZĄDÓW KONTROLNO-POMIAROWYCH

DO POMIARU PRĘDKOŚCI

Zakład Ruchu Drogowego CSP Zakład Służby Kryminalnej CSP

sierż. szt. Marcin Gąsior sierż. szt. Rafał Bloch
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odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów 
w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu 
badań i sprawdzeń wykonywanych podczas 
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrzą-
dów pomiarowych6.
Ręczny miernik prędkości – radarowy albo la-
serowy przyrząd do pomiaru prędkości, o któ-
rym mowa w przepisach w sprawie wymagań, 
którym powinny odpowiadać przyrządy do po-
miaru prędkości pojazdów w ruchu drogowym, 
oraz szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń 
wykonywanych podczas prawnej kontroli metrolo-
gicznej tych przyrządów pomiarowych7.
Pojazd kontrolowany – pojazd, którego prędkość jest 
mierzona8.
Prędkościomierz kontrolny – przyrząd, który wyko-
nuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowanego na 
podstawie:
a) pomiaru prędkości pojazdu, w którym przyrząd ten 

jest zainstalowany, 
b) pomiaru czasu przebycia przez pojazd kon-

trolowany odcinka drogi o określonej dłu-
gości9.

Przyrząd laserowy – przyrząd emitujący pro-
mieniowanie laserowe, który:
a) na podstawie pomiaru czasu powrotu im-

pulsów odbitych od pojazdu kontrolowanego 
mierzy odległość do tego pojazdu, a następnie na 
podstawie serii dokonanych pomiarów odległo-
ści i czasu wyznacza prędkość pojazdu kontro-
lowanego 

b) wykonuje pomiar prędkości pojazdu kontrolowane-
go na podstawie zmian częstotliwości fali modulu-
jącej promieniowanie laserowe, powstałych wskutek 
odbicia od ruchomych obiektów (efekt Dopplera)10.

Przyrząd radarowy – przyrząd emitujący wiązkę fal 
elektromagnetycznych o kierunku zbliżonym do rów-
noległego lub o kierunku skośnym do kierunku ruchu 
pojazdu kontrolowanego, wykonujący pomiar prędko-
ści pojazdu kontrolowanego na podstawie zmian częstotli-
wości fal elektromagnetycznych powstałych wskutek odbicia 
od ruchomych obiektów (efekt Dopplera)11.

CHARAKTERYSTYKA PEŁNIENIA SŁUŻBY 
Z WYKORZYSTANIEM PRZYRZĄDÓW 
DO POMIARU PRĘDKOŚCI

Pełnienie służby na drogach polega na sprawowaniu nadzoru 
nad bezpieczeństwem, porządkiem i płynnością ruchu dro-
gowego oraz zapobieganiu przestępstwom i wykroczeniom.  
W związku z tym policjant pełniący służbę na drodze jest 
obowiązany:
 ▪ reagować na przestępstwa i wykroczenia;
 ▪ okazywać na żądanie osoby kontrolowanej utrwalony ob-

raz naruszenia lub wynik dokonanego pomiaru, chyba że  
z przyczyn technicznych jest to niemożliwe;

 ▪ posiadać przy sobie i okazywać na żądanie osoby kontro-
lowanej uwierzytelnione kopie świadectw legalizacji lub 
wzorcowania wymagane dla wykorzystywanych przyrzą-
dów pomiarowych12.

Policjantowi podczas pełnienia służby na drodze zabrania 
się wykonywania czynności niezwiązanych z re-

alizacją obowiązków służbowych. Zabronione 
jest wykorzystywanie pojazdu służbowego nie-
zgodnie z jego przeznaczeniem, a nawet prze-

bywanie w pojeździe policyjnym 
podczas postoju. Występują 
jednak okoliczności, które na 
to zezwalają. Jedną z nich jest 

obsługa urządzeń rejestru-
jących, w szczególności 
w zakresie pomiaru ręcz-
nym miernikiem pręd-
kości zamontowanym  
w radiowozie. Kolejnym 
przypadkiem zezwala-
jącym na przebywanie 
w radiowozie podczas 
postoju jest sporządzanie 
dokumentacji służbowej 
w związku z wykonywa-
niem czynności służbo-

wych, np. zapis w notatni-
ku służbowym bądź uzupeł-

nianie rejestru pracy przyrzą-
du kontrolno-pomiarowego do 

pomiaru prędkości13.
W zakresie korzystania z przyrządów do po-

miaru prędkości funkcjonariusz Policji spra-
wuje nadzór nad bezpieczeństwem i porządkiem 

w ruchu drogowym. W przypadku pełnienia służby  
w sposób statyczny – wykorzystuje ręczne mierniki 
prędkości. Jeśli pełni służbę w sposób dynamiczny, sto-

suje wideorejestrator wykroczeń, natomiast przy naprze-
miennym sposobie pełnienia służby używa prędkościo-

mierza kontrolnego wyposażonego w głowicę radarową.  
W czasie pełnienia służby z wykorzystaniem pojazdu Policji, 
w trakcie postoju, usytuowanie pojazdu powinno być w miej-
scu bezpiecznym i widocznym dla uczestników ruchu drogo-
wego. Ponadto gdy występuje zmniejszona przejrzystość po-
wietrza, w oznakowanym radiowozie powinno się podświetlić 
napis „POLICJA”14.

KONTROLA DROGOWA

Po ujawnieniu przestępstwa lub wykroczenia policjant po-
winien obligatoryjnie przystąpić do czynności mających na 
celu schwytanie sprawcy popełnionego czynu zabronionego.  
W przypadku podjęcia takich czynności pojazdem wyposażo-
nym w wideorejestrator należy ustawić go w sposób umoż-
liwiający swobodną rejestrację przebiegu czynności służbo-
wych. W sytuacji, gdy kierujący pojazdem pomimo wydanego 
sygnału nie zatrzymuje się do kontroli drogowej, należy nie-
zwłocznie powiadomić dyżurnego, przekazując mu posiadane 
informacje, w tym o marce, typie i kolorze pojazdu, przeby-
wających w nim osobach oraz o cechach charakterystycz-
nych danego pojazdu, jeśli występują, np. spoiler, napisy na 
pojeździe. Podczas prowadzenia pościgu stosuje się przepisy 
w sprawie metod i form organizowania i prowadzenia przez 
Policję pościgów i zorganizowanych działań pościgowych15. zd
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Pracując w dwuosobowym patrolu, należy pamiętać o obo-
wiązku wzajemnej asekuracji podczas wykonywania czynno-
ści służbowych. Zasadne zatem jest zatrzymanie do kontroli 
tylko jednego pojazdu. Ustawodawca przewidział jednak prze-
słanki, w których możemy podjąć kontrolę innych uczestni-
ków ruchu drogowego w tym samym czasie. Mamy taką moż-
liwość, gdy kierujący innym pojazdem popełnił przestępstwo 
lub wykroczenie, przełożony lub dyżurny wydał polecenie 
bądź zgodę na kontrolę większej liczby pojazdów, a także gdy 
zachodzi potrzeba podjęcia niezwłocznych czynności kontro-
lnych wobec większej liczby pojazdów bądź kierujących po-
jazdami. W takich sytuacjach należy jednak wziąć pod uwagę 
posiadane siły i środki, okoliczności oraz uwarunkowania ma-
jące wpływ na bezpieczeństwo funkcjonariuszy16. 

UŻYTKOWANIE RĘCZNYCH 
MIERNIKÓW PRĘDKOŚCI 

Przed rozpoczęciem pracy z wykorzystaniem ręcznego mier-
nika prędkości należy obligatoryjnie wykonać testy zalecane 
przez producenta, które są szczegółowo opisane w instrukcji 
obsługi danego przyrządu, przede wszystkim odnoszące się 
do weryfikacji stałej odległości oraz prawidłowości działania 
przyrządów celowniczych, jeśli przyrząd posiada takie funk-
cje. Wykonanie tych czynności powinno zostać udokumen-
towane w notatniku służbowym z uwzględnieniem modelu 
miernika oraz numeru fabrycznego urządzenia. W notatniku 
służbowym, przed rozpoczęciem sprawdzania prędkości po-
ruszających się pojazdów, należy też uwzględnić szczegó-
łowe informacje dotyczące miejsca, w którym tego pomiaru 
będziemy dokonywać. Ponadto w sytuacji skorzystania przez 
kierującego z prawa do odmowy przyjęcia mandatu karnego 
za popełnione wykroczenie należy w notatniku wskazać odle-
głość, z jakiej dokonany został pomiar, lub podać zastosowany 
poziom czułości miernika, jeśli urządzenie posiada takie funk-
cje, natomiast jeśli nie ma takiej możliwości, należy precyzyj-
nie określić miejsce, w którym znajdował się pojazd kontro-
lowany podczas dokonanego pomiaru. Można wtedy wskazać 
punkt odniesienia, np. słupek hektometrowy lub numer pose-
sji. Dodatkowo, jeśli możliwości techniczne urządzenia na to 
pozwalają, należy zanotować czas, jaki upłynął od pomiaru do 
okazania uzyskanego wyniku kierującemu pojazdem17.
Pamiętajmy, że każdy przyrząd kontrolno-pomiarowy do po-
miaru prędkości jest prawidłowo użytkowany, jeśli postępu-
jemy zgodnie z przewidzianą dla danego modelu urządzenia 
instrukcją obsługi i odpowiednią decyzją zatwierdzenia typu. 
Obowiązek posiadania tych dokumentów i prowadzenia reje-
stru pracy przyrządów kontrolno-pomiarowych do pomiaru 
prędkości spoczywa na dowódcy patrolu, chyba że policjant 
pełni służbę w patrolu jednoosobowym. W rejestrze tym, któ-
ry stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia nr 30 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 22 września 2017 r. dopuszcza się 
wypełnienie takich kolumn, jak „godzina do”, „liczba minut 
lub godzin”, „liczba ujawnionych wykroczeń”, „liczba ujaw-
nionych przestępstw” oraz „uwagi”, po zakończeniu pomia-
rów. W sytuacji, gdy wideorejestrator jest jedynie urządze-
niem dodatkowym do ręcznego miernika prędkości, zasadne 
jest rozpisywanie tylko jednego rejestru pracy18.
Podczas pełnienia służby statycznej na drodze dozwolone jest 
korzystanie z ręcznego miernika prędkości tylko wówczas, 

gdy wynika to z zadań zleconych podczas odprawy do służby 
lub zleconych w trakcie jej trwania przez dyżurnego, kierow-
nika komórki organizacyjnej Policji właściwej do spraw ruchu 
drogowego bądź osobę przez niego wyznaczoną. Pamiętać na-
leży o tym, że bez względu na liczbę osób w patrolu, pomia-
ru prędkości dokonuje się tylko z jednego ręcznego miernika 
prędkości. Podczas służby dynamicznej możliwe jest korzy-
stanie z ręcznego miernika prędkości tylko w przypadku, gdy 
wykorzystywany jest wideorejestrator wykroczeń jako urzą-
dzenie dodatkowe19. Wykorzystując w służbie wideorejestra-
tor, policjant obligatoryjnie musi rejestrować obraz i dźwięk  
w taki sposób, aby możliwe było odtworzenie zachowań 
uczestników ruchu drogowego. Rejestracja ta powinna prze-
biegać od momentu wyjazdu z jednostki Policji aż do powro-
tu. Dopuszcza się przerwanie rejestracji w kilku sytuacjach, 
takich jak:
1) przerwa w służbie;
2) wymiana nośnika informacji;
3) brak zasadności lub możliwości rejestracji czynności służ-

bowych na miejscu zdarzenia drogowego albo podczas kie-
rowania ruchem drogowym;

4) realizacja zadań związanych z pilotowaniem pojazdu, w tym 
z eskortą policyjną;

5) korzystanie z pojazdu Policji podczas wykonywania czyn-
ności innych niż służba na drodze;

6) zmiana złączy sygnałowych przyrządu kontrolno-pomiaro-
wego do pomiaru prędkości.

Jednak w przypadku zaistnienia okoliczności wymienionych  
w punktach od 1 do 5 policjant obligatoryjnie zamieszcza w no-
tatniku służbowym przyczynę oraz czas przerwy w rejestracji20.

ZABEZPIECZANIE ZAREJESTROWANEGO 
MATERIAŁU

Dowódca patrolu lub policjant pełniący służbę w patrolu jed-
noosobowym po zakończeniu pełnionej służby sporządza do-
kumentację zawierającą informację dotyczącą wykorzystania 
wideorejestratora. W tym celu wypełnia formularz, którego 
wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 30/2017. Należy 
również sporządzić dokumentację z wykorzystania ręcznego 
miernika prędkości z funkcją rejestracji zachowań uczestni-
ków ruchu drogowego − zgodnie z załącznikiem nr 1 do za-
rządzenia nr 30/2017.
Ponadto policjant powinien przekazać kierownikowi komórki 
organizacyjnej Policji właściwej do spraw ruchu drogowego 
lub wyznaczonemu przez niego policjantowi informację, czy 
podczas przebiegu służby został zarejestrowany materiał, któ-
ry może służyć za dowód w postępowaniu karnym bądź w po-
stępowaniu w sprawach o wykroczenia lub został zarejestro-
wany moment z przebiegu służby, który może posłużyć jako 
przydatny materiał szkoleniowy bądź profilaktyczny21.
Kierownik właściwy w sprawach ruchu drogowego lub wy-
znaczony przez niego kompetentny policjant, mający sprawo-
wać nadzór nad wykorzystaniem wideorejestratora:
1) zabezpiecza zarejestrowany materiał dotyczący zachowań 

uczestników ruchu drogowego i przechowuje go przez 
okres nie krótszy niż 30 dni;

2) zabezpiecza przez okres niezbędny do zapewnienia prawi-
dłowego toku postępowania zarejestrowany materiał stano-
wiący lub mogący stanowić dowód w tym postępowaniu;
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Tabela 1. Wypadki drogowe w Polsce w 2017 r. 

Przyczyny
Wypadki Zabici Ranni

Ogółem % Ogółem % Ogółem %

Nieustąpienie pierwszeństwa 
przejazdu 7416 26,2 315 15,1 9550 27,2 

Niedostosowanie prędkości do 
warunków ruchu 6837 24,1 786 37,6 8963 25,5 

Nieprawidłowe wyprzedzanie 1323 4,7 158 7,6 1648 4,7 

N
ie

pr
aw

id
ło

w
e

omijanie 426 1,5 39 1,9 463 1,3

wymijanie 558 2,0 66 3,2 769 2,2 

skręcanie 746 2,6 50 2,4 866 2,5 

cofanie 468 1,7 20 1,0 464 1,3 

zmiana pasa ruchu 732 2,6 58 2,8 930 2,6 

zawracanie 124 0,4 7 0,3 160 0,5 

przejeżdżanie 
przejazdu dla rowerów 205 0,7 5 0,2 202 0,6 

zatrzymanie, postój 18 0,1 1 0,0 23 0,1 

Nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu na przejściu dla 
pieszych 

3408 12,0 205 9,8 3419 9,7 

Nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu przy skręcaniu  
w drogę poprzeczną 

191 0,7 – – 193 0,5 

Nieustąpienie pierwszeństwa 
pieszemu w innych 
okolicznościach 

495 1,7 39 1,9 474 1,3 

Omijanie pojazdu przed 
przejściem dla pieszych 64 0,2 3 0,1 68 0,2 

Wyprzedzanie pojazdu przed 
przejściem dla pieszych 14 0,0 – – 15 0,0 

Jazda bez wymaganego 
oświetlenia 36 0,1 7 0,3 39 0,1 

Niestosowanie się do 
sygnalizacji świetlnej 458 1,6 12 0,6 619 1,8 

Niezachowanie bezpiecznej 
odległości między pojazdami 2555 9,0 48 2,3 3445 9,8 

Gwałtowne hamowanie 212 0,7 6 0,3 256 0,7 

Zmęczenie, zaśnięcie 569 2,0 67 3,2 888 2,5 

Nieprzestrzeganie innych 
znaków i sygnałów 135 0,5 3 0,1 181 0,5 

Inne przyczyny 1369 4,8 196 9,4 1531 4,4 

Ogółem 28 359 100,0 2091 100,0 35 166 100,0 

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP, Warszawa 2018, http://statystyka.policja.pl/st/ruch-drogowy.
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3) podejmuje decyzję o zniszczeniu materiału, o którym mowa 
w pkt 2, w szczególności na podstawie informacji uzyska-
nej od policjanta prowadzącego postępowanie;

4) prowadzi na formularzu, którego wzór określa załącznik  
nr 3 do zarządzenia nr 30/2017, rejestr zabezpieczonych lub 
zniszczonych materiałów, o których mowa w pkt 222.

PRĘDKOŚĆ – GŁÓWNĄ PRZYCZYNĄ WYPADKÓW 

Nadmierna prędkość jest jedną z głównych przyczyn wypad-
ków drogowych. Na „śmiertelnym podium” znalazły się ponad-
to „nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu” oraz „nieustąpienie 
pierwszeństwa pieszemu na przejściu dla pieszych”. Jednak 
zdecydowanie największa grupa, blisko 40% wszystkich, którzy 
ponieśli śmierć (w 2017 r.), zginęła właśnie w związku z niedo-
stosowaniem prędkości do panujących na drodze warunków (ta-
bela 1). „Kierujący pojazdem jest obowiązany jechać z prędko-
ścią zapewniającą panowanie nad pojazdem, z uwzględnieniem 
warunków, w jakich ruch się odbywa, a w szczególności: rzeźby 
terenu, stanu i widoczności drogi, stanu i ładunku pojazdu, wa-
runków atmosferycznych i natężenia ruchu”23.
Na niektórych rodzajach dróg, m.in. na autostradach, nadmier-
na prędkość drastycznie przewyższa pozostałe przyczyny, do-
prowadzające do zdarzeń drogowych (tabela 2).

Tabela 2. Główne przyczyny wypadków na autostradach.

Przyczyny
Wypadki Zabici Ranni

2016 2017 2016 2017 2016 2017

Niedostosowanie 
prędkości 145 165 13 16 214 243 

Niezachowanie 
odległości między poj. 83 112 6 11 125 184 

Zmęczenie, zaśnięcie 61 59 5 10 91 108 

Nieprawidłowa 
zmiana pasa ruchu 31 37 2 1 40 43 

Źródło: Biuro Ruchu Drogowego KGP, Warszawa 2018, http://staty-
styka.policja.pl/st/ruch-drogowy

Na rysunku 1 pokazano zależność pomiędzy prędkością a dro-
gą hamowania.

Rys. 1. Prędkość a droga hamowania. 

Rys. 2. Przykłady wypadków drogowych, w których prawdopodo-
bieństwo śmierci wynosi aż 90%.

Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/265_pred-
kosc-2015.pdf

To, w jaki sposób prędkość wpływa na skutki wypadku drogo-
wego z udziałem niechronionego uczestnika ruchu drogowe-
go, przedstawia rysunek 3.

Rys. 3. Prędkość a skutki wypadku.

Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/files/file/predkosc.pdf

Rys. 4. Prędkość a prawdopodobieństwo utraty życia przez pieszego
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Przy prędkości uderzenia pojazdu w pieszego wynoszącej:
•  30 km/h, pieszy ma ponad 90% szans na przeżycie wypadku,
•  50 km/h, pieszy ma 40 do 60% szans na przeżycie wypadku,
•  70 km/h, pieszy nie ma prawie żadnych szans na przeżycie wypadku.
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Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/265_pred-
kosc-2015.pdf

Źródło: http://www.krbrd.gov.pl/files/file_add/download/264_pie-
si-2015.pdf

50>Potrącenie pieszego lub rowerzysty 
przez samochód jadący z prędkością

>Zderzenie czołowe pojazdów lub najechanie 
na drzewo z prędkością

Zderzenie boczne pojazdów z prędkością
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Patrząc na statystyki, można znaleźć uzasadnienie stwierdze-
nia, że „prędkość zabija”. Należy zatem skutecznie wpływać 
na kierowców w celu zmniejszenia prędkości prowadzonego 
przez nich pojazdu. Wymuszenie określonej prędkości odby-
wa się poprzez administracyjne limity prędkości, znaki dro-
gowe określające dopuszczalną prędkość poruszania się oraz 
urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci pro-
gów zwalniających i podrzutowych. Ograniczenia formalne 
są jednak przez kierowców bagatelizowane, z kolei fizyczne 
środki – progi podlegają wielu ograniczeniom wpływającym 
na możliwość ich zastosowania.
Konieczne zatem wydaje się, aby sprawowanie nadzoru nad 
przestrzeganiem limitów prędkości przez kierujących pojaz-
dami było fundamentalnym zadaniem należącym do policjan-
tów komórek organizacyjnych Policji właściwych do spraw 
ruchu drogowego. 

URZĄDZENIA „DROGÓWKI”24

W wyposażeniu Policji znajdują się różnorodne urządzenia re-
jestrujące. Łącznie, na dzień 1 lipca 2018 r., to 2701 urządzeń 
(tabela 3).
Radarowe mierniki są zastępowane nowszymi – laserowymi, 
które wyposażone są we wbudowaną kamerę wideo. Dzięki 
temu cały materiał związany z naruszeniami przepisów ru-
chu drogowego jest rejestrowany i możliwy do odtworzenia 
w każdym momencie na ekranie. Do wyboru mamy: nagry-
wanie filmu, wykonywanie zdjęć oraz połączenie tych dwóch 
opcji podczas jednej sytuacji drogowej, co stanowi czytelny 
materiał dowodowy. Do tej grupy urządzeń należą LTI Tru-
Cam (425 sztuk) oraz LaserCam 4 (6 sztuk). Są to obecnie 
najbardziej zaawansowane technologicznie ręczne mierniki 
prędkości dostępne na rynku. 
Kontrolowanie prędkości nie musi odbywać się tylko i wy-
łącznie z użyciem wspomnianych wyżej mierników. Na wypo-
sażeniu bowiem znajdują się także wideorejestratory wykro-
czeń. Mimo iż ich podstawową funkcją jest pomiar prędkości, 
doskonale sprawdzają się przy nagrywaniu innych naruszeń, 
których dopuszczają się kierowcy, m.in. niestosowanie się do 
wskazań sygnalizacji świetlnej. W tej grupie prędkościomie- zd
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Tabela 3. Urządzenia kontrolno-pomiarowe do pomiaru prędkości w wyposażeniu Policji – stan na 1.07.2018 r. 

Grupy urządzeń 2016 2017 I KW 2018
% udział  

– I kw. 2018
1.07.2018 % udział  

– 1.07.2018

Radarowe mierniki prędkości 1273 1193 1147 46,0% 1147 42,5%

Laserowe mierniki prędkości 600 617 641 25,7% 641 23,7%

Radarowe mierniki prędkości  
z rejestracją obrazu

1 5 6 0,2% 6 0,2%

Laserowe mierniki prędkości  
z rejestracją obrazu

7 21 226 9,1% 431 16,0%

Wideorejestratory 472 475 475 19,0% 476 17,6%

RAZEM 2353 2311 2495 100% 2701 100%

Źródło: Sprawozdanie końcowe z prac zespołu powołanego do przeprowadzenia analizy wyroków uniewinniających w sprawach o przekro-
czenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących pojazdami. Biuro Ruchu Drogowego KGP, Warszawa 2018, http://statystyka.policja.pl/st/
ruch-drogowy.

Videorapid 2A

Videorapid 2A plus Iskra-1

PolCam PC2006
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rzy kontrolnych znajdują się: PolCam (260 sztuk) oraz Zurad 
Videorapid (216 sztuk). Spośród wszystkich wideorejestrato-
rów około 40% stanowią prędkościomierze kontrolne wypo-
sażone dodatkowo w przyrząd radarowy. Dzięki takiemu po-
łączeniu możliwa jest zarówno praca stacjonarna (statyczna), 
jak i w ruchu (dynamiczna). 
W niedalekiej przyszłości planowane są zakupy kilkudziesię-
ciu kolejnych sztuk urządzeń rejestrujących, dzięki czemu wy-
posażenie „drogówki” ulegnie znacznej poprawie. Spowoduje 
to niewątpliwie większy nadzór nad uczestnikami ruchu dro-
gowego, niestosującymi się do zasad wynikających z przepi-
sów prawa oraz wpłynie pozytywnie na poprawę bezpieczeń-
stwa osób poruszających się po drogach. 

1 Dz. U. z 2019 r. poz. 161.
2 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), art. 129 ust. 1.
3 Tamże, art. 129 ust. 2 pkt 9.
4 Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 wrze-

śnia 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach (Dz. Urz. KGP 
poz. 64), § 2 ust. 6.

5 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. − Prawo o ruchu drogowym,  
art. 2 pkt 59.

6 Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 wrze-
śnia 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach, § 1 ust. 2 pkt 1.

7 Tamże, § 1 ust. 2 pkt 2.
8 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 lutego 2014 r.  

w sprawie wymagań, którym powinny odpowiadać przyrządy do 
pomiaru prędkości pojazdów w kontroli ruchu drogowego, oraz 
szczegółowego zakresu badań i sprawdzeń wykonywanych podczas 
prawnej kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych 
(Dz. U. poz. 281, z późn. zm.), § 3 pkt 3. 

9 Tamże, § 3 pkt 4.
10 Tamże, § 3 pkt 6.
11 Tamże, § 3 pkt 7.
12 Zarządzenie nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia 22 wrześ-

nia 2017 r. w sprawie pełnienia służby na drogach, § 10 i § 11.
13 Tamże, § 12.
14 Tamże, § 13.
15 Tamże, § 14 i § 23.
16 Tamże, § 15.
17 Tamże, § 25 i § 26.
18 Tamże, § 19.
19 Tamże, § 20.
20 Tamże, § 21.
21 Tamże, § 22.
22 Tamże, § 24.
23 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,  

art. 19 ust. 1.
24 Na podstawie: „Sprawozdanie końcowe z prac zespołu powołanego 

do przeprowadzenia analizy wyroków uniewinniających w spra-
wach o przekroczenie dopuszczalnej prędkości przez kierujących 
pojazdami”. Biuro Ruchu Drogowego KGP, Warszawa 2018.
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Summary

The use of control-measuring devices for measuring  
the speed
The excessive speed is still a main cause of road traffic accidents 
and a has a crucial  influence on their effects, which repeatedly 
have tragic consequences. Making measurements of speed is one 
of the most important tasks carried out by officers from traffic 
police units. Specialist equipment, like manual speed meters as 
well as Digital Video Recorders, is used to achieve this objective. 
These actions are performed by police officers who have gradu-
ated from specialist courses in operating speed meters. In the 
article there have been presented characteristics and principles 
of using test-measuring devices for measurement of speed, used 
by the Polish Police.

Tłumaczenie: Renata Cedro
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CO TO JEST POJAZD UPRZYWILEJOWANY?
Art. 2 pkt 38 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 
drogowym definiuje pojazd uprzywilejowany jako – pojazd 
wysyłający sygnały świetlne w postaci niebieskich świateł bły-
skowych i jednocześnie sygnały dźwiękowe o zmiennym tonie, 
jadący z włączonymi światłami mijania lub drogowymi; okre-
ślenie to obejmuje również pojazdy jadące w kolumnie, na któ-
rej początku i na końcu znajdują się pojazdy uprzywilejowane 
wysyłające dodatkowo sygnały świetlne w postaci czerwonego 
światła błyskowego1.
Art. 53 ust. 1 tejże ustawy wskazuje już konkretne służby, 
których pojazdy mogą się poruszać jako pojazdy uprzywile-
jowane. I tak:

POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM W RUCHU  
DROGOWYM MOŻE BYĆ POJAZD SAMOCHODOWY:

1) jednostek ochrony przeciwpożarowej;

2) zespołu ratownictwa medycznego;

3) Policji;

4) jednostki ratownictwa chemicznego;

5) Straży Granicznej;

6) Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;

7) Agencji Wywiadu;

7a) Centralnego Biura Antykorupcyjnego;

7b) Służby Kontrwywiadu Wojskowego;

7c) Służby Wywiadu Wojskowego;

8) Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;

9) Służby Więziennej;

10) Biura Ochrony Rządu;

10a) kontroli skarbowej;

10b) Służby Celnej;

10c) straży gminnych (miejskich);

10d) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań  
z zakresu ratownictwa górskiego;

10e) Służby Parku Narodowego;

10f) podmiotów uprawnionych do wykonywania zadań  
z zakresu ratownictwa wodnego;

11) Inspekcji Transportu Drogowego;

12) jednostki niewymienionej w pkt 1–11, jeżeli jest 
używany w związku z ratowaniem życia lub zdrowia 
ludzkiego – na podstawie zezwolenia ministra wła-
ściwego do spraw wewnętrznych.

KIERUJĄCY POJAZDEM UPRZYWILEJOWANYM
W tym samym artykule ustawodawca odnosi się również do 
kierującego takim pojazdem, zwalniając go, pod warunkiem 
zachowania szczególnej ostrożności, z obowiązku stosowania 

Zakład Ruchu Drogowego CSP

asp. szt. Marcin Zbrzeżny

W naszym życiu codziennym bardzo często spotykamy poruszające się po drogach pojazdy uprzywilejowane jadące 
pojedynczo lub też prowadzące kolumnę pojazdów. Bardzo często zdarza się tak, iż kierujemy pojazdami mecha-
nicznymi, podczas gdy nasze myśli błądzą gdzieś wokół problemów dnia codziennego. Gdy w takiej chwili napotka-
my na naszej drodze pojazd uprzywilejowany, o nieszczęście nietrudno, bowiem może on poruszać się po drodze, 
nie stosując się do niektórych przepisów.

UPRZYWILEJOWANY
na drodze

P     JAZD
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się do przepisów ruchu drogowego dotyczących ruchu pojaz-
dów, zatrzymania i postoju oraz do znaków i sygnałów drogo-
wych tylko w razie, gdy:
1) uczestniczy: 

a) w akcji związanej z ratowaniem życia, zdrowia ludzkie-
go lub mienia albo koniecznością zapewnienia bezpie-
czeństwa lub porządku publicznego albo

b) w przejeździe kolumny pojazdów uprzywilejowanych,
c) w wykonywaniu zadań związanych bezpośrednio z za-

pewnieniem bezpieczeństwa osób zajmujących kierow-
nicze stanowiska państwowe, którym na mocy odrębnych 
przepisów przysługuje ochrona;

2) pojazd wysyła jednocześnie sygnały świetlny i dźwiękowy; 
po zatrzymaniu pojazdu nie wymaga się używania sygnału 
dźwiękowego; 

3) w pojeździe włączone są światła drogowe lub mijania.
Kierujący takim pojazdem nie jest jednak zwolniony ze stoso-
wania się do poleceń i sygnałów osoby kierującej ruchem lub 
uprawnionej do jego kontroli.

Jednym z warunków, które musi spełnić kandydat na kierujące-
go takim pojazdem, jest uzyskanie odpowiedniego zezwolenia 
wydawanego na podstawie orzeczenia lekarskiego i psycholo-
gicznego o braku przeciwwskazań zdrowotnych i psychologicz-
nych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym2. Przejazd 
takiego pojazdu wiąże się ze zwiększonym poziomem stresu  
u kierującego. Jest on odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje 
i przewożonych osób, ale też za bezpieczeństwo innych uczest-
ników ruchu, których niejednokrotnie zmusza do różnych za-
chowań, np. zjazdu na pobocze, hamowania. Mimo że prawo 
zezwala kierującemu takim pojazdem na niestosowanie się do 
przepisów ruchu drogowego podczas przejazdu, musi on mieć 
świadomość, że inni uczestniczy ruchu nie zawsze będą zacho-
wywać odpowiednią koncentrację, poruszając się po drogach 
pojazdami lub jako osoby piesze. Wjeżdżając np. na skrzyżo-
wanie „na czerwonym”, musi zachować wyjątkową ostrożność, 
gdyż z innej strony może nadjechać pojazd jadący „na zielo-
nym”, którego zrelaksowany kierowca słucha głośnej muzyki  
i nie zwraca uwagi na otoczenie. To, czyją winę wskażą policjan-
ci podczas likwidacji skutków zdarzenia, jest sprawą drugorzęd-
ną, bo pojazdy to tylko „blaszane pudełka, które można napra-
wić”. Skutki zdrowotne mogą się okazać dużo bardziej dotkliwe. 
Obowiązki spoczywają nie tylko na kierującym takim pojaz-
dem, ale również na wszystkich innych uczestnikach ruchu. Wi-
dząc jadący pojazd lub kolumnę pojazdów uprzywilejowanych, 
musimy ułatwić im przejazd, a w razie potrzeby nawet zatrzy-
mać swój pojazd3. Nieułatwienie przejazdu pojazdu uprzywile-
jowanego stanowi wykroczenie z art. 97 kw4. W przypadku zaś 
spowodowania takim zachowaniem zagrożenia bezpieczeństwa 
czyn ten wypełni znamiona wykroczenia z art. 86 § 1 kw. Mało 
kto również wie, że prawo zabrania wyprzedzania pojazdu 
uprzywilejowanego na obszarze zabudowanym5.
Wszyscy uczestnicy ruchu, a przede wszystkim kierujący po-
jazdami, muszą mieć świadomość konsekwencji swojego za-
chowania na drodze. Ten, kto nigdy wcześniej nie kierował po-
jazdem uprzywilejowanym, nie jest w stanie sobie wyobrazić, 
z jakim stresem i podwyższonym poziomem adrenaliny jest to 
związane. Dlatego pamiętajmy o tym i widząc pojazd uprzywi-
lejowany – nie utrudniajmy pracy jego kierowcy. Miejmy świa-
domość, iż być może jedzie on właśnie ratować ludzkie życie. 

1 Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).

2 Art. 106 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojaz-
dami (Dz. U. z 2017 r. poz. 978, z późn. zm.).

3 Art. 9 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
4 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 618, z późn. zm.).
5 Art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym.

Summary

Emergency vehicle on the road
Basic information concerning issues connected with an emergency vehi-
cle has been presented in the article. There has been brought closer a ba-
sic list of services, vehicles of which can move as emergency vehicles as 
well as legal regulations referring to a driver of such a vehicle. Moreover, 
there have been reminded duties of other participants of traffic connect-
ed with an organization of a passage of an emergency vehicle as well as 
sanctions for non-compliance with the legal regulations in this regard.

Tłumaczenie: Renata Cedro

Źródło: https://www.czerwonesamochody.com/details.php?image_id=26205

https://www.czerwonesamochody.com/details.php?image_id=79060

Źródło: https://www.czerwonesamochody.com/details.php?image_id=46199&sessionid= 
dooqu7co8d7948u9rgagk9i932

BEZPIECZEŃSTWO RUCHU DROGOWEGO



              

                     

95

„Od zarania dziejów rożnie kształtowały się teorie kary, 
pierwsze wypowiedzi teoretyczne zawdzięczamy filozofom 
greckim. Możemy zauważyć istnienie trzech nurtów, kierun-
ków teorii kary:
 ▪ teorie bezwzględne (absolutne) – przyjmują, że kara jest 

celem samym w sobie, jest koniecznym następstwem prze-
stępstwa, zapłatą za przestępstwo; teorie tej grupy upatrują 
w karze aktu zapłaty złem na zło, karą za przestępstwo, kara 
jest wymierzona celem sprawiedliwości; 

 ▪ teorie względne (utylitarne) – podkreślają, że kara słu-
ży celom społecznie użytecznym – głównie zapobieganiu 
przestępstwom przez ukaranego, jak również inne osoby; 

 ▪ teorie mieszane – które starają się uwzględnić w mniej-
szym lub większym stopniu obydwa punkty widzenia 
(absolutny i utylitarny); kara w tym ma być jednocześnie  
i słuszna, i celowa.

Obecnie za główne cele kary możemy przyjąć:
a) cel sprawiedliwościowy: który jest wyrażany w tym, iż 

kara powinna być proporcjonalna do wagi przestępstwa; za 
karę sprawiedliwą uważa się karę, która będzie współmier-
na do winy sprawcy i szkodliwości jego czynu;

b) cel zapobiegawczy (prewencyjny): który ma zapobiegać 
dokonywaniu przestępstw przez tę samą osobę lub inne oso-
by; Lech Gardocki wyróżnia dwa cele zapobiegawcze kary:
 ▪ prewencja ogólna – polega na powstrzymywaniu innych 

osób niż sprawca przed dokonywaniem przestępstw,
 ▪ prewencja szczególna – polegająca na oddziaływaniu na 

sprawcę, które powstrzyma go od popełnienia w przy-
szłości nowych przestępstw;

c) cel wychowawczy: polega na oddziaływaniu zarówno 
na sprawcę czynu, jak i na społeczeństwo; kara orzekana  
w takim celu ma rozwijać świadomość prawną;

d) cel kompensacyjny: jest ukierunkowany na naprawienie 
szkody wyrządzonej przestępstwem; realizując ten cel, Ko-
deks karny z 1997 r. przewiduje, oprócz nawiązki przyzna-
wanej na rzecz pokrzywdzonego, obowiązek naprawienia 
szkody”1.

Kara w potocznym rozumieniu pojmowana jest jako represja za 
doznaną krzywdę od sprawcy czynu. „Kara kryminalna – pod-
stawowy (i szczególnie ostry) środek przymusu przewidziany 
przez prawo karne, wymierzany przez organ państwowy (sąd) 
w akcie ujemnego ocenienia zachowania sprawcy, stosowany 
w celu ochrony stosunków (wartości) społecznych. Wykonanie 
kary kryminalnej wiąże się z dolegliwością moralną lub ekono-
miczną dla sprawcy oraz jego rodziny. Kara jest opisywana jako 
odpłata złem za zło, co nie wyklucza działania w celu zapobie-
żenia powrotu do przestępstwa (resocjalizacji)”2.

KARY

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny w art. 32 
określa istnienie następujących kar:
1) grzywna; 
2) ograniczenie wolności; 
3) pozbawienie wolności; 
4) 25 lat pozbawienia wolności; 
5) dożywotnie pozbawienie wolności.

KARY I ŚRODKI KARNE  
NA GRUNCIE POLSKIEGO

PRAWA KARNEGO

W niniejszym artykule chcielibyśmy przybliżyć czytelnikom kwestię kar oraz środków karnych istnieją-
cych na gruncie polskiego prawa karnego. Ze względu na ograniczone ramy objętościowe skupimy się 
na obecnych regulacjach wynikających z Kodeksu karnego, Kodeksu karnego wykonawczego, jak rów-
nież aktualnego orzecznictwa.

starszy wykładowca
Zakładu Służby Kryminalnej CSP

podinsp. Dariusz Baj
starszy wykładowca
Zakładu Służby Kryminalnej CSP

podinsp. Jarosław Zając

PRAWOPRAWO
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PRAWO

GRZYWNA
Kara grzywny jest karą wolnościową, polega ona na obowiąz-
ku zapłacenia określonej w wyroku sądowym sumy pieniężnej 
na rzecz Skarbu Państwa. 
W przypadku wymierzenia kary grzywny sąd jest zobowiąza-
ny do wzięcia pod uwagę takich aspektów finansowych, jak: 
 ▪ dochody sprawcy,
 ▪ sytuację rodzinną, 
 ▪ możliwości zarobkowe. 

Przyjmuje się, iż kara grzywny jest orzekana za przestępstwa, 
w których możemy powiedzieć o mniejszym stopniu szkodli-
wości społecznej. 
Należy stwierdzić, iż zaletą tej kary z całą pewnością są:
 ▪ łatwość w orzekaniu i taniość wykonania;
 ▪ wychowawczo-prewencyjne funkcje grzywny, z uwagi na 

to, że pozbawia ona sprawcę korzyści, jakie osiągnął, po-
pełniając przestępstwo, uświadamiając mu tym samym nie-
opłacalność popełnienia przestępstwa3;

 ▪ sprawca nie odbywa kary w zakładzie karnym, z tego też 
powodu nie ma kontaktu ze środowiskiem przestępczym.

W art. 33 ustawodawca określił, iż grzywnę wymierza się  
w stawkach dziennych, określając liczbę stawek oraz wyso-
kość jednej stawki; jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. Najniż-
sza liczba stawek wynosi 10, zaś najwyższa 540. Sąd może 
wymierzyć grzywnę także obok kary pozbawienia wolności 
wymienionej w art. 32 pkt 3, jeżeli sprawca dopuścił się czy-
nu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść 
majątkową osiągnął. Ustalając stawkę dzienną, sąd bierze 
pod uwagę dochody sprawcy, jego warunki osobiste, rodzin-
ne, stosunki majątkowe i możliwości zarobkowe, stawka 
dzienna nie może być niższa od 10 złotych, ani też przekra-
czać 2000 złotych4.
W przypadku nadzwyczajnego obostrzenia kary − art. 38  
§ 2 kk, jak również orzeczenia kary łącznej − art. 86 § 1 kk, 
maksymalna wysokość kary grzywny może zostać określona 
na 810 stawek dziennych.
Po nowelizacjach Kodeksu karnego nowego brzmienia nabrał 
art. 86 § 2a i 2b. Ustawodawca określił, iż jeżeli chociażby 
jedna z podlegających łączeniu grzywien jest wymierzona 
kwotowo, karę łączną grzywny wymierza się kwotowo, jeże-
li chociażby jedna z podlegających łączeniu grzywien zosta-
ła orzeczona na podstawie przepisu przewidującego wyższą 
górną granicę ustawowego zagrożenia tą karą niż określona  
w art. 33 § 1, sąd wymierza karę łączną grzywny w granicach 
od najwyższej z kar tego rodzaju wymierzonych za poszcze-
gólne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 
4500 stawek dziennych grzywny lub najwyższej z kar grzyw-
ny, jeżeli przekracza ona 4500 stawek dziennych. 
Kolejną regulację dotyczącą wymierzania kary grzywny usta-
wodawca zawarł w art. 309 Kodeksu karnego. Przepis stano-
wi, iż w przypadku przestępstw z art.:
 ▪ 296 § 3 kk – nadużycie zaufania w wyniku, którego spraw-

ca wyrządza szkodę majątkową w wielkich rozmiarach;
 ▪ 297 § 1 kk – oszustwo finansowe;
 ▪ 299 – pranie brudnych pieniędzy 

grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności można 
wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych. 
Osobę skazaną na karę grzywny, gdy wyrok się uprawomocnił, 
wzywa się do jej uiszczenia w terminie 30 dni. W razie bez-
skutecznego upływu wyznaczonego terminu grzywnę ściąga się 
w drodze egzekucji5. Sąd, kierując orzeczenie do wykonania, 
przesyła jego odpis lub wyciąg, ze wzmianką o wykonalności, 

a w wypadku orzeczenia prawomocnego – z datą jego uprawo-
mocnienia się, odpowiedniemu organowi powołanemu do wy-
konywania orzeczenia6.
Jeżeli egzekucja grzywny nieprzekraczającej stu dwudziestu 
stawek dziennych okaże się bezskuteczna lub z okoliczno-
ści sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd może 
zamienić grzywnę na pracę społecznie użyteczną. W takim 
przypadku przyjmuje się, że dziesięć stawek dziennych jest 
równoważnych miesiącowi pracy społecznie użytecznej,  
z zaokrągleniem w górę do pełnego miesiąca. Pracę społecznie 
użyteczną określa się w miesiącach oraz ustala wymiar godzin 
pracy od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym7.
Kolejne uregulowania dot. wykonywania, zamiany kary 
grzywny zawarł ustawodawca w art. 46 ustawy z dnia 6 czerw-
ca 1997 r. − Kodeks karny wykonawczy. Przepis stanowi, iż  
w przypadku, gdy egzekucja grzywny okazała się bezskutecz-
na lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezsku-
teczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary pozbawienia 
wolności, gdy:
 ▪ skazany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy 

społecznie użytecznej zamienionej na podstawie art. 45,
 ▪ albo uchyla się od jej wykonania,
 ▪ lub zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest 

niemożliwa lub niecelowa.
Zarządzając wykonanie zastępczej kary pozbawienia wolno-
ści, przyjmuje się, że jeden dzień pozbawienia wolności jest 
równoważny dwóm stawkom dziennym grzywny. Kara za-
stępcza w takim przypadku nie może przekroczyć 12 miesięcy 
pozbawienia wolności, jak również górnej granicy kary po-
zbawienia wolności za dane przestępstwo. Jeżeli ustawa nie 
przewiduje za dane przestępstwo kary pozbawienia wolności, 
górna granica zastępczej kary pozbawienia wolności nie może 
przekroczyć 6 miesięcy.
Na podkreślenie zasługuje fakt, iż kara grzywny może zostać 
orzeczona jako kara:
 ▪ samoistna − art. 33 § 1 kk;
 ▪ kumulatywna − art. 33 § 2 kk – w przypadku, gdy sąd 

może wymierzyć tę karę obok kary pozbawienia wolności  
w przypadku gdy sprawca dopuścił się przestępstwa w celu 
osiągnięcia korzyści majątkowej lub przynoszące sprawcy 
taką korzyść.

Orzeczenia:

Wyrok SA w Krakowie z dnia 12 października 2000 r.,  
II AKa 168/00, KZS 2000, z. 11, poz. 38
 ▪ W celu zachowania komunikatywności wyroków sądowych, 

sąd powinien oznaczać wymiar grzywny nie tylko przez 
wskazanie liczby stawek dziennych grzywny i wartości każ-
dej z nich, ale i przez oznaczenie kwoty grzywny jako iloczy-
nu tych zmiennych. Ma to także znaczenie dla oznaczenia 
opłaty i wykonania orzeczonej kary.

II KK 372/16 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 8.12.2016 r.
 ▪ Przepis art. 86 § 1 kk statuuje zasady wymiaru łącznych 

kar grzywny, określając jej granice w zależności od liczby 
stawek dziennych, a nie ich wysokości. Wysokość stawki 
dziennej grzywny, ustalana w jednym wyroku skazującym 
za zbiegające się przestępstwa, jest bowiem uzależniona 
od oceny sytuacji majątkowej sprawcy w myśl kryteriów 
określonych w art. 33 § 3 kk, a więc po wzięciu pod uwa-
gę dochodów sprawcy, jego warunków osobistych, rodzin-
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nych, stosunków majątkowych i możliwości zarobkowych. 
W tym świetle byłoby zupełnie nie do przyjęcia, aby tak 
przeprowadzona ocena − aktualna na datę orzekania tym 
samym wyrokiem − mogła skutkować określeniem różnej 
wysokości dziennej stawki grzywny dla kar orzekanych za 
poszczególne przestępstwa, jak i ustaleniem innej jeszcze 
stawki dla − obejmujących te kary − łącznej kary grzywny. 
Ocena sytuacji majątkowej oskarżonego, leżąca u podstaw 
jednostkowego wymiaru stawki, nie ulega przeobrażeniu 
wraz momentem wymierzania, tym samym wyrokiem, kary 
łącznej, uwzględniającej grzywny orzeczone za poszcze-
gólne przestępstwa. Z tych właśnie powodów w przepisie 
art. 86 § 1 kk nie zawarto regulacji odnoszącej się do okre-
ślenia „na nowo” wysokości stawki dziennej, jakie to unor-
mowanie przewidziano w art. 86 § 2 kk.

V KK 407/14 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 16.04.2015 r.
 ▪ Wykładnikiem surowości kary grzywny jest ilość, a nie wy-

sokość stawek dziennych tej kary. Określenie przez sąd wy-
sokości stawki dziennej grzywny nie jest zatem czynnością 
mającą na celu realizowanie bezpośrednio funkcji penalnej, 
lecz zmierza do ustalenia realnej dolegliwości fiskalnej tej 
kary dla indywidualnego sprawcy, zgodnie z dyrektywami 
zawartymi w art. 33 § 3 kk. 

II KK 302/12 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 12.12.2012 r.
 ▪ Orzeczenie grzywny na podstawie art. 33 § 2 kk jest moż-

liwe wyłącznie wówczas, gdy sprawca dopuścił się czynu  
w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść 
taką osiągnął. Wymierzenie grzywny na podstawie art. 33 
§ 2 kk jest mniej korzystne, niż jej wymierzenie na podsta-
wie art. 71 § 1 kk. Świadczy o tym zarówno niższa górna 
granica grzywny orzekanej na podstawie tego ostatniego 
przepisu, jak również możliwość skrócenia orzeczonej kary 
pozbawienia wolności (w przypadku zarządzenia jej wy-
konania w warunkach określonych w art. 75 kk) o okres 
odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych  
(art. 72 § 2 kk), co nie jest możliwe w przypadku grzywny 
wymierzonej na podstawie art. 33 § 2 kk.

IV KK 143/07 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 24.04.2007 r.
 ▪ Jeśli sprawca dopuścił się czynu, w wyniku którego osią-

gnął korzyść majątkową, lecz nie wymierzono mu kary 
pozbawienia wolności, a karę ograniczenia wolności, to 
orzeczenie wobec niego, na podstawie art. 33 § 2 kk, kumu-
latywnej grzywny jest niedopuszczalne.

III KK 187/03 − postanowienie SN − Izba Karna z dnia 
2.06.2003 r.
 ▪ Grzywny przewidziane w ustawie z dnia 24 kwietnia 1997 r. 

o przeciwdziałaniu narkomanii nie zostały określone kwoto-
wo, co oznacza, że nie ma do nich zastosowania art. 11 § 2 
przepisów wprowadzających kodeks karny, lecz art. 11 § 1 
tych przepisów, który stanowi, iż sąd wymierzając grzywnę 
przewidzianą w ustawach szczególnych, orzeka według zasad 
określonych w kodeksie karnym, a więc zgodnie z art. 33 § 1 kk 
winien wymierzyć ją w stawkach dziennych. 

OGRANICZENIE WOLNOŚCI
Kara ograniczenia wolności jest karą, którą ustawodawca 
umieścił pomiędzy grzywną i karą pozbawienia wolności. 
Podobnie jak karą grzywny jest kara wolnościową − nie po-
zbawia skazanego wolności, jak sama nazwa wskazuje jedy-
nie ją ogranicza. Celem stosowania tej kary jest odpłacenie 
społeczeństwu przez sprawcę za popełniony czyn. Nałożenie 

tej kary powinno być odbierane przez społeczeństwo jako wy-
mierna korzyść w postaci pracy na cele społeczne. „Kara ta 
niesie za sobą ważny efekt edukacyjny polegający m.in. na 
tym, że skazany na tę karę jest systematycznie wdrażany do 
pracy i poznaje jej wartość. Kara ta winna doprowadzić do 
zmiany u skazanego spojrzenia na sens i sposób życia przez 
wskazanie mu szeroko rozumianych – nie tylko materialnych 
– korzyści związanych z podjęciem pracy. Tak może być jed-
nak tylko wtedy, gdy nakazana praca będzie właściwie zorga-
nizowana. Aby bowiem oczekiwany efekt reedukacyjny pracy 
mógł być osiągnięty, skazany musi być do wyznaczonej mu 
pracy przekonany, musi widzieć jej sens i realną wartość. Uży-
teczność wykonywanej pracy winna być mierzona również in-
dywidualnym przygotowaniem skazanego do wykonywania 
orzeczonej w stosunku do niego kary pracy. Dla osób nieprzy-
gotowanych do zawodu winna to być praca prosta, być może 
właśnie stanowiąca w przyszłości początek nauki zawodu,  
a przynajmniej dająca skazanemu rozeznanie w jego przy-
szłych możliwościach. Skazani mający zawód winni być kie-
rowani do nieodpłatnej pracy co najmniej zbliżonej do wy-
uczonego przez nich zwodu. Bezcelowe bowiem będzie się 
wydawać, by wysoce wyspecjalizowany lekarz dentysta za-
miatał ulice, zamiast leczyć bezpłatnie ludzi w schroniskach 
czy hospicjach. Właściwy dobór prac ma kolosalne znaczenie 
z punktu widzenia tak elementu punitywnego, jak i elementu 
prewencyjnego kary pracy”8.
Cel stosowania tej kary dokładnie określiła w art. 53 ustawa 
z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny wykonawczy. I tak 
kara ograniczenia wolności ma na celu wzbudzenie w skaza-
nym woli kształtowania jego społecznie pożądanych postaw, 
w szczególności poczucia odpowiedzialności oraz potrzeby 
przestrzegania porządku prawnego. Skazany ma obowiązek 
sumiennie wykonywać ciążące na nim obowiązki, a w miejscu 
pracy lub pobytu przestrzegać ustalonych zasad zachowania, 
porządku i dyscypliny.
Kara ograniczenia wolności jest orzekana w wymiarze od mie-
siąca do 2 lat, wymierza się ją w miesiącach i latach. Kara nad-
zwyczajnie obostrzona, która została uregulowana w art. 38  
§ 2 kk, nie może przekroczyć 2 lat ograniczenia wolności. 
Kara ograniczenia wolności polega na: 
1) obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pra-

cy na cele społeczne; kara ta jest wykonywana w wymiarze 
od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym; 

2) potrąceniu od 10% do 25% wynagrodzenia za pracę w sto-
sunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez sąd; 
potrącenie wynagrodzenia za pracę może być orzeczone 
wobec osoby zatrudnionej w okresie, na jaki zostało orze-
czone potrącenie; skazany nie może rozwiązać bez zgody 
sądu stosunku pracy. 

Obowiązki i potrącenie, o których mowa wyżej, orzeka się 
łącznie lub osobno9.
W czasie odbywania kary ograniczenia wolności skazany: 
1) nie może bez zgody sądu zmieniać miejsca stałego pobytu; 
2) ma obowiązek udzielania wyjaśnień dotyczących przebiegu 

odbywania kary10.
Karę ograniczenia wolności wykonuje się w miejscu stałego 
pobytu lub zatrudnienia skazanego albo w niewielkiej odległo-
ści od tego miejsca, chyba że ważne względy przemawiają za 
wykonaniem kary w innym miejscu11.
Nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz 
orzekanie w sprawach dotyczących wykonania tej kary należą 
do sądu rejonowego, w którego okręgu kara jest lub ma być 

PRAWO
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wykonywana. Czynności związane z organizowaniem i kon-
trolowaniem wykonywania kary ograniczenia wolności oraz 
obowiązków nałożonych na skazanego odbywającego tę karę 
wykonuje sądowy kurator zawodowy12.
Art. 56 § 1. W celu wykonania nieodpłatnej, kontrolowanej 
pracy na cele społeczne sąd przesyła odpis orzeczenia właści-
wemu sądowemu kuratorowi zawodowemu. Właściwy wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, wyznacza miejsca, w których 
może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na 
cele społeczne. Podmioty, dla których organ gminy, powiatu 
lub województwa jest organem założycielskim, a także pań-
stwowe lub samorządowe jednostki organizacyjne oraz spółki 
prawa handlowego z wyłącznym udziałem Skarbu Państwa lub 
gminy, powiatu bądź województwa, mają obowiązek umożli-
wienia skazanym wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej 
pracy na cele społeczne. Praca może być także wykonywana 
na rzecz instytucji lub organizacji reprezentujących społecz-
ność lokalną oraz w placówkach oświatowo-wychowawczych, 
młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych 
ośrodkach socjoterapii, podmiotach leczniczych w rozumieniu 
przepisów o działalności leczniczej, jednostkach organizacyj-
nych pomocy społecznej, fundacjach, stowarzyszeniach i in-
nych instytucjach lub organizacjach użyteczności publicznej, 
niosących pomoc charytatywną, za ich zgodą13.

Orzeczenia:

IV KK 48/16 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 5.07.2016 r.
 ▪ Orzekając karę ograniczenia wolności, sąd w wyroku powi-

nien zawrzeć precyzyjne rozstrzygnięcie co do kary ograni-
czenia wolności, a wobec uznania, że kara ta ma polegać na 
obowiązku wykonywania pracy na cele społeczne, wymia-
ru czasu tej pracy w stosunku miesięcznym.

IV KK 115/11 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 18.05.2011 r.
 ▪ Obrazą art. 35 § 2 kk jest orzeczenie kary ograniczenia 

wolności z obowiązkiem potrącenia 25% wynagrodzenia 
za pracę, bez wskazania celu społecznego, na który ma być 
przekazywana kwota potrąceń i bez określenia, że ma być to 
dokonywane w stosunku miesięcznym. Takie określenie tego 
obowiązku narusza dyspozycję wskazanego przepisu, która 
to dyspozycja nakazuje każdorazowe dookreślenie wymie-
nionych elementów przez orzekający w tej kwestii sąd.

WK 13/13 − wyrok SN − Izba Wojskowa z dnia 6.08.2013 r.
 ▪ Prawny obowiązek skazanego na karę ograniczenia wolno-

ści wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele 
społeczne musi być orzeczony przez sąd, który określa też 
wymiar tego obowiązku. W szczególnych okolicznościach 
sąd może odstąpić od orzekania obowiązku wykonywania 
tej pracy, musi jednak wówczas orzec potrącenie stosownej 
części wynagrodzenia za pracę. Nieorzeczenie żadnej ze 
wspomnianych form wykonywania kary ograniczenia wol-
ności jest rażącym naruszeniem przepisów art. 34 § 2 pkt 2  
i 35 § 1 i 2 kk i ma istotny wpływ na treść orzeczenia, po-
nieważ samo wskazanie wymiaru kary ograniczenia wolno-
ści bez określenia obowiązku z niej wynikającego i niero-
zerwalnie z nią związanego uniemożliwia jego wykonanie.

II KK 18/11 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 4.08.2011 r.
 ▪ Skoro kara ograniczenia wolności może być orzeczona  

w dwóch wariantach (wraz z obowiązkiem kontrolowanej 
pracy na cele społeczne lub potrącenia wynagrodzenia za 
pracę na cel społeczny wskazany przez sąd), to obowiąz-

kiem sądu jest nie tylko wskazanie rozmiaru tej kary, ale 
też jednoznaczne i precyzyjne określenie jednego z tych 
wariantów. Określenie tylko rozmiaru orzeczonej kary ogra-
niczenia wolności bez wskazania sposobu w jakim winna 
być ona wykonywana stanowi rażące naruszenie art. 34 § 2  
pkt 2 kk i art. 35 § 1 kk, które ma istotny wpływ na treść 
wyroku, ponieważ czyni go w praktyce niewykonalnym. 
Uchybienie to nie może być zarazem konwalidowane w po-
stępowaniu wykonawczym.

WK 12/02 − wyrok SN − Izba Wojskowa z dnia 24.04.2002 r.
 ▪ Zaniechanie nałożenia na osobę cywilną obowiązku wy-

konywania pracy lub orzeczenia w jego miejsce potrącania  
z wynagrodzenia, czyni de facto orzeczoną karę ograniczenia 
wolności niewykonalną, a tym samym uznane musi zostać, 
jako rażące naruszenie prawa materialnego, mające istotny 
wpływ na treść orzeczenia. Tego rodzaju obowiązek winien 
być orzeczony niezależnie od tego, czy kara ograniczenia 
wolności ma być efektywnie wykonywana, czy też została 
orzeczona z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.

POZBAWIENIE WOLNOŚCI
„Kara pozbawienia wolności zaspokaja społeczne poczucie 
sprawiedliwości, zwłaszcza w przypadku czynów o wysokim 
stopniu społecznej szkodliwości, oczywiście przy uwzględ-
nieniu stopnia winy sprawcy. Na etapie zagrożenia wskazuje 
na szczególną ochronę dóbr najistotniejszych dla człowieka. 
Na etapie orzekania można mówić o prewencji generalnej 
pozytywnej, ponieważ orzeczenie kary, a więc także kary po-
zbawienia wolności utwierdza społeczeństwo w przekonaniu, 
że prawo jest egzekwowane. Na etapie wykonywania kara 
pozbawienia wolności pełni funkcję izolacyjną, szczególnie 
gdy jest orzekana na dłuższy czas wobec sprawców czynów 
o wysokim stopniu społecznej szkodliwości. Izolacja sprawcy 
zapewnia społeczeństwu poczucie bezpieczeństwa, chroniąc 
przed naruszeniem przez sprawcę dóbr chronionych prawem. 
Mimo kryzysu idei wychowawczej kary pozbawienia wol-
ności funkcja poprawcza kary jest akcentowana w Kodeksie 
karnym wykonawczym. Oczekiwania związane z wykonywa-
niem kary pozbawienia wolności to powstrzymanie się spraw-
cy od powrotu do przestępstwa”14.
Cel stosowania kary pozbawienia wolności dokładnie okre-
ślił ustawodawca w art. 67 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
− Kodeks karny wykonawczy. Przepis ten stwierdza, iż wyko-
nywanie kary pozbawienia wolności ma na celu wzbudzanie  
w skazanym woli współdziałania w kształtowaniu jego spo-
łecznie pożądanych postaw, w szczególności poczucia odpo-
wiedzialności oraz potrzeby przestrzegania porządku praw-
nego i tym samym powstrzymania się od powrotu do prze-
stępstwa. Dla osiągnięcia tego celu prowadzi się zindywidu-
alizowane oddziaływanie na skazanych w ramach określonych  
w ustawie systemów wykonywania kary, w różnych rodzajach 
i typach zakładów karnych. W oddziaływaniu na skazanych, 
przy poszanowaniu ich praw i wymaganiu wypełniania przez 
nich obowiązków, uwzględnia się przede wszystkim pracę, 
zwłaszcza sprzyjającą zdobywaniu odpowiednich kwalifi-
kacji zawodowych, nauczanie, zajęcia kulturalno-oświatowe 
i sportowe, podtrzymywanie kontaktów z rodziną i światem 
zewnętrznym oraz środki terapeutyczne.
Skazanego na karę pozbawienia wolności sąd wzywa do sta-
wienia się w wyznaczonym terminie w areszcie śledczym, 
położonym najbliżej miejsca jego stałego pobytu, wraz z do-
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kumentem stwierdzającym tożsamość. Sąd może polecić do-
prowadzenie skazanego do aresztu śledczego bez wezwania. 
Jeżeli skazany, mimo wezwania, nie stawił się w areszcie śled-
czym, sąd poleca go doprowadzić. Kosztami doprowadzenia 
sąd obciąża skazanego15.
Przy przyjęciu do aresztu śledczego skazany okazuje dokument 
stwierdzający tożsamość, podaje dane osobowe, informuje  
o zmianie danych osobowych, o miejscu stałego pobytu,  
o uprzedniej karalności, o stanie zdrowia, a także o ciążącym na 
nim obowiązku alimentacyjnym. Skazany może być także podda-
ny czynnościom mającym na celu jego identyfikację, w szczegól-
ności: sfotografowaniu, oględzinom zewnętrznym ciała, pobraniu 
odcisków oraz okazaniu innym osobom. Skazany przekazuje do 
depozytu dokumenty, pieniądze, przedmioty wartościowe i inne 
przedmioty, których nie może posiadać w celi. Skazanego przy-
jętego do aresztu śledczego umieszcza się w celi przejściowej na 
okres niezbędny (nie dłużej jednak niż na 14 dni), dla poddania 
go wstępnym badaniom lekarskim, zabiegom sanitarnym i wstęp-
nym badaniom osobopoznawczym oraz zapoznania z podstawo-
wymi aktami prawnymi dotyczącymi wykonywania kary pozba-
wienia wolności i porządkiem wewnętrznym aresztu śledczego16.
Kara pozbawienia wolności trwa najkrócej miesiąc, najdłużej 
15 lat. Wymierza się ją w miesiącach i latach. 
„Kara pozbawienia wolności narusza jedno z najcenniejszych 
dóbr człowieka, jakim jest wolność osobista. Kara pozbawie-
nia wolności polega na umieszczeniu skazanego celem odby-
cia kary w zakładzie karnym”17. 
Karę pozbawienia wolności wykonuje się, z zastrzeżeniem 
art. 87 § 4 (dot. matki pozbawionej wolności) − w następują-
cych rodzajach zakładów karnych:
1) zakładach karnych dla młodocianych odbywają karę ska-

zani, którzy nie ukończyli 21 roku życia; w uzasadnionych 
wypadkach skazany może odbywać karę w tym zakładzie 
po ukończeniu 21 roku życia, jeżeli jest to uzasadnione po-
trzebami oddziaływania, dorosły skazany po raz pierwszy, 
wyróżniający się dobrą postawą, może, za swoją zgodą, od-
bywać karę w zakładzie karnym dla młodocianych; korzy-
sta on wtedy z takich uprawnień, jak młodociany;

2) w zakładach karnych dla odbywających karę po raz pierw-
szy, jak sama nazwa wskazuje odbywają karę osoby, które 
karę odbywają po raz pierwszy, jak również skazani odby-
wający zastępczą karę pozbawienia wolności orzeczoną  
w tej samej sprawie oraz skazani na karę pozbawienia wol-
ności niewymienioną w art. 86 (zapis ten dot. recydywistów 
penitencjarnych);

3) w zakładach karnych dla recydywistów penitencjarnych 
odbywają karę dorośli skazani za przestępstwo umyślne na 
karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia 
wolności oraz ukarani za wykroczenia umyślne karą aresztu 
lub zastępczą karą aresztu, którzy uprzednio już odbywali 
takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne prze-
stępstwa lub wykroczenia, chyba że szczególne względy 
resocjalizacyjne przemawiają za skierowaniem ich do za-
kładu karnego dla odbywających karę po raz pierwszy;

4) w zakładach karnych dla odbywających karę aresztu woj-
skowego18.

Zakłady karne wymienione wyżej mogą być organizowane jako:
1) zakłady karne typu zamkniętego; w zakładzie karnym 

tego typu:
 ▪ cele mieszkalne skazanych mogą być otwarte w porze 

dziennej przez określony czas, jeżeli względy bezpie-
czeństwa nie stoją temu na przeszkodzie;

 ▪ skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu kar-
nego w pełnym systemie konwojowania;

 ▪ zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz nauczanie 
organizuje się w obrębie zakładu karnego;

 ▪ ruch skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się  
w sposób zorganizowany i pod dozorem;

 ▪ skazani mogą korzystać z własnej bielizny i obuwia, a za 
zezwoleniem dyrektora zakładu karnego – także z odzieży;

 ▪ skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu,  
a za zgodą dyrektora zakładu karnego, wykorzystać je 
jednorazowo;

 ▪ widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji 
zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń 
podlegają kontroli administracji zakładu karnego;

 ▪ korespondencja skazanych podlega cenzurze administra-
cji zakładu karnego, chyba że ustawa stanowi inaczej;

 ▪ rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli ad-
ministracji zakładu karnego19;

2) zakłady karne typu półotwartego, w których: 
 ▪ cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte w porze 

dziennej, natomiast w porze nocnej mogą być zamknięte;
 ▪ skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu kar-

nego w systemie zmniejszonego konwojowania lub bez 
konwojenta, w tym również na pojedynczych stanowi-
skach pracy;

 ▪ skazanym można zezwalać na uczestniczenie w naucza-
niu, szkoleniu oraz w zajęciach terapeutycznych organi-
zowanych poza terenem zakładu karnego;

 ▪ skazani mogą brać udział w organizowanych przez ad-
ministrację poza terenem zakładu karnego grupowych 
zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych;

 ▪ skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego  
w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym;

 ▪ skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny i obuwia;
 ▪ skazanym można udzielać przepustek z zakładu karne-

go, nie częściej niż raz na dwa miesiące, łącznie na okres 
nieprzekraczający 14 dni w roku;

 ▪ skazani mogą korzystać z trzech widzeń w miesiącu, 
które za zgodą dyrektora zakładu karnego mogą być po-
łączone;

 ▪ widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji 
zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń 
mogą podlegać kontroli administracji zakładu karnego;

 ▪ korespondencja skazanych może podlegać cenzurze ad-
ministracji zakładu karnego20;

 ▪ rozmowy telefoniczne skazanych mogą podlegać kon-
troli administracji zakładu karnego;

3) zakłady karne typu otwartego21, w których:
 ▪ cele mieszkalne skazanych pozostają otwarte przez całą 

dobę;
 ▪ skazanych zatrudnia się przede wszystkim poza terenem 

zakładu karnego, bez konwojenta, na pojedynczych sta-
nowiskach pracy;

 ▪ skazanym można zezwalać na uczestniczenie w naucza-
niu, szkoleniu oraz zajęciach terapeutycznych organizo-
wanych poza terenem zakładu karnego;

 ▪ skazani mogą brać udział w organizowanych przez ad-
ministrację, poza terenem zakładu karnego, grupowych 
zajęciach kulturalno-oświatowych lub sportowych;

 ▪ skazanym można zezwalać na udział w zajęciach i im-
prezach kulturalno-oświatowych lub sportowych organi-
zowanych poza terenem zakładu karnego;

PRAWO

KARY I ŚRODKI KARNE 



100 KWARTALNIK POLICYJNY 4/2018

                             

 ▪ skazani mogą poruszać się po terenie zakładu karnego  
w czasie i miejscach ustalonych w porządku wewnętrznym;

 ▪ skazani mogą korzystać z własnej odzieży, bielizny  
i obuwia;

 ▪ skazani mogą otrzymywać z depozytu zakładu karnego 
pieniądze pozostające do ich dyspozycji;

 ▪ skazanym można udzielać przepustek z zakładu karne-
go, nie częściej niż raz w miesiącu, łącznie na okres nie-
przekraczający 28 dni w roku;

 ▪ skazany może korzystać z nieograniczonej liczby widzeń;
 ▪ widzenia skazanych mogą podlegać nadzorowi admini-

stracji zakładu karnego; 
 ▪ rozmowy skazanych w trakcie widzeń nie podlegają 

kontroli administracji zakładu karnego;
 ▪ skazanym, w miarę możliwości, stwarza się warunki do 

przygotowywania dodatkowych posiłków we własnym 
zakresie;

 ▪ korespondencja skazanych nie podlega cenzurze admini-
stracji zakładu karnego;

 ▪ rozmowy telefoniczne skazanych nie podlegają kontroli 
administracji zakładu karnego22.

W celu stwarzania warunków sprzyjających indywidualne-
mu postępowaniu ze skazanymi, zapobieganiu szkodliwym 
wpływom skazanych zdemoralizowanych oraz zapewnieniu 
skazanym bezpieczeństwa osobistego, wyboru właściwego 
systemu wykonywania kary, rodzaju i typu zakładu karnego 
oraz rozmieszczenia skazanych wewnątrz zakładu karnego 
– dokonuje się ich klasyfikacji, mając na względzie w szcze-
gólności:
1) płeć;
2) wiek;
3) uprzednie odbywanie kary pozbawienia wolności;
4) umyślność lub nieumyślność czynu;
5) czas pozostałej do odbycia kary pozbawienia wolności;
6) stan zdrowia fizycznego i psychicznego, w tym stopień uza-

leżnienia od alkoholu, środków odurzających lub psychotro-
powych;

7) stopień demoralizacji i zagrożenia społecznego;
8) rodzaj popełnionego przestępstwa.
Podstawą klasyfikacji są w szczególności badania osobopo-
znawcze23.
Nowelizacja Kodeksu karnego wykonawczego wprowadziła 
rozdział VIIa, który reguluje kwestię dozoru elektronicznego. 
Kodeks karny wykonawczy w art. 43b stwierdza, iż dozór 
elektroniczny jest to kontrola zachowania skazanego przy 
użyciu środków technicznych. System dozoru elektronicznego 
jest to ogół metod postępowania i środków technicznych słu-
żących do wykonywania dozoru elektronicznego. W systemie 
dozoru elektronicznego można kontrolować:
1) przebywanie przez skazanego w określonych dniach tygo-

dnia i godzinach we wskazanym przez sąd miejscu (dozór 
stacjonarny);

2) bieżące miejsce pobytu skazanego, niezależnie od tego, 
gdzie skazany przebywa (dozór mobilny);

3) zachowywanie przez skazanego określonej minimalnej od-
ległości od osoby wskazanej przez sąd (dozór zbliżeniowy).

Ustawodawca w art. 43h Kodeksu karnego wykonawczego 
określił, że kara w systemie dozoru elektronicznego może być 
wykonywana jedynie wówczas, gdy pozwalają na to warun-
ki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg 
dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości or-
ganizacyjne ich obsługi. W razie gdy warunki techniczne nie 

są wystarczające do jednoczesnego objęcia dozorem mobil-
nym wszystkich skazanych, wobec których dozór taki został 
orzeczony, w pierwszej kolejności kieruje się do wykonania 
dozory mobilne orzeczone jako środek zabezpieczający. Je-
żeli skazany zamieszkuje wspólnie z inną osobą lub osobami 
pełnoletnimi, warunkiem rozpoczęcia dozoru stacjonarne-
go jest uprzednia pisemna zgoda tych osób złożona do sądu, 
obejmująca także umożliwienie podmiotowi dozorującemu 
przeprowadzanie czynności kontrolnych. W razie potrzeby, na 
zarządzenie sędziego penitencjarnego, kurator sądowy usta-
la, w drodze zebrania informacji, czy skazany zamieszkuje 
wspólnie z inną osobą lub osobami pełnoletnimi, a jeżeli tak, 
to uzyskuje dane personalne tych osób, a następnie poucza je  
o warunkach wykonywania kary w systemie dozoru elektro-
nicznego oraz konsekwencjach, jakie wynikają z jej wykony-
wania dla osób zamieszkujących ze skazanym. Kurator sądo-
wy ustala warunki rodzinne oraz socjalno-bytowe, w których 
zamieszkuje skazany, w zakresie niezbędnym do prawidłowe-
go wykonania kary w systemie dozoru elektronicznego. Infor-
macje te kurator sądowy przekazuje niezwłocznie do sądu.
Sąd penitencjarny może udzielić skazanemu zezwolenia na od-
bycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektro-
nicznego, jeżeli zostały spełnione łącznie następujące warunki:
1) wobec skazanego orzeczono karę pozbawienia wolności 

nieprzekraczającą jednego roku, a nie zachodzą warunki 
przewidziane w art. 64 § 2 Kodeksu karnego (recydywa);

2) jest to wystarczające do osiągnięcia celów kary;
3) skazany posiada określone miejsce stałego pobytu;
4) osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie ze skazanym 

wyraziły zgodę; 
5) odbywaniu kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elek-

tronicznego nie stoją na przeszkodzie warunki techniczne24.

Orzeczenia:

II AKa 101/16 − wyrok SA Kraków z dnia 7.06.2016 r.
 ▪ Cele kary zasadniczo można podzielić na: prewencję ogólną 

(zapobiegawcze oddziaływanie na społeczeństwo), prewen-
cję indywidualną (zapobiegawcze oddziaływanie na jednost-
kę) i sprawiedliwościową (odpłatę za popełnione przestęp-
stwo). Istotą kary kryminalnej jest dolegliwość, która musi 
być dolegliwością celową i zamierzoną (zob. M. Cieślak,  
O węzłowych pojęciach związanych z sensem kary, NP 2/69, 
s. 210). Stosowanie kar pozbawienia wolności jest uzasad-
nione poprzez racje utylitarne i moralne. Do najważniejszych 
funkcji kary pozbawienia wolności zalicza się: (a) funkcję 
izolacyjną, ma to eliminować przestępcę ze społeczeństwa, 
co zabezpiecza je przed zagrożeniem czynami sprawcy;  
(b) funkcję odstraszającą innych przed popełnieniem prze-
stępstwa; (c) funkcję odwetową ze swoistą odpłatą społe-
czeństwa za popełnione zło; (d) funkcję kompensacyjną − ma 
to umożliwić naprawienia wyrządzonego zła; (e) funkcję po-
prawczą poprzez działania na rzecz poprawienia skazanego.

V KK 255/08 − postanowienie SN − Izba Karna z dnia 
18.09.2008 r.
 ▪ Określając − według polskiego prawa − podlegającą wyko-

naniu karę lub inny przewidziany środek, sąd ma obowią-
zek uwzględnić (między innymi) karę grożącą za taki czyn 
w polskim prawie, z uwzględnieniem na korzyść sprawcy 
różnic między prawem polskim a obcym. Granice kary po-
zbawienia wolności określa art. 37 kk. Zgodnie z jego treścią 
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wymieniona w art. 32 pkt 3 kara (a więc kara pozbawienia 
wolności) trwa najkrócej miesiąc, a najdłużej 15 lat. Stąd też 
nie jest dopuszczalne orzeczenie kary pozbawienia wolności 
trwającej mniej niż miesiąc albo więcej niż 15 lat. Wymie-
rzenie jej w takim niedopuszczalnym wymiarze − stanowi 
oczywistą i rażącą obrazę wspomnianego art. 37 kk. 

II AKa 116/16 − wyrok SA Kraków z dnia 6.09.2016 r.
 ▪ Do najważniejszych funkcji kary pobawienia wolności zalicza 

się w doktrynie: a) funkcję izolacyjną (eliminacyjną) mającą 
za zadanie wyeliminować przestępcę ze społeczeństwa, by  
w ten sposób zabezpieczyć społeczeństwo przed zagroże-
niem, jakie stwarza; przesłanką tej funkcji jest unieszkodli-
wienie przestępcy i odebranie mu możliwości popełnienia 
przestępstw; b) funkcję odstraszającą (prewencyjną), wedle 
której ukaranie ma służyć jako przykład dla innych, by skutecz-
nie odstraszać przed ponownym popełnieniem przestępstwa;  
c) funkcję odwetową, a to odpłatę społeczeństwa za popeł-
nione zło; d) funkcję kompensacyjną, wedle której kara ma 
umożliwić zadośćuczynienie i naprawienie wyrządzonego 
zła; e) funkcję poprawczą, a to oddziaływanie na skazane-
go, by skłonić go do poprawy i zmiany przestępnego stylu 
życia.

II AKa 269/00 – wyrok SA Wrocław z dnia 5.10.2000 r.
 ▪ Treść art. 64 § 2 kk w powiązaniu z art. 37 kk oznacza, 

że kara pozbawienia wolności wymierzona w warunkach 
recydywy wielokrotnej nie może być równa dolnemu usta-
wowemu zagrożeniu, ale musi być co najmniej o 1 miesiąc 
wyższa od dolnego ustawowego zagrożenia.

25 LAT POZBAWIENIA WOLNOŚCI
Kara 25 lat pozbawienia wolności jest, po karze dożywotniego 
pozbawienia wolności, drugą pod względem surowości karą 
przewidzianą w naszym systemie prawnym25. Jest ona wymie-
rzana w przypadku czynów o bardzo wysokim stopniu spo-
łecznej szkodliwości, jest karą izolacyjną – izoluje sprawcę od 
społeczeństwa na bardzo długi okres. Skazany na karę 25 lat 
pozbawienia wolności może zostać warunkowo zwolniony po 
odbyciu przynajmniej 15 lat kary26. Czas pozostały do odbycia 
kary stanowi okres próby, przy czym w razie warunkowego 
zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności okres próby 
wynosi 10 lat.
Szczegółowe warunki odbywania tej kary zostały omówione 
w poprzednim rozdziale.

Orzeczenia:

Wyrok SA w Katowicach z 25 X 2007 r.; sygn. II AKa 
239/07 Krakowskie Zeszyty Sądowe, Biuletyn SA w Kra-
kowie w sprawach karnych, Rok XVIII, Czerwiec 2008, 
nr 6, poz. 53.
 ▪ Kara 25 lat pozbawienia wolności to, po dożywotnim po-

zbawieniu wolności, druga pod względem surowości kara, 
mająca również charakter eliminacyjny, gdyż ze względu 
na bardzo długi czas izolacji skazanego, trudno przypisy-
wać jej pełnienie jakiejkolwiek funkcji resocjalizacyjnej.  
Z tego więc względu również i ją należy stosować w wypad-
kach najcięższych, gdy okoliczności obciążające zdecydo-
wanie przeważają nad okolicznościami łagodzącymi. Kara 
zaś dożywotniego pozbawienia wolności, jako najcięższa  
z kar przewidzianych w polskim systemie prawnym, ma 

być niejako surogatem kary śmierci, którą zastąpiła po defi-
nitywnym usunięciu kary śmierci z katalogu kar polskiego 
Kodeksu karnego. Wolno ją zatem orzec tylko wówczas, 
gdy pozwala na to odpowiednio wysoki stopień winy,  
a in concreto żadna inna kara przewidziana w sankcji nie 
spełniłaby indywidualno- lub generalnoprewencyjnych ce-
lów kary określonych w art. 53 § 1 kk. Kara dożywotniego 
pozbawienia wolności może być zatem karą adekwatną tyl-
ko w stosunku do sprawców, których czyny charakteryzują 
się wyjątkowością na tle innych przestępstw tego samego 
typu. Ustalenie, że stopień winy i stopień społecznej szko-
dliwości danej zbrodni są bardzo wysokie, jest przesłanką 
konieczną, ale nie wystarczającą, dla wymierzenia kary 
dożywotniego pozbawienia wolności. Nawet bowiem naj-
wyższy stopień społecznej szkodliwości i stopień winy nie 
uprawnia do orzeczenia tej kary, jeżeli wzgląd na wszyst-
kie okoliczności wpływające na wymiar kary wskazuje, że 
kara łagodniejsza, 25 lat pozbawienia wolności, zaspokoi 
potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej 
społeczeństwa, a także osiągnie cele wychowawcze i zapo-
biegawcze w stosunku do sprawcy.

Wyrok z 16 XII 1997 r., II AKa 166/97, Apel.-Lub. 
1998/2/11
 ▪ Kara 25 lat pozbawienia wolności z uwagi na swoje usta-

wowe usytuowanie w Kodeksie karnym, może być wymie-
rzona tylko wówczas, gdy w konkretnej sprawie ustalony 
został szczególnie wysoki stopień społecznego niebezpie-
czeństwa przypisanej zbrodni, głębokie zdemoralizowa-
nie sprawcy, gdy okoliczności obciążające zdecydowa-
nie przeważają nad okolicznościami łagodzącymi i tylko  
w przypadku, w którym nawet kara 15 lat pozbawienia 
wolności nie byłaby wystarczająca dla realizacji wszyst-
kich celów kary. 

Sąd Najwyższy, wyrok z 9 marca 1979 r., III KR 238/78, 
OSNPG 1979, z. 8, poz. 102
 ▪ Karę 25 lat pozbawienia wolności należy stosować w sto-

sunku do sprawców, którzy ze względu na znaczny stopień 
zdemoralizowania wymagają „szczególnie długotrwałego 
procesu resocjalizacji”.

II AKa 158/13 − wyrok SA Łódź z dnia 24.09.2013 r.
 ▪ Karę 25 lat pozbawienia wolności wolno wymierzyć jedy-

nie wówczas, gdy uzasadnia to wysoki stopień winy spraw-
cy przestępstwa o bardzo wysokim stopniu społecznej szko-
dliwości, a kara pozbawienia wolności orzeczona nawet 
w najwyższym wymiarze nie spełniałaby celów, o których 
mowa w art. 53 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Ko-
deks karny (Dz. U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553). Działania bez-
względne oraz rozciągnięte w czasie, z punktu widzenia 
przedmiotowego, polegające na biciu, duszeniu, następnie 
topieniu w uprzednio napełnionej wodą wannie, podej-
mowane w bezpośrednim zamiarze pozbawienia życia, 
cechujące bardzo znaczne nasilenie złej woli i wyjątkowa 
determinacja w osiągnięciu celu, jakim było zabójstwo, 
w tym kalkulacja obliczona na uzyskanie pewności co 
do wystąpienia tego skutku uzasadniają orzeczenie kary  
25 lat pozbawienia wolności.

II AKa 124/13 − wyrok SA Szczecin z dnia 25.07.2013 r.
 ▪ Kara 25 lat pozbawienia wolności (tak, jak i kara dożywot-

niego pozbawienia wolności) jest karą wyjątkową. Aby ją 
orzec, po stronie sprawcy musi być tak duże nagromadze-
nie negatywnych okoliczności, aby nie było żadnych wąt-
pliwości, że taka kara będzie sprawiedliwa. 
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II AKa 115/13 ‒ wyrok SA Szczecin z dnia 4.07.2013 r.
 ▪ Wyjątkowy charakter kary 25 lat pozbawienia wolności 

oznacza, że równie wyjątkowe muszą być okoliczności, 
które stanowią podstawę jej orzeczenia, przy czym oczy-
wistym jest, że postać zamiaru z jakim działał sprawca 
może, aczkolwiek nie musi, być jedną z nich. Eliminuje 
ona oskarżonego ze społeczeństwa na długi okres czasu, 
a jednocześnie, mimo wszystko, stwarza mu płaszczyznę 
do tego by mógł uzmysłowić sobie naganność swojego za-
chowania i przejawić w tym zakresie właściwą, a przede 
wszystkim trwałą refleksję.

II AKa 54/13 − wyrok SA Wrocław z dnia 5.06.2013 r.
 ▪ Kara 25 lat pozbawienia wolności w tym wymiarze ma 

przede wszystkim charakter eliminacyjny, a ze względu na 
bardzo długi okres izolacji trudno jest przypisywać jej funk-
cję resocjalizacyjną. Należy ją wymierzać w przypadkach 
najcięższych, gdy okoliczności obciążające zdecydowanie 
przeważają nad okolicznościami łagodzącymi. Przyjmuje się 
w orzecznictwie sądów, iż karę tę wolno wymierzyć jedynie 
wówczas, gdy stopień winy jest na tyle wysoki, że uzasad-
nia jej zastosowanie, a kara pozbawienia wolności (z art. 32  
pkt 3 kk) nawet w najwyższym wymiarze nie spełniałaby in-
dywidualnych celów kary określonych w art. 53 § 1 kk.

II AKa 86/03 − wyrok SA Kraków z dnia 15.05.2003 r.
 ▪ Sąd Apelacyjny w swym orzecznictwie konsekwentnie 

zwraca uwagę, że kara 25 lat pozbawienia wolności jako 
kara wyjątkowa powinna być wymierzana jedynie wtedy, 
gdy niewystarczające jest orzeczenie kary 15 lat pozbawie-
nia wolności.

II AKa 294/12 − wyrok SA Katowice z dnia 17.08.2012 r.
 ▪ Dopuszczenie się przez oskarżonego czynu z art. 148  

§ 1 kk w warunkach recydywy stanowi dodatkową oko-
liczność istotnie obciążającą. Jeżeli oskarżony jest osobą 
zdemoralizowaną, wielokrotnie karaną, nie respektującą 
podstawowych zasad współżycia społecznego, jego życie 
na wolności sprowadza się do permanentnego spożywania 
alkoholu i popełnianie kolejnych przestępstw, za które od-
bywa kary pozbawienia wolności, możliwości resocjaliza-
cyjne w jego przypadku są minimalne i represja musi być 
wysunięta na pierwszy plan. Kara 25 lat pozbawienia wol-
ności jest tą karą, która w interesie społeczeństwa zapewni 
jego długotrwałą, choć nie trwałą, eliminację.

II AKa 226/10 − wyrok SA Kraków z dnia 8.12.2010 r.
 ▪ Kara 25 lat pozbawienia wolności w tym wymiarze ma 

przede wszystkim charakter eliminacyjny, a ze względu 
na bardzo długi okres izolacji trudno jest przypisywać jej 
funkcję resocjalizacyjną. Z orzecznictwa Sądu Najwyższe-
go, począwszy od roku 1970, kiedy sankcję tę wprowadzo-
no do systemu polskiego prawa karnego, wynika w spo-
sób jednoznaczny, że należy ją wymierzać w przypadkach 
najcięższych, gdy okoliczności obciążające zdecydowanie 
przeważają nad okolicznościami łagodzącymi. Przyjmuje 
się w orzecznictwie sądów, iż karę tę wolno wymierzyć je-
dynie wówczas, gdy stopień winy jest na tyle wysoki, że 
uzasadnia jej zastosowanie, a kara pozbawienia wolności  
(z art. 32 pkt 3 kk) nawet w najwyższym wymiarze nie speł-
niałaby indywidualnych celów kary określonych w art. 53 
§ 1 kk. Te poglądy Sąd Apelacyjny w pełni akceptuje. Sąd 
Apelacyjny w swoich orzeczeniach konsekwentnie wyraża 
pogląd, że przyznanie się sprawcy do winy oraz wyrażenie 
skruchy ma istotne znaczenie dla kary i stanowi okolicz-
ność łagodzącą, która winna mieć istotny wpływ na wymiar 

kary. Takie zachowanie świadczy o refleksji sprawcy co do 
naganności jego czynu. Oskarżony w tej sprawie ujawnił 
swe przestępstwo przed organami ścigania, zanim policja 
powzięła o nim wiadomość. Są to istotne okoliczności łago-
dzące, sprzeciwiające się wymierzeniu oskarżonemu kary 
eliminacyjnej. 

II AKa 79/09 − wyrok SA Kraków z dnia 19.05.2009 r.
 ▪ W doktrynie i judykaturze przyjmuje się zgodnie, że kara 

25 lat pozbawienia wolności jest karą wyjątkową i ma cha-
rakter eliminacyjny, inaczej jak kara 15 lat pozbawienia 
wolności, od której różni się rodzajowo. W czasie długo-
trwałego pozbawienia wolności powstają nieodwracalne 
zmiany w osobowości skazanego (syndrom trwałej izola-
cji), powodujące poważne trudności adaptacyjne po opusz-
czeniu zakładu karnego. W orzecznictwie utrwalił się od 
dawna słuszny pogląd, że kara 25 lat pozbawienia wolności 
powinna być stosowana w wypadkach najcięższych zbrod-
ni, gdy nawet kara 15 lat pozbawienia wolności nie byłaby 
odpowiednia do wysokiego stopnia społecznej szkodliwo-
ści czynu oraz wysokiego stopnia winy sprawcy, jak i braku 
okoliczności łagodzących, a zarazem nie byłaby wystarcza-
jąca dla realizacji wszystkich celów kary. 

II AKa 110/12 − wyrok SA Wrocław z dnia 25.04.2012 r.
 ▪ 1. Kara 25 lat pozbawienia wolności (art. 32 pkt 4 kpk) jest 

karą kryminalną o charakterze wyjątkowym i w swej istocie 
stanowi szczególny rodzaj kary. W orzecznictwie sądowym 
często powoływany jest pogląd, iż kara ta powinna być stoso-
wana do sprawców, których cechuje szczególnie wysoki sto-
pień zdemoralizowania, przez co wymagają oni szczególnie 
długiego okresu izolacji od społeczeństwa. Pogląd taki wydaje 
się dyskusyjny z tego powodu, że wysoki stopień demoraliza-
cji przestępcy nie stanowi formalnej dyrektywy stosowania tej 
kary, co do której należy odnieść ogólne dyrektywy karania  
z art. 53 kk. Związane z tą okolicznością „właściwości i wa-
runki osobiste sprawcy” stanowią tylko jedną z wielu szcze-
gólnych dyrektyw karania i nie ma powodów, aby właśnie tę 
dyrektywę odnosić w szczególny sposób do omawianej kary.  
2. Kara 25 lat pozbawienia wolności powinna być wymie-
rzana tylko wtedy, gdy niewystarczające jest orzeczenie 
kary 15 lat pozbawienia wolności.    
3. Okoliczności należące do znamion ustawowych przypi-
sanego oskarżonemu czynu mogą być przyjmowane jako 
okoliczności obciążające przy wymiarze kary tylko wtedy, 
gdy podlegają stopniowaniu i zawierają takie elementy, któ-
re je różnią od okoliczności typowych, na niekorzyść oskar-
żonego. Podkreślenie w uzasadnieniu wyroku, iż oskarżony 
swoim działaniem naruszył dobro prawne w postaci życia, 
które jest wartością nadrzędną, nie może być w związku 
z powyższym, potraktowane jako okoliczność obciążająca.

DOŻYWOTNIE POZBAWIENIE WOLNOŚCI
Kara dożywotniego pozbawienia, po zniesieniu kary śmierci, 
jest najostrzejszą, najbardziej dotkliwą karą jaką przewiduje 
kodeks karny. „Karę dożywotniego pozbawienia wolności 
jako najsurowszą z kar przewidzianych w kodeksie wolno 
orzec tylko wówczas, gdy dozwala na to (odpowiednio wyso-
ki) stopień winy, a in concreto żadna inna kara przewidziana  
w sankcji nie spełniłaby indywidualno- lub generalnoprewen-
cyjnych celów kary określonych w art. 53 § 1 kk”27.
„W dniu 21 kwietnia 1988 r. o godzinie 17.30 w Areszcie Śled-
czym przy ulicy Montelupich w Krakowie wykonano w Pol-
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sce ostatnią egzekucję. Od tego też roku obowiązywało w Pol-
sce faktyczne moratorium na stosowanie kary śmierci. Kara 
śmierci nie była wykonywana, pomimo iż nadal formalnie 
widniała w katalogu kar Kodeksu karnego. Moratorium fak-
tyczne przekształciło się w moratorium ustawowe po wejściu 
w życie ustawy o zmianie Kodeksu karnego, Kodeksu karne-
go wykonawczego oraz o podwyższeniu dolnych i górnych 
granic grzywien i nawiązek w prawie karnym. Kara śmierci 
nie znalazła się w Kodeksie karnym uchwalonym 20 czerw-
ca 1997 r. Przepisy wprowadzające Kodeks karny zarządziły  
w art. 14 zamianę orzeczonej już, a niewykonanej kary śmier-
ci, na karę dożywotniego pozbawienia wolności”28.
Kara dożywotniego pozbawienia wolności może być orzeczo-
na za czyny posiadające najwyższy stopień społecznej szko-
dliwości, np. za niżej wymienione zbrodnie:
 ▪ art. 117 § 1 − wszczynanie i prowadzenie wojny napastniczej;
 ▪ art. 118 § 1 – ludobójstwo;
 ▪ art. 118A § 1 − udział w masowym zamachu;
 ▪ art. 120 − stosowanie środków masowej zagłady;
 ▪ art. 123 § 1 – niehumanitarne traktowanie osób uczestni-

czących w walce;
 ▪ art. 127 § 1 – zamach stanu;
 ▪ art. 134 − zamach na życie Prezydenta;
 ▪ art. 148 – w typie podstawowym i typie kwalifikowanym.

Wykonanie kary dożywotniego pozbawienia wolności polega 
na umieszczeniu skazanego do końca jego życia w zakładzie 
karnym, jest to kara bezterminowa. 
Wzmiankowany już wyżej art. 78 § 3 kk stwierdza, iż ska-
zanego na karę dożywotniego pozbawienia wolności można 
warunkowo zwolnić po odbyciu 25 lat kary. W razie warunko-
wego zwolnienia z kary 25 lat pozbawienia wolności lub doży-
wotniego pozbawienia wolności okres próby wynosi 10 lat29.
Art. 88a Kodeksu karnego wykonawczego definiuje poję-
cie skazanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne 
albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, które 
jest zbieżne z kodeksem karnym i popełnieniem przestępstw  
o najwyższym stopniu społecznej szkodliwości. Kodeks karny 
wykonawczy reguluje, iż za skazanego stwarzającego poważ-
ne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bez-
pieczeństwa zakładu można uznać skazanego, który popełnił 
przestępstwo o bardzo wysokim stopniu społecznej szkodli-
wości, w szczególności:
1) przestępstwo:

a) zamachu na:
– niepodległość lub integralność Rzeczypospolitej Pol-

skiej,
– konstytucyjny ustrój państwa lub konstytucyjne orga-

ny Rzeczypospolitej Polskiej,
– życie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej,
– jednostkę Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej,

b) ze szczególnym okrucieństwem,
c) wzięcia lub przetrzymania zakładnika albo w związku  

z wzięciem zakładnika,
d) uprowadzenia statku wodnego lub powietrznego,
e) z użyciem broni palnej, materiałów wybuchowych albo 

łatwopalnych;
2) podczas uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolności 

stwarzał zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu karnego 
lub aresztu śledczego w ten sposób, że:
a) był organizatorem lub aktywnym uczestnikiem zbio-

rowego wystąpienia w zakładzie karnym lub areszcie 
śledczym,

b) dopuścił się czynnej napaści na funkcjonariusza publicz-
nego lub inną osobę zatrudnioną w zakładzie karnym lub 
areszcie śledczym,

c) był sprawcą zgwałcenia, ciężkiego uszczerbku na zdro-
wiu albo znęcał się nad skazanym, ukaranym lub tym-
czasowo aresztowanym,

d) uwolnił się lub usiłował uwolnić się z zakładu karnego 
typu zamkniętego lub aresztu śledczego albo podczas 
konwojowania poza terenem takiego zakładu lub aresztu;

3) przestępstwo w zorganizowanej grupie albo związku mają-
cych na celu popełnianie przestępstw, zwłaszcza z uwagi na 
jego kierowniczą lub znaczącą rolę w grupie lub związku.

Przy podjęciu i każdorazowej weryfikacji decyzji o uznaniu 
skazanego za stwarzającego poważne zagrożenie społeczne 
albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu komisja 
penitencjarna uwzględnia:
1) właściwości i warunki osobiste skazanego;
2) motywacje i sposób zachowania się przy popełnieniu prze-

stępstwa oraz rodzaj i rozmiar ujemnych następstw prze-
stępstwa;

3) sposób zachowania się w trakcie pobytu w zakładzie karnym;
4) stopień demoralizacji lub postępy w resocjalizacji;
5) w wypadku skazanego za przestępstwo popełnione w zorga-

nizowanej grupie albo związku mających na celu popełnia-
nie przestępstw – zagrożenie dla porządku prawnego, które 
może wyniknąć z nawiązania przez skazanego bezprawnych 
kontaktów z innymi członkami grupy, w tym zwłaszcza za-
grożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego lub dla czynności 
mających na celu ujawnienie mienia stanowiącego korzyść 
z popełnienia przestępstwa, oraz fakt, że inni członkowie 
grupy lub związku przebywają na wolności.

Skazany stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo po-
ważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu odbywa karę 
w wyznaczonym oddziale lub celi zakładu karnego typu za-
mkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę 
społeczeństwa i bezpieczeństwo tego zakładu.
W zakładzie karnym typu zamkniętego skazani stwarzający 
poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa zakładu odbywają karę w następujących wa-
runkach:
1) cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia wyznaczone 

do: pracy, nauki, przeprowadzania spacerów, widzeń,od-
prawiania nabożeństw, spotkań religijnych i nauczania re-
ligii oraz zajęć kulturalno-oświatowych, z zakresu kultury 
fizycznej i sportu wyposaża się w odpowiednie zabezpie-
czenia techniczno-ochronne;

2) cele mieszkalne pozostają zamknięte całą dobę i są czę-
ściej kontrolowane niż te, w których osadzeni są skazani, 
wobec których nie podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 
§ 1 pkt 7;

3) skazani mogą uczyć się, pracować, bezpośrednio uczest-
niczyć w nabożeństwach, spotkaniach religijnych i nauce 
religii oraz korzystać z zajęć kulturalno-oświatowych,  
z zakresu kultury fizycznej i sportu, tylko w oddziale,  
w którym są osadzeni;

4) poruszanie się skazanych po terenie zakładu karnego od-
bywa się pod wzmocnionym dozorem i jest ograniczone 
tylko do niezbędnych potrzeb;

5) skazanych poddaje się kontroli osobistej przy każdorazo-
wym wyjściu i powrocie do cel;

6) spacer skazanych odbywa się w wyznaczonych miejscach 
pod wzmocnionym dozorem;
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7) sposób osobistego kontaktowania się przedstawicieli pod-
miotów określonych w art. 38 § 1 ze skazanymi określa 
każdorazowo dyrektor zakładu karnego;

8) widzenia skazanych odbywają się w wyznaczonych miej-
scach pod wzmocnionym dozorem. Skazani nie mogą ko-
rzystać widzeń w obecności skazanych, wobec których nie 
podjęto decyzji, o której mowa w art. 76 § 1 pkt 7;

9) widzenia mogą być udzielane w sposób uniemożliwiają-
cy bezpośredni kontakt z osobami odwiedzającymi, jeżeli 
zachodzi poważne zagrożenie bezpieczeństwa osób od-
wiedzających, decyzje w tej sprawie podejmuje dyrektor 
zakładu karnego, nie dotyczy to osób, o których mowa  
w art. 8 § 3, jednak na żądanie tych osób widzeń udziela się 
w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt ze ska-
zanymi, w czasie korzystania z widzeń skazani nie mogą 
spożywać artykułów żywnościowych i napojów;

10) skazani nie mogą korzystać z własnej odzieży i obuwia.
Komisja penitencjarna może uznać, że nie zachodzi potrze-
ba stosowania wszystkich warunków, o których mowa wyżej 
i odstąpić od stosowania jednego lub więcej z nich. Jeżeli jest 
to uzasadnione okolicznościami, można przywrócić stosowa-
nie warunków, od których odstąpiono, lub zmienić ich zakres.
Zachowanie skazanego stwarzającego poważne zagrożenie 
społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakła-
du podlega stałemu monitorowaniu. Monitorowanie prowadzi 
się w celach mieszkalnych wraz z częścią przeznaczoną do 
celów sanitarno-higienicznych oraz w miejscach i pomiesz-
czeniach, o których mowa wyżej. Monitorowany obraz lub 
dźwięk podlega utrwalaniu30.

Orzeczenia:

Wyrok SN z 13 II 1973 r., V KRN 530/72, OSNKW 1973 r.
 ▪ Sięgając po karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd 

powinien wyczerpująco rozważyć, a następnie szczegółowo 
uzasadnić, dlaczego konieczna jest trwała izolacja spraw-
cy w zakładzie karnym (co jest praktycznie równoznaczne  
z trwałą eliminacją, gdy chodzi o udział w znakomitej więk-
szości przejawów życia społecznego), a więc wykazać, że 
łagodniejsze kary izolacyjne przewidziane w sankcji nie 
mogłyby spełnić celów kary określonych w art. 53 § 1. Jako 
karę najsurowszą, dożywotnie pozbawienie wolności wolno 
orzekać tylko wówczas, gdy brak w sprawie jakichkolwiek 
okoliczności łagodzących, a wzgląd na charakter sprawcy 
i jego szczególne aspołeczne właściwości każe wnosić, że 
żadna inna kara nie uchroni przed nim społeczeństwa. 

SN z 27 II 1973 r., V KRN 542/72, OSNKW 1973 r.
 ▪ Orzeczenia kary dożywotniego pozbawienia wolności nie 

legitymuje dostatecznie samo tylko ustalenie, że rozpatry-
wane przestępstwo jest zbrodnią wyjątkowo oburzającą. 
Konieczne jest ponadto skrupulatne rozważenie całokształ-
tu okoliczności mających znaczenie dla wymiaru kary,  
w tym zbadanie, czy w sprawie zachodzą jedynie okolicz-
ności obciążające czy również łagodzące, a także dokona-
nie wszechstronnej oceny osobowości sprawcy. Kierowa-
nie się wyłącznie obrazem strony przedmiotowej zbrodni 
prowadziłoby do tego, że wszelka kara – a kara dożywot-
niego pozbawienia wolności w szczególności – byłaby je-
dynie prymitywnie pojmowanym odwetem, co w sposób 
oczywisty naruszałoby najbardziej elementarne standardy 
prawa karnego w państwie demokratycznym.

II AKa 150/13 − wyrok SA Łódź z dnia 17.09.2013 r.
 ▪ W szczególności orzeczenie kary dożywotniego pozbawienia 

wolności, w razie przypisania działania sprawcy w zamiarze 
ewentualnym, możliwe jest wyłącznie w wypadku nagroma-
dzenia się zasadniczych i licznych okoliczności obciążają-
cych oraz braku jakichkolwiek okoliczności łagodzących.

II AKa 126/13 − wyrok SA Łódź z dnia 10.09.2013 r.
 ▪ Kara dożywotniego pozbawienia wolności jako najcięższa  

z kar przewidzianych w obowiązującym systemie prawnym 
jest niejako surogatem kary śmierci, którą zastąpiła po defi-
nitywnym usunięciu kary śmierci z katalogu kar polskiego 
Kodeksu karnego. Wolno ją zatem orzec tylko wówczas, gdy 
pozwala na to odpowiednio wysoki stopień winy, a in concreto 
żadna inna kara przewidziana w sankcji nie spełniłaby celów 
kary określonych w art. 53 § 1 kk. Kara dożywotniego po-
zbawienia wolności może być zatem karą adekwatną tylko 
w stosunku do sprawców, których czyny charakteryzują się 
wyjątkowością na tle innych przestępstw tego samego typu. 
Ustalenie, że stopień winy i stopień społecznej szkodliwości 
danej zbrodni są bardzo wysokie, jest przesłanką konieczną, 
ale nie wystarczającą, dla wymierzenia kary dożywotniego 
pozbawienia wolności. Nawet bowiem najwyższy stopień 
społecznej szkodliwości i stopień winy nie uprawnia do 
orzeczenia tej kary, jeżeli wzgląd na wszystkie okoliczności 
wpływające na wymiar kary wskazuje, że kara łagodniejsza 
25 lat pozbawienia wolności zaspokoi potrzeby w zakresie 
kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, a także 
osiągnie cele wychowawcze i zapobiegawcze w stosunku 
do sprawcy. Orzeczenie kary dożywotniego pozbawienia 
wolności, w razie przypisania działania sprawcy w zamiarze 
ewentualnym, możliwe jest wyłącznie w wypadku nagroma-
dzenia się zasadniczych i licznych okoliczności obciążają-
cych oraz braku jakichkolwiek okoliczności łagodzących. 

II AKa 292/12 − wyrok SA Poznań z dnia 7.02.2013 r.
 ▪ Nie ulega wątpliwości, iż sięgając po karę dożywotniego po-

zbawienia wolności, należy pamiętać, iż przede wszystkim 
spełnia ona funkcję quasi-eliminacyjną i należy ją stosować 
wobec tych sprawców najgroźniejszych przestępstw, co do 
których jedynie poprzez trwałą izolację w zakładzie karnym 
możliwe jest zabezpieczenie społeczeństwa przed ewentual-
nym popełnieniem podobnego ciężkiego przestępstwa.

II AKa 59/11 − wyrok SA Lublin z dnia 13.04.2011 r.
 ▪ Sięgając po karę dożywotniego pozbawienia wolności, sąd 

powinien wyczerpująco rozważyć, a następnie szczegółowo 
uzasadnić, dlaczego konieczna jest trwała izolacja sprawcy. 
Jako karę najsurowszą, dożywotnie pozbawienie wolności 
wolno orzekać tylko wówczas, gdy brak w sprawie jakich-
kolwiek okoliczności łagodzących, a wzgląd na charakter 
sprawcy i jego szczególne aspołeczne właściwości każe wno-
sić, że żadna inna kara nie uchroni przed nim społeczeństwa.

II AKa 119/98 − wyrok SA Kraków z dnia 8.07.1998 r.
 ▪ Karę dożywotniego pozbawienia wolności jako swego ro-

dzaju karę eliminacyjną orzeka się, gdy brak jest okoliczno-
ści łagodzących, a istnieje negatywna prognoza co do moż-
liwości resocjalizowania sprawcy, to jest wtedy, gdy tylko 
taka kara zdolna jest zabezpieczyć społeczeństwo przed 
ewentualną przyszłą agresją sprawcy. 

II AKa 97/13 − wyrok SA Warszawa z dnia 17.05.2013 r.
 ▪ Kara 25 lat pozbawienia wolności nie ma charakteru wy-

chowawczego wobec zindywidualizowanego skazanego, 
a głównie eliminacyjny. W relacji do kary dożywotniego 
pozbawienia wolności różnica sprowadza się do wcześniej-
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szego powrotu sprawcy nie zresocjalizowanego do społe-
czeństwa, dla którego stanowić ma on dalsze zagrożenie. 
Orzeczenie kary dożywotniego pozbawienia wolności nie 
musi oznaczać eliminacji, gdyż skazany po upływie 25 lat 
odbywania kary nabywa formalne uprawnienie do ubie-
gania się o przedterminowe zwolnienie i do niego będzie 
należało udowodnienie, że zasługuje na prawo do nadziei 
i przebaczenia. Natomiast nieuzasadniona wyrozumiałość 
wywołuje wrażenie pobłażliwości wobec zachowań niezro-
zumiale brutalnych, co powoduje ich eskalację.

II AKa 13/08 − wyrok SA Katowice z dnia 15.05.2008 r.
 ▪ I. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r.  

o Policji (Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, ze zm.) policjant 
ma prawo użycia broni palnej, w celu odparcia bezpośred-
niego i bezprawnego zamachu na życie, zdrowie lub wolność 
policjanta lub innej osoby, w celu przeciwdziałania czyn-
nościom zmierzającym bezpośrednio do takiego zamachu.  
Z kolei § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 
19 lipca 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 135, poz. 132, ze zm.) re-
gulującego szczegółowe warunki i sposób postępowania po-
licjantów przy użyciu broni palnej wskazuje, że w sytuacji, 
gdy z zachowania osoby posiadającej broń lub niebezpieczne 
narzędzie wynika, że wszelka zwłoka groziłaby niebezpie-
czeństwem dla życia lub zdrowia ludzkiego, policjanci nie są 
zobowiązani do wezwania osoby do zachowania zgodnego  
z prawem, aczkolwiek niewątpliwie użycie broni palnej w ta-
kiej sytuacji musi być poprzedzone okrzykiem „POLICJA”. 
Jak wynika z ustaleń przyjętych przez Sąd Okręgowy, zgo-
dzić można się z obrońcą, że policjanci w krytycznym czasie 
nie poprzedzili użycia broni wobec oskarżonego okrzykiem 
„POLICJA”, jednak nie sposób uznać, by w konkretnym wy-
padku mogło to świadczyć o nielegalności takiego działania, 
aczkolwiek oceniając ich zachowanie najdalej dla nich nie-
korzystnie, można by rozważać, czy nie naruszyło to dyscy-
pliny służbowej, o jakiej mowa w art. 132 ust. 1 cyt. ustawy  
o Policji. Jak wynika z zeznań pokrzywdzonego całe zdarze-
nie miało niezwykle dynamiczny przebieg i trwało kilkana-
ście sekund, a napastnicy zaskoczyli funkcjonariuszy Policji, 
którzy w tym czasie korzystali z komputerów i zostali sami, 
bez uprzedzenia zaatakowani oraz rażeni pociskami wystrze-
lonymi przez oskarżonego. Nie sposób zatem wymagać, aby 
w tak specyficznej sytuacji i krótkim na prawnie racjonalną 
reakcję czasie, policjanci realizowali szczegółowe warunki 
użycia przez nich broni służbowej. Nawet zatem, jeśli nie 
uznać by zachowania funkcjonariuszy Policji, jako korzy-
stających z kontratypu wynikającego z ustawy o Policji, to 
niewątpliwie brak bezprawności, a zatem legalność ich dzia-
łania można oceniać przez pryzmat przepisów ogólnych, wy-
nikających z art. 25 § 1 kk. 

 ▪ II. Niewątpliwie działania zmierzające do dokonania przez 
oskarżonych kwalifikowanego rozboju na osobie pokrzyw-
dzonego i mające miejsce w ich trakcie, aczkolwiek działa-
nia, których efektem było pozbawienie życia przebywają-
cych w kawiarence internetowej policjantów, stanowią jedno 
tożsame dla miejsca i czasu zdarzenie. Powyższe założenie 
implikuje zatem przyjęcie braku przesłanek do działania 
oskarżonego w warunkach obrony koniecznej, bowiem od-
mienne stanowisko zakładające, iż zachowanie funkcjona-
riuszy Policji było bezprawne, gdy postrzelili atakującego 
ich oskarżonego, stwarzałoby potrzebę przyjęcia nieracjo-
nalnej w tym wypadku sytuacji, iż to właśnie policjanci by-
liby zamachowcami, a nie osobami chroniącymi, w ramach 

służbowych powinności, konkretne dobra prawne. Zwrócić 
uwagę trzeba na to, iż to właśnie, oskarżeni, napadając na 
pokrzywdzonego w miejscu jego pracy, i domagając się wy-
dania pieniędzy, przy brutalnym potraktowaniu go, sprowo-
kowali swoim zachowaniem, cały późniejszy ciąg wydarzeń. 
To oni bowiem byli napastnikami realizującymi znamiona 
przestępstwa wysoce społecznie szkodliwego, co pozwala 
założyć, że powinni byli oni liczyć się z takim samym od-
parciem ich ataku, zagrażającym ich życiu, czy też zdrowiu. 
Przystąpienie zatem do działania oskarżonego, nawet moty-
wowane chęcią udzielenia pomocy rannemu od postrzałów 
bratu, nie może być traktowane na gruncie uregulowania,  
o jakim mowa w art. 25 kk, jako działanie w warunkach 
obrony koniecznej, które oddanie trzech strzałów w kierunku 
pokrzywdzonych policjantów, czyniłoby legalnym.    

 ▪ III. Kara dożywotniego pozbawienia wolności ma funkcję 
quasi-eliminacyjną i zasadniczo winna być orzekana wobec 
sprawców przestępstw, co do których trudno przypisywać 
możliwości resocjalizacyjne, a nadto w sytuacji istotnego 
braku okoliczności łagodzących. Karę taką orzeka się wo-
bec oskarżonych, ocenianych wyjątkowo negatywnie na tle 
sprawców podobnych przestępstw. 

 ▪ IV. Zgodnie z przepisem art. 58 ust. 1 i art. 27 ust. 1 ustawy 
o Policji, policjant jest zobowiązany dochować obowiązków 
wynikających z roty złożonego ślubowania, a ta między in-
nymi zakłada służbę w ochronie ustanowionego w państwie 
porządku prawnego, strzeżenia bezpieczeństwa państwa  
i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Nieprzestrzega-
nie tego obowiązku można by traktować z kolei jako naru-
szenie zasad etyki zawodowej. Skoro zatem funkcjonariusze 
Policji w czasie pełnienia służby, nawet jeśli pozaprawnie 
opuścili rejon wykonywania bezpośrednich czynności służ-
bowych, uzgodnionych z dyżurnym komisariatu, zetknęli się 
z przestępczymi działaniami innych osób, to strzegąc z na-
rażeniem życia bezpieczeństwa obywateli i ustanowionego 
w państwie porządku prawnego przed takimi przestępczymi 
działaniami, w sposób zgodny z rotą ślubowania, pełnili oni 
czynności służbowe, podczas których czynna napaść na nich 
winna podlegać penalizacji przewidzianej przepisem art. 223 
kk. Warunkiem skorzystania z obrony koniecznej jest legal-
ne działanie osoby odpierającej zamach, a zatem nie może 
powoływać się na prawo do obrony koniecznej ten, kto cho-
ciażby prowokuje napastnika do zamachu, aktywnie podej-
mując konfrontację i jedynie nie mogąc uzyskać przewagi 
nad osobą, z którą popadł w konflikt, decyduje się na użycie 
środka przynoszącego mu zamierzony cel. Nadzwyczajne 
złagodzenie kary w oparciu o przepis art. 60 § 3 kk ma jedy-
nie zastosowanie, niezależnie od spełnienia innych przesła-
nek, do sprawcy współdziałającego w popełnieniu przestęp-
stwa z innymi osobami, w rozumieniu zjawiskowych form 
takiego współdziałania, co precyzyjnie wynikać musi z opisu 
przypisanego czynu. 

ŚRODKI KARNE

Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny w art. 39 okre-
śla istnienie następujących środków karnych:
1) pozbawienie praw publicznych; 
2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania 

określonego zawodu lub prowadzenia określonej działal-
ności gospodarczej; 
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2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, 
leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi; 

2b) zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miej-
scach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliża-
nia się do określonych osób lub opuszczania określonego 
miejsca pobytu bez zgody sądu; 

2c) zakaz wstępu na imprezę masową; 
2d) zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach 

hazardowych; 
2e) nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspól-

nie z pokrzywdzonym; 
3) zakaz prowadzenia pojazdów; 
4) (uchylony)
5) (uchylony) 
6) (uchylony) 
7) świadczenie pieniężne; 
8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.  
Pojęcie środka karnego, jak również wachlarz środków karnych 
został wprowadzony nowelizacją Kodeksu karnego w 1997 r. 
We wcześniejszych aktach prawnych istniało pojęcie kary dodat-
kowej. „Argumentując zmianę nazwy, stwierdzono, że przesłan-
ki stosowania większości środków karnych wskazują, iż chodzi  
w nich nie o represję, lecz o prewencję i ochronę porządku praw-
nego przed ponownym popełnieniem przestępstwa przez spraw-
cę. Podkreślono również, że rezygnacja z nazwy „kara dodatko-
wa” na rzecz nazwy „środek karny” ma wskazywać sędziemu, 
że środek karny, powinien traktować jako instrument racjonalnej 
polityki kryminalnej, którego celem jest naprawienie szkody 
wyrządzonej przestępstwem, odebranie sprawcy korzyści, którą 
osiągnął z przestępstwa oraz zapobieganie przestępstwom, a nie 
zwiększanie dolegliwości represji karnej”31.

POZBAWIENIE PRAW PUBLICZNYCH
Kodeks karny w art. 40 § 1 stwierdza, iż pozbawienie praw 
publicznych obejmuje utratę czynnego i biernego prawa wy-
borczego do organu władzy publicznej, organu samorządu 
zawodowego lub gospodarczego, utratę prawa do udziału  
w sprawowaniu wymiaru sprawiedliwości oraz do pełnienia 
funkcji w organach i instytucjach państwowych i samorządu 
terytorialnego lub zawodowego, jak również utratę posiada-
nego stopnia wojskowego i powrót do stopnia szeregowego; 
pozbawienie praw publicznych obejmuje ponadto utratę orde-
rów, odznaczeń i tytułów honorowych oraz utratę zdolności do 
ich uzyskania w okresie trwania pozbawienia praw. 
§ 2. Sąd może orzec pozbawienie praw publicznych w razie ska-
zania na karę pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 
za przestępstwo popełnione w wyniku motywacji zasługującej  
na szczególne potępienie32.
Wyliczenie to pozwala zauważyć autonomiczność upraw-
nień, których utrata dotyczy. Za ich połączeniem w jeden 
środek karny przemawia cecha wspólna, mianowicie dotyczą 
one istotnych uprawnień jednostki o charakterze polityczno- 
-społecznym, a także ekonomicznym. Taka redakcja art. 40 kk 
czyni pozbawienie praw publicznych środkiem karnym o znacz-
nym stopniu dolegliwości, wysoce punitywnym, gdyż w szero-
kim zakresie ogranicza jednostkę w sferze jej uprawnień publicz-
nych o zasadniczej randze. Skazanie na ten środek karny w demo-
kratycznym państwie prawnym nabiera szczególnego znaczenia, 
gdyż usuwa skazanego z nurtu życia politycznego i społecznego 
oraz piętnuje w oczach opinii publicznej33. 
Pozbawienie praw publicznych jest najbardziej dotkliwym dla 
sprawcy środkiem karnym. 

Kodeks karny wykonawczy w art. 179 precyzuje kogo sąd 
jest zobowiązany zawiadomić w razie orzeczenia pozbawienia 
praw publicznych:
– właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania lub pobytu 

skazanego odpowiedni organ administracji publicznej, 
– Kancelarię Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli 

skazany ma order, odznaczenie lub tytuł honorowy, 
– organy i instytucje, w których skazany pełnił ostatnio funk-

cje objęte utratą, 
– organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku 

obrony, w którego ewidencji skazany figuruje34.

Orzeczenia:

V KK 184/05 − postanowienie SN − Izba Karna z dnia 
01.03.2006 r. Pojęcie „motywacji zasługującej na szcze-
gólne potępienie”
 ▪ Pojęcie „motywacja zasługująca na szczególne potępienie” 

można interpretować podobnie jak pojęcie „niska pobud-
ka”. Najczęściej będzie tu chodzić o zemstę, chęć wzboga-
cenia się za wszelką cenę, pomówienie kogoś, naruszenie 
jego godności osobistej itp. Skazany w celu wzbogace-
nia się za wszelką cenę popełnił rozbój na osobie stałego 
klienta prowadzonego przez siebie motelu. Wskazał współ-
sprawcom przestępstwa pokrzywdzonego jako mężczy-
znę posiadającego znaczne środki pieniężne, a następnie 
uczestniczył w zwabieniu pokrzywdzonego w pułapkę.  
W ten sposób działał w wyniku motywacji zasługującej na 
szczególne potępienie.

II KKN 74/99 wyrok SN − Izba Karna z dnia 19.06.2001 r.
Orzekanie pozbawienia praw publicznych
 ▪ Środek karny orzekany na podstawie art. 40 § 2 kk z 1997 r. 

ma charakter fakultatywny. Niezbędne jest zatem każdo-
razowe wykazanie w motywach racji przemawiających za 
jego zastosowaniem. Co więcej, obecna regulacja zawarta 
w powołanym przepisie wprowadza dodatkowe kryterium 
warunkujące dopuszczalność orzekania pozbawienia praw 
publicznych. Wymagane jest bowiem, aby przestępstwo, za 
które sprawca został skazany „zostało popełnione w wyni-
ku motywacji zasługującej na szczególne potępienie”. Bez 
uzasadnionego odwołania się do powyższego kryterium, 
stosowanie środka karnego w postaci pozbawienia praw 
publicznych − na podstawie art. 40 § 2 kk − nie jest w ogóle 
możliwe. 

II AKa 97/14 – wyrok SA Białystok z dnia 5.06.2014 r. Ro-
zumienie pojęcia „motywacja zasługująca na szczególne 
potępienie”
 ▪ „Motywacja zasługująca na szczególne potępienie” to mo-

tywacja w rozumieniu powszechnym jaskrawo naganna, 
wywołująca w społeczeństwie silne reakcje repulsywne  
− oburzenie, potępienie, gniew. Motywy powodujące spraw-
cą są tu tego rodzaju, że zasługują na wyjątkowe napiętno-
wanie. Ustawa nie zawiera katalogu okoliczności nakazują-
cych uznanie danego zachowania za motywację zasługującą 
na szczególne potępienie. Kwestia ta podlega ocenie sądu 
orzekającego przez pryzmat okoliczności konkretnej sprawy.  
W praktyce przyjmuje się, że nie zalicza się do nich ani tych 
elementów, które wchodzą w skład znamion typu przestęp-
stwa, ani nawet tych, które podlegając stopniowaniu, mogą 
mieć wpływ na zaostrzenie wymiaru kary. Będzie to więc 
motyw towarzyszący realizacji znamion przestępstwa, ale 
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pozostający poza ich zakresem. Natomiast samo stwierdze-
nie, że sprawca popełnił czyn bez wyraźnego motywu, nie 
oznacza przyjęcia, iż popełnił go w wyniku motywacji zasłu-
gującej na szczególne potępienie. 

ZAKAZ ZAJMOWANIA OKREŚLONEGO 
STANOWISKA, WYKONYWANIA OKREŚLONEGO 
ZAWODU LUB PROWADZENIA OKREŚLONEJ 
DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
Kodeks karny w art. 41 § 1 stwierdza, że sąd może orzec za-
kaz zajmowania określonego stanowiska albo wykonywania 
określonego zawodu, jeżeli sprawca nadużył przy popełnie-
niu przestępstwa stanowiska lub wykonywanego zawodu albo 
okazał, że dalsze zajmowanie stanowiska lub wykonywanie 
zawodu zagraża istotnym dobrom chronionym prawem35.
Zgodnie z treścią art. 180 Kodeksu karnego wykonawczego 
sąd w celu wykonania orzeczonego zakazu przesyła odpis 
wyroku właściwemu organowi administracji rządowej lub sa-
morządu terytorialnego albo pracodawcy lub instytucji, w któ-
rej skazany zajmuje stanowisko lub wykonuje zawód objęty 
zakazem. Jeżeli skazany zajmuje stanowisko kierownicze lub 
inne odpowiedzialne stanowisko, sąd przesyła odpis wyroku 
również właściwej jednostce nadrzędnej. Zgodnie z treścią  
art. 181 cytowanego wyżej aktu prawnego w wypadku orze-
czenia zakazu prowadzenia określonej działalności gospo-
darczej sąd zobowiązany jest przesłać odpis wyroku odpo-
wiedniemu organowi administracji rządowej lub samorządu 
terytorialnego, właściwemu według miejsca zamieszkania 
skazanego lub prowadzenia działalności gospodarczej objętej 
zakazem. Ponadto art.183 kkw wskazuje, że jeżeli skazany, 
w związku z wykonywanym przez siebie zawodem lub pro-
wadzeniem określonej działalności gospodarczej, należy do 
zrzeszenia zawodowego, stowarzyszenia, związku lub cechu 
albo innej organizacji gospodarczej, to sąd zawiadamia je  
o orzeczeniu zakazu wykonywania zawodu lub prowadzenia 
określonej działalności gospodarczej36.

Orzeczenia:

II KK 338/11 – wyrok SN ‒ Izba Karna z dnia 3.07.2012 r.
Wymóg precyzyjnego określenia zakresu zakazu prowa-
dzenia działalności gospodarczej
 ▪ Z określonych w art. 41 § 2 kk przesłanek, uprawniających 

sąd do orzeczenia zakazu prowadzenia określonej dzia-
łalności gospodarczej, jednoznacznie wynika, że chodzi  
nie o wszelką, ale o konkretną działalność zagrażającą okre-
ślonemu dobru chronionemu prawem. Oczywiste jest za-
tem, że środek ten związany jest ściśle z charakterem czynu,  
tj. z konkretną działalnością gospodarczą, w związku z któ-
rą zostało popełnione przestępstwo. Obowiązkiem sądu, 
orzekającego środek kary określony w art. 41 § 2 kk jest 
precyzyjne wskazanie zakresu przedmiotowego zakazu.

WA 9/04 − wyrok SN − Izba Wojskowa z dnia 3.09.2004 r.
Nadużycie stanowiska jako przesłanka orzeczenia środka 
karnego w postaci zakazu zajmowania stanowiska
 ▪ Wymieniony w art. 39 pkt 2 kk środek karny może być 

orzeczony in concreto, na podstawie art. 41 § 1 kk przez 
sąd w takiej sytuacji, gdy sprawca przy popełnieniu prze-
stępstwa nadużył stanowiska służbowego, które in tempore 
criminis zajmował.

ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI 
ZWIĄZANEJ Z WYCHOWANIEM, 
LECZENIEM, EDUKACJĄ MAŁOLETNICH 
LUB Z OPIEKĄ NAD NIMI
Art. 41 § 1a Kodeksu karnego mówi, że sąd może orzec zakaz 
zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, wykonywa-
nia wszelkich lub określonych zawodów albo działalności, zwią-
zanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem małoletnich lub 
z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio w razie 
skazania na karę pozbawienia wolności za umyślne przestęp-
stwo przeciwko życiu lub zdrowiu na szkodę małoletniego. Sąd 
orzeka zakaz zajmowania wszelkich lub określonych stanowisk, 
wykonywania wszelkich lub określonych zawodów albo działal-
ności, związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem mało-
letnich lub z opieką nad nimi na czas określony albo dożywotnio 
w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej 
lub obyczajności na szkodę małoletniego.
§ 1b. Sąd orzeka dożywotnio zakaz, o którym mowa w § 1a,  
w razie ponownego skazania sprawcy w warunkach określo-
nych w tym przepisie. 
§ 2. Sąd może orzec zakaz prowadzenia określonej działalno-
ści gospodarczej w razie skazania za przestępstwo popełnione 
w związku z prowadzeniem takiej działalności, jeżeli dalsze jej 
prowadzenie zagraża istotnym dobrom chronionym prawem37.
Środek karny zakazu prowadzenia działalności związanej  
z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opie-
ką nad nimi został wprowadzony ustawą nowelizacyjną z dnia 
27 lipca 2005 r. 
Zakres zakazów wynikających z omawianego środka karne-
go jest szeroki. Może on dotyczyć zajmowania wszelkich lub 
określonych stanowisk, wykonywania zawodu albo działal-
ności związanych z wychowaniem, edukacją, leczeniem ma-
łoletnich lub opieką nad mini. Chodzi więc m.in. o zawód 
nauczyciela, lekarza pediatry, a także o stanowiska wycho-
wawcy, trenera w klubie sportowym, opiekuna w internacie 
itp. Co się tyczy pojęcia „opieka”, to z pewnością należy inter-
pretować je szeroko, obejmując nim sprawowanie pieczy nad 
małoletnim na jakiejkolwiek podstawie prawnej (decyzji sądu, 
kierownika instytucji edukacyjnej, opiekuńczo-wychowaw-
czej, umowy). Jest to więc ujęcie znacznie szersze niż opieka 
ustanowiona przez sąd opiekuńczy (art. 145–153 k.r.o.). Trze-
ba jednak wyraźnie stwierdzić, że warunków wynikających 
z art. 41 kk nie wypełnia ustanowienie pieczy jedynie nad 
majątkiem małoletniego, bez sprawowania opieki nad osobą. 
Zgodnie z brzmieniem art. 41 § 1a kk przesłanką orzeczenia 
omawianego środka jest skazanie za przestępstwo przeciwko 
wolności seksualnej lub obyczajności na szkodę małoletnie-
go. Takie ujęcie tej przesłanki wskazuje, że są to przestępstwa 
określone w rozdz. XXV, mającym taki sam tytuł. Można mieć 
wątpliwości, czy nie jest to ujęcie zbyt szerokie, zwłaszcza  
w odniesieniu do niektórych przestępstw przeciwko obyczaj-
ności (np. umożliwienie małoletniemu poniżej 15 lat kontaktu 
z przedmiotami zawierającymi treści pornograficzne albo roz-
powszechnianie takich treści w sposób, który jedynie umoż-
liwia małoletniemu kontakt z nimi – art. 202 § 2 kk). Celem 
ustawodawcy bowiem było wzmocnienie walki z groźną prze-
stępczością seksualną na szkodę małoletnich, zwłaszcza pedo-
filską. Jednak lege non distinquente, orzeczenie omawianego 
środka jest możliwe w razie skazania za jakiekolwiek prze-
stępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności, po-
pełnione na szkodę małoletniego38. 
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ZAKAZ PRZEBYWANIA W OKREŚLONYCH 
ŚRODOWISKACH LUB MIEJSCACH, 
KONTAKTOWANIA SIĘ Z OKREŚLONYMI 
OSOBAMI, ZBLIŻANIA SIĘ DO OKREŚLONYCH 
OSÓB LUB OPUSZCZANIA OKREŚLONEGO 
MIEJSCA POBYTU BEZ ZGODY SĄDU 

Art. 41a § 1 Kodeksu karnego wskazuje, że sąd może orzec 
zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miej-
scach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania 
się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca 
pobytu bez zgody sądu, jak również nakaz okresowego opusz-
czenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,  
w razie skazania za przestępstwo przeciwko wolności sek-
sualnej lub obyczajności na szkodę małoletniego lub inne 
przestępstwo przeciwko wolności oraz w razie skazania za 
umyślne przestępstwo z użyciem przemocy, w tym zwłaszcza 
przemocy wobec osoby najbliższej. Zakaz lub nakaz może być 
połączony z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego 
wyznaczonego organu w określonych odstępach czasu, a za-
kaz zbliżania się do określonych osób – również kontrolowany  
w systemie dozoru elektronicznego. 
§ 2. Sąd orzeka zakaz przebywania w określonych środowi-
skach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi oso-
bami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania 
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również na-
kaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym, w razie skazania na karę pozbawienia wol-
ności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania za prze-
stępstwo przeciwko wolności seksualnej lub obyczajności na 
szkodę małoletniego. Zakaz lub nakaz może być połączony  
z obowiązkiem zgłaszania się do Policji lub innego wyznaczo-
nego organu w określonych odstępach czasu, a zakaz zbliżania 
się do określonych osób – również kontrolowany w systemie 
dozoru elektronicznego. 
§ 3. Sąd może orzec zakaz przebywania w określonych środowi-
skach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, 
zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego 
miejsca pobytu bez zgody sądu dożywotnio w razie ponownego 
skazania sprawcy w warunkach określonych w § 2. 
§ 3a. W razie orzeczenia nakazu okresowego opuszczenia lo-
kalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym za przestęp-
stwa określone w rozdziałach XXV i XXVI sąd orzeka na ten 
sam okres zakaz zbliżania się do pokrzywdzonego. 
§ 4. Orzekając zakaz zbliżania się do określonych osób, sąd 
wskazuje odległość od osób chronionych, którą skazany obo-
wiązany jest zachować. 
§ 5. Orzekając nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmo-
wanego wspólnie z pokrzywdzonym, sąd określa termin jego 
wykonania39.
Zgodnie z treścią art. 181a Kodeksu karnego wykonawczego, 
w razie orzeczenia zakazu przebywania w określonych śro-
dowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi 
osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania 
określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również na-
kazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym sąd przesyła odpis wyroku jednostce Po-
licji, a także odpowiedniemu organowi administracji rządo-
wej lub samorządu terytorialnego właściwemu dla miejsca 
pobytu skazanego.
§ 2. Nadzór nad wykonywaniem zakazu przebywania w okre-
ślonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z okre-

ślonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opusz-
czania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu, jak również 
nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie 
z pokrzywdzonym powierza się zawodowemu kuratorowi są-
dowemu.
§ 3. W sprawach związanych z wykonywaniem zakazu prze-
bywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontak-
towania się z określonymi osobami, zbliżania się do określo-
nych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez 
zgody sądu, jak również nakazu okresowego opuszczenia 
lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym właściwy 
jest sąd rejonowy, w którego okręgu ustalono miejsce pobytu 
skazanego40.
Środek ten został wprowadzony ustawą nowelizacyjną z dnia 
27 lipca 2005 r.

Orzeczenia:

V KK 194/16 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 7.07.2016 r.
Orzekanie środka karnego w postaci zakazu kontaktowa-
nia się z osobą pokrzywdzoną
 ▪ I. Orzekając zakaz kontaktowania się z małoletnią po-

krzywdzoną, sąd ma obowiązek określić okres, w jakim ten 
zakaz ciąży na skazanym (opubl. Legalis).

 ▪ II. W katalogu tych środków znajduje się m.in. zakaz kon-
taktowania się sprawcy z określonymi osobami ‒ art. 39 pkt 
2b kk. Jednocześnie, w art. 41a kk ustawodawca określił 
zasady i przesłanki orzekania poszczególnych środków 
karnych. Stosownie do zawartych tam dyrektyw, jeżeli 
sprawca zostaje skazany za przestępstwo przeciwko wol-
ności seksualnej lub obyczajowości popełnione na szkodę 
małoletniego, a jednocześnie sąd wymierzył tej osobie karę 
pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej 
wykonania, to względem takiego sprawcy sąd jest zobo-
wiązany orzec jeden ze środków karnych wymienionych  
w art. 41a § 2 kk.

 ▪ 2. Zgodnie z treścią art. 43 § 1 kk, jeżeli ustawa nie stano-
wi inaczej, zakaz określony w art. 39 pkt 2b kk orzeka się  
w latach od roku do 15 lat. Powyższa norma jest jednoznacz-
na w swojej treści i wyraźnie wskazuje na to, że sąd orzeka-
jący ten środek zobowiązany jest wskazać w treści wyroku 
okres obowiązywania zakazu (opubl. Prok. i Pr. 2016/10/1,2; 
KZS 2016/10/11,12).

II KK 344/15 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 16.12.2015 r.  
Wymóg określenia w wyroku czasu trwania zakazu prze-
bywania w określonych środowiskach i zbliżania się do 
określonych osób
 ▪ Stosownie do treści art. 43 § 1 kk (w brzmieniu obowiązują-

cym do dnia 30 czerwca 2015 r.) środki karne w postaci za-
kazów i nakazów wymienione w art. 39 pkt 2b kk: obowią-
zek powstrzymywania się od przebywania w określonych 
środowiskach, kontaktowania się z określonymi osobami, 
jak i zakaz zbliżania się do określonych osób, orzeka się  
w latach, od roku do lat 15. Przewidziana zatem tą regulacją 
„czasowość” orzekania wspomnianych środków implikuje 
oczywisty nakaz − konieczny do zrealizowania przez sąd, 
który te środki orzeka ‒ określenia w każdym przypadku 
czasu, na jaki są one orzekane. Powinność ta nadto wynika 
także z treści art. 413 § 2 pkt 2 kpk.

V KK 306/12 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 6.12.2012 r. 
Obowiązek zakreślenia ram czasowych dla środków kar-
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nych w postaci nakazu opuszczenia lokalu oraz zakazu 
kontaktowania się z pokrzywdzonym
 ▪ 1. Zgodnie z przepisem art. 43 § 1 kk, jeżeli ustawa nie 

stanowi inaczej, nakaz wymieniony w art. 39 pkt 2e kk 
orzeka się w latach, od roku do lat 10, natomiast zaka-
zy wymienione w art. 39 pkt 2b kk orzeka się w latach, 
od roku do lat 15. Obowiązkiem sądu orzekającego jest 
zatem określenie czasu obowiązywania tych zakazów  
i nakazu w wyroku, albowiem ustawowy wymóg okre-
ślenia właśnie w tym orzeczeniu, jak długo ma trwać 
dany środek karny (zob. art. 413 § 2 pkt 2 kpk), wyklucza 
możliwość jego doprecyzowania dopiero w postępowa-
niu wykonawczym. Czasu obowiązywania tych zakazów  
i nakazów nie da się bowiem określić wykorzystując dys-
pozycję art. 13 § 1 kkw i zasadę in dubio pro reo opisaną  
w art. 5 § 2 kpk.

 ▪ 2. Środek karny w postaci nakazu opuszczenia lokalu zaj-
mowanego wspólnie z pokrzywdzonym − zgodnie z prze-
pisem art. 41a § 1 kk orzeka się (co prawda fakultatywnie, 
w przeciwieństwie do obowiązku orzeczenia takiego naka-
zu przewidzianego w art. 41a § 2 kk) na czas określony. 
Jakkolwiek bowiem wykonanie tego środka ma charakter 
jednorazowy, to jednak jego istota nie sprowadza się wy-
łącznie do opuszczenia lokalu, ale również obejmuje obo-
wiązek pozostawania poza lokalem zajmowanym wspólnie 
z pokrzywdzonym przez okres wskazany w wyroku − od 
roku do lat 10.

ZAKAZ WSTĘPU NA IMPREZĘ  
MASOWĄ – ZAKAZ STADIONOWY
Zgodnie z treścią art. 41b § 1 Kodeksu karnego − sąd może 
orzec zakaz wstępu na imprezę masową, jeżeli przestępstwo 
zostało popełnione w związku z taką imprezą lub w razie 
skazania za występek o charakterze chuligańskim, a udział 
sprawcy w imprezach masowych zagraża dobrom chronionym 
prawem. Sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową w wy-
padkach wskazanych w ustawie. 
§ 2. Zakaz wstępu na imprezę masową obejmuje wszelkie impre-
zy masowe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz mecze 
piłki nożnej rozgrywane przez polską kadrę narodową lub polski 
klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
§ 3. Orzekając zakaz wstępu na imprezę masową za czyn po-
pełniony w związku z masową imprezą sportową, sąd może 
orzec obowiązek przebywania skazanego w czasie trwania 
niektórych imprez masowych objętych zakazem w miejscu 
stałego pobytu lub w innym wyznaczonym miejscu, z zastoso-
waniem systemu dozoru elektronicznego. 
§ 4. Sąd orzeka zakaz wstępu na imprezę masową i obowią-
zek określony w § 3, w razie ponownego skazania sprawcy za 
przestępstwo popełnione w związku z imprezą masową. 
§ 5. W szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może orzec, 
że po upływie okresu, na który orzeczono obowiązek określo-
ny w § 3, skazany będzie obowiązany do stawiennictwa w cza-
sie trwania niektórych imprez masowych objętych zakazem w 
jednostce organizacyjnej Policji lub w miejscu określonym 
przez właściwego, ze względu na miejsce zamieszkania ska-
zanego, komendanta powiatowego, rejonowego lub miejskie-
go Policji. 
§ 6. Łączny czas stosowania wobec skazanego obowiązków, 
określonych w § 3 i 5, nie może przekroczyć okresu orzeczo-
nego wobec skazanego zakazu wstępu na imprezę masową. 

§ 7. Jeżeli z okoliczności wynika, że wykonanie obowiązku 
określonego w § 3 jest niemożliwe lub jego orzeczenie jest 
oczywiście niecelowe, w miejsce tego obowiązku orzeka się 
obowiązek stawiennictwa skazanego w czasie trwania niektó-
rych imprez masowych objętych zakazem w jednostce organi-
zacyjnej Policji lub w miejscu określonym przez właściwego, 
ze względu na miejsce zamieszkania skazanego, komendanta 
powiatowego, rejonowego lub miejskiego Policji. 
§ 8. Nakładając obowiązek, o którym mowa w § 3, 5 lub 7, sąd 
określa imprezy masowe, w czasie trwania których obowiązek 
ten ma być wykonywany, wskazując w szczególności nazwy 
dyscyplin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres 
terytorialny imprez, których obowiązek dotyczy. 
§ 9. Obowiązki orzekane na podstawie § 3, 5 i 7 orzeka się  
w miesiącach i latach. Obowiązek, o którym mowa w § 3, 
orzeka się na okres nie krótszy niż 6 miesięcy i nie dłuższy niż 
12 miesięcy, zaś obowiązek, o którym mowa w § 7, orzeka się 
na okres od 6 miesięcy do lat 6, nieprzekraczający okresu, na 
jaki orzeczono zakaz wstępu na imprezę masową41.
Od 1 sierpnia 2009 r. istnieje możliwość wymierzenia środ-
ka karnego w postaci zakazu wstępu na imprezę masową. Sąd 
może orzec, a w przypadkach wskazanych w ustawie (ustawa 
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, 
Dz. U. Nr 62, poz. 54, zmieniona ustawą z dnia 31 sierpnia 
2011 r. − obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.) orzeka zakaz 
wstępu na imprezę masową, jeżeli przy popełnieniu przestęp-
stwa zachowanie sprawcy wskazuje, że jego udział w impre-
zach masowych zagraża istotnym dobrom chronionym pra-
wem – art. 41b § 1 kk. 
Zakaz wstępu na imprezę masową jest połączony z obowiązkiem 
osobistego stawiennictwa w jednostce organizacyjnej Policji lub 
w miejscu określonym przez właściwego, ze względu na miejsce 
zamieszkania osoby skazanej, komendanta powiatowego (rejo-
nowego, miejskiego) Policji, w czasie trwania imprezy masowej.
Sąd, w przypadku orzekania zakazu wstępu na imprezę ma-
sową, jest zobowiązany określić rodzaje imprez masowych,  
w czasie trwania których skazany jest obowiązany do osobi-
stego stawiennictwa w jednostce Policji, w tym nazwy dyscy-
plin sportowych, nazwy klubów sportowych oraz zakres tery-
torialny obowiązywania orzeczonego środka.
Zakaz wstępu na imprezę masową dotyczy również meczu pił-
ki nożnej rozgrywanego przez polską kadrę narodową i polski 
klub sportowy poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Zgodnie z treścią art. 181b kkw, w przypadku jego orzeczenia 
sąd zobowiązany jest przesłać odpis wyroku komendantowi 
powiatowemu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, właściwe-
mu dla miejsca zamieszkania skazanego42.

Orzeczenia:

III KK 418/11 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 12.07.2012 r. 
Orzeczenie zakazu wstępu na imprezę masową a obowią-
zek stawiennictwa w jednostce Policji
 ▪ Nieodłącznym elementem zakazu wstępu na imprezę maso-

wą orzeczonym na podstawie art. 41b kk lub art. 66 ustawy  
z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez maso-
wych (Dz. U. Nr 62, poz. 504 ze zm.) jest połączenie tego 
zakazu z obowiązkiem osobistego stawiennictwa we wła-
ściwej jednostce Policji, jako że dopiero poprzez realizację 
tego obowiązku następuje faktyczne wykonanie przedmio-
towego środka karnego.
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III KK 113/12 postanowienie SN − Izba Karna z dnia 
5.12.2012 r. Orzeczenie środka karnego zakazu wstępu 
na imprezę masową
 ▪ Przepis art. 41b § 1 kk statuował fakultatywne orzekanie tego 

środka, a obowiązek jego orzekania ograniczał się jedynie do 
wypadków wskazanych w ustawie i do dnia 31 grudnia 2011 
r. obwarowany był klauzulą dodatkową w postaci ustalenia, 
że przy popełnieniu przestępstwa zachowanie sprawcy wy-
kazywało, iż jego udział w imprezach masowych zagraża do-
brom chronionym prawem. A zatem wniosek z tego taki, że 
gdy ustawa przewidywała jako zasadę orzekanie tego środka, 
istniał także obowiązek zbadania istnienia tej dodatkowej ne-
gatywnie prognozującej przesłanki. Z woli ustawodawcy, nie 
każde więc zachowanie naruszające określoną normę prawną 
wiązać się musiało z obowiązkiem posłużenia się art. 41b  
§ 1 kk, ale tylko takie, na podstawie którego ustalić można, 
że zagraża dobrom chronionym prawem.

ZAKAZ WSTĘPU DO OŚRODKÓW GIER  
I UCZESTNICTWA W GRACH HAZARDOWYCH
Kodeks karny w art. 41c § 1 stwierdza, że zakaz wstępu do 
ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych nie obej-
muje uczestnictwa w loteriach promocyjnych. 
§ 2. Sąd może orzec zakaz wstępu do ośrodków gier i uczest-
nictwa w grach hazardowych, w razie skazania za przestęp-
stwo popełnione w związku z urządzaniem gier hazardowych 
lub udziałem w nich43.
Zgodnie z treścią art. 181c kkw, w razie orzeczenia zakazu 
wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardo-
wych, sąd przesyła odpis wyroku ministrowi właściwemu do 
spraw finansów publicznych oraz komendantowi powiatowe-
mu (rejonowemu, miejskiemu) Policji, właściwemu dla miej-
sca zamieszkania skazanego44.
Powyższy zakaz został wprowadzony przez ustawę z dnia  
19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, 
poz. 1540). Podstawę merytoryczną orzeczenia takie-
go zakazu stanowi skazanie za przestępstwo popełnione  
w związku z urządzaniem gier hazardowych lub udziałem  
w nich. Przesłanka wskazana w § 2 art. 1 została ujęta ogól-
nie i z tego powodu podstawę orzekania takiego zakazu 
stanowi każde przestępstwo popełnione w związku z grą 
hazardową. Chodzi tu o różne formy naruszenia reguł w za-
kresie tych gier. Będą to więc gry funkcjonujące nielegalnie 
oraz te, przy których uczestnik dopuszcza się naruszenia re-
guł ustalonych dla takiej gry. W tym wypadku środek karny 
ma działać przyszłościowo na rzecz przestrzegania ustano-
wionych zasad gry45.

NAKAZ OKRESOWEGO OPUSZCZE-
NIA LOKALU ZAJMOWANEGO WSPÓL-
NIE Z POKRZYWDZONYM
Środek ten został wprowadzony do Kodeksu karnego po 
zmianie ustawy z dnia 10 czerwca 2010 r. o zmianie usta-
wy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektó-
rych innych ustaw, która weszła w życie 1 sierpnia 2010 r.  
(Dz. U. Nr 125, poz. 842). Środek karny w postaci nakazu 
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzo-
nym w swojej treści i celu jest bardzo zbliżony do środka 
zapobiegawczego w postaci nakazania sprawcy opuszczenia 
lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzo-
nym, który został uregulowany w art. 275a § 1 kpk.

Możliwość, warunki zastosowania tego środka karnego są takie 
same jak w przypadku zastosowania środka karnego w postaci 
obowiązku powstrzymania się od przebywania w określonych 
środowiskach lub miejscach, zakazu kontaktowania się z okre-
ślonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób 
lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody 
sądu. Środek ten jest orzekany w wymiarze od jednego roku do 
lat 10, natomiast złamanie tego zakazu jest kwalifikowane jako 
przestępstwo z art. 244 kk46.
Zgodnie z art. 181a § 2 kkw nadzór nad wykonywaniem tego na-
kazu zostaje powierzony zawodowemu kuratorowi sądowemu47.
Ponadto, zgodnie z treścią art. 183a § 1 kkw, jeżeli nie orzeczo-
no o tym w wyroku, sąd określa odstępy czasu, w których ska-
zany ma zgłaszać się do Policji lub innego wyznaczonego or-
ganu, wskazuje minimalną odległość od osób chronionych za-
kazem zbliżania się do nich oraz określa termin wykonania na-
kazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie  
z pokrzywdzonym48.

Orzeczenia:

III KK 299/15 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 17.09.2015 r. 
Orzeczenie nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspól-
nie z pokrzywdzonym
 ▪ Nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z po-

krzywdzonym wymieniony w art. 39 pkt 2e kk (po nowe-
lizacji kodeksu od 1 lipca 2015 r. jest to nakaz okresowego 
opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzo-
nym) orzeka się w latach od roku do lat 10. Wprawdzie 
realizacja nakazu opuszczenia lokalu ma charakter jed-
norazowy, ale i tak konieczne jest określenie okresu obo-
wiązywania tego nakazu, oznacza to bowiem jednocześnie 
niemożność ponownego wprowadzenia się do lokalu przez 
wyznaczony okres (opubl. Biuletyn SN Pr. Kar. 2015/9; 
KZS 2015/10/15; Prok. i Pr. 2015/12).

ZAKAZ PROWADZENIA POJAZDÓW
Art. 42 § 1 Kodeksu karnego wskazuje, że sąd może orzec 
zakaz prowadzenia pojazdów określonego rodzaju w razie 
skazania osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo prze-
ciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności jeżeli 
z okoliczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowa-
dzenie pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w ko-
munikacji. 
§ 1a. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych w razie skazania za przestępstwo określone w: 
1) art. 178b lub art. 180a; 
2) art. 244, jeżeli czyn sprawcy polegał na niezastosowaniu się 

do zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych. 
§ 2. Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz pro-
wadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego 
rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wy-
mienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem 
środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określone-
go w art. 173, art. 174 lub art. 177. 
§ 3. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych dożywotnio w razie popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 178a § 4 lub jeżeli sprawca w czasie po-
pełnienia przestępstwa określonego w art. 173, którego na-
stępstwem jest śmierć innej osoby lub ciężki uszczerbek na jej 
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zdrowiu, albo w czasie popełnienia przestępstwa określonego 
w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub 
pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zda-
rzenia, chyba że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony 
szczególnymi okolicznościami. 
§ 4. Sąd orzeka zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych dożywotnio w razie ponownego skazania osoby 
prowadzącej pojazd mechaniczny w warunkach określonych 
w § 349. 
Środek karny w postaci zakazu prowadzenia pojazdów został 
wprowadzony w celu zapewnienia bezpieczeństwa w komu-
nikacji. Cel ten jest realizowany poprzez orzekanie zakazu 
prowadzenia pojazdów, nie tylko pojazdów mechanicznych, 
ale również pojazdów zdolnych do uczestniczenia w ruchu 
wodnym i powietrznym.
Zakaz prowadzenia pojazdów może być orzekany jako środek 
fakultatywny lub obligatoryjny. 
Jako środek fakultatywny zakaz prowadzenia pojazdów 
określonego rodzaju może zostać orzeczony w razie skaza-
nia osoby uczestniczącej w ruchu za przestępstwo przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji, w szczególności, jeżeli z oko-
liczności popełnionego przestępstwa wynika, że prowadzenie 
pojazdu przez tę osobę zagraża bezpieczeństwu w komunika-
cji – art. 42 § 1 kk.
Jako środek obligatoryjny sąd orzeka:
 ▪ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów 

określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia 
przestępstwa wymienionego wcześniej był w stanie nie-
trzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł  
z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, 174 lub 177  
– art. 42 § 2 kk;

 ▪ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na 
zawsze, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa 
określonego w art. 173, którego następstwem jest śmierć in-
nej osoby lub ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w cza-
sie popełnienia przestępstwa określonego w art. 177 § 2 lub  
w art. 355 § 2 był w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem 
środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, chyba 
że zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególny-
mi okolicznościami – art. 42 § 3 kk;

 ▪ zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych 
na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadzą-
cej pojazd mechaniczny w warunkach określonych w § 3 
– art. 42 § 4 kk.

Środek ten zostaje orzeczony na okres od jednego roku do 10 
lat lub na zawsze. Kodeks karny wykonawczy w art. 182 § 1 
wskazuje, że w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojaz-
dów, sąd przesyła odpis wyroku odpowiedniemu organowi 
administracji rządowej lub samorządu terytorialnego właści-
wemu dla miejsca zamieszkania skazanego. Jeżeli skazany 
prowadził pojazd, wykonując pracę zarobkową, o orzeczeniu 
sąd zawiadamia ponadto pracodawcę, u którego skazany jest 
zatrudniony.
§ 2. Organ, do którego przesłano orzeczenie zawierające za-
kaz prowadzenia pojazdów, zobowiązany jest cofnąć upraw-
nienia do ich prowadzenia w orzeczonym zakresie oraz 
nie może wydać tych uprawnień w okresie obowiązywania  
zakazu.
Dalej w art. 182a § 1 kkw jest mowa, że jeżeli zakaz prowa-
dzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej 
połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu pro-
wadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 

lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd 
może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego  
w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych 
w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy 
z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 128 i 379, ze zm.), jeżeli postawa, właściwości 
i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wy-
konywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że pro-
wadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu 
w komunikacji.
§ 2. W przypadku orzeczenia sądu o dalszym wykonywaniu 
środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów 
niewyposażonych w blokadę alkoholową, zakazu tego nie 
stosuje się w przypadku prowadzenia pojazdów wykorzysty-
wanych do nauki jazdy i egzaminowania, jeżeli skazany jest 
osobą szkoloną lub egzaminowaną w trybie przewidzianym 
przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących po-
jazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 627, z późn. zm.) lub ustawy 
z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U.  
z 2016 r. poz. 1907, 1935 i 1948).
§ 3. Jeżeli skazany rażąco naruszył porządek prawny w zakre-
sie dotyczącym bezpieczeństwa ruchu drogowego, w szcze-
gólności popełnił przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu  
w komunikacji, sąd może orzec o uchyleniu sposobu wyko-
nywania zakazu prowadzenia pojazdów w postaci, o której 
mowa w § 150.

Orzeczenia:

V KK 376/16 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 7.03.2017 r.
Orzeczenie zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów me-
chanicznych w wymiarze niższym niż minimum ustawowe
 ▪ I. Sąd odwoławczy, dokonując zmiany wyroku sądu I in-

stancji i orzekając wobec oskarżonego środek karny w po-
staci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicz-
nych w wymiarze niższym niż pozwala na to art. 42 § 2 
kk, niewątpliwie uczynił to z rażącym i mającym istotny 
wpływ na treść tego orzeczenia naruszeniem prawa karnego 
materialnego (opubl. Legalis).

 ▪ II. Przepis art. 42 § 2 kk w brzmieniu nadanym mu przez 
ustawę z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy − Ko-
deks karny i niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 541, ze 
zm.), obowiązującym od dnia 18 maja 2015 r., wprowadził 
obowiązek orzeczenia zakazu prowadzenia wszelkich po-
jazdów lub pojazdów określonego rodzaju, na okres nie 
krótszy niż 3 lata, jeżeli sprawca w czasie popełnienia prze-
stępstwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji jako 
osoba uczestnicząca w ruchu był w stanie nietrzeźwości, 
pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca 
zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177 kk 
(opubl. Prok. i Pr. 2017/4/1; KZS 2017/5/9). 

I KZP 32/07 ‒ postanowienie SN ‒ Izba Karna z dnia 
25.10.2007 r. Orzekanie zakazu prowadzenia pojazdów
określonego rodzaju; orzeczenie kilku środków karny
 ▪ 1. Orzeczenie na podstawie art. 42 § 1 kk zakazu prowa-

dzenia pojazdów określonego rodzaju jest dopuszczalne  
w każdym wypadku skazania osoby uczestniczącej w ruchu 
za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, 
a więc także wówczas, gdy charakter popełnionego występ-
ku nakazuje orzeczenie zakazu prowadzenia pojazdów me-
chanicznych na podstawie art. 42 § 2 kk.
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 ▪ 2. Na gruncie unormowań Kodeksu karnego nie występuje 
„konkurencja środków karnych”, rozumiana w ten sposób, 
że orzeczenie jednego z nich wyłącza możliwość orzecze-
nia innego, w tym samym postępowaniu i wobec tej samej 
osoby.

ŚWIADCZENIE PIENIĘŻNE
Kodeks karny w art. 43a § 1 mówi, że odstępując od wymie-
rzenia kary, a także w wypadkach wskazanych w ustawie, 
sąd może orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39  
pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomo-
cy Postpenitencjarnej; wysokość tego świadczenia nie może 
przekroczyć 60 000 złotych. 
§ 2. W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone  
w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadcze-
nie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu 
Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej 
w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania 
sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 
10 000 złotych, do wysokości określonej w § 151.
Świadczenie pieniężne jest fakultatywnym środkiem karnym, 
który orzeka się na cele społeczne bezpośrednio związane  
z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego przestępstwem, 
za które sprawca został skazany. Świadczenie pieniężne może 
być orzeczone nie tylko na podstawie art. 49 kk w przypad-
kach odstąpienia od wymiaru kary, ale również wtedy, gdy 
przepis szczególny tak stanowi.
Odstępując od wymierzenia kary, a także w wypadkach 
wskazanych w ustawie, sąd może orzec świadczenie pie-
niężne wymienione na rzecz instytucji, stowarzyszenia, 
fundacji lub organizacji społecznej, wpisanej do wykazu 
prowadzonego przez Ministra Sprawiedliwości, której pod-
stawowym zadaniem lub celem statutowym jest spełnianie 
świadczeń na określony cel społeczny, bezpośrednio zwią-
zany z ochroną dobra naruszonego lub zagrożonego prze-
stępstwem, za które skazano sprawcę z przeznaczeniem 
na ten cel. Świadczenie pieniężne w takim przypadku nie 
może przekroczyć 60 000 zł i jest przekazywane na rzecz 
Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz pomocy postpeni-
tencjarnej. 
W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 
178a kk sąd może orzec świadczenie pieniężne na rzecz in-
stytucji, stowarzyszenia, fundacji lub organizacji społecznej, 
o których mowa w art. 47 § 3 kk z przeznaczeniem na cel 
bezpośrednio związany z udzielaniem pomocy osobom po-
szkodowanym w wypadkach komunikacyjnych. Świadczenie 
w takim przypadku nie może przekroczyć 60 000 złotych52.

Orzeczenia:

V KK 346/11 ‒ postanowienie SN − Izba Karna z dnia 
16.01.2012 r. Zasady orzekania środka karnego w postaci 
świadczenia pieniężnego 
 ▪ Zgodnie z ogólnymi zasadami prawa karnego, wyinterpre-

towanymi z art. 1 kk, wydanie orzeczenia nakładającego 
na oskarżonego obowiązek świadczenia musi mieć ściśle 
określoną podstawę materialnoprawną (lex stricta, lex certa). 
Nie wolno więc wykładać i stosować rozszerzająco prze-
pisu stanowiącego tę podstawę, gdyż naruszałoby to zasa-
dę nulla poena sine lege, odnoszącą się nie tylko do kar, 
ale także do środków karnych oraz innych karnoprawnych 

konsekwencji skazania. Wyjściem w orzeczeniu poza pod-
stawę prawną obowiązku świadczenia może być wskaza-
nie innego odbiorcy świadczenia niż określony w ustawie,  
a więc nieuprawnionego.

II KK 167/15 − wyrok SN − Izba Karna z dnia 25.06.2015 r.
Istota świadczenia pieniężnego jako środka karnego
 ▪ Już samo zrezygnowanie przez ustawodawcę z dotych-

czasowej terminologii „kary dodatkowe” (zob. KK69) na 
rzecz ukształtowanego w Kodeksie karnym z 1997 r. no-
wego modelu „środków karnych” wskazuje, że sądy orze-
kające powinny je traktować jako środki racjonalnej prak-
tyki kryminalnej, których celem jest naprawienie szkody, 
odebranie korzyści i zapobieganie przestępstwom, nie zaś 
zwiększenie dolegliwości represji karnej. Ratio legis świad-
czenia pieniężnego (art. 39 pkt 7 kk) są in concreto funkcje 
związane z potrzebą kształtowania świadomości prawnej 
społeczeństwa.

I KZP 6/06 − uchwała SN − Izba Karna z dnia 23.05.2006 r.
Orzeczenie świadczenia pieniężnego w przypadku warun-
kowego umorzenia postępowania karnego o przestępstwo 
skarbowe
 ▪ W przypadku warunkowego umorzenia postępowania karne-

go o przestępstwo skarbowe nie jest dopuszczalne orzeczenie 
świadczenia pieniężnego na podstawie art. 39 pkt 7 kk.

PODANIE WYROKU  
DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI 
Art. 43b Kodeksu karnego stanowi, że sąd może orzec poda-
nie wyroku do publicznej wiadomości w określony sposób, 
jeżeli uzna to za celowe, w szczególności ze względu na spo-
łeczne oddziaływanie skazania, o ile nie narusza to interesu 
pokrzywdzonego53.
Stosowanie środka karnego w postaci podania wyroku do 
publicznej wiadomości posiada niewątpliwie prewencyjny 
charakter, ma napiętnować sprawcę, jednocześnie spowodo-
wać, iż nie popełni on w przyszłości podobnych czynów. Za-
stosowanie tego środka karnego przez sąd jest fakultatywne, 
gdy sąd uzna zastosowanie go za celowe. Przesłanką ujemną 
zastosowania tego środka karnego jest możliwość naruszenia 
interesu pokrzywdzonego. Zgodnie z przepisami Kodeksu 
karnego wykonawczego sąd w wyroku powinien dokładnie 
określić sposób ogłoszenia. Do najczęściej stosowanych mo-
żemy zaliczyć ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji czy innych 
środkach masowego przekazu, np. w Internecie, wywieszenie 
na tablicy ogłoszeń w zakładzie pracy54. 
Zgodnie z treścią art. 43c Kodeksu karnego ‒ sąd, uznając za 
celowe orzeczenie pozbawienia lub ograniczenia praw rodzi-
cielskich lub opiekuńczych w razie popełnienia przestępstwa 
na szkodę małoletniego lub we współdziałaniu z nim, zawia-
damia o tym właściwy sąd rodzinny55.
Ponadto art. 43 § 1 Kodeksu karnego wskazuje, że − jeżeli 
ustawa nie stanowi inaczej − pozbawienie praw publicz-
nych oraz zakaz i nakaz wymienione w art. 39 pkt 2d i 2e 
orzeka się w latach, od roku do lat 10, zakazy wymienione 
w art. 39 pkt 2–2b i 3 orzeka się w latach, od roku do lat 15, 
a zakaz wymieniony w art. 39 pkt 2c orzeka się w latach, 
od lat 2 do 6. 
§ 1a. Obowiązek, o którym mowa w art. 41a § 1 zdanie dru-
gie i § 2 zdanie drugie, orzeka się w miesiącach, najkrócej na  
3 miesiące, najdłużej na 12 miesięcy. 
§ 2. Pozbawienie praw publicznych, zakazy i nakaz obowiązu-
ją od uprawomocnienia się orzeczenia. 
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§ 2a. Okres, na który orzeczono zakazy, nie biegnie w czasie 
odbywania kary pozbawienia wolności, chociażby orzeczonej 
za inne przestępstwo. 
§ 2b. Okres, na który orzeczono pozbawienie praw publicz-
nych za dane przestępstwo, nie biegnie w czasie odbywania 
kary pozbawienia wolności za to przestępstwo. 
§ 3. Orzekając zakaz określony w art. 42, sąd nakłada obowią-
zek zwrotu dokumentu uprawniającego do prowadzenia pojaz-
du; do chwili wykonania obowiązku okres, na który orzeczono 
zakaz, nie biegnie56.
Na koniec chcielibyśmy przedstawić najnowsze wyroki doty-
czące środków karnych stosowanych w kodeksie karnym.

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 7 lipca 2016 r. V KK 194/16
Tytuł: Obligatoryjne środki karne przy skazaniu na pozbawienie 
wolności bez zawieszenia. Wymiar zakazu z art. 39 pkt 2b kk.
Zgodnie z treścią art. 43 § 1 kk, jeżeli ustawa nie stanowi ina-
czej, zakaz określony w art. 39 pkt 2b kk orzeka się w latach 
od roku do 15 lat. Powyższa norma jest jednoznaczna w swojej 
treści i wyraźnie wskazuje na to, że sąd orzekając ten środek, 
zobowiązany jest wskazać w treści wyroku okres obowiązy-
wania zakazu.
(Prok. i Pr.- wkł. 2016/10/2,KZS 2016/10/12)
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204: art. 39 pkt 2(b); art. 43 §1.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 12 maja 2016 r. 
II AKa 58/16 
Tytuł: Przepis art. 90 § 2 kk a zagadnienie połączenia zakazów 
różniących się zakresem lub przedmiotem.
Łączeniu na podstawie art. 90 § 2 kk podlegać mogą jedynie za-
kazy rodzajowo i zakresowo tożsame. Natomiast zakazy różnią-
ce się zakresem lub przedmiotem, mimo że z punktu widzenia  
art. 39 pkt 3 kk stanowią zakazy tego samego rodzaju, nie pod-
legają łączeniu.
LEX nr 2117700
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204: art. 39 pkt 3; art. 90 § 2.
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Możliwość korzystania z różnorakich źródeł dowodowych 
zostaje jednak ograniczona poprzez wprowadzenie przez 
ustawodawcę w polskim prawie karnym tzw. zakazów dowo-
dowych. Mianem zakazów dowodowych określa się normy 
prawne zabraniające przeprowadzenia dowodu w określonych 
warunkach lub ograniczające możliwość uzyskania dowodów. 
Przedmiotowe zakazy dzielą się na:
 ▪ bezwzględne, 
 ▪ względne. 

Zakazy dowodowe bezwzględne uniemożliwiają przeprowa-
dzenie czynności przesłuchania świadka na okoliczności obję-
te tym zakazem. W przypadku zakazów dowodowych względ-
nych przesłuchanie jest możliwe, ale dopiero po zwolnieniu 
świadka przez uprawniony organ z obowiązku zachowania 
tajemnicy. Gdy uprawniony organ nie zwolni świadka z tego 
obowiązku, jego przesłuchanie na okoliczności objęte tą ta-
jemnicą jest niedopuszczalne. 
Do zakazów dowodowych bezwzględnych należą: 
1) zakaz przesłuchania obrońcy lub adwokata działającego na 

podstawie art. 245 § 1 kpk co do faktów, o których dowie-
dział się, udzielając porady prawnej lub prowadząc sprawę,

2) zakaz przesłuchania duchownego co do faktów, o któ-
rych dowiedział się przy spowiedzi,

3) zakaz przeprowadzania dowodów z zeznań świadka, który 
mimo przysługującego mu prawa do odmowy zeznań zło-
żył zeznania, a nie później niż przed rozpoczęciem pierw-
szego przesłuchania na rozprawie przed sądem pierwszej 
instancji oświadczył, że chce z tego prawa skorzystać,

4) zakaz przesłuchania w charakterze świadka podejrzanego 
w jego własnej sprawie,

5) zakaz zastępowania protokołów przesłuchania świadka no-
tatkami, zapiskami lub innymi pismami, 

6) zakaz przesłuchiwania biegłego albo lekarza udzielającego 
pomocy medycznej na okoliczność oświadczeń oskarżone-
go (podejrzanego) dotyczących zarzucanego mu czynu,

7) zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka lekarza i in-
nych osób wykonujących czynności wynikające z ustawy  
o ochronie zdrowia psychicznego na okoliczność przyzna-
nia się osoby z zaburzeniem psychicznym do popełnienia 
czynu zabronionego pod groźbą kary, jak też zakaz umiesz-
czania w dokumentacji medycznej takich oświadczeń,

8) zakaz przesłuchania składu sędziowskiego na okoliczność 
narady nad orzeczeniem.

Zakazy dowodowe względne: 
1) zakaz przesłuchania osób zobowiązanych do zachowania 

w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli: „tajne” lub 
„ściśle tajne” co do okoliczności, na które rozciąga się ten 
obowiązek,

2) zakaz przesłuchania osób zobowiązanych do zachowania  
w tajemnicy informacji niejawnych o klauzuli: „zastrze-
żone” lub „poufne” lub tajemnicy związanej z wykony-
waniem zawodu lub funkcji co do okoliczności, na które 
rozciąga się ten obowiązek2.

Przedmiotem rozważań w niniejszym opracowaniu będzie je-
den z wyżej wymienionych zakazów dowodowych, określo-
ny w art. 178 pkt 2 kpk, który stanowi o niedopuszczalności 
przesłuchania jako świadka duchownego co do faktów, o któ-
rych dowiedział się przy spowiedzi3. 
Warto zaznaczyć, że przedmiotem rozważań w niniejszej pra-
cy nie będzie osoba, która korzysta z sakramentu spowiedzi, 

BEZWZGLĘDNY  
ZAKAZ DOWODOWY  

w kontekście tajemnicy spowiedzi 
(art. 178 pkt 2 kpk)

Kompetencja sądu karnego do orzekania co do winy i kary sprawcy może być realizowana jedynie  
w następstwie ustalenia wszelkich niezbędnych okoliczności rozpoznawanej sprawy. Zgodnie z treścią 
art. 2 § 2 Kodeksu postępowania karnego zasada prawdy obiektywnej kładzie na wymiar sprawiedliwo-
ści i organy ścigania obowiązek ustalenia faktów zgodnych z rzeczywistością, prawdziwych ustaleń fak-
tycznych1. Temu służy przede wszystkim postępowanie dowodowe. 
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BEZWZGLĘDNY ZAKAZ DOWODOWY W KONTEKŚCIE TAJEMNICY SPOWIEDZI 

jak również osoba, która przypadkowo słyszała spowiedź in-
nego penitenta, czy też świadomie podsłuchiwała, ani osoba, 
która chcąc ośmieszyć kapłana, spowiada się dla żartu, a przy 
tym spowiedź nagrywa. Nie będę zatrzymywał się również 
przy osobie tłumacza obecnego przy spowiedzi, jak również 
nad procedurą w prawie cywilnym czy administracyjnym. 
Sensu stricto przedmiotem rozważań będzie osoba duchow-
nego oraz sakrament pokuty i pojednania w polskim prawie 
karnym i prawie kościelnym.
Konieczne jest w tym miejscu wyjaśnienie pewnych pojęć, 
mianowicie określeń: duchowny oraz spowiedź. Duchowień-
stwo, inaczej kler (łac. clerus, z gr. kléros), to ogół duchow-
nych danego Kościoła lub wspólnoty religijnej. Pojęcie stanu 
duchownego powstało w prawie wyznaniowym, które zazwy-
czaj odróżnia duchowieństwo, czyli kler (gr. kléros „udział”), 
od wiernych, czyli laikatu (gr. laos „lud”). W Kościele katolic-
kim duchownym jest mężczyzna, który przyjął święcenia dia-
konatu i prezbiteratu, czyli diakon, ksiądz i biskup. Zakonnicy, 
którzy nie przyjęli święceń kapłańskich, określani są jako oso-
by konsekrowane. Osoba zakonna może być osobą konsekro-
waną nienależącą do stanu duchownego lub należeć do obu 
tych stanów jednocześnie. Z tego punktu widzenia rozróżnia 
się duchowieństwo zakonne (łac. clerici regulares – osoby du-
chowne, które złożyły jednocześnie śluby zakonne) żyjące we 
wspólnotach, w zgromadzeniach zakonnych, i duchowieństwo 
diecezjalne (inaczej: duchowieństwo świeckie; łac. clerici  
seculares – osoby duchowne, które nie złożyły ślubów zakon-
nych), żyjące przy parafiach4. 
W związku z powyższym oraz zgodnie z uchwałą 7 sędziów 
SN z dnia 16.05.1992 r. (I KZP 1/91) duchowny to osoba 
należąca do Kościoła katolickiego lub innego kościoła albo 
związku wyznaniowego, która wyróżnia się spośród ogółu 
wyznawców danej religii tym, że została powołana do stałe-
go organizowania i sprawowania kultu religijnego5. Krąg osób 
objętych tą definicją podlega zakreśleniu zgodnie z normami 
funkcjonującymi w poszczególnych wewnętrznych porząd-
kach prawnych danych związków wyznaniowych, przykła-
dowo w Kościele rzymskokatolickim będzie to ksiądz, który 
przyjął sakrament święceń kapłańskich. 
Wymogi stawiane duchownemu, w tym wymogi, jakie powinien 
spełniać spowiednik, określają przepisy wewnętrzne Kościoła 
rzymskokatolickiego. Zgodnie z kanonem 966 § 1 Kodeksu 
prawa kanonicznego do ważnego sprawowania sakramentu 
pokuty i pojednania spowiednik powinien posiadać nie tylko 
władzę święceń, ale również stosowne uprawnienie. Zgodnie  
z kanonem 966 § 2 Kodeksu prawa kanonicznego takie upo-
ważnienie kapłan może otrzymać albo na mocy samego prawa, 
albo udzielenia dokonanego przez kompetentną władzę, zgod-
nie z kanonem 969 Kodeksu prawa kanonicznego. Na mocy 
urzędu uprawnienie do spowiadania posiadają: ordynariusz 
miejsca, kanonik penitencjarz, proboszcz i ci, którzy go zastę-
pują, rektor seminarium, kapelani, a także przełożony instytutu 
zakonnego i stowarzyszenia apostolskiego, jeśli są kleryckie 
na prawie papieskim, a przełożonym przysługuje wykonawcza 
władza rządzenia. Pozostali kapłani takie uprawnienie muszą 
otrzymać. Upoważnienie do spowiadania, otrzymane czy to na 
mocy urzędu, czy od odpowiedniego przełożonego kościelne-
go, upoważnia do spowiadania w całym Kościele, chyba że 
ordynariusz miejsca (biskup diecezjalny) to upoważnienie  
w swojej diecezji ograniczy. Sprawowanie sakramentu poku-
ty przez duchownego bez stosownych uprawnień sprawia, że 
spowiedź taka staje się nieważna, a kapłan podlega karze6.

O wiele bardziej problematyczne jest zdefiniowanie słowa  
spowiedź. Prezentowane są różne poglądy dotyczące zakresu 
znaczeniowego tego słowa. Wyróżnia się m.in. znaczenie węższe  
i szersze spowiedzi czy podział na spowiedź oraz rozmowę 
duszpasterską. Zgodnie z nauką Kościoła katolickiego spo-
wiedzią jest wyjawienie grzechów w obecności spowiednika  
z intencją uzyskania rozgrzeszenia. Na miano spowiedzi nie za-
sługuje więc żadna poufna rozmowa z kapłanem. Spowiedzią 
jest zatem jedynie taka rozmowa, która łączy te dwa elementy. 
W niniejszym opracowaniu będę się posługiwał określeniem 
spowiedzi w znaczeniu ścisłym, w znaczeniu sakramentalnym, 
rozumianej jako sakrament pokuty i pojednania, a nie jako roz-
mowa duchowa, rozmowa duszpasterska, porada czy kierow-
nictwo duchowe. Przy spowiedzi rozumianej jako sakrament 
mamy na uwadze wyznanie grzechów i win przez penitenta 
samemu Bogu, przez pośrednictwo kapłana (spowiedź uszna, 
indywidualna, a nie powszechna), z intencją otrzymania roz-
grzeszenia. Warto przy tym dodać, że w przypadku religii kato-
lickiej miejsce spowiedzi nie ma znaczenia, można ją bowiem 
zainicjować w każdym miejscu i czasie, nie tylko przy konfesjo-
nale, w kościele czy kaplicy i nie tylko w czasie mszy św., choć 
kanon 964 Kodeksu prawa kanonicznego stanowi, że miejscem 
właściwym do przyjmowania spowiedzi jest kościół lub kaplica 
oraz, że nie należy przyjmować spowiedzi poza konfesjonałem, 
z wyjątkiem uzasadnionej przyczyny. Wydaje się, że uzasadnio-
ną przyczyną spowiadania się poza wyżej wymienionymi miej-
scami jest np. spowiedź w drodze (na pielgrzymce). 
W prawodawstwie kościelnym spowiedź regulują kanony 
959−991 Kodeksu prawa kanonicznego, gdzie m.in. określono 
w kanonie 961 oraz 965, że szafarzem sakramentu pokuty jest 
kapłan, który w zwykłych warunkach może odpuścić grzechy 
(udzielić absolucji) tylko podczas spowiedzi indywidualnej,  
a nie powszechnej.
Wracając do omawianej regulacji prawnej, należy przypo-
mnieć, że art. 178 pkt 2 kpk zakazuje przesłuchania duchow-
nego, który uzyskał informacje o faktach przy udzielaniu sa-
kramentu spowiedzi. Zakaz ten dotyczy duchownych tylko 
tych kościołów lub związków wyznaniowych, które działają 
legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i w których 
występuje spowiedź konfesyjna (indywidualna)7. Tego rodza-
ju spowiedź występuje w Kościele katolickim (obrządku ła-
cińskiego i bizantyjsko-ukraińskiego), do którego swą przyna-
leżność deklaruje zdecydowana większość obywateli polskich 
(aż 91,9%)8, stąd też przedmiotowy zakaz w głównej mierze 
dotyczy duchownych tego właśnie Kościoła. 
Z treści art. 178 pkt 2 kpk można wywnioskować, że polski 
prawodawca stara się chronić wartości delikatne, tak bardzo 
istotne dla społeczeństwa, że nadał im swoistego rodzaju pry-
mat nad zasadą prawdy materialnej, która jest jednym z głów-
nych celów procedury karnej, postępowania przygotowawcze-
go i sądowego.
Tajemnica spowiedzi obejmuje wszystkie informacje i fakty 
związane z tym sakramentem, czyli wszystko to, co zostało 
podczas niej powiedziane spowiednikowi. Kapłan nie może ani 
pośrednio, ani bezpośrednio wyjawić faktów, o których dowie-
dział się od penitenta podczas spowiedzi. Penitent ma moralne 
prawo do przekonania, do bycia pewnym, że żadne informacje, 
winy, grzechy, które przekazał spowiednikowi podczas sakra-
mentu pokuty i pojednania, nie będą nigdy ujawnione9. Należy 
podkreślić, że tajemnica spowiedzi obowiązuje spowiednika,  
a nie samego penitenta, który jednak, ujawniając ewentualnie 
fakty ze swojej spowiedzi, powinien kierować się roztropnością. 
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Okoliczności i fakty, o których dowiedział się kapłan podczas 
spowiedzi, nie mogą być nigdy ujawnione, nawet wówczas, gdy 
penitent na to zezwoli, wyrazi zgodę. Zarówno prawo kościelne, 
jak i polski ustawodawca na to nie zezwalają, być może dlatego, 
że wówczas zostałaby otwarta pewna furtka i spowiedź straciła-
by coś ze swojego duchowego charakteru, jako intymne, indy-
widualne spotkanie człowieka z Bogiem poprzez pośrednictwo 
kapłana. Straciłaby cechę sacrum, które dotychczas stanowi.  
W związku z tym, tajemnicy spowiedzi nie wolno traktować na 
równi z tajemnicą służbową, zawodową, handlową, bankową, 
skarbową czy adwokacką. Tajemnica spowiedzi rozumiana jako 
sakrament pokuty i pojednania zdaje się być jednym z elemen-
tów owego sacrum, tajemnicy sumienia i wyznania10.
Do samej tajemnicy spowiedzi świętej odwołuje się kanon 983 
§ 1 Kodeksu prawa kanonicznego stanowiący, iż ma ona cha-
rakter nienaruszalny, co oznacza iż nie wolno spowiednikowi 
słowami lub w jakikolwiek inny sposób i dla jakiejkolwiek 
przyczyny w czymkolwiek zdradzić penitenta. Obowiązek ten 
pozostaje niezmienny11.
Za naruszenie tajemnicy spowiedzi Kodeks prawa kano-
nicznego przewiduje excommunicatio latae sententiae, czyli 
ekskomunikę następującą z mocy samego prawa. Następuje 
ona automatycznie i dla swojej ważności nie wymaga potwier-
dzenia przez żaden odpowiedni organ w hierarchii Kościoła 
katolickiego. W związku z tym kapłan naruszający tajemnicę 
sakramentu pokuty i pojednania tak bardzo przez swoje dzia-
łanie oddala się od wspólnoty Kościoła, że nie jest już jego 
pełnoprawnym członkiem. Prawo kanoniczne sankcję eksko-
muniki z mocy samego prawa nakłada na kapłana za bezpo-
średnie naruszenie tajemnicy spowiedzi świętej w trybie ka-
nonu 1388 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego, stanowiącego, 
że „spowiednik, który narusza bezpośrednio tajemnicę sa-
kramentalną, podlega ekskomunice wiążącej mocą samego 
prawa, zastrzeżonej Stolicy Apostolskiej, gdy zaś narusza 
ją tylko pośrednio, powinien być ukarany stosownie do 
ciężkości przestępstwa”.
Należy mieć również na uwadze, że obowiązek zachowania 
tajemnicy spowiedzi nie ustaje po przeprowadzeniu procesu 
sekularyzacji, czyli przeniesieniu kapłana ze stanu duchowne-
go do stanu świeckiego12.
Zgodnie z kanonem 983 § 1 Kodeksu prawa kanonicznego ta-
jemnica sakramentalna jest nienaruszalna i obowiązuje tylko 
spowiednika. Ochrona tajemnicy spowiedzi obwarowana jest 
trzema obowiązkami: 
 ▪ zachowania tajemnicy sakramentalnej, 
 ▪ zachowania sekretu spowiedzi 
 ▪ zakazu wykorzystywania wiedzy, która pochodzi z sakra-

mentu pokuty13.
Warto w tym miejscu przytoczyć słowa wielkiego Polaka, auto-
rytetu moralnego światowego formatu, św. Jana Pawła II, który 
jako Papież w dniu 12.03.1994 r. w Rzymie, w przemówieniu do 
członków Penitencjarii Apostolskiej, zwrócił się następującymi 
słowami: „Kapłanowi, który przyjmuje spowiedź sakramental-
ną, zakazuje się, bez żadnych wyjątków, ujawniać tożsamości 
penitenta i jego win. Gdy chodzi o grzechy ciężkie, kapłan nie 
może o nich wspominać nawet w sposób ogólny. W przypadku 
grzechów powszednich nie wolno mu absolutnie wyjawić ich 
rodzaju, a tym bardziej mówić o konkretnym czynie”14.
Dlatego, jak już było wspominane w niniejszym opracowa-
niu, biorąc pod uwagę delikatny charakter i wielkość posługi 
sakramentalnej podczas sprawowania sakramentu spowiedzi 
oraz szacunek należny penitentom, Kościół oświadcza, że 

każdy kapłan, który spowiada, zobowiązany jest pod bardzo 
surowymi karami do zachowania absolutnej tajemnicy spo-
wiedzi odnośnie do grzechów wyznanych przez penitentów. 
Nie może on również wykorzystywać wiadomości o życiu 
penitentów, które uzyskał podczas sakramentu pokuty i pojed-
nania. Tajemnica ta, która nie dopuszcza żadnych wyjątków, 
nazywa się „pieczęcią sakramentalną”, ponieważ to, co peni-
tent wyznał kapłanowi, zostaje „zapieczętowane” przez sakra-
ment15. Tajemnica spowiedzi obowiązuje także wówczas, gdy 
spowiedź zakończy się nieudzieleniem przez kapłana rozgrze-
szenia (absolucji).
O potrzebie absolutnego poszanowania tajemnicy spowie-
dzi przez państwo dobitnie wypowiedział się Tadeusz Woś, 
stwierdzając, że „tajemnica spowiedzi jest nienaruszalna, co 
koresponduje z regulacją zawartą w art. 82 pkt 3 Kodeksu 
postępowania administracyjnego, który (…) nie przewiduje 
możliwości zwolnienia od obowiązku dochowania tajemnicy 
spowiedzi”16.
Skupiłem się w tej pracy na karze kościelnej w postaci nało-
żenia kary ekskomuniki za naruszenie przez spowiednika ta-
jemnicy spowiedzi. Jednakże warto rozważyć również karę za 
przedmiotowy występek na gruncie polskiego prawa karnego. 
Rozsądne wydaje się pytanie, czy kapłan ujawniając zdobyte 
na spowiedzi informacje, nie popełnia w tym momencie prze-
stępstwa, podlegającego jurysdykcji polskiego prawa karne-
go? Art. 266 § 1 Kodeksu karnego stanowi, że „kto, wbrew 
przepisom ustawy lub przyjętemu na siebie zobowiązaniu, 
ujawnia lub wykorzystuje informację, z którą zapoznał się  
w związku z pełnioną funkcją, wykonywaną pracą, działalno-
ścią publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową, podlega 
grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wol-
ności do lat 2”17. 
Nie są mi znane (mam nadzieję, że nie występują) przypadki 
złamania zakazu tajemnicy spowiedzi przez polskich kapła-
nów ani wyroki polskich sądów w tym względzie. Jednak, 
przeglądając informacje internetowe, natrafiłem na artykuł do-
tyczący belgijskiego duchownego Kościoła rzymskokatolic-
kiego. Pod koniec ubiegłego roku zapadł wyrok sądu w Brugii 
(Belgia), który skazał tamtejszego księdza na symboliczną 
karę miesiąca więzienia w zawieszeniu i jedno euro grzywny 
za to, że nie powstrzymał on swojego penitenta od popeł-
nienia samobójstwa, a dokładniej, że o jego zamiarze targnię-
cia się na własne życie nie powiadomił nikogo, kto mógłby 
cierpiącemu na depresję człowiekowi udzielić profesjonalnej 
pomocy. Ksiądz zasłaniał się tajemnicą spowiedzi. Sąd uznał, 
że tajemnica spowiedzi to szczególny rodzaj tajemnicy zawo-
dowej. Nie zwalnia ona jednak z odpowiedzialności za udzie-
lenie pomocy drugiemu człowiekowi18.
W opracowaniu nie zostały udzielone odpowiedzi na wszyst-
kie pytania, nie wszystkie aspekty zostały poruszone. Być 
może niniejszy artykuł będzie stanowił zalążek do dalszej 
dyskusji na temat spowiedzi, odpowiedzialności karnej osoby 
duchownej za niezachowanie tajemnicy sakramentu pokuty 
i pojednania, korelacji i wzajemnego przenikania polskiego 
prawa karnego i prawa kościelnego. 
Podsumowując rozważania na temat odpowiedzialności du-
chownego za ewentualną zdradę tajemnicy spowiedzi, należy 
podkreślić, że poniósłby on karę na podstawie prawa kościel-
nego (ekskomunika), natomiast na gruncie polskiego pra-
wa karnego można rozpatrywać odpowiedzialność karną na 
podstawie art. 266 § 1 kk. Ściganie przestępstwa określonego  
w tym artykule odbywa się na wniosek pokrzywdzonego.
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1 Art. 2 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks postępowania 
karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, z późn. zm.). 

2 Por. art. 108 § 1, 168, 174, 199, 178−192a ustawy z dnia 6 czerwca 
1997 r. − Kodeks postępowania karnego.

3 Art. 178 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks postępo-
wania karnego.

4 https://pl.wikipedia.org/wiki/Duchowieństwo [dostęp: 22.01.2019 r.].
5 Uchwała 7 sędziów SN z dnia 16 maja 1992 r., sygn. I KZP1/91, 

OSNK 1992, nr 7–8, poz. 46.
6 Codex Iuris Canonici. Auctoritate Ioannis Pauli II promulgatus. 

Kodeks Prawa Kanonicznego. Przekład polski zatwierdzony przez 
Konferencję Episkopatu Polski, Pallottinum 1984.

7 Pogląd ten jest powszechnie akceptowany w literaturze przed-
miotu – zob. T. Grzegorczyk, w: T. Grzegorczyk, J. Tylman, Pol-
skie postępowanie karne, Warszawa 1999, s. 426; R.A. Stefański,  
w: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, red. Z. Gostyński, 
Warszawa 1998, t. I, s. 478.

8 Wg danych Głównego Urzędu Statystycznego z roku 2018 najliczniej-
szą zbiorowość tworzą wierni Kościoła rzymskokatolickiego (91,9%). 
Reprezentacyjne badanie spójności społecznej zostało przeprowadzone 
w dniach 5.02−30.05.2018 r. Odpowiedzi na pytania w kwestionariuszu 
indywidualnym udzieliło ponad 13 tys. osób w wieku 16 lat i więcej.

9 M. Jurzyk, Ochrona spowiedzi w postępowaniu dowodowym a pra-
wa penitenta i duchownego, „Radca Prawny” 2004, nr 2, s. 67.

10 K. Pachnik, Odpowiedzialność karna duchownego przed sądem 
powszechnym, „Prokurator” 2011, nr 47, z. 3, s. 54.

11 Kodeks prawa kanonicznego. Komentarz, Lex 2015.
12 B. Rakoczy, Tajemnica spowiedzi w polskim postępowaniu cy-

wilnym, karnym i administracyjnym, „Przegląd Sądowy” 2003,  
nr 11−12, s. 126.

13 Kanon 983 i 984 oraz J. Syryjczyk, Ochrona tajemnicy spowie-
dzi w świetle kanonicznego prawa karnego, „Prawo Kanoniczne” 
2001, nr 44/1−2, s. 111.

14 Jan Paweł II, Tajemnica spowiedzi świętej, w: „L’Osservatore  
Romano”, wyd. polskie, nr 15 (1994), nr 5 (163), s. 21.

15 KKK 1467, Katechizm Kościoła katolickiego, Pallottinum, Po-
znań 1994.

16 T. Woś, Postępowanie administracyjne, Warszawa 2015, s. 261. 
Por. też art. 82 pkt 3 Kodeksu postępowania administracyjnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2096).

17 Art. 266 § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. − Kodeks karny  
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1600, z późn. zm.).

18 https://pl.aleteia.org/2018/12/20/ksiadz-skazany-za-utrzymanie-
-tajemnicy-spowiedz [dostęp: 27.01.2019 r.].
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Summary

Absolute evidence ban in the context of  
secret of confession
Adjudication by the judiciary branch in Poland as for the fault and 
the punishment of the perpetrator can take place only after the pros-
ecution of essential evidence, i.e. findings of facts. Law enforcement 
agencies can also use diverse evidence sources, e.g. examination of 
witnesses. However the Polish legislator implemented certain lim-
itation, so-called evidence bans. One of them, pursuant to Art. 178 
piont 2 of Code of Criminal Procedure, is ban on examining the cler-
gyman with reference to facts about which he has learnt during the 
confession. This ban constitutes the subject of the present article.
In this work there have been explained the following terms: a cler-
gyman and  confession. The author concentrated mainly on the sit-
uation concerning the Roman Catholic Church to which the straight 
majority of Polish citizens belong. He pointed out that for revealing 
the secret of confession by a clergyman, there is imposed the ex-
communication on him, according to the Canon Law, by virtue of 
the Code of Canon Law. Moreover, he has emphasized that breaking 
this secret could also be considered as the act determined in the 
Polish law by Art. 266 § of the Penal Code. 

Tłumaczenie: Renata Cedro 
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Środek przymusu bezpośredniego w postaci przed-
miotu przeznaczonego do obezwładnienia osób za 
pomocą energii elektrycznej, dalej zwany paraliza-
torem elektrycznym, jest obecny w katalogu środków 
przymusu dopiero od niedawna. Bardzo dużo uwagi 
poświęca się aspektom praktycznym i prawnym uży-
cia czy wykorzystania, ale żeby do tego doszło, trzeba 
pochylić się wcześniej nad równie ważnym tematem 
konserwacji i użytkowania tego urządzenia. Polska 
Policja obecnie dysponuje trzema typami paralizato-
rów, tj. TASER X26, TASER X26P i TASER X2.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami paralizator może zo-
stać użyty tylko w przypadkach określonych w ustawie z dnia 
24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni 
palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834.):

 Art. 25. 
1. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za 

pomocą energii elektrycznej można użyć lub wykorzystać 
je w przypadkach, o których mowa w art. 11 pkt 2, 3, 5, 
7–11 i 13.

2. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za 
pomocą energii elektrycznej używa się w celu krótkotrwa-
łego obezwładnienia osoby lub wykorzystuje się w celu 
krótkotrwałego obezwładnienia zwierzęcia, jeżeli użycie 
innych środków przymusu bezpośredniego jest niemożli-
we albo może okazać się nieskuteczne.

3. Przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za 
pomocą energii elektrycznej nie używa się wobec osób,  

w stosunku do których użyto środków, o których mowa  
w art. 12 ust.1 pkt 2–5.

4. Używając przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania 
osób za pomocą energii elektrycznej, nie celuje się w głowę.

 Art. 11.  
Środków przymusu bezpośredniego można użyć lub wykorzy-
stać je w przypadku konieczności podjęcia co najmniej jedne-
go z następujących działań: 
2) odparcia bezpośredniego, bezprawnego zamachu na ży-

cie, zdrowie lub wolność uprawnionego lub innej osoby;
3) przeciwdziałania czynnościom zmierzającym bezpośred-

nio do zamachu na życie, zdrowie lub wolność uprawnio-
nego lub innej osoby;

(...)
5) przeciwdziałania bezpośredniemu zamachowi na ochrania-

ne przez uprawnionego obszary, obiekty lub urządzenia;
7) przeciwdziałania zamachowi na nienaruszalność granicy 

państwowej w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 12 paź-
dziernika 1990 r. o ochronie granicy państwowej;

8) przeciwdziałania niszczeniu mienia;
9) zapewnienia bezpieczeństwa konwoju lub doprowadzenia;
10) ujęcia osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu za tą 

osobą;
11) zatrzymania osoby, udaremnienia jej ucieczki lub pościgu 

za tą osobą;
13) pokonania czynnego oporu;

Ustawa zabrania stosowania paralizatora wobec osób, w sto-
sunku do których użyto środków przymusu bezpośredniego 
wymienionych w art. 12 ust. 1:
1) kajdanek:

a) zakładanych na ręce,
b) zakładanych na nogi,
c) zespolonych;

2) kaftana bezpieczeństwa;
3) pasa obezwładniającego;
4) siatki obezwładniającej. 
Biorąc pod uwagę dane dotyczące statystyki użycia paralizato-
rów z 2017 r., można stwierdzić, że w jednostkach znajduje się 
680 takich urządzeń i szacuje się, że zostały użyte ok. 750 razy 
rocznie. Jest to stosunkowo niedużo. Jednak należy zauważyć, 
że konserwacji i odpowiedniego zabezpieczenia wymagają za-
równo paralizatory przechowywane dłużej w szafach pancer-
nych, jak i te bardzo często używane w służbie.

Konserwacja i bezpieczne użytkowanie 

PARALIZATORÓW ELEKTRYCZNYCH 
będących w wyposażeniu Policji 

Wskazówki i komentarze opracowane przez wykładowców CSP
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Urządzenia elektroniczne, jakimi są niewątpliwie paraliza-
tory, wymagają przechowywania i używania w pomieszcze-
niach o małej wilgotności oraz ładowania baterii w zakresie 
temperatur 0–40˚C. Kiedy nie są używane, należy przecho-
wywać je w kaburze. Firma Axon, producent paralizatorów, 
zaleca stosować test iskry raz na 24 godziny lub przed każ-
dą zmianą, na której przedmiot może zostać zastosowany. 
Test ten pozwala na sprawdzenie, czy najważniejsze części 
elektroniczne działają poprawnie. W przypadku przedmio-
tów X26 i X26P test iskry wykonujemy z odłączonym kar-
tridżem, obserwując przeskakującą iskrę pomiędzy elek-
trodami w gnieździe kartridża. Natomiast w urządzeniu 
X2 do testu iskry można wykorzystać przycisk ARC wraz  
z zamontowanymi w nim kartridżami. Niemniej jednak za-
leca się raz na jakiś czas wymontować kartridże i wykonać 
test iskry poprzez naciśnięcie spustu, co również określi 
sprawność tego podzespołu. Należy regularnie sprawdzać 
stan naładowania baterii, który nie powinien być niższy niż 
20%. Baterię standardową, jak również z wbudowaną ka-
merą, powinno się ładować, jeżeli pozwalają na to warunki 
służby, już od poziomu 50% naładowania. W urządzeniach 
TASER X2 i X26P ładujemy baterię odłączoną od urządzenia 
paralizującego i zawsze do uzyskania 100% naładowania.  
W przypadku paralizatora TASER X26 baterię ładujemy, 
gdy jest zainstalowana w urządzeniu. Jeśli baterię tego urzą-
dzenia odłączymy na dłużej niż 4 godziny, jego zegar zo-
stanie zresetowany, a wszystkie dane mogą zostać utracone 
i może wystąpić nieodwracalny problem z uruchomieniem. 
Baterie, które utracą swoje właściwości i nie dadzą się nała-
dować bardziej niż do stanu 25%, powinny być przeznaczo-
ne wyłącznie do celów szkoleniowych. Od czasu do czasu,  
a w szczególności gdy paralizator jest często używany, na-
leży przecierać port kartridża suchą szmatką. Wielokrotne 
wystrzały powodują powstawanie osadu (zwłaszcza podczas 
treningów), który może zakłócić przewodzenie prądu, więc 
należy go usunąć. Kontrola metalowych styków dotyczy 
również kartridży, które – często wyjmowane z portu urzą-
dzenia i z powrotem wkładane – narażone są na przetarcie,  
a co za tym idzie, może zaistnieć brak przewodzenia impulsu 
elektrycznego, co z kolei grozi niewypałem. Pamiętając, jak 
ważne jest bezpieczeństwo osobiste policjanta podczas inter-
wencji, musimy wziąć pod uwagę, że awaria spowodowana 
brakiem konserwacji paralizatora może narazić zdrowie i ży-
cie interweniującego funkcjonariusza. 
Kolejnym bardzo ważnym elementem konserwacji przed-
miotów służących do obezwładniania energią elektryczną 
jest dbałość o pracę na urządzeniu z wgranym najnowszym 
oprogramowaniem. Pozwoli to na wyeliminowanie błędów 
systemu, które mogą się pojawić podczas użytkowania. 
Częste (raz w miesiącu) zgrywanie materiałów wideo oraz 
generowanie raportów z rejestru Trilogy urządzenia może 
przyczynić się do zachowania materiałów dowodowych  
w przypadku awarii lub zniszczenia urządzenia.
Podsumowując, należy podkreślić, że niniejszy artykuł sta-
nowi syntetyczne usystematyzowanie informacji przekazy-
wanych policjantom na kursach instruktorskich oraz kursach 
dla użytkowników przedmiotów służących do obezwładnie-
nia za pomocą energii elektrycznej. Materiał ten może rów-
nież stanowić przydatne kompendium wiedzy dla dyżurnych 
jednostek, a także dla policjantów odpowiedzialnych za 
przechowywanie ww. urządzeń, a nieposiadających upraw-
nień użytkownika.

Zdj. 1. Taser X26
http://www.thespecialistsltd.com/taser-x26

Zdj. 2. Taser X26P 
https://www.botach.com/taser-x26p-professional-series/

Zdj. 3. Taser X2
https://buy.taser.com/products/x2-professional-series
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DYDAKTYKA ZAWODOWA

Proces zdobywania wiedzy i kształtowania postaw to proces, 
w którym poza nauczycielami, uczniami i programem na-
uczania – uczestniczą także nowoczesne media i urządzenia 
elektroniczne. Należą do nich techniki komputerowe, Internet, 
telewizja, różne nośniki typu CD – DVD i powszechna sieć 
komórkowa. Media te w coraz większym stopniu są wykorzy-
stywane w procesie nauczania, oddziałując w sposób interak-
cyjny na prawie wszystkie nasze zmysły.
Rozwój technik informatycznych i postęp technologiczny, 
który dokonuje się na naszych oczach, umożliwia zastosowa-
nie nowych form kształcenia, takich jak e-learning. E-learning 
to ogół procesów związanych z uczeniem się oraz nauczaniem 
za pośrednictwem Internetu1, komputerów, urządzeń przeno-
śnych, elektronicznych nośników informacji oraz innych inte-
raktywnych materiałów audiowizualnych. Innymi słowy – jest 
to zdobywanie i przekazywanie wiedzy na odległość przy uży-
ciu nowoczesnych technologii informatycznych. 

E-LEARNING I MULTIMEDIA

E-learning w języku polskim określany jest jako nauka na od-
ległość, kształcenie na odległość, zdalna edukacja, nauczanie 
elektroniczne, e-nauczanie czy nauka online2. 

Uczestnikiem e-learningu może być w zasadzie każdy. Nie ist-
nieją żadne ograniczenia w tej sferze. Jednak dostęp do techno-
logii informacyjno-komunikacyjnej (a dzisiaj głównie Interne-
tu) jest warunkiem dostępu do e-learningu pod względem tech-
nicznym. Szkolenia, kursy mogą być przeznaczone dla różnych 
grup odbiorców, które mogą z nich korzystać w dowolnie wy-
branym przez siebie miejscu i czasie3. Zasoby dydaktyczne 
będące materiałami do nauki w szkoleniu na odległość odgry-
wają bardzo ważną rolę. Mogą mieć różne formy, w zależno-
ści od rodzaju kursu i przyjętej metody nauczania. Wybór ma-
teriałów do nauki w e-learningu zależy od przedmiotu kursu 
 i przyjętego podejścia. Dla ucznia najważniejszy jest styl na-
uki4, który zazwyczaj wymaga umiejętności korzystania z do-
stępnych materiałów (interaktywnych i innych). 
Odkąd w obszarze edukacji i szkoleń pojawił się e-learning, 
podkreśla się jego kilka ważnych atutów, które są istotne za-
równo dla nauczyciela, jak i ucznia. Są to przede wszystkim 
elastyczność i mobilność, brak ograniczeń terytorialnych, 
możliwość zarządzania czasem nauki i pracy, szerszy dostęp 
do wiedzy, monitoring postępów uczącego się czy też rozwój 
samodzielności, kreatywności i umiejętności pracy w grupie5. 
Jednak najważniejszą zaletą e-learningu jest możliwość wybo-
ru indywidualnej ścieżki uczenia się. Pozwala to dostosować 
zakres materiału oraz tempo przyswajania wiedzy do indywi-
dualnych potrzeb danej osoby. 
E-learning i multimedia odgrywają więc coraz większą rolę  
w kształtowaniu postaw i rozwijaniu osobowości, a także są dla 
użytkowników istotnym narzędziem w nauce i pracy podczas 
wzajemnego komunikowania. Z koncepcją kształcenia e-lear-
ningowego jest powiązana integralnie technologia kształcenia, 

POSTĘP TECHNOLOGICZNY 
w procesie nauczania

Wykorzystanie 
GRAFIKI KOMPUTEROWEJ
w procesie kształcenia żołnierzy ŻW

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Katarzyna Wójcik

Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej
Sebastian Jakubicki

CELEM NINIEJSZEGO ARTYKUŁU jest wyjaśnienie i zdefiniowanie, na czym polega szko-
lenie na odległość (szkolenie e-learningowe) oraz przedstawienie i opisanie narzędzi grafiki 
komputerowej, która jest wykorzystywana w procesie kształcenia żołnierzy Żandarmerii Woj-
skowej. Autorzy zapoznają wykładowców (szkolących) z różnymi programami graficznymi do 
obróbki obrazu i dźwięku oraz propozycją prowadzenia w sposób nowoczesny kursów e-lear-
ningowych, a więc z wykorzystaniem różnych prezentacji, filmów czy też materiałów zdjęcio-
wych w celu uatrakcyjnienia szkolenia.
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która stanowi ważną część nauczania – uczenia się6. Jej istotą 
jest to, że nie tylko pomaga ona w sprawnej realizacji pro-
cesu dydaktycznego, lecz także wywiera wpływ na sposób 
organizowania i realizowania szeroko rozumianej działalno-
ści kulturalno-wychowawczej studentów, również ich eduka-

cji obywatelskiej, a także służy 
jej doskonaleniu. Szkolenie na 
odległość jest ściśle związane  
z grafiką komputerową. To dzięki 
niej kursy e-learningowe stają się 
interesujące, przykuwają uwagę,  
a co najważniejsze, informacje  
w nich zawarte zapadają w pa-
mięć. Jednak zastosowanie dźwię-
ku, obrazu czy też zdjęć w dydak-
tyce wymaga użycia odpowied-
nich do tego narzędzi grafiki kom-
puterowej. Programy graficzne, 
takie jak Inkscape czy GIMP, to 
tylko przykłady całej gamy narzę-
dzi, które mogą być wykorzystane  
w tworzeniu szkoleń na odległość. 
W ciągu minionych dziesię-
cioleci nastąpił znaczny po-
stęp technologiczny w zakresie 
przekazu informacji. To nie 
tylko rozwój Internetu, ale też 
znaczny postęp w zakresie cy-

frowej obróbki dźwięku i obrazu. Narzędzia, które wcze-
śniej były drogim i trudnym w obsłudze sprzętem, dziś we-
szły do powszechnego użytku. Dostęp do taniej poligrafii, 
aparatów cyfrowych czy nawet ostatnio – dronów, dał dy-
daktyce ogromne możliwości.

DYDAKTYKA ZAWODOWA

Instrukcja obsługi granatnika „Panzerfaust 60 m”. Źródło: materiały z archiwum autorów.
RYS. 

2

Obszary percepcji w mózgu człowieka. Na podstawie: http://zeszyty.wne.
tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/02/11.pdf [dostęp: 3.01.2018 r.].

RYS. 

1

PERCEPCJA SŁUCHU
– muzyka, dźwięk, 
lektor, rozmowa

OBSZAR MOWY
– komunikacja

PERCEPCJA RUCHU
– animacje, �lm, 
śledzenie wykonywania 
poleceń na monitorze

PERCEPCJA
SOMATYCZNA

– wykonywanie 
poleceń, 

ćwiczenia 
powtórzeniowe

OBSZAR 
MÓWIENIA

– gra�ka, 
animacja
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Wraz ze zmianami technologicznymi nastąpiła zmiana kulturowa 
i mentalna związana z coraz szerszym dostępem do multimediów. 
Coraz więcej ludzi zamiast czytać zwarte bloki tekstu, zaspokaja 
pragnienie wiedzy poprzez wykorzystywanie „infografiki” i in-
nych zaawansowanych metod prezentacji danych. Zastanawiać 
musi też popularność wielu tzw. youtuberów, którzy prezentują 
swoje materiały w formie kreskówek lub grafik przeplatanych 
komentarzem7. Nie należy się temu zjawisku dziwić, ilość infor-
macji, jakie produkuje nasza cywilizacja, znacznie przekroczyła 
możliwości mózgu wykształconego w epoce paleolitu8.
Wszystkie te wymienione czynniki wzbudzają zarówno po-
dziw dla osiągnięć techniki, jak i dezaprobatę dla zachowania 
pokolenia, które się w tym świecie wychowało. Dydaktycy 
powinni skupić się na tym, jak wrodzone i nabyte predyspozy-
cje i preferencje ludzi wykorzystać w nauczaniu.
Pierwszym elementem, na jakim należy skupić uwagę, jest tekst. 
Wielu wykładowców w swoim nauczaniu przecenia możliwo-
ści szkolonych co do zrozumienia czytanego tekstu, jak i liczby 
przeczytanych słów w jednostce czasu9. Należy więc ostrożnie 
podchodzić do tej formy przekazu informacji, zwłaszcza ma-
jąc na uwadze spadające zainteresowanie literaturą i dłuższymi 
tekstami (za czym idzie systematyczny spadek sprzedaży dzien-
ników na rzecz krótszych informacji w sieci). Odwrócenie tego 
trendu leży poza możliwościami i zakresem obowiązków woj-
skowych i cywilnych centrów szkolenia. Rozsądnie jest więc 
zamiast walczyć z przemianami społecznymi – wykorzystać je 
do własnych celów, tj. poprawy efektywności szkolenia i jego 
dostosowania do zmieniających się realiów. 

PRZYKŁADY 
zastosowania grafiki

Autorzy nie negują oczywiście potrzeby 
rozwijania czytelnictwa, ale zrozumieć 
trzeba, iż słowo pisane nie zawsze dobrze 
się sprawdza w dzisiejszej dydaktyce i nie 
zawsze sprawdzało się też dawniej. Przy-
wołać można tutaj przykłady z II wojny 
światowej, kiedy to głównie z uwagi na 
krótki czas szkolenia rezerw i braki w wy-
szkolonej kadrze postanowiono sięgnąć po 
dość oryginalne metody szkolenia, jak ko-
miksy i inne bogato ilustrowane materiały. 
Jednym z nich jest instrukcja obsługi 
granatnika „Panzerfaust” (rys. 2), która 
służyła najpewniej jako materiał szkole-
niowy dla Volkssturmu. Podobny zabieg 
zastosowali Amerykanie w czasie woj-
ny w Wietnamie, publikując kolorowe 
komiksy tłumaczące rekrutom, bardzo 
lekkim (czasem wręcz ocierającym się  
o wulgarność) i slangowym językiem, jak 
właściwie dbać o karabinek M-16, który 
z uwagi na zaawansowanie techniczne 
wymagał od użytkownika sporych umie-
jętności. Jest to dobry przykład tego, jak 

dostosowano metody dydaktyczne do oczekiwań i możliwości 
kursantów. Ludowe Wojsko Polskie opublikowało natomiast 
„Żołnierski Elementarz” (rys. 3), który równie swobodnie tłu-
maczył zasady posługiwania się bronią. Autorem ilustracji był 
ceniony grafik – Marian Walentynowicz, znany jako współtwór-
ca „Koziołka Matołka”. Jeśli nie jest to przekonujące, kolejny 
przykład może stanowić ewolucja regulaminu prowadzenia 
działań bojowych armii USA (FM 100-5), który w połowie lat 
siedemdziesiątych (okres modernizacji armii, likwidacji pobo-
ru i pełnej profesjonalizacji żołnierzy) został przeredagowany, 
z zastosowaniem bardziej zwięzłego języka, a także opatrzony 
bogatymi ilustracjami (rys. 4). Pentagon był również pionierem 
w rozwoju technologii ADL (Advanced Distributed Learning), 
która bazuje na multimediach i bardzo nowoczesnych metodach 
szkolenia – jak np. wykorzystanie interaktywnej noweli graficz-
nej do omówienia różnic kulturowych w krajach, w których są 
obecnie podejmowane interwencje10. 
To tylko kilka przykładów implementacji bardziej zaawan-
sowanych i efektywnych metod szkolenia. W niniejszym ar-
tykule autorzy postarają się przedstawić swoje pomysły na 
uatrakcyjnienie szkolenia przy wykorzystaniu współczesnych 
narzędzi grafiki komputerowej.
Wielu wykładowców nie zwraca uwagi na dobór właściwego 
materiału zdjęciowego do prowadzonych zajęć, choć bardzo 
często treści szkolenia wprost tego wymagają11. Trzeba jednak 
zauważyć, że coraz większa grupa spośród nich stara się doku-
mentować proces szkolenia, co jest dobre nie tylko ze względu 
na wzbogacenie zasobów materiałów dydaktycznych, ale też 
umożliwia ewaluację szkolenia. Niektórzy wykładowcy wyra-
żają pogląd, iż kursanci zazwyczaj wykonują zadane ćwicze-
nia w sposób niepoprawny, przez co zdjęcia nie nadają się do 
publikacji. Oczywiście takie zdjęcie nie nadaje się do zobrazo-
wania właściwego wykonania ćwiczenia, ale za to doskonale 
spisuje się jako przykład negatywny. Taka sytuacja może być 
wykorzystana do dyskusji z kursantami na temat popełnionych 
błędów i tego, jak można je poprawić. Zdjęcia będą bardzo po-
mocne, gdy zadaniem będzie zaznaczenie lub opisanie błędów 
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Fragment ilustracji z podręcznika „Żołnierski elementarz, przeczytasz  
– zapamiętasz”. Tekst: T. Czudowska, ilustracje: M. Walentynowicz.  
Źródło: archiwum mjr. Konrada Bartoszka.
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Fragment regulaminu FM-05. Źródło: Regulamin prowadzenia działań bojowych armii USA (FM 100-5).
RYS. 
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poprzedników. Czynnikiem uniemożliwiającym wykorzysta-
nie zdjęć jest fakt, że często zawierają one elementy psujące 
ogólny przekaz, np. nieodpowiednie postaci w tle. Problem 
ten może być rozwiązany za pomocą odpowiedniego oprogra-
mowania, wbrew powszechnemu mniemaniu nie musi być to 
kosztowne oprogramowanie komercyjne. 

OPROGRAMOWANIE PRZYDATNE
w tworzeniu infografiki

Potrzeby większości użytkowników zaspokoi dostępne bez 
żadnych opłat i ograniczeń licencyjnych – oprogramowanie 
open source. Jednym z najbardziej znanych i cenionych pro-
gramów graficznych na tej licencji (GPL12) jest program GIMP  

(www.gimp.org). Projekt jest stale 
rozwijany, wzbogacany o nowe funk-
cje. Korzystają z niego wielu użyt-
kowników, zgromadzonych zarówno 
na rodzimych, jak i zagranicznych 
forach dyskusyjnych. Duża liczba po-
radników znacznie ułatwia wdrożenie 
się do obsługi programu. Dzięki ma-
teriałom dostępnym w sieci, użytkow-
nik szybko będzie w stanie dokonać 
podstawowej obróbki zdjęć, takiej 
jak retusz, korekcja barwna, poprawa 
parametrów zdjęcia, kadrowanie czy 
wycinanie elementów z tła. Zwłasz-
cza ta ostatnia funkcja jest bardzo 
przydatna i całkowicie zmienia od-
biór fotografii. Nie tylko usuwa zbęd-
ne, rozpraszające elementy tła, ale też 
czyni obraz bardziej uniwersalnym, 
możliwym do zastosowania w wielu 
materiałach i prezentacjach. Taka gra-
fika dodatkowo lepiej komponuje się 
z tekstem, zajmuje mniej przestrze-
ni i czyni treści lżejszymi wizualnie 
(rys. 5). Doświadczeni wykładowcy 
wiedzą, iż właściwie dobrane zdjęcia 
w prezentacji mogą bardzo ułatwiać 
zapamiętywanie informacji poprzez 
powiązanie wspomnień pamięci dłu-
gotrwałej z nowo nabywaną wiedzą. 
Trzeba zaznaczyć, iż program GIMP 
umożliwia stosowanie wielu technik 
wycinania obiektów pierwszopla-
nowych – od ręcznego zaznaczenia 
obszarów do techniki chroma key 
(znanej też jako green box, blue box). 
Warto opanować choć jedną z nich, 
gdyż korzyści płynące z tak prostego 
zabiegu są warte wysiłku.
Jeśli chodzi o grafikę wektorową słu-
żącą do tworzenia takich elementów, 
jak: schematy, plany, rysunki itp., to 
bezkonkurencyjną opcją pozostaje pro-
gram Inkscape (www.inkscape.org), 
który stanowi dobrą alternatywę dla 
takich programów, jak Corel Draw 

czy Adobe Ilustrator. Jest on rozpowszechniany na wolnej li-
cencji GPL. Natywnym formatem zapisu jest dla niego format 
SVG, który zyskuje coraz większą popularność wraz z rozpo-
wszechnianiem się HTML5 i malejącym zainteresowaniem 
technologią Flash. Podobnie jak GIMP, jest on stale rozwijany 
przez społeczność użytkowników, warto więc co kilka miesię-
cy sprawdzić dostępne aktualizacje, przeglądać prace, porad-
niki użytkowników oraz zamieszczane dodatki. 
Inkscape, po nawet podstawowym opanowaniu, może być 
wykorzystany do bardzo szerokiej gamy przedsięwzięć dydak-
tycznych. Świetnie spisuje się choćby w tworzeniu różnego 
rodzaju schematów poglądowych (rys. 6). Spełnia się w tej roli 
znacznie lepiej niż standardowy pakiet biurowy, pozwalając 
na o wiele większą swobodę i kreatywność przy jednoczesnej 
łatwości zachowania ładu i spójności elementów. Przydatny 
będzie też w tworzeniu prostych map i planów, wykorzystać 

W celu wykonania tej instrukcji posłużono się programem GIMP  
do wycięcia sylwetki żołnierza z tła oraz fotomontażu dołu.  
Elementy ułożono i opisano przy użyciu programu Inkscape. Źródło: opracowanie własne.
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6 Zrzut ekranu z programu Inkscape – widoczna grafika poglądowa została 
wykonana na potrzeby szkolenia z zakresu kryminalistyki. Źródło: opracowanie własne.
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można przy tym zwłaszcza zdjęcia wykonane z drona. Jest 
to jednocześnie dość łatwe zadanie z uwagi na zaimplemen-
towany w programie mechanizm obsługi warstw. Bardziej 
zaawansowani i cierpliwi użytkownicy mogą wykonywać 
wektoryzację zdjęć, polegającą na sporządzeniu uproszczo-
nych rysunków przedmiotów i ludzi – takich, jakie widzimy  
np. w różnego rodzaju instrukcjach obsługi.
Diagramy i schematy mają graficznie zobrazować logikę danego 
systemu. Niestety, kiedy sam diagram nie ma żadnej logiki, trud-
no oczekiwać od odbiorcy zrozumienia przekazu. Tworzenie do-
brych diagramów nie jest, niestety, mocną stroną większości wy-
kładowców, częstokroć tworzą oni bezładną plątaninę strzałek  
i kształtów we wszystkich dostępnych kolorach i z zastoso-
waniem rozmaitych efektów. Dobry diagram powinien cecho-
wać się prostotą, przejrzystością i nade wszystko – celowością  
w każdym użytym elemencie graficznym. Każdy diagram po-
winien charakteryzować się spójną stylistyką, zarówno w nim 
samym, jak i z innymi diagramami użytymi w tym samym ma-
teriale. Oznacza to, iż jeśli np. instytucję „sąd” oznaczymy ko-
lorem purpurowym ze złotą krawędzią, to zawsze powinniśmy 
trzymać się tego założenia. Ułatwi to odbiorcy nawigowanie po 
innych diagramach. Dużą uwagę powinniśmy przywiązywać też 
do kolorów, należy unikać zbyt jaskrawych barw oraz stosować 
tylko minimalny i stonowany zestaw kolorów. Zbyt duża ich róż-
norodność spowoduje rozproszenie uwagi odbiorcy13. Zawsze 
należy pamiętać, iż pusta przestrzeń wcale nie jest przestrzenią 
zmarnowaną, jest ona niezbędna dla utrzymania klarowności 
przekazu. Uparte próby umieszczenia jak największej ilości tre-
ści w diagramie są bezcelowe, zdecydowanie lepiej przemyśleć 
wtedy jeszcze raz jego zawartość oraz formę. Pamiętajmy, iż nie 
jest błędem dodanie do diagramu bardziej rozbudowanego opisu 
objaśniającego. Zwracajmy uwagę, aby każdy pojedynczy ele-
ment odpowiadał za wyjaśnienie jednego zagadnienia.
Osoby, które w swojej pracy często muszą stworzyć jakiś sche-
mat, na pewno skorzystają, podpatrując rozwiązania z zakresu 
inżynierii oprogramowania, czyli standardu UML. Choć jest 
to standard wykorzystywany głównie do opisu systemów in-
formatycznych, to warto zaznajomić się z tym, jak w logiczny  
i przejrzysty sposób można przedstawiać często bardzo skom-
plikowane zależności. Istnieje wiele programów, które obsłu-
gują ten standard, zarówno płatnych (np. Microsoft Visio), jak 
i darmowych – Dia14. Program Dia oczywiście nie jest wyposa-
żony w tyle funkcji obróbki grafiki wektorowej co Inkscape, ale 
za to ma bardzo rozbudowane narzędzia tworzenia i zarządzania 
logiką diagramów. Podobnie jak program Inskcape obsługuje 
format SVG, dzięki czemu możemy przenosić dane pomiędzy 
tymi programami. Można to wykorzystać do stworzenia wła-
snych zestawów znaków w Inkscape, którymi będziemy opero-
wać w programie Dia, co oszczędzi nasz czas i umożliwi ujed-
nolicenie materiałów.
Poza wspomnianym już formatem UML możemy natknąć 
się też na inne metody wizualizacji problemów. Ciekawym 
przykładem są twarze Chernoffa, gdzie wiele zmiennych jest 
zaprezentowanych na jednej twarzy. Metoda ta wykorzystuje 
naturalną skłonność mózgu do analizy emocji przejawianych 
za pomocą zmiany stanu naszej twarzy. Pozwala ona lepiej 
skupić uwagę i zrozumieć ogólną sytuację niż wykresy. Inte-
resującym przykładem zastosowania może być np. prezentacja 
wielu zagrożeń bezpieczeństwa w poszczególnych dzielnicach 
miasta. Nie jest to metoda łatwa do stosowania i trzeba przy-
znać, że dość osobliwa, ale z pewnością warto mieć ją w pa-
mięci, gdy inne podejścia do problemu się nie sprawdzają.

Autorzy mają nadzieję, że udało im się zainteresować czy-
telnika problematyką wykorzystania grafiki komputerowej  
w dydaktyce i wierzą, że zachęcą czytelników do rozpoczęcia 
samodoskonalenia w tym zakresie. Jesteśmy przekonani, że 
CV współczesnego nauczyciela i pracowników powinno za-
wierać więcej pozycji niż tylko „obsługa pakietu biurowego”, 
a nabycie kolejnych umiejętności z zakresu obsługi progra-
mów graficznych znajdzie uznanie zarówno w oczach kursan-
tów, jak i pracodawców. 

1 M. Susfał, Ćwiczenia praktyczne Moodle, Helion, Gliwice 2013, s. 12.
2 A. Clarke, E-learning, nauka na odległość, Wydawnictwo Komunika-

cji i Łączności, Warszawa 2007, s. 11.
3 https://www.parp.gov.pl/attachments/article/49052/Opis_wymogow_ 

e-learning.pdf.
4 A. Clarke, E-learning, nauka na odległość, s. 20.
5 W. Przybyła, M. Ratalewska, Poradnik dla projektujących kursy  

e-learningowe, Warszawa 2012, s. 16.
6 http://zeszyty.wne.tu.koszalin.pl/images/wydawnictwo/zeszyty/02/11.pdf.
7 Na przykład kanał youtube.com/user/minutephysics, gdzie autorzy 

tłumaczą zaawansowane zagadnienia związane z naukami ścisłymi.  
Z polskich kanałów można przywołać youtube.com/user/Thra-
shingMadPL, gdzie autor prezentuje historię na własnoręcznie stwo-
rzonych mapach, zmieniających się wraz z narracją. 

8 Firma EMC Corporation, zajmująca się szeroko rozumianym przecho-
wywaniem danych, szacuje, że ilość danych na świecie podwaja się 
(sic!) co dwa lata.

9 Aby lepiej poznać, z jakimi ograniczeniami mamy do czynienia, należy 
sięgnąć po raport OECD PISA http://www.ifispan.waw.pl/pliki/wyni-
ki_pisa.pdf.

10 Krótki przykład takiej techniki znajduje się na stronie: http://blog.cathy-
-moore.com/2010/05/elearning-example-branching-scenario/.

11 Jest to szczególnie dotkliwe dla uczestników kursów podstawowych, 
gdzie kursanci często nie posiadają większej wiedzy z omawianego te-
matu. Dlatego np. na kursie dla użytkowników TASER-a zaangażowa-
na kadra starała się zgromadzić jak najwięcej materiałów zdjęciowych 
i filmów do stworzenia kompleksowego szkolenia. Dzięki temu część 
teoretyczna szkolenia przedstawia znacznie większą wartość, a kursanci 
dobrze rozumieją budowę, zasady bezpieczeństwa i działania urządzenia 
już przed zajęciami praktycznymi.

12 GPL – General Public License jest licencją, na której rozpowszechnia-
ny jest między innymi GIMP i  Inkscape, ale też popularna przeglądar-
ka – Firefox. Trzeba jasno zaznaczyć, iż licencja pozwala zarówno na 
nieodpłatne korzystanie z programu, jak i jego wykorzystanie komer-
cyjne. Nie nakłada ona też żadnych ograniczeń na liczbę instalacji da-
nego programu. Programy tego typu mogą być więc wykorzystywane 
w działalności służbowej bez obawy o kwestie licencjonowania. 

13 Na tej samej zasadzie, na jakiej rozprasza nas natłok reklam w wielu 
miastach. Trudno o porządek, jeśli nie trzymamy się żadnych zasad.

14 www.dia-installer.de.

Summary

Utilization of computer graphics in the process of 
educating soldiers from Military Police 
The purpose of this article is to explain and define the idea of 
distance learning (e-learning) as well as to present and describe 
tools of the computer graphics, which is used in the process of 
educating soldiers from Military Police. The author familiarizes 
academic teachers with various graphic software for processing 
the image and sound  as well as a suggestion to run e-learning 
courses in the modern way, that is in the form of different 
presentations, films or photographic materials to make the 
training more attractive.
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Współczesny świat stawia bardzo wysokie wymagania każdemu, 
kto chce w prowadzonej przez siebie działalności odnieść zauwa-
żalny sukces. Od osób postępujących profesjonalnie oczekuje 
przede wszystkim trafnego wskazania celu czynności, właściwe-
go doboru sił i środków do jego osiągnięcia przy określonych wa-
runkach prowadzonej działalności. Wymaga zatem bardzo dobre-
go przygotowania się do realizacji postawionych zadań. Również 
nauczyciel policyjny, by mógł odnieść sukces dydaktyczny, musi 
się odpowiednio przygotowywać do realizacji procesu nauczania. 
Od jego indywidualnego przygotowania zależą bowiem atrakcyj-
ność i poziom prowadzonych zajęć, a w konsekwencji − osiągane 
przez słuchaczy wyniki nauczania1. Jak zatem należy rozumieć 
przygotowanie nauczyciela do zajęć? W literaturze przedmiotu 
nie znajdziemy jednej, jedynie słusznej recepty odpowiadającej 
na to pytanie. Najprościej mówiąc, na przygotowanie nauczyciela 
do zajęć dydaktycznych składa się, oprócz posiadanego wykształ-
cenia, ciągle doskonalonego „warsztatu metodycznego”, ade-
kwatnego i aktualnego doświadczenia zawodowego oraz dobrej 
formy psychofizycznej, także – a może przede wszystkim – znajo-
mość programu nauczania (według którego odbywa się szkolenie 
lub doskonalenie zawodowe) i wynikających z niego wymogów 
i uwarunkowań, do których nauczyciel musi się zastosować, by 
osiągnąć założone w nim cele dydaktyczne. Niebagatelną rolę 
odgrywa również znajomość grupy szkoleniowej, w której mają 
się odbywać zajęcia, w tym zaawansowanie słuchaczy w realizacji 
programu nauczania oraz prezentowany przez poszczególnych 
uczestników szkolenia poziom przyswojenia dotychczas przeka-
zanej wiedzy, a także stopień biegłości w zakresie kształconych 
umiejętności zawodowych, ponieważ to od tych czynników za-
leży sposób realizacji zajęć, między innymi dobór odpowiednich 
metod i technik nauczania czy też zastosowanych pomocy dydak-
tycznych. Jednak kluczowym elementem przygotowania się do 
zajęć jest autorski pomysł na takie zaplanowanie realizacji za-
jęć, by będąc w zgodzie z wymogami programu oraz poziomem 
grupy szkoleniowej, w jak najciekawszy i najprostszy sposób osią-
gnąć zakładany cel dydaktyczny lub grupę celów. Taki pomysł, za-
wierający szczegółowy sposób postępowania, przyjmuje postać 
scenariusza lekcji, a po dodaniu części informacyjnej (metryczko-

wej) najczęściej jest nazywany konspektem zajęć. W dalszej czę-
ści tego rozdziału znajdziesz więcej informacji, czym jest i jak jest 
zbudowany konspekt zajęć. 
W swoich przygotowaniach do zajęć, budując scenariusz lekcji, 
uwzględnij również sposób zorganizowania szkoły, w tym obo-
wiązujący podział czasu pracy na godziny lekcyjne. Sprawia to, 
że czas trwania lekcji może być różny w zależności od potrzeb, 
ale nie może być całkowicie dowolny. Zgodnie z polską tradycją 
edukacyjną godzina lekcyjna trwa najczęściej 45 minut i oddzie-
lona jest od innych godzin lekcyjnych krótką pauzą2. Również  
w systemie polskiego szkolnictwa policyjnego zastosowano taki 
sposób planowania zajęć, by czas poświęcony na realizację lekcji 
obejmował co najmniej jedną 45-minutową godzinę dydaktyczną 
lub jej wielokrotność (najczęściej jest to od 2 do 4 godzin dydak-
tycznych). 

STRUKTURA JEDNOSTKI 
LEKCYJNEJ (typowa chronologia)

Lekcja, jako dominująca w andragogice forma nauczania, jest 
uznawana przez wielu autorów za najważniejszy element skom-
plikowanego systemu pracy dydaktycznej oraz umożliwia re-
alizację, w ustalonym czasie i miejscu, jakiegoś zadania (zadań)  
i osiągnięcie wyników dydaktyczno-wychowawczych3 względ-
nie stałej zbiorowości uczniów. Lekcje zatem powinny być zbu-
dowane w zgodzie z ustalonym schematem i posiadać czytelną 
strukturę. Według definicji słownikowej struktura to sposób upo-
rządkowania lub układ, a w odniesieniu do dydaktyki – zespół 
związków między elementami a całością, koniecznych dla funk-
cjonowania bądź istnienia danej całości4. W dużym uogólnieniu 
uporządkowanie to przyczynia się do optymalizacji procesu na-
uczania – uczenia się i w sposób progresywny wpływa na reali-
zację zoperacjonalizowanych celów dydaktycznych zawartych  
w programie nauczania, który stanowi spójną całość. Szczególnie 
ważne jest to w nauczaniu zawodu, gdzie z założenia, ze wzglę-
du na doświadczenie życiowe dorosłych uczestników szkolenia, 
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teoria wprowadzana jest w ograniczonym wymiarze, wyłącz-
nie jako niezbędna podbudowa do kształcenia umiejętności 
praktycznych, a tok lekcji często ma charakter chronologicznie 
ułożonych, mieszanych zabiegów dydaktycznych służących do 
uzyskania wymiernego efektu w postaci obserwowalnego u słu-
chacza zachowania, polegającego na takim wykonaniu czynno-
ści zawodowej, jakie jest zgodne z przyjętym w danym zawodzie 
standardem lub normą.
W szkolnictwie policyjnym struktura lekcji ma ściśle ustaloną po-
stać, niezależnie od przewidywanego toku i przyjętego celu na-
uczania, oraz dzieli się na trzy zasadnicze części, tj. część wstępną, 
lekcję właściwą i część końcową. Podział ten często znajduje swoje 
odzwierciedlenie na przykład w budowie arkusza hospitacji za-
jęć dydaktycznych, stosowanego w ramach sprawowanego przez 
przełożonych nadzoru pedagogicznego.

Struktura lekcji

1. CZĘŚĆ WSTĘPNA, często nazywana organizacyjną, uwzględ-
nia zespół kolejno po sobie następujących czynności wprowa-
dzających uczestników w zasadniczą część lekcji i obejmuje:
• przyjęcie meldunku od dowódcy grupy szkoleniowej;
• sprawdzenie obecności słuchaczy na zajęciach, w odniesie-

niu do ich listy zawartej w dzienniku szkolenia;
• wprowadzenie do dziennika niezbędnych wpisów;
• sprawdzenie tzw. wiedzy wejściowej i ewentualnie umiejęt-

ności uprzednio nabytych przez słuchaczy;
• podanie i objaśnienie tematu zajęć oraz celów kształcenia;
• przedstawienie słuchaczom przebiegu i struktury zajęć,  

a także podanie informacji o szczegółowych wymogach uzy-
skania zaliczenia;

• zainteresowanie słuchaczy tematem i zmotywowanie do ak-
tywności na zajęciach;

• przedstawienie literatury do zajęć.

PAMIĘTAJ, by część wstępna zajęć nie przekraczała 15% 
czasu przeznaczonego na całą lekcję.

2. LEKCJA WŁAŚCIWA polega na podaniu nowego dla słu-
chaczy materiału bądź ćwiczeniu kształconych umiejętności 
zgodnie z przyjętym autorskim scenariuszem lekcji (szcze-
gółowo rozpisanym w konspekcie zajęć). Istotne jest, by cele  
i treści nauczania były zgodne z programem nauczania, a infor-
macje przekazywane słuchaczom – jasne i precyzyjne. Należy 
unikać zbędnych ozdobników językowych i nie komplikować 
tego, co można wytłumaczyć w sposób prosty. Ważną kwestią 
jest dobór adekwatnych do potrzeb środków dydaktycznych 
i prawidłowe (z metodycznego punktu widzenia) korzystanie 
z nich podczas lekcji. Trzeba pamiętać, by lekcja nie była nud-
na, w związku z tym należy we właściwy sposób aktywizować 
słuchaczy i reagować na każdy z objawów znużenia, dostoso-
wując do sytuacji rodzaj zabiegów zapobiegających spadko-
wi tempa lekcji lub pobudzających słuchaczy do wzmożenia 
uwagi i zaangażowania się w przebieg zajęć. Koniecznym za-
biegiem dydaktycznym jest bieżąca kontrola rozumienia na-
uczanych treści lub kształconych umiejętności, np. podczas 
zamykania węzłowych punktów nauczania, oraz bieżąca ocena 
wiedzy/umiejętności słuchaczy, połączona z rozbudowaną in-
formacją zwrotną na temat mocnych i słabych stron wypowie-
dzi lub sposobu prezentacji kształconych umiejętności. Na tę 
część lekcji powinieneś przeznaczyć nie więcej niż 75% czasu 
poświęconego na całość lekcji.

3. CZĘŚĆ KOŃCOWA ma natomiast na celu utrwalenie u słucha-
czy osiągniętego podczas zajęć pożądanego efektu nauczania 
poprzez:
• sprawne podsumowanie całości zajęć,
• przypomnienie zagadnień realizowanych na zajęciach,
• sprawdzenie stopnia przyswojenia treści i/lub kształconych 

umiejętności.
Jeśli jest to uzasadnione dydaktycznie, to w tej części zajęć możesz  
w bardzo zwięzły sposób poinformować słuchaczy o tematyce na-
stępnej lekcji. Na część końcową przeznacz pozostałe 10% czasu lekcji.

KONSPEKT ZAJĘĆ
O przygotowaniu nauczyciela do zajęć powiedzieliśmy w tym roz-
dziale poradnika sporo. Finałowym elementem Twojego indywidual-
nego przygotowania się do zajęć jest jego pisemna forma, nazywana 
konspektem. Konspekt stanowi jedną z postaci autorsko opracowa-
nego planu lekcji, będącego zwięzłym opisem (choć uszczegóło-
wionym i rozbudowanym) przyjętej przez Ciebie do realizacji kon-
cepcji lekcji5. Według słownika pojęcie konspektu najczęściej odnosi 
się znaczeniowo do zarysu, szkicu lub streszczenia np. wykładu czy 
przemówienia. Dobrze przemyślany konspekt ma na celu ułatwienie 
nauczycielowi pracy dydaktycznej poprzez odciążenie jego pamięci. 
Chroni przed przypadkowością lub chaotycznym przekazem treści, 
pomaga pracować chronologicznie i we właściwym tempie. Kon-
spekt jest przygotowywany indywidualnie do konkretnej jednostki 
lekcyjnej, stanowiącej efekt rozkładu materiału nauczania określone-
go programem szkolenia lub nauczania. 
Konspekty zajęć zazwyczaj składają się z dwóch części: ogólnej 
(określanej czasami jako informacyjna lub metryczkowa) oraz 
szczegółowej (przedstawiającej tok lekcji). Część ogólna konspek-
tu obejmuje wskazanie nazwy szkolenia lub kursu, realizowany 
przedmiot, blok tematyczny lub jednostkę modułową i szkolną 
(przy realizacji programów opartych na modułach umiejętności 
zawodowych), cele dydaktyczne lekcji oraz kluczowe punkty na-
uczania, czas trwania lekcji (realizacji konkretnych kluczowych 
punktów nauczania), metody wykorzystywane do realizacji zajęć, 
przewidziane do wykorzystania środki dydaktyczne oraz miejsce 
prowadzenia zajęć lekcyjnych. Opracowując konspekt, musisz 
przede wszystkim przemyśleć sposób dojścia do założonego pro-
gramem celu lub celów zajęć; określ zatem kolejność realizacji oraz 
czas trwania poszczególnych etapów lekcji składających się na jej 
tok. Ten ściśle określony sposób zmierzania do celu zajęć przyjmuje 
postać dokładnego scenariusza opracowywanego w formie tabela-
rycznej bądź opisowej i stanowi tzw. część szczegółową konspektu.  
W zależności od tego, czy zajęcia będą prowadzone metodą słowną 
(podającą), czy też metodą praktyczną innego rodzaju wskazówki 
znajdą się w części szczegółowej.

PRZYGOTOWANIE KONSPEKTU 
ZAJĘĆ REALIZOWANYCH 
METODAMI SŁOWNYMI

W szkoleniu i doskonaleniu zawodowym policjantów szczególnie 
istotne jest ich wszechstronne przygotowanie do wykonywania 
czynności wchodzących w skład wyodrębnionych zadań właści-
wych dla danego zawodu. Nauczanie umiejętnościowe wymaga 
od nauczyciela biegłości w wykonywaniu nauczanych czynności  
i swobodnego operowania wiedzą stanowiącą teoretyczną podsta-
wę omawianego materiału. Teoria w szkoleniu zawodowym reali-
zowanym umiejętnościowo (z uwagi na ekonomicznie uzasadnio-
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ną tendencję do skracania czasu realizacji szkoleń i kursów) stano-
wi podstawę ograniczoną do minimum, niezbędną do opanowania 
czynności zawodowych. W związku z tym znaczna część przygoto-
wania teoretycznego słuchaczy do zajęć z konieczności odbywa się  
w formie samokształcenia, zlecanego przez nauczyciela jako mate-
riał do samodzielnego opanowania w czasie wolnym. Taka formuła 
realizacji zajęć zakłada zatem znaczne nasycenie treści kształce-
nia w przewidzianym na ich realizację przedziale czasowym. To-
też, przygotowując konspekt do zajęć prowadzonych metodami 
słownymi, powinieneś się skupić na umieszczeniu w nim pojęć, 
definicji, poleceń lub zakazów, które będziesz omawiał podczas 
lekcji, oraz na dostosowaniu wskazówek realizacyjnych zawartych 
w „scenariuszu zajęć” do – Twoim zdaniem – optymalnego sposo-
bu przekazu treści umożliwiającego słuchaczowi ich zrozumienie, 
a także zastosowanie w praktyce podczas późniejszego wykony-
wania nauczanych czynności. Istotne jest, by w miarę możliwości 
unikać przesadnego rozdrabniania treści nauczania czy też stoso-
wania skomplikowanych modeli wyobrażeniowych oraz skrajnie 
wyabstrahowanych pojęć. Pamiętaj, by nie silić się na przesadną 
naukowość wypowiedzi, a raczej stosować jasny i zrozumiały język 
przekazu. Ważna jest chronologia omawianych treści i wskazanie 
czasu potrzebnego do ich przekazania. Zabiegi te przyczynią się 
do utrzymania właściwej dynamiki zajęć i pozwolą uniknąć chaosu 
podczas ich prowadzenia. Pamiętaj, że główną cechą konspektu 
jest jego użyteczność i pomocność.
Jako dobry przykład zastosowania powyżej omówionych wskazó-
wek przedstawiamy konspekt zajęć realizowanych metodą wykła-
du, gdzie w trakcie trzygodzinnych zajęć poświęconych posługiwa-
niu się środkami łączności radiowej należy omówić 17 kluczowych 
punktów nauczania, których efektem jest osiągnięcie sześciu celów 
dydaktycznych określonych w programie szkolenia. Przedstawiony 
poniżej konspekt pochodzi z zasobów Zakładu Służby Prewencyj-
nej Centrum Szkolenia Policji.

  
KONSPEKT ZAJĘĆ 

NAZWA KURSU: szkolenie zawodowe podstawowe.
JEDNOSTKA MODUŁOWA: 02 zapewnienie bezpieczeństwa i po-
rządku publicznego w miejscu pełnienia służby oraz podejmowa-
nie interwencji.
JEDNOSTKA SZKOLNA: 01 posługiwanie się środkami łączności 
radiowej.
CEL DYDAKTYCZNY
Po zakończeniu jednostki szkolnej słuchacz będzie umiał:

 � wyjaśnić podstawowe pojęcia dotyczące pracy w sieciach radio-
telefonicznych,

 � omówić zasady pracy w sieciach,
 � obsługiwać radiotelefony wykorzystywane w Policji,
 � nawiązywać łączność i prowadzić korespondencję z użyciem 

kryptonimów indywidualnych,
 � stosować zasady bezpiecznego użytkowania sprzętu łączności 

radiotelefonicznej, 
 � pracować w sieci radiowej.

KLUCZOWE PUNKTY NAUCZANIA
1. Przepisy regulujące pracę w sieciach łączności.
2. Podstawowe pojęcia dotyczące pracy w sieciach radiotelefo-

nicznych (radiotelefon, kryptonim, sygnał radiowy, sygnał taj-
nego dowodzenia).

3. Kanał radiowy (grupa rozmówna). Sposoby oznaczania.
4. Podział kryptonimów (indywidualny, grupowy, okólnikowy, 

alarmowania, współdziałania).

5. Warunki oraz zasady skracania i pomijania kryptonimów.
6. Pojęcie „dane radiowe” oraz elementy wchodzące w jego skład.
7. Pojęcia: „sieć radiowa” i „kierunek radiowy”.
8. Podstawowe systemy pracy (simpleks, duosimpleks, tranking).
9. Zasady ogólne prowadzenia korespondencji.
10. Warunki konieczne do pracy w sieciach radiowych.
11. Nawiązywanie łączności i prowadzenie korespondencji z uży-

ciem kryptonimów indywidualnych.
12. Używanie zwrotu „bez odbioru”.
13. Przekazywanie informacji z użyciem kryptonimu okólnikowego.
14. Nadawanie i odbieranie sygnałów radiowych oraz sygnałów 

tajnego dowodzenia.
15. Zasady obsługi „Tabeli do sprawdzania tożsamości”. 
16. „Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania”.
17. Prawidłowa forma wywołania dowolnego operatora w sieci 

KSWiA.
CZAS REALIZACJI KPN 1–17: 3 x 45 minut.
SPOSÓB REALIZACJI: wykład. 
ŚRODKI DYDAKTYCZNE: komputer, projektor multimedialny, pre-
zentacja.
MIEJSCE REALIZACJI ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH: sala dydaktyczna.
LITERATURA
1. Zarządzenie nr 734 Komendanta Głównego Policji z dnia  

30 lipca 2007 r. w sprawie stosowania środków łączności ra-
diowej, organizacji łączności radiowej oraz sposobu prowa-
dzenia korespondencji radiowej w jednostkach organizacyj-
nych Policji (Dz. Urz. KGP Nr 15).

2. Krajowe Dane Radiowe Policji KDR-P’05 wydane przez Biuro 
Łączności i Informatyki KGP (informacje poufne).

Czynności wstępne: czas ok. 10 minut.
 � przyjęcie meldunku;
 � sprawdzenie obecności;
 � wpisanie tematu do dziennika;
 � podanie i wyeksponowanie tematu;
 � podanie literatury;
 � podanie struktury zajęć.

Na dzisiejszych zajęciach zapoznają się państwo z podstawowymi 
pojęciami dotyczącymi pracy w sieciach radiotelefonicznych. Wspól-
nie wypracujemy definicje pojęć, które pozwolą państwu zrozumieć 
podstawowe zasady prowadzenia korespondencji w systemach łącz-
ności radiotelefonicznej.
Motywowanie
Przepisy prawne w istotny sposób regulują zasady prowadzenia 
korespondencji w systemach, sieciach i kierunkach łączności ra-
diotelefonicznej. Znajomość przepisów jest niezbędna do uzyska-
nia zezwolenia na pracę środkami radiotelefonicznymi w resorcie 
spraw wewnętrznych, jak również pozwala w sposób prawidłowy 
realizować zadania służbowe.
Policja wykorzystuje w szerokim zakresie różne rodzaje łączności,  
w tym zasadniczą rolę odgrywa łączność radiotelefoniczna, bez 
której nie można już sobie wyobrazić pracy współczesnej Poli-
cji. Radiotelefoniczna łączność pomiędzy patrolem a operatorem  
w jednostce (dyżurnym) pozwala uniknąć wielu trudności w służ-
bie. Nie trzeba np. doprowadzić legitymowanej osoby do jednostki  
w celu sprawdzenia, czy nie jest przypadkiem poszukiwana. Nie 
ma potrzeby zatrzymywać kolumny pojazdów, aby przekazać pod-
władnym polecenie dowódcy. Dzięki łączności radiowej akcja ści-
gania sprawcy przestępstwa może być doskonale skoordynowana  
w czasie i przestrzeni poprzez współpracę wielu stałych i ruchomych 
elementów. Efektywność przygotowanej zasadzki może być więk-
sza dzięki współdziałaniu różnych ogniw poprzez łączność radiową. 
Na podstawie tych kilku podanych przykładów można stwierdzić, 
że praca współczesnej Policji bez wykorzystania łączności radiowej 
nie jest możliwa.
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LEKCJA GŁÓWNA /KPN 1–17/  
czas ok. 120 minut 

1. Przepisy regulujące pracę w sieciach łączności.   
Czas ok. 5 minut.
Zarządzenie nr 734 Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 
2007 r. w sprawie stosowania środków łączności radiowej, organi-
zacji łączności radiowej oraz sposobu prowadzenia koresponden-
cji radiowej w jednostkach organizacyjnych Policji.
Krajowe Dane Radiowe Policji KDR-P’05 wydane przez Biuro 
Łączności i Informatyki KGP (informacje poufne).

2. Podstawowe pojęcia dotyczące pracy w sieciach radiote-
lefonicznych (radiotelefon, kryptonim, sygnał radiowy, 
sygnał tajnego dowodzenia). Czas ok. 8 minut.
Radiotelefon – urządzenie elektroniczne składające się z na-
dajnika i odbiornika, przeznaczone do transmisji dwustronnej 
sygnałów akustycznych.
Kryptonim – umowny znak rozpoznawczy korespondenta, 
maskujący jego przynależność służbową, stanowiący jedno-
cześnie indywidualny lub grupowy identyfikator.
Sygnał radiowy – krótki wyrazowy, literowy, cyfrowy lub mie-
szany umowny sygnał oznaczający ściśle określoną informację 
w sieci lub kierunku radiowym.
Sygnał tajnego dowodzenia – sygnał radiowy informujący o za-
kodowanym poleceniu działania, poleceniu zaprzestania działa-
nia lub meldunku.

3. Kanał radiowy (grupa rozmówna). Sposoby oznaczania.  
Czas ok. 7 minut.
Kanał radiowy – tor transmisyjny wykorzystywany do przesyła-
nia informacji za pomocą fal elektromagnetycznych.
Grupa rozmówna, zwana również „grupą” – wydzielony zbiór 
korespondentów radiokomunikacyjnego systemu trankingo-
wego, mających możliwość prowadzenia korespondencji ra-
diowej w danej grupie.

4. Podział kryptonimów (indywidualny, grupowy, okólniko-
wy, alarmowania, współdziałania). Czas ok. 8 minut.
Kryptonim indywidualny lub grupowy – wyrażenia literowo- 
-cyfrowe, cyfrowe lub występujące w postaci słowa logicznego.
Kryptonimy okólnikowe – postać słów logicznych.
Kryptonim alarmowy – postać słów logicznych lub grup cyfrowych.
Kryptonimy współdziałania – postać słów logicznych połączo-
nych z grupami cyfrowymi.

5. Warunki i zasady skracania i pomijania kryptonimów.  
Czas ok. 2 minuty.
Przy łączności pewnej w trakcie wymiany korespondencji w sie-
ci dopuszcza się stosowanie przez operatorów skróconych kryp-
tonimów lub pomijanie kryptonimów i zwrotu „ODBIÓR”.

6. Pojęcie „dane radiowe” oraz elementy wchodzące w ich 
skład. Czas ok. 12 minut.
Dane radiowe – dokument planu organizacji łączności zawie-
rający informacje o używanych przez jednostkę organizacyjną 
Policji: kryptonimach, kanałach i grupach cyfrowych.
Dane radiowe do pracy w sieci radiowej, zwanej dalej „SR”, oraz 
kierunku radiowym, zwanym dalej „KR”, opracowuje właściwy 
kierownik komórki łączności jednostki organizacyjnej Policji 
lub osoba upoważniona przez niego.
W skład danych radiowych wchodzą:

 � numer SR lub KR, kryptonim;
 � nazwa użytkownika SR lub KR;

 � wykaz kanałów roboczych i zapasowych oraz numery pasm 
radiowych, a w łączności trankingowej – numery i nazwy 
grup roboczych;

 � kryptonim i sygnały radiowe.
W skład informacji uzupełniających wchodzą:

 � terminy zmiany danych radiowych;
 � czas i sposób przejścia na kanały lub kryptonimy zapasowe;
 � hasła i klucze do sprawdzania tożsamości korespondentów.

Dane radiowe lub wyciągi z danych radiowych uzupełnia się  
o odpowiednie sygnały rozpoznawcze osób funkcyjnych.
Dane radiowe są dokumentami o charakterze niejawnym.

7. Pojęcia: „sieć radiowa” i „kierunek radiowy”.   
Czas ok. 4 minuty.
Sieć radiowa – zespół trzech lub więcej stacji radiowych utrzy-
mujących ze sobą łączność, pracujących według wspólnych 
danych radiowych.
Kierunek radiowy – sposób organizacji łączności między dwo-
ma stacjami radiowymi według ustalonych danych radiowych.

8. Podstawowe systemy pracy (simpleks, duosimpleks, tran-
king). Czas ok. 8 minut.
Simpleks – sposób pracy radiowej polegający na wykorzysta-
niu jednej częstotliwości, przy którym nadawanie i odbiór od-
bywają się na przemian.
Duosimpleks – sposób pracy radiowej prowadzony przemien-
nie na dwóch różnych częstotliwościach, przy którym nadawa-
nie i odbiór odbywa się na przemian.
Tranking – system łączności radiowej typu dyspozytorskiego, 
zbudowany w oparciu o sieć stacji bazowych, zorganizowany  
w system kanałów rozmownych zwanych grupami rozmów-
nymi. Jest to sposób organizacji łączności radiotelefonicznej 
realizowany automatycznie (programowo), gdzie grupa kana-
łów przydzielona jest dla wszystkich stacji (zarejestrowanych 
w systemie). Łączność w SR (KR) – tutaj: zwanych grupami roz-
mównymi – może być realizowana każdorazowo na innym ka-
nale (każdemu naciśnięciu przycisku PTT towarzyszy przydzie-
lenie przez stację strefową pierwszego wolnego kanału, bez 
ingerencji użytkownika stacji, a uzależnione jest to bezpośred-
nio od przyjętych założeń oraz natężenia „ruchu” w systemie).

9. Zasady ogólne prowadzenia korespondencji.   
Czas ok. 9 minut.
Podczas nawiązywania łączności oraz prowadzenia korespon-
dencji obowiązuje zasada: „Minimum czasu nadawania – mak-
simum treści”. Korespondencję radiową prowadzi się tylko na 
przydzielonych kanałach radiowych.
Nawiązanie łączności polega na wywołaniu i zgłoszeniu się 
na to wywołanie właściwego korespondenta. W przypadku 
wystąpienia wątpliwości co do tożsamości korespondenta 
sprawdza się jego tożsamość według zasad określonych w za-
łączniku nr 2 do instrukcji. O przypadkach braku lub błędnego 
potwierdzenia tożsamości melduje się niezwłocznie bezpo-
średniemu przełożonemu.
Korespondencję radiową prowadzi się w celu:

 � nadawania i odbioru sygnałów radiowych oraz poleceń  
i meldunków;

 � wymiany wiadomości służbowych;
 � nadawania i odbioru telefonogramów w przypadku braku 

łączności telefonicznej.
Poza pracą foniczną w SR i KR dopuszcza się przekazywanie 
sygnałów wykorzystywanych do sterowania przetwornika-
mi elektroakustycznymi, elektromagnetycznymi lub elektro-
optycznymi.
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Transmisja informacji łączami radiotelefonicznymi, np. sygnałów 
telegrafii tonowej, fototelegrafii, sygnałów transmisji danych, 
wymaga zgody Dyrektora Biura Łączności i Informatyki KGP.
Wiadomości stanowiące tajemnicę państwową lub służbową 
przekazuje się za pomocą lub z wykorzystaniem środków łącz-
ności radiowej zapewniających ochronę kryptograficzną:

 � wiadomości oznaczone klauzulą „Ściśle tajne” − tylko w for-
mie zaszyfrowanej;

 � wiadomości oznaczone klauzulą „Tajne” − w formie zaszy-
frowanej lub zakodowanej;

 � wiadomości oznaczone klauzulą „Poufne” − w formie zaszy-
frowanej, zakodowanej lub utajnionej;

 � wiadomości oznaczone klauzulą „Zastrzeżone” − w formie 
zakodowanej lub utajnionej.

Zabrania się nadawania tekstem jawnym stopni służbowych, 
nazwisk osób funkcyjnych oraz nazw i czynności o charakterze 
specjalnym. Wiadomości jawne można ponadto zabezpieczyć 
poprzez stosowanie maskowania korespondencji.
W czasie prowadzenia korespondencji obowiązuje forma 
zwracania się do korespondentów – „Ty”.
Określa się następujący sposób wywoływania korespondenta:

 � głosem;
 � tonem;
 � za pomocą sygnału selektywnego wywoływania;
 � za pomocą skrytego wywołania, w tym w systemie automa-

tycznym.
Podczas wymiany korespondencji radiowej stosuje się nastę-
pujący sposób potwierdzenia jej odbioru:

 � za potwierdzeniem zwrotnym;
 � za pokwitowaniem;
 � bez pokwitowania.

W systemach nadzorowanych komputerowo, z automatycz-
nym znamiennikiem „logo” na żądanie stacji głównej, za po-
kwitowanie uznaje się naciśnięcie przycisku nadawania.
W przypadku braku łączności pewnej przekazywanie korespon-
dencji prowadzi się za pośrednictwem stacji pośredniczącej.
Operatorzy stacji stałych wyposażonych w odpowiednie urządze-
nia realizują połączenia radiowo-telefoniczne między abonenta-
mi sieci radiowych i upoważnionymi abonentami telefonicznymi.
W przypadku stwierdzenia nieprzestrzegania zasad prowadze-
nia korespondencji radiowej przez któregokolwiek z abonen-
tów operator stacji stałej dokonujący połączeń niezwłocznie 
melduje o tym fakcie bezpośredniemu przełożonemu.
W systemach trankingowych i centralach radiowych upoważ-
nienie do połączeń radiowo-telefonicznych jest dokonywane 
przez nadanie odpowiedniego uprawnienia do automatycz-
nego ruchu radiowo-telefonicznego.

10. Warunki konieczne do pracy w sieciach radiowych.   
Czas ok. 5 minut.

11. Nawiązywanie łączności i prowadzenie korespondencji  
z użyciem kryptonimów indywidualnych. Czas ok. 7 minut.
Wywoływanie korespondenta głosem jest dokonywane przez 
nadanie:

 � kryptonimu stacji lub korespondenta – 1 raz,
 � zwrotu „TU” – 1 raz,
 � kryptonimu stacji własnej – 1 raz,
 � zwrotu „ODBIÓR” – 1 raz.

Zgłoszenie się na wywołanie głosem jest dokonywane przez 
nadanie:

 � zwrotu „TU” – 1 raz,
 � kryptonimu stacji własnej – 1 raz,
 � zwrotu „ODBIÓR” – 1 raz.

12. Używanie zwrotu „bez odbioru”. Czas ok. 5 minut.
Zwrot „KONIEC” lub „BEZ ODBIORU” stosuje się jako informację 
całkowitego zakończenia łączności w sieci radiowej. Wyłącze-
nie urządzenia radiowego lub przejście na nasłuch na innym 
kanale następuje po uzyskaniu zezwolenia stacji głównej lub 
na polecenie zakończenia łączności.

13. Przekazywanie informacji z użyciem kryptonimu okólni-
kowego. Czas ok. 10 minut.
Przed nadaniem wiadomości okólnikiem przekazuje się:

 � kryptonim okólnikowy – 1 raz,
 � zwrot „TU” – 1 raz,
 � kryptonim stacji własnej – 1 raz,
 � treść informacji „PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO ODBIORU” – 1 raz.

Uprzedzenie o nadawaniu wiadomości okólnikiem można po-
wtórzyć, stosując zwrot: „ORKAN, TU PM 111-00, PRZYGOTO-
WAĆ SIĘ DO ODBIORU KOMUNIKATU”.
Po upływie około 1 minuty stacja przystępuje do nadania wia-
domości okólnikiem.
W warunkach łączności pewnej przekazywanie krótkich infor-
macji jest dokonywane bez uprzedzenia, 
na przykład: 
„ORKAN, TU PM 111-00, ZATRZYMAĆ NIEBIESKIEGO MERCEDE-
SA O NUMERZE AX 1958, ODBIÓR”.
W przypadku przekazywania wiadomości okólnikiem w wa-
runkach słabej słyszalności treść okólnika powtarza się dwu-
krotnie,
na przykład:
„ORKAN, TU PM 111-00, ZATRZYMAĆ NIEBIESKIEGO MERCEDE-
SA O NUMERZE AX 1958, POWTARZAM, ZATRZYMAĆ NIEBIE-
SKIEGO MERCEDESA O NUMERZE AX 1958, ODBIÓR”.
Wiadomości przekazywanej okólnikiem nie kwituje się, chyba 
że zachodzi konieczność uzyskania jej potwierdzenia. W takim 
przypadku operator stacji nadającej okólnik przed zwrotem 
„ODBIÓR” podaje zwrot: „KWITOWAĆ WEDŁUG KOLEJNOŚCI 
WYWOŁANIA”, a następnie wywołuje stacje według ustalonej 
kolejności,
na przykład:
„ORKAN, TU POLAM 111-00, ZATRZYMAĆ NIEBIESKIEGO MER-
CEDESA O NUMERZE REJESTRACYJNYM AX 1958, KWITOWAĆ 
WEDŁUG KOLEJNOŚCI WYWOŁANIA – „PM 544-21, ODBIÓR”  
– „TU PM 544-21, ZROZUMIAŁEM, ODBIÓR”.
Po usłyszeniu odpowiedzi operator stacji głównej wzywa ko-
lejnego korespondenta do pokwitowania, na przykład: „PM 
544-22, ODBIÓR”.
Gdy obsługujący stację podległą użyje zwrotu „NIE ZROZUMIA-
ŁEM”, operator stacji głównej jest obowiązany do powtórzenia 
treści korespondencji, na przykład: „ORKAN, TU PM 111-00,  
POWTARZAM, ZATRZYMAĆ NIEBIESKIEGO MERCEDESA O NU-
MERZE REJESTRACYJNYM AX 1958, ODBIÓR”.
W sieciach radiowych, których korespondenci są wyposażeni 
w urządzenia przystosowane do transmisji sygnałów selek-
tywnego wywołania, dopuszcza się stosowanie takich sygna-
łów zamiast kryptonimu okólnikowego.

14. Nadawanie i odbieranie sygnałów radiowych oraz sygna-
łów tajnego dowodzenia. Czas ok. 10 minut.
Sygnały tajnego dowodzenia nadaje się bez uprzedniego wy-
wołania korespondenta, w następujący sposób:

 � kryptonim stacji korespondenta – 1 raz,
 � zwrot „TU” – 1 raz,
 � kryptonim stacji własnej – 1 raz,
 � zwrot „UWAGA” sygnał – 2 razy,
 � zwrot „ODBIÓR” – 1 raz.
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W przypadku łączności pewnej nadaje się:
 � zwrot „TU” – 1 raz,
 � kryptonim stacji własnej – 1 raz,
 � sygnał – 1 raz,

na przykład:
„PM 544-21, TU KM 111-00, UWAGA – TORNADO – UWAGA  
– TORNADO – ODBIÓR”, „TU KM 111-00 – TORNADO”.
Odwołanie sygnału tajnego dowodzenia lub innego sygnału 
radiowego nadaje się bezpośrednio po ustaniu przyczyny,  
z której powodu został nadany, w następujący sposób:

 � kryptonim stacji korespondenta – 1 raz,
 � zwrot „TU” – 1 raz,
 � kryptonim stacji własnej – 1 raz,
 � zwrot „UWAGA, ODWOŁUJĘ SYGNAŁ” – 2 razy,
 � zwrot „ODBIÓR” – 1 raz,

na przykład:
„PM 544-21, TU 111-00, UWAGA – ODWOŁUJĘ SYGNAŁ TORNA-
DO – UWAGA, ODWOŁUJĘ SYGNAŁ TORNADO – ODBIÓR”.
Pokwitowanie odebranego sygnału lub jego odwołanie na-
daje się niezwłocznie po jego odebraniu przez powtórzenie 
sygnału,
na przykład:
„TU PM 544-21, ZROZUMIAŁEM – TORNADO – ODBIÓR”,
„TU SATURN, ZROZUMIAŁEM – TORNADO – ODWOŁANE  
– ODBIÓR”.
Odwołania sygnału może dokonać wyłącznie stacja, która go 
nadała, a w szczególnym przypadku stacja nadrzędna wobec 
stacji nadającej.
Nadawanie sygnałów tajnego dowodzenia lub sygnałów alar-
mowych okólnikiem odbywa się zgodnie z zasadami określo-
nymi w § 13 zarządzenia nr 734 Komendanta Głównego Policji 
z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie stosowania środków łączności 
radiowej oraz sposobu prowadzenia korespondencji radiowej 
w jednostkach organizacyjnych Policji.
W przypadku konieczności przekazania wiadomości do okre-
ślonego korespondenta za pośrednictwem innej stacji należy 
nadać do stacji pośredniczącej polecenie przekazania jej do 
stacji docelowej,
na przykład:
„PR 450-00, TU KM 111-00, PRZEKAŻ TR 335-33 POLECENIE  
O ODWOŁANIU POSZUKIWAŃ SAMOCHODU MARKI MERCE-
DES O NUMERZE AX 1958, ODBIÓR”.

15. Zasady obsługi „Tabeli do sprawdzania tożsamości”.  
Czas ok. 5 minut.
W przypadku wystąpienia wątpliwości co do tożsamości ko-
respondenta należy dokonać sprawdzenia jego tożsamości. 
Sprawdzenia dokonuje się w następujący sposób:

 � stacja sprawdzająca po nawiązaniu łączności podaje swój 
kryptonim i polecenie „podaj hasło twojej radiostacji”, po 
czym podaje jedną dowolną parę liczb przeznaczoną dla 
własnego hasła plus dwie dowolne liczby klucza wybrane 
z górnego wiersza tabeli;

 � stacja odpowiadająca podaje swój kryptonim oraz „hasło 
mojej radiostacji jest”, po czym jedną dowolną parę liczb 
przeznaczoną dla własnego hasła, do których dodaje dwie 
odpowiadające w pionie liczby dolnego wiersza klucza  
z tabeli.

16. „Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania”.  
Czas ok. 10 minut.
Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania – sieć radiowa  
w Policji o zasięgu krajowym, służąca do alarmowania, powia-
damiania i współdziałania.

„Krajowa Sieć Współdziałania i Alarmowania”, zwana dalej 
„KSWiA”, służy do:

 � przekazywania sygnałów lub krótkich informacji do stacji 
głównej przez stacje podległe w wypadku niemożności 
szybkiego ich przekazania na kanale roboczym własnej 
sieci;

 � nawiązywania łączności w celu współdziałania lub alarmo-
wania między służbami a jednostkami resortu spraw we-
wnętrznych oraz innymi służbami a jednostkami Policji.

Podjęcie pracy w KSWiA przez wywoływanego operatora sta-
cji głównej jest nadrzędne nad wymianą korespondencji ze 
stacjami, podległymi własnej sieci. Wykorzystywanie KSWiA 
do innych celów niż określone w § 8 ust. 1 zarządzenia nr 734 
Komendanta Głównego Policji z dnia 30 lipca 2007 r. w spra-
wie stosowania środków łączności radiowej oraz sposobu 
prowadzenia korespondencji radiowej w jednostkach orga-
nizacyjnych Policji jest zabronione.
W przypadku uszkodzenia jednego z dwóch radiotelefonów 
stacji głównej prowadzącej stały nasłuch w KSWiA wprowadza 
się następujące zasady postępowania:

 � relacja korespondent sieci własnej – stacja główna:
 – stacja główna informuje korespondentów sieci własnej 

o awarii radiotelefonu i prowadzeniu nasłuchu jedynie 
na kanale KSWiA,

 – w razie potrzeby korespondent sieci własnej wywołuje 
stację główną na kanale KSWiA, stacja główna odpo-
wiada na wywołanie i poleca prowadzenie dalszej kore-
spondencji na kanale roboczym własnej sieci,

 – po zakończeniu wymiany korespondencji stacja główna 
przechodzi ponownie na nasłuch w KSWiA;

 � relacja stacja główna – korespondent sieci własnej:
 – stacja główna informuje korespondentów sieci własnej 

o awarii radiotelefonu i prowadzeniu nasłuchu jedynie 
na kanale KSWiA,

 – w razie potrzeby operator stacji głównej przechodzi na 
kanał roboczy własnej sieci i wywołuje żądanego kore-
spondenta,

 – po zakończeniu wymiany korespondencji stacja główna 
przechodzi ponownie na nasłuch w KSWiA.

17. Prawidłowa forma wywołania dowolnego operatora   
w sieci KSWiA. Czas ok. 5 minut.
Wywołanie głosem w sieci KSWiA odbywa się z użyciem indy-
widualnego kryptonimu żądanej stacji głównej lub sygnału 
KSWiA i dokonuje się przez nadanie:

 � sygnału KSWiA lub kryptonimu indywidualnego żądanej 
stacji – 1 raz,

 � zwrotu „TU” – 1 raz,
 � kryptonimu stacji własnej – 1 raz,
 � zwrotu „ODBIÓR” – 1 raz.

Podsumowanie zajęć – pytania kontrolne. Czas ok. 5 minut.

 � Co to jest radiotelefon?

 � Do czego służy radiotelefon?

 � Co oznaczają poszczególne litery w kryptonimie pełnym?

 � W jakim celu używamy kryptonimów?

 � Co to jest sygnał tajnego dowodzenia i do czego służy?

 � Jak kwitujemy sygnał tajnego dowodzenia?

 � Do czego służy kryptonim okólnikowy?

Podanie tematu następnych zajęć.

PORADNIK 
NAUCZYCIELA POLICYJNEGO■  Przygotowanie nauczyciela do zajęć  ■



132 KWARTALNIK POLICYJNY 4/2018

                             

PRZYGOTOWANIE KONSPEKTU 
ZAJĘĆ REALIZOWANYCH 
METODAMI PRAKTYCZNYMI

Przygotowanie konspektu zajęć realizowanych metodami prak-
tycznymi jest objęte tymi samymi zasadami w zakresie opraco-
wania części informacyjnej co w konspekcie zajęć teoretycznych, 
natomiast główne różnice dotyczą przygotowania części szczegó-
łowej. Tu bowiem musisz najpierw wyobrazić sobie sposób prze-
prowadzenia poszczególnych sekwencji zajęć, a następnie krok po 
kroku opisać stosowane przez siebie zabiegi dydaktyczne, które  
– wchodząc w zakres zastosowanej metody praktycznej – umożli-
wią osiągnięcie zakładanego celu dydaktycznego. 
Zatem ciężar opisowy scenariusza lekcji jest przeniesiony z pojęć, 
definicji czy znaczenia przepisów na praktyczne wskazówki do-
tyczące trybu realizacji zajęć oraz ciągu wymaganych zachowań 
lub konkretnych technik (do zaobserwowania u nauczyciela lub 
słuchacza), które z metodycznego punktu widzenia są konieczne 
do opanowania i utrwalenia konkretnej umiejętności zawodowej 
(zapisanej w zoperacjonalizowanej formie w celu zajęć). Opis ten 
musi być zgodny z chronologią przyjętej metody. Pamiętaj zatem, 
by umieszczone w konspekcie sposoby osiągnięcia celu były mak-
symalnie uproszczone, bezpieczne dla uczestników zajęć i zgodne 
z przyjętą pragmatyką służbową oraz obowiązującymi przepisami. 
Poniżej przedstawiamy przykładowe scenariusze lekcji realizowa-
nych wybranymi metodami praktycznymi. 
Mając na względzie to, że scenariusze te zawierają uogólniony ze-
staw wskazówek i nie są przypisane do żadnego konkretnego te-
matu, podczas ich prezentacji celowo pominęliśmy część informa-
cyjną stanowiącą komplementarną część konspektu, która została 
szczegółowo pokazana przy konspekcie realizowanym metodami 
słownymi. 
Poniższe scenariusze zostały przedstawione w formie tabelarycz-
nej, równie popularnej jak opis linearny.

SPRAWDŹ SAM SIEBIE

Czym jest struktura jednostki lekcyjnej?

Struktura to sposób uporządkowania elementów, w dydaktyce rozu-
miane jako zespół związków między elementami a całością, koniecz-
nych dla funkcjonowania bądź istnienia danej całości. Przyczynia 
się do optymalizacji procesu nauczania-uczenia się i w sposób pro-
gresywny przyczynia się do realizacji zoperacjonalizowanych celów 
dydaktycznych zawartych w programie nauczania, który stanowi 
spójną całość.

Opisz część wstępną zajęć lekcyjnych.

Część wstępna, często nazywana organizacyjną, uwzględnia zespół 
kolejno po sobie następujących czynności wprowadzających uczestni-
ków w zasadniczą część lekcji i obejmuje:

 – przyjęcie meldunku od dowódcy grupy szkoleniowej;
 – sprawdzenie obecności słuchaczy na zajęciach, w odniesieniu do ich 

listy zawartej w dzienniku szkolenia;
 – wprowadzenie do dziennika niezbędnych wpisów;
 – sprawdzenie tzw. wiedzy wejściowej i ewentualnie umiejętności 

uprzednio nabytych przez słuchaczy;

 – podanie i objaśnienie tematu zajęć oraz celów kształcenia;
 – przedstawienie słuchaczom przebiegu i struktury zajęć, a także 

podanie informacji o szczegółowych wymogach uzyskania zali-
czenia;

 – zainteresowanie słuchaczy tematem i zmotywowanie do aktyw-
ności na zajęciach;

 – przedstawienie literatury do zajęć.

Czym jest konspekt zajęć?

Konspekt jest jedną z postaci autorsko opracowanego planu lekcji, bę-
dącego zwięzłym opisem (choć uszczegółowionym i rozbudowanym) 
przyjętej przez nauczyciela do realizacji koncepcji lekcji.

Z czego składa się część ogólna konspektu zajęć?

Część ogólna konspektu obejmuje wskazanie nazwy szkolenia lub 
kursu, realizowany przedmiot, blok tematyczny lub jednostkę mo-
dułową i szkolną (przy realizacji programów opartych na modułach 
umiejętności zawodowych), cele dydaktyczne lekcji oraz kluczowe 
punkty nauczania, czas trwania lekcji (realizacji konkretnych klu-
czowych punktów nauczania), metody wykorzystywane do realizacji 
zajęć, przewidziane do wykorzystania środki dydaktyczne oraz miej-
sce realizacji zajęć lekcyjnych.

1 L. Siachowicz, E. Szymański, Zeszyty metodyczne. Dylematy refleksyjnego 
nauczyciela. Budowa lekcji, Centrum Szkolenia Policji, Legionowo 2001,  
s. 25.

2 W. Okoń, Wprowadzenie do dydaktyki ogólnej, Warszawa 1998, s. 316.
3 W. Okoń, Słownik pedagogiczny, Warszawa 1992, s. 109–110.
4 Tamże, s. 194–195.
5 L. Siachowicz, E. Szymański, Zeszyty metodyczne. Dylematy refleksyjnego 

nauczyciela. Budowa lekcji, s. 25.
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Części lekcji Czynności Uwagi

1. Część wstępna  
(około 15% 
ogólnego  
czasu przezna-
czonego  
na zajęcia).

1.1.	 Czynności	organi-
zacyjne	związane	
ze	sprawdzeniem	
obecności,	przygo-
towaniem	miejsca	
zajęć,	środków	
dydaktycznych.

1.2.	 Sprawdzenie	
wiedzy		
i	umiejętności	
słuchaczy.

1. Po wykonaniu zadań dotyczących organizacji zajęć sprawdź wiedzę i umiejęt-
ności słuchaczy. Skoncentruj się na elementach mających znaczenie podczas 
zajęć, które rozpocząłeś.

2. W celu wywołania aktywności wszystkich uczestników zajęć najpierw sformułuj 
pytanie (zadanie), a następnie wyznacz osobę. Odnieś się do wypowiedzi lub 
zaprezentowanej umiejętności. Twój komentarz jest jednym z elementów ma-
jących wpływ na utrwalanie poprawnych nawyków.

3. Kontrola wiadomości i umiejętności jest dobrą okazją do przypomnienia po-
zostałym uczestnikom zajęć najważniejszych elementów, pozwala także na 
określenie poziomu zrozumienia treści prezentowanych i ćwiczonych podczas 
poprzednich lekcji.

4. Ustaw grupę szkoleniową w sposób, który zapewni wszystkim uczestnikom 
zajęć dokładną obserwację wykonywanych czynności.

1.3.	 Nawiązanie		
i	wprowadzenie,	
zainteresowanie	
tematyką	zajęć.	
Przedstawienie	
literatury.

1. Podczas nawiązania zwróć szczególną uwagę na przydatność elementów, które 
zostaną zaprezentowane podczas zajęć. Posłuż się przykładem, który zilustruje 
słuchaczom, w jakich sytuacjach, podczas jakich zdarzeń określone umiejętno-
ści okazały się przydatne lub ich właściwe opanowanie pomogło interweniu-
jącym w skuteczniejszym działaniu. Możesz wykorzystać przykłady z własnej 
praktyki zawodowej, jak również skorzystać z doniesień prasowych, newslet-
tera, materiałów przekazywanych przez Komendę Główną Policji itp. Przykłady, 
jeżeli to możliwe, powinny odnosić się do najnowszych wydarzeń.

2. Właściwe zaakcentowanie przydatności elementów, które będziesz prezento-
wał podczas zajęć, wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu motywacji uczest-
ników zajęć. Znając możliwości zastosowania określonych technik w praktyce, 
policjanci z pewnością zaangażują się w proces szkolenia. 

2. Część  
zasadnicza 
(około 75% 
ogólnego 
czasu przezna-
czonego  
na zajęcia).

2.1.	 Doskonalenie	
i	utrwalanie	
elementów		
z	poprzednich	
zajęć.

Część zasadniczą rozpocznij od przypomnienia dotychczas prezentowanych 
elementów szkoleniowych – istotnych w kontekście zagadnień, które będą 
przez Ciebie prezentowane w dalszej części zajęć. W przypadku, gdy celem lek-
cji jest kształcenie umiejętności wymiany magazynka metodą ćwiczeń kształ-
cących ruch całościowo, doskonal element szybkiego dobycia broni w sytuacji 
konieczności jej użycia. Stosuj instruktaż, aby zaakcentować elementy mające 
decydujące znaczenie dla skuteczności techniki. W przypadku niezadowalają-
cego stopnia opanowania poprzednio nauczanych elementów zastosuj me-
todę ćwiczeń kształcących ruch częściowo, dzieląc, w zależności od potrzeb, 
technikę na etapy. 

PRZYKŁADOWE SCENARIUSZE ZAJĘĆ REALIZOWANYCH METODAMI PRAKTYCZNYMI
POKAZ I ĆWICZENIA
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2.2.	 Kształcenie	
nowych	
umiejętności		
–	pokaz.

1. Ustaw uczestników zajęć w sposób, który zapewni im możliwość dogodnej ob-
serwacji prezentowanego przez Ciebie ćwiczenia.

2. Wykonaj ćwiczenie w całości, w tempie normalnym, ewentualnie powtórz czyn-
ność.

3. Wykonaj ćwiczenie, dzieląc czynność na zasadnicze, najistotniejsze części  
i jednocześnie – poprzez objaśnienie – skoncentruj uwagę obserwujących ćwi-
czenie na elementach, które decydują o prawidłowym wykonaniu czynności. 
Zwróć uwagę na dwa lub trzy najistotniejsze szczegóły.

4. Powtórnie wykonaj ćwiczenie w tempie zwolnionym, a następnie normalnym.

2.3.	 Kształcenie	
nowych	
umiejętności		
–	ćwiczenia.

1. W zależności od poziomu uczestników zajęć i złożoności ruchu zastosuj jedną  
z opisanych wcześniej metod ćwiczeń. Pamiętaj, że:

 – naśladowcze kopiowanie ruchu instruktora jest skuteczne w nauczaniu pro-
stych ruchów, jednakże mniej skuteczne przy ruchach złożonych;

 – stopniowe przechodzenie od uproszczonego wykonania ruchu do bardziej 
złożonego z zachowaniem zasadniczego schematu szybciej prowadzi do celu 
przy nauczaniu ruchów złożonych;

 – gdy ćwiczenie jest na tyle złożone, że zachodzi konieczność rozłożenia go na 
elementy, wyodrębnij najważniejsze z nich i zleć ich wykonywanie w podziale 
na etapy, stopniowo ograniczaj liczbę etapów;

 – kontroluj na bieżąco poziom wykonywanych zadań i zrozumienie treści szko-
leniowych;

 – w zależności od tematyki zajęć podczas ćwiczeń zwróć uwagę na ustawienie 
ćwiczących, tak aby wykonując poszczególne zadania, zachowali odpowied-
ni dystans, co ogranicza ryzyko kontuzji.

2. W trakcie zajęć, szczególnie w części zasadniczej, pamiętaj, że Twoim zadaniem 
jest przygotowanie policjantów do wykonywania zadań podczas służby, więc 
staraj się kształcić nawyki użytkowe, a nie te, które przydadzą się jedynie w wa-
runkach szkolnych.

3. Kontroluj poziom zrozumienia kształconych umiejętności.

3. Część  
końcowa 
(około 10% 
ogólnego 
czasu przezna-
czonego  
na zajęcia).

3.1.	 Podsumowanie	
lekcji,	ocena	
osiągnięć		
i	aktywności	
uczestników	zajęć.

Podsumuj zajęcia, skoncentruj się na elementach szkoleniowych, które policjanci 
wykonywali najlepiej, oraz wskaż te, które sprawiały najwięcej problemów. Stosuj 
zasadę poglądowości. Pamiętaj, aby ustawienie grupy szkoleniowej zapewniało 
wszystkim uczestnikom zajęć dokładną obserwację wykonywanych czynności.

3.2.	 Utrwalenie,	
sprawdzenie	
poziomu	
zrozumienia	treści	
szkoleniowych	
będących	tematem	
zajęć.

1. Utrwal umiejętności poprzez ponowną prezentację czynności będących te-
matem lekcji. Za pomocą instruktażu podkreśl walory użytkowe i przydatność 
kształconych elementów w praktyce policyjnej. Ustaw grupę szkoleniową  
w sposób, który zapewni wszystkim uczestnikom zajęć dokładną obserwację 
wykonywanych czynności.

2. Podaj temat kolejnych zajęć. 

3.3.	 Czynności	
organizacyjne	
związane		
z	zakończeniem	
lekcji.
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SYMULACJA

Części lekcji Czynności Uwagi

1. Część wstępna  
(około 15% 
ogólnego 
czasu przezna-
czonego  
na zajęcia).

1.1.	 Czynności	organizacyjne	
związane	ze	sprawdzeniem	
obecności,	przygotowa-
niem	miejsca	zajęć,	środ-
ków	dydaktycznych.

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 przygotuj precyzyjne zasady i scenariusz.

1.2.	 Sprawdzenie	wiedzy		
i	umiejętności	słuchaczy.

Sprawdź wiedzę i umiejętności słuchaczy. Skoncentruj się na elementach 
mających znaczenie podczas zajęć, które rozpocząłeś.
W celu wywołania aktywności wszystkich uczestników zajęć najpierw 
sformułuj pytanie (zadanie), a następnie wyznacz osobę. Odnieś się do 
wypowiedzi lub zaprezentowanej umiejętności. Twój komentarz jest rów-
nież jednym z elementów mających wpływ na utrwalanie poprawnych 
nawyków.
Kontrola wiadomości i umiejętności jest okazją do przypomnienia uczest-
nikom zajęć najważniejszych elementów, pozwala także na określenie 
poziomu zrozumienia treści prezentowanych i ćwiczonych podczas po-
przednich zajęć.
W zależności od miejsca realizacji zajęć postaraj się, aby wszyscy uczestnicy 
zajęć mogli dokładnie obserwować wykonywane czynności.

1.3.	 Nawiązanie	i	wprowadze-
nie,	zainteresowanie	tema-
tyką	zajęć.	Przedstawienie	
literatury.

Podczas nawiązania zwróć szczególną uwagę na przydatność elementów, 
które zostaną zaprezentowane w trakcie zajęć. Posłuż się przykładem, który 
zilustruje słuchaczom, w jakich sytuacjach, podczas jakich zdarzeń określone 
umiejętności okazały się przydatne lub ich właściwe opanowanie pomogło-
by interweniującym w skuteczniejszym działaniu. 
Możesz wykorzystać przykłady z własnej praktyki zawodowej, jak również 
skorzystać z doniesień prasowych, newslettera, materiałów przekazywa-
nych przez Komendę Główną Policji itp. Przykłady, jeżeli to możliwe, po-
winny odnosić się do najnowszych wydarzeń.
Właściwe zaakcentowanie przydatności elementów, które będziesz pre-
zentował podczas zajęć, wpłynie pozytywnie na wzrost poziomu moty-
wacji uczestników zajęć. Znając możliwości zastosowania określonych 
technik w praktyce, policjanci z pewnością zaangażują się w proces 
szkolenia. 

2. Część  
zasadnicza  
(około 75% 
ogólnego 
czasu przezna-
czonego  
na zajęcia).

2.1.	 Prezentacja	założenia	ogólne-
go	symulowanego	zdarzenia.

Na tym etapie zajęć wskaż jedynie w bardzo ogólny sposób, czego będzie 
dotyczyć scenka. 

2.2.	Wyznaczenie	osób	
biorących	udział	w	scence		
i	przekazanie	im	ról.

Pamiętaj, aby tylko wyznaczone osoby znały role przewidziane w scena-
riuszu scenki. Obserwatorzy powinni znać jedynie założenia ogólne, nie 
powinni wiedzieć, jak mają się zachować osoby odgrywające poszczegól-
ne role. 
Przedstaw role osobom zaangażowanym w scenkę. Zadania dla akto-
rów powinny być szczegółowe i uwzględniać możliwe zachowania oraz 
dopuszczalne warianty postępowania. Aktorzy muszą się stosować do 
przedstawionych im założeń.
Zadania pozostałych osób biorących udział w scence sformułuj ogólnie.

2.3.	 Przekazanie	poleceń	
obserwatorom.

Podczas gdy osoby odgrywające scenkę zapoznają się ze swoimi zadania-
mi (najlepiej w innym pomieszczeniu), przekaż obserwatorom, na czym 
będzie polegać sytuacja, którą będą obserwować.
Pozostałą grupę obserwatorów możesz podzielić na podgrupy i wyzna-
czyć liderów.
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Postaraj się zapewnić widzom możliwość bezpośredniej obserwacji sceny 
lub pośredniej – za pomocą kamer – na monitorze w sali dydaktycznej. 
Rola widzów obserwujących odgrywaną scenkę jest równie istotna jak 
rola aktorów – podczas omawiania i analizy tego, co miało miejsce pod-
czas odgrywanej sytuacji, każdy 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.
Przekaż obserwatorom obszary, na które powinni zwrócić uwagę. Możesz po-
służyć się tablicą, na której zapiszesz najważniejsze obszary w postaci haseł.

2.4.	Wyjaśnienie	wątpliwości	
w	związku	z	przekazanymi	
zadaniami	(np.	poprzez	
instruktaż).

Podkreśl, że uczestnikom nie wolno wykraczać poza ramy określone sce-
nariuszem symulacji i zasady określone przez prowadzącego – dzięki 
temu szkoleni powinni dążyć do rozwiązania sytuacji w obrębie narzuco-
nych ograniczeń, a nie łamać je, aby osiągnąć cel „na skróty”.

2.5.	 Prezentacja	i	przekazanie	
środków	dydaktycznych.

Przekaż rekwizyty – im bardziej realne, tym lepiej. 

2.6.	 Przygotowanie	miejsca	
na	potrzeby	symulowanej	
scenki.

2.7	 Realizacja	symulowanej	
scenki.

Scenka właściwa powinna trwać około 5 minut. Jeżeli to możliwe, reje-
struj odgrywane zdarzenie. 

2.8.	 Wypowiedź	osób	
odgrywających	role		
w	symulowanej	sytuacji.

Po zakończeniu scenki aktor, który odgrywał główną rolę, odczytuje zało-
żenia i przedstawia swoje odczucia. Następnie swoje założenia odczytują 
pozostałe osoby biorące udział w scence.

2.9.	 Przypomnienie	
założenia	ogólnego	oraz	
poszczególnych	ról.

2.10.	Analiza	wartościująca	
rozwiązań	zastosowanych	
przez	aktorów	i	rozwiązań	
proponowanych	przez	
obserwatorów.

Analiza scenki, ocena poprawności wykonania zadania przeprowadzona na 
podstawie obszarów, które zostały wskazane obserwatorom. 
Wypowiedzi obserwatorów.
Analiza dotyczy ściśle prezentowanej scenki, a nie innych przykładów  
z praktyki.
W przypadku gdy scenka została zarejestrowana, zaprezentuj materiał. 

2.11.	Ocena	stopnia	realizacji	
założonego	celu.

Rozstrzygnij jednoznacznie prawidłowość wykonania czynności, określ 
wzorzec, wskaż prawidłowy algorytm postępowania.

3. Część  
końcowa 
(około 10% 
ogólnego 
czasu przezna-
czonego  
na zajęcia).

3.1.	 Podsumowanie	lekcji,		
ocena	osiągnięć		
i	aktywności	uczestników	
zajęć.

Podsumuj zajęcia, skoncentruj się na elementach szkoleniowych, które 
policjanci wykonywali najlepiej, oraz wskaż te, które sprawiały najwięcej 
problemów. Stosuj zasadę poglądowości. W zależności od miejsca realiza-
cji zajęć postaraj się, aby wszyscy uczestnicy zajęć mogli dokładnie obser-
wować wykonywane czynności.

3.2.	 Czynności	organizacyjne	
związane	z	zakończeniem	
lekcji.

PORADNIK 
NAUCZYCIELA POLICYJNEGO






