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W dniu 14 grudnia 2018 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy 
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji1, zwiększając podstawowe 
uprawnienia policjantów w ten sposób, że poszerzył ich kom-
petencje związane z realizacją niektórych dotychczasowych 
uprawnień i wprowadził nowe, do tej pory niestosowane.  
W obecnym brzmieniu art. 15 ust. 1 tej ustawy określa 9 pod-
stawowych uprawnień policjantów realizowanych wobec oby-
wateli w związku z wykonywaniem czynności wymienionych  
w art. 14, tj.: czynności operacyjno-rozpoznawczych, docho-
dzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych, realizo-
wanych przez Policję w granicach swych zadań, oraz czynności 
wykonywanych na polecenie sądu, prokuratora, organów ad-
ministracji państwowej i samorządu terytorialnego w zakresie,  
w jakim obowiązek ten został określony w odrębnych ustawach. 

Spośród dotychczasowych uprawnień, takich jak le-
gitymowanie, zatrzymanie, przeszukanie osób, nowe-
lizacją została objęta kontrola osobista, przeglądanie 
zawartości bagaży i sprawdzanie ładunku w portach, 
na dworcach oraz w środkach transportu lądowego, 
powietrznego i wodnego. Ponadto ustawodawca wpro-
wadził nowe dodatkowe uprawnienia dla policjantów,  
a mianowicie wydawanie osobom poleceń określonego 
zachowania i sprawdzanie prewencyjne wskazanych  
w przepisach prawnych kategorii osób. 

W rezultacie należy stwierdzić, że dokonane zmiany bardziej 
szczegółowo określiły granice znowelizowanych lub doda-
nych uprawnień, a także sposoby, zasady, tryb i dokumen-
towanie związane z ich realizacją. W ten sposób policjanci 
otrzymali „narzędzia” pozwalające na lepszą skuteczność  
w zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego, bez-
pieczeństwa obywateli i ochrony mienia. Bliższe przedsta-
wienie przedmiotowych uprawnień w niniejszym artykule 
pozwoli zwiększyć wiedzę policjantów i obywateli w tym 
zakresie, a tym samym zapobiec wielu błędom i nieporozu-
mieniom związanych z ich stosowaniem. 

KONTROLA OSOBISTA

W pracy policyjnej zdarzają się sytuacje, które wymagają 
od policjanta szerokiej wiedzy, aby potrafił podjąć szybką 
i trafną decyzję, jakie czynności może i powinien wykonać 
wobec obywatela. To szczegóły decydują o tym, czy może 
on przeprowadzić sprawdzenie prewencyjne, kontrolę oso-
bistą czy przeszukanie osoby. Typowym przykładem takiej 
sytuacji będą czynności w sytuacji ujęcia obywatelskiego 
i przekazania Policji prawdopodobnego sprawcy kradzieży 
artykułów w sklepie. Policjanci wykonujący czynności nie 
zawsze otrzymują dowody kradzieży. Przeważnie jest to na-
granie monitoringu sklepowego lub oświadczenie personelu 
sklepu, że osoba oglądała określone przedmioty lub dotyka-
ła ich, po czym szybko chciała opuścić sklep, gdy już oglą-
danych przedmiotów nie było na półce. Dodatkowo osoba 
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ART. 15 USTAWY O POLICJI

taka swoją tożsamość określa na podstawie oświadczenia 
o danych personalnych, zaprzecza wszystkiemu i odmawia 
zgody na wykonanie jakichkolwiek czynności wobec niej. 
Wtedy często u policjanta pojawia się pytanie: czy może on 
dokonać kontroli osobistej ukierunkowanej na ujawnienie 
przedmiotów zgłaszanych przez personel jako skradzio-
ne, czy powinien wykonać przeszukanie osoby w związku  
z podejrzeniem o popełnienie wykroczenia lub przestęp-
stwa kradzieży? Następnie, gdy będzie miał wątpliwości co 
do tożsamości tej osoby i podejmie decyzję o jej zatrzyma-
niu i przewiezieniu do siedziby komisariatu lub komendy, 
czy nie powinien przeprowadzić sprawdzenia prewencyjne-
go celem znalezienia i odebrania przedmiotów, takich jak 
broń i inne, których użycie ze względu na ich właściwości 
może spowodować zagrożenie dla życia i zdrowia lub bez-
pieczeństwa?  
Aby odpowiedzieć szybko i trafnie na takie i podobne pyta-
nia, konieczna jest aktualna wiedza z zakresu przeprowadza-
nia kontroli osobistej.

Podstawy prawne podjęcia i realizacji kontroli osobistej 
zawiera art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy o Policji2, w myśl 
którego jest ona przeprowadzana wobec obywatela:
a) w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popeł-

nienia czynu zabronionego pod groźbą kary,
b) w celu znalezienia: 

 – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów 
mogących służyć do popełnienia czynu zabro-
nionego pod groźbą kary lub 

 – przedmiotów, których posiadanie jest zabro-
nione, lub mogących stanowić dowód w po-
stępowaniu prowadzonym w związku z realiza-
cją zadań, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 
2, 3a, 4, 4a, 6 i 7, oraz przepisów innych ustaw 
określających zadania Policji lub 

 – przedmiotów podlegających przepadkowi w przy-
padku uzasadnionego przypuszczenia posiadania 
przez osobę broni lub takich przedmiotów lub 
uzasadnionego przypuszczenia ich użycia do 
popełnienia czynu zabronionego pod groźbą kar. 

Pełne zrozumienie tak określonej podstawy prawnej wy-
maga zdefiniowania wyrażenia „w razie istnienia uzasad-
nionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego pod 
groźbą kary”, a ściślej ujmując wyrażeń: „uzasadnione 
podejrzenie” i „czyn zabroniony”. Pierwsze z nich jest 
definiowane w literaturze przedmiotu jako wewnętrzne 
przekonanie policjanta oparte na dowodach lub poszlakach 
(faktach niebędących dowodami) oraz doświadczeniu ży-
ciowym i zawodowym, wskazujących, że określona osoba 
w konkretnej sytuacji mogła dokonać czynu zabronionego 
i najprawdopodobniej go dokonała3. Natomiast „czyn za-
broniony” – to zachowanie osoby o znamionach określo-
nych w ustawie karnej4, mające postać przestępstwa lub 
wykroczenia.
Zasady i sposób realizacji tego uprawnienia określa art. 15d 
ustawy o Policji. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu kontrola oso-
bista polega na sprawdzeniu:

1) zawartości odzieży i obuwia osoby poddawanej kontroli 
osobistej, zwanej dalej ,,osobą kontrolowaną’’ i przedmio-
tów, które znajdują się na jej ciele, bez odsłaniania przy-
krytej odzieżą powierzchni ciała; 

2) zawartości podręcznego bagażu oraz innych przedmiotów, 
które posiada przy sobie osoba kontrolowana;

3) zawartości odzieży i obuwia osoby kontrolowanej i przed-
miotów, które znajdują się na jej ciele, z odsłonięciem 
przykrytych odzieżą powierzchni ciała w celu oraz w za-
kresie niezbędnym do odebrania broni lub przedmiotów, 
o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, w przypadku gdy 
ujawniono ich posiadanie przez osobę kontrolowaną pod-
czas sprawdzenia, o którym mowa w pkt 1 lub 2 i gdy do 
ich odebrania nie jest wystarczające zastosowanie czynno-
ści określonych w pkt 1 i 2;

4) jamy ustnej, nosa, uszu oraz włosów osoby kontrolowanej;
5) miejsc intymnych osoby kontrolowanej, w szczególnie 

uzasadnionych przypadkach.
Przepisy prawne nakładają na osobę kontrolowaną obowiązek 
umożliwienia policjantom dokonania czynności objętych kon-
trolą osobistą5.
Sprawdzenia, o którym mowa w art. 15d ust. 1 pkt 1–3 usta-
wy o Policji, policjant może dokonać wzrokowo, manualnie 
lub z wykorzystaniem psa służbowego lub środków technicz-
nych niezbędnych do wykrywania materiałów i urządzeń, 
których posiadanie jest zabronione, w szczególności broni, 
materiałów wybuchowych, środków odurzających, substan-
cji psychotropowych i ich prekursorów. Natomiast spraw-
dzenie, o którym mowa w art. 15d ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy  
o Policji – policjant powinien wykonać wzrokowo lub manu-
alnie6. Sprawdzenie manualne polega na zbadaniu zawarto-
ści odzieży osoby poprzez dotykanie jej opuszkami palców. 
Podczas wykonywania tej czynności policjanci wykazują da-
leko idącą ostrożność i zanim sprawdzą tą metodą kieszenie 
osoby, rozchylają je palcami i zaglądają, czy nie ma w nich 
niebezpiecznych ostrych przedmiotów (np. igieł, skalpeli 
itp.), natomiast w sytuacji stwierdzenia, że osoba może być 
chora zakaźnie, do takiego sprawdzenia wykorzystują przed-
mioty wyposażenia służbowego, jak: futerał od kajdanek lub 
notatnik, aby poprzez dotykanie takimi przedmiotami odzie-
ży osoby ustalić, czy nie znajdują się w niej ostre, niebez-
pieczne i ewentualnie zakażone rzeczy. Czynności kontroli 
osobistej policjant powinien dokonać w sposób możliwie 
najmniej naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej 
oraz w zakresie niezbędnym w danych okolicznościach do 
zrealizowania celu dokonywanej kontroli7. Podczas spraw-
dzenia, o którym mowa w art. 15d ust. 1 pkt 3 i 5 ustawy  
o Policji, osoba kontrolowana powinna być częściowo 
ubrana. Policjant najpierw sprawdza część odzieży, a przed 
sprawdzeniem kolejnej części umożliwia osobie kontrolowa-
nej włożenie odzieży już sprawdzonej8.
Prawidłowe przeprowadzenie kontroli osobistej wymaga od 
policjanta realizacji czynności zgodnie z trybem (algorytmem) 
określonym w art. 15d ustawy o Policji, a mianowicie poli-
cjant ten:
1) w chwili przystąpienia do czynności związanych z kontro-

lą osobistą podaje swój stopień, imię i nazwisko w sposób 
umożliwiający odnotowanie tych danych, a policjant nie-
umundurowany, na żądanie osoby kontrolowanej, okazać 
również legitymację służbową w taki sposób, aby osoba 
kontrolowana miała możliwość odczytać i zanotować numer 
i organ, który wydał legitymację oraz nazwisko policjanta;
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2) podaje podstawę prawną i przyczynę podjęcia kontroli 
osobistej;

3) legitymuje osobę kontrolowaną oraz inne osoby, jeżeli 
uczestniczą w czynności;

4) może wezwać osobę kontrolowaną do dobrowolnego wyda-
nia przez nią broni lub innych niebezpiecznych przedmio-
tów mogących służyć do popełnienia czynu zabronionego 
pod groźbą kary lub przedmiotów mogących stanowić do-
wód w postępowaniu prowadzonym w związku z realizacją 
zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, lub podlegają-
cych przepadkowi oraz może żądać opróżnienia przez osobę 
kontrolowaną kieszeni, innych części odzieży lub przedmio-
tów znajdujących się na ciele osoby kontrolowanej lub przez 
nią posiadanych, jak również może żądać przyjęcia przez 
osobę kontrolowaną odpowiedniej pozycji ciała w sposób 
umożliwiający sprawdzenie miejsc intymnych;

5) ma obowiązek odebrać osobie kontrolowanej broń lub 
inne niebezpieczne przedmioty mogące służyć do popeł-
nienia czynu zabronionego pod groźbą kary albo przed-
mioty, których posiadanie jest zabronione lub przedmioty 
mogące stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym  
w związku z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 
ust. 1 pkt 5, lub podlegające przepadkowi; w przypad-
ku gdy przedmioty ujawnione w wyniku kontroli oso-
bistej stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia 
lub mienia, policjant, w granicach dostępnych środków, 
niezwłocznie podejmuje czynności ochronne, a w szcze-
gólności zabezpiecza miejsce zagrożone przed dostępem 
osób postronnych oraz powiadamia dyżurnego właściwej 
miejscowo jednostki organizacyjnej Policji o konieczności 
zarządzenia działań usuwających to niebezpieczeństwo9;

6) powinien sprawdzić, czy informacje o osobie kontrolowa-
nej, przedmiotach lub dokumentach posiadanych przez tę 
osobę są przetwarzane w zbiorach danych prowadzonych 
przez Policję lub w dostępnych Policji krajowych i mię-
dzynarodowych systemach informacyjnych, w których 
przetwarza się informacje, w tym dane osobowe, o oso-
bach podejrzanych o popełnienie przestępstw, osobach za-
ginionych lub osobach poszukiwanych w związku z ochro-
ną bezpieczeństwa i porządku publicznego lub w których 
przetwarza się informacje o skradzionych lub utraconych 
dokumentach lub przedmiotach w celu ich odnalezienia;

7) pobiera niezbędne dane osobowe osoby kontrolowanej lub 
innych osób, jeżeli uczestniczą w czynności, oraz dane doty-
czące posiadanych przez osobę kontrolowaną dokumentów  
i podlegających sprawdzeniu przedmiotów, w tym dane 
związane z tymi przedmiotami lub utrwalone na tych do-
kumentach;

8) może odstąpić od wykonywania czynności, o których 
mowa w pkt 1 i 3, w przypadku gdy czynności te zostały 
wykonane przez policjanta bezpośrednio przed przystąpie-
niem do dokonania kontroli osobistej w ramach realizacji 
innych uprawnień określonych w art. 15, w szczególności 
w związku z legitymowaniem osoby10.

Po zakończeniu kontroli osobistej policjant poucza osobę kon-
trolowaną o prawie do złożenia zażalenia do sądu rejonowego 
właściwego ze względu na miejsce dokonania kontroli osobistej 
oraz o prawie do żądania sporządzenia protokołu kontroli oso-
bistej. Zażalenie składa się w terminie 7 dni za pośrednictwem 
właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji, która 
niezwłocznie przekazuje je do sądu rejonowego, w celu zbada-
nia zasadności, legalności oraz prawidłowości dokonania kon-

troli osobistej. Do tej kwestii stosuje się odpowiednio przepisy 
rozdziału 50 Kodeksu postępowania karnego11. W przypadku 
stwierdzenia bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości 
dokonania kontroli osobistej, sąd zawiadamia o tym prokuratora 
i kierownika jednostki organizacyjnej Policji nadrzędnej nad jed-
nostką organizacyjną Policji, w której pełni służbę policjant, któ-
ry dokonał kontroli osobistej12. Gdy osoba kontrolowana zgłosiła 
żądanie sporządzenia protokołu kontroli osobistej bezpośrednio 
po jej dokonaniu, policjant ma obowiązek sporządzić protokół, 
który powinien zawierać elementy wskazane w ustawie o Poli-
cji13. Protokół kontroli osobistej sporządza się także w przypadku, 
gdy w toku kontroli znaleziono broń lub przedmioty, o których 
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 (tj. niebezpieczne przedmioty mogące 
służyć do popełnienia czynu zabronionego, przedmioty, których 
posiadanie jest zabronione, lub mogących stanowić dowód w po-
stępowaniu prowadzonym w związku z realizacją ustawowych 
zadań, lub przedmioty podlegające przepadkowi)14. Jeżeli w toku 
kontroli osobistej nie znaleziono broni lub przedmiotów, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, lub osoba kontrolowana nie 
zgłosiła żądania sporządzenia protokołu kontroli, kontrolę osobi-
stą dokumentuje się w dokumentacji służbowej (np. w notatniku 
służbowym, notatce urzędowej), określając datę, czas, miejsce  
i przyczynę jej dokonania, dane osób w niej uczestniczących oraz 
rodzaj i wynik czynności, a także informację o pouczeniu osoby 
kontrolowanej o prawie do złożenia zażalenia do sądu i do żąda-
nia sporządzenia protokołu kontroli osobistej15.
Zasadą jest, że kontroli osobistej dokonuje policjant tej samej 
płci, co osoba kontrolowana, w miejscu niedostępnym dla osób 
postronnych w czasie wykonywania kontroli16. Wyjątek od tej 
zasady ma miejsce w przypadku, gdy kontrola osobista musi 
być dokonana niezwłocznie, w szczególności ze względu na 
okoliczności mogące stanowić zagrożenie życia lub zdrowia 
ludzkiego lub mienia, wówczas może jej dokonać policjant płci 
odmiennej niż osoba kontrolowana, także w miejscu, które nie 
spełnia warunków miejsca niedostępnego dla osób postronnych 
w czasie wykonywania kontroli, w sposób możliwie najmniej 
naruszający dobra osobiste osoby kontrolowanej17. Podczas 
kontroli osobistej może być obecna osoba przybrana przez do-
konującego czynności, a w przypadku gdy nie uniemożliwi to 
przeprowadzenia kontroli osobistej albo nie utrudni jej przepro-
wadzenia w istotny sposób, podczas kontroli osobistej może 
być obecna także osoba wskazana przez osobę kontrolowaną18.

PRZEGLĄDANIE ZAWARTOŚCI BAGAŻY  
I SPRAWDZANIE ŁADUNKU W PORTACH  
I NA DWORCACH ORAZ W ŚRODKACH 
TRANSPORTU LĄDOWEGO, 
POWIETRZNEGO I WODNEGO

Podobnie jak w przypadku kontroli osobistej podstawą praw-
ną przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków  
w portach i na dworcach oraz w środkach transportu lądowe-
go, powietrznego i wodnego jest art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy  
o Policji, zgodnie z którym uprawnienie to jest przeprowadza-
ne wobec obywatela:
a) w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia 

czynu zabronionego pod groźbą kary,
b) w celu znalezienia: 

 – broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogą-
cych służyć do popełnienia czynu zabronionego pod 
groźbą kary lub 
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 – przedmiotów, których posiadanie jest zabronio-
ne, lub mogących stanowić dowód w postępowa-
niu prowadzonym w związku z realizacją zadań,  
o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3a, 4, 4a, 6  
i 7, oraz przepisów innych ustaw określających zadania 
Policji lub 

 – przedmiotów podlegających przepadkowi w przypadku 
uzasadnionego przypuszczenia posiadania przez osobę 
broni lub takich przedmiotów lub uzasadnionego przy-
puszczenia ich użycia do popełnienia czynu zabronione-
go pod groźbą kary.

Przeglądanie zawartości bagaży lub sprawdzanie ładun-
ków w portach i na dworcach oraz w środkach transpor-
tu lądowego, powietrznego i wodnego polega na:

 ▪ wzrokowej i manualnej kontroli zawartości bagaży 
lub ładunków, w tym manualnym sprawdzeniu ła-
dunków, elementów konstrukcyjnych bagaży oraz 
znajdujących się w nich przedmiotów;

 ▪ sprawdzeniu bagaży i ładunków z wykorzystaniem psa 
służbowego lub z wykorzystaniem środków technicz-
nych niezbędnych do wykrywania materiałów i urzą-
dzeń zabronionych, w szczególności broni, materia-
łów wybuchowych, środków odurzających, substancji 
psychotropowych i ich prekursorów19.

Uprawnienie to wykonuje się w obecności posiadacza bagaży lub 
ładunków, a w przypadku gdy nie można ustalić posiadacza baga-
ży lub ładunków lub w przypadku jego nieobecności – w obecno-
ści przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskie-
go20. W przypadku bagaży lub ładunków przyjętych do przewozu 
omawiane czynności wykonuje się wyłącznie w obecności 
przedstawiciela przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego21.  
W sytuacji gdy brak jest możliwości zapewnienia natychmiasto-
wej obecności posiadacza bagaży lub ładunków, przedstawiciela 
przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego, policjant może 
wykonać omawiane czynności bez ich obecności, jeżeli z posiada-
nych informacji wynika, że zwłoka może spowodować zagrożenie 
życia lub zdrowia ludzkiego lub mienia, albo gdy istnieje uzasad-
niona obawa zniszczenia bądź utracenia przedmiotów mogących 
stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym w związku  
z realizacją zadań, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5 ustawy 
o Policji (zadania określone w art. 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3a, 4, 4a, 6  
i 7 ustawy o Policji oraz przepisach innych ustaw), lub podlega-
jących przepadkowi22.
Policjant w związku z realizacją czynności przeglądania za-
wartości bagaży lub sprawdzania ładunków (…) ma prawo 
żądania udostępnienia bagaży lub przewożonych ładunków, 
w tym otwarcia bagażnika oraz udostępnienia przestrzeni 
bagażowej w środkach komunikacji do przejrzenia, wyjęcia 
przewożonych bagaży lub ładunków oraz otwarcia i pokaza-
nia ich zawartości23. Natomiast osoby, do których kieruje to 
żądanie, tj. posiadacz bagaży lub ładunków, przedstawiciel 
przewoźnika, spedytora lub agenta morskiego, są obowią-
zane udostępnić policjantowi bagaż lub ładunek do przej-
rzenia lub sprawdzenia, w tym wykonać czynności objęte 
przedmiotowym żądaniem24. Policjant powinien pamiętać, 
że czynności przeglądania zawartości bagaży lub spraw-

dzania ładunków (…) należy wykonać w miarę możliwości  
w sposób niepowodujący uszkodzenia przeglądanych bagaży 
lub ładunków25.
Podczas przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładun-
ków (…) policjant stosuje odpowiednio tryb (algorytm) określony 
dla czynności kontroli osobistej. Ma zatem obowiązek odebrać 
osobom objętym tymi czynnościami broń lub inne niebezpieczne 
przedmioty mogące służyć do popełnienia czynu zabronionego 
pod groźbą kary albo przedmioty, których posiadanie jest zabro-
nione, lub przedmioty mogące stanowić dowód w postępowaniu 
prowadzonym w związku z realizacją zadań, o których mowa  
w art. 15 ust. 1 pkt 5, lub podlegające przepadkowi. W przypad-
ku gdy przedmioty ujawnione w wyniku przeglądania zawartości 
bagaży lub sprawdzania ładunków (…) stwarzają niebezpieczeń-
stwo dla życia, zdrowia lub mienia, policjant, w granicach do-
stępnych środków, niezwłocznie podejmuje czynności ochronne,  
a w szczególności zabezpiecza miejsce zagrożone przed dostępem 
osób postronnych oraz powiadamia dyżurnego właściwej miej-
scowo jednostki organizacyjnej Policji o konieczności zarządzenia 
działań usuwających to niebezpieczeństwo26.
Po zakończeniu wykonywania czynności przeglądania zawarto-
ści bagaży lub sprawdzania ładunków (…) policjant poucza po-
siadacza bagaży lub ładunków lub przedstawiciela przewoźnika, 
spedytora lub agenta morskiego, w obecności którego dokonano 
tych czynności, o prawie do złożenia zażalenia do sądu rejonowe-
go właściwego ze względu na miejsce dokonania czynności oraz 
o prawie do żądania sporządzenia protokołu dokonanych czyn-
ności27. Zażalenie składa się w terminie 7 dni za pośrednictwem 
właściwej miejscowo jednostki organizacyjnej Policji, która nie-
zwłocznie przekazuje je do sądu rejonowego w celu zbadania za-
sadności, legalności oraz prawidłowości dokonania ww. czynno-
ści28. Do tej kwestii stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 50  
Kodeksu postępowania karnego29. W przypadku stwierdzenia 
bezzasadności, nielegalności lub nieprawidłowości dokonania 
przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków (…) 
sąd zawiadamia o tym prokuratora i kierownika jednostki orga-
nizacyjnej Policji nadrzędnej nad jednostką organizacyjną Poli-
cji, w której pełni służbę policjant, który dokonał te czynności30. 
Gdy osoba objęta czynnościami przeglądania zawartości bagaży 
lub sprawdzania ładunków (…) zgłosiła żądanie sporządzenia 
protokołu ich przeprowadzenia bezpośrednio po ich dokonaniu, 
policjant ma obowiązek sporządzić protokół, który powinien 
zawierać odpowiednio elementy wskazane w ustawie o Poli-
cji31. Protokół przeglądania zawartości bagaży lub sprawdzania 
ładunków (…) sporządza się także w przypadku, gdy w toku 
tych czynności znaleziono broń lub przedmioty, o których mowa  
w art. 15 ust. 1 pkt 5 (tj. niebezpieczne przedmioty mogące słu-
żyć do popełnienia czynu zabronionego, przedmioty, których 
posiadanie jest zabronione, lub mogące stanowić dowód w po-
stępowaniu prowadzonym w związku z realizacją ustawowych 
zadań, lub przedmioty podlegające przepadkowi)32. W przy-
padku gdy w toku przeglądania zawartości bagaży lub spraw-
dzania ładunków (…) nie znaleziono broni lub przedmiotów,  
o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, lub w przypadku gdy 
osoba objęta tymi czynnościami nie zgłosiła żądania sporządze-
nia protokołu z ich dokonania, czynności te dokumentuje się  
w dokumentacji służbowej, określając datę, czas, miejsce i przy-
czynę ich dokonania, dane osób w nich uczestniczących oraz 
rodzaj i wynik tych czynności, a także informację o pouczeniu 
osoby objętej tego rodzaju czynnościami o prawie do złożenia 
zażalenia do sądu i do żądania sporządzenia protokołu przeglą-
dania zawartości bagaży lub sprawdzania ładunków (…)33.
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SPRAWDZENIE PREWENCYJNE

Podstawą prawną sprawdzenia prewencyjnego jest art. 15 ust. 1  
pkt 9 ustawy o Policji, zgodnie z którym uprawnienie to jest 
realizowane wobec obywateli w celu ochrony przed bezpraw-
nymi zamachami na życie lub zdrowie osób lub mienie lub 
w celu ochrony przed nieuprawnionymi działaniami skutku-
jącymi zagrożeniem życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa  
i porządku publicznego lub: 

a) zapobiegania zdarzeniom o charakterze terrorystycz-
nym – wobec osób w związku z ich dostępem na teren 
obiektów lub obszarów ochranianych przez Policję lub 
w związku z zabezpieczeniem przez Policję imprez ma-
sowych lub zgromadzeń, bagaży lub przedmiotów po-
siadanych przez te osoby, a także środków transportu 
lądowego, powietrznego lub wodnego lub pojazdów, 
którymi się poruszają w związku z dostępem do tych 
obiektów lub obszarów, 

b) znalezienia i odebrania przedmiotów, których użycie ze 
względu na ich właściwości może spowodować zagro-
żenie życia lub zdrowia lub bezpieczeństwa przeprowa-
dzonych czynności wobec osób: 
 – doprowadzanych przez Policję na polecenie lub za-

rządzenie uprawnionego organu lub w związku z re-
alizacją czynności określonych przepisami prawa lub 
osób w stanie nietrzeźwości doprowadzanych przez 
Policję w celu wytrzeźwienia do siedziby jednostki 
organizacyjnej Policji lub innego miejsca określone-
go przepisami prawa lub wskazanego przez upraw-
niony organ, na polecenie lub zarządzenie którego 
dokonuje się doprowadzenia, w tym osób doprowa-
dzanych umieszczonych w jednostkach organizacyj-
nych Policji w pomieszczeniach dla osób zatrzyma-
nych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 

 – zatrzymywanych w przypadkach określonych  
w art. 15 ust. 1 pkt 2–3 ustawy o Policji, osób za-
trzymanych, przyjmowanych do jednostek organi-
zacyjnych Policji do pomieszczeń dla osób zatrzy-
manych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, 
pokoi przejściowych, tymczasowych pomiesz-
czeń przejściowych lub policyjnych izb dziecka  
lub umieszczanych w tych pomieszczeniach, 

 – pozbawionych wolności, w tym przebywających  
w zakładach karnych, aresztach śledczych, zakła-
dach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, po-
licyjnych izbach dziecka lub innych ośrodkach dla 
nieletnich, a także osób skazanych lub tymczaso-
wo aresztowanych przekazywanych na podstawie 
umów międzynarodowych, podczas wykonywania 
w stosunku do tych osób przez Policję, na polecenie 
sądu lub prokuratora, czynności polegających na 
przemieszczaniu tych osób w związku z wykonywa-
niem czynności procesowych lub innych czynności 
określonych przez sąd lub prokuratora.

Przy czym osobie, o której mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. a 
(osobie próbującej dostać się na teren obiektów lub obsza-
rów ochranianych przez Policję lub w związku z zabezpie-
czeniem przez Policję imprez masowych lub zgromadzeń), 
odmawiającej poddania się sprawdzeniu prewencyjnemu 
można odmówić wstępu na teren obiektów lub obszarów 
ochranianych przez Policję lub na imprezę masową zabez-
pieczaną przez Policję, jak również uniemożliwić udział  
w zgromadzeniu34.
Sprawdzenie prewencyjne polega na manualnej kontroli 
osoby, zawartości jej odzieży oraz przedmiotów znajdują-
cych się na jej ciele lub przez nią posiadanych; kontroli za 
pomocą środków technicznych niezbędnych do wykrywania 
materiałów i urządzeń niebezpiecznych lub których posia-
danie jest zabronione, w szczególności broni, materiałów 
wybuchowych, środków odurzających, substancji psychotro-
powych i ich prekursorów; sprawdzeniu biochemicznym lub  
z wykorzystaniem psa służbowego w zakresie niezbędnym do 
realizacji celu podejmowanych czynności w danych okolicz-
nościach oraz w sposób możliwie najmniej naruszający dobra 
osobiste osoby, wobec której czynności są wykonywane35.  
W przypadku gdy w stosunku do osób, o których mowa  
w art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. a, tj. osób w związku z ich dostępem 
na teren obiektów lub obszarów ochranianych przez Policję 
lub w związku z zabezpieczeniem przez Policję imprez ma-
sowych lub zgromadzeń, osób doprowadzonych w związku  
z realizacją czynności określonych przepisami prawa lub osób 
doprowadzanych przez Policję w celu wytrzeźwienia, o któ-
rych mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. b tiret pierwsze, tj. osób  
w stanie nietrzeźwości, zaistniały przesłanki do przeprowa-
dzenia kontroli osobistej, policjant ma prawo wykonać zamiast 
sprawdzenia prewencyjnego kontrolę osobistą na zasadach  
i w sposób określony w art. 15d ustawy o Policji36. Natomiast 
nie jest możliwa sytuacja, w której policjant po rozpoczęciu 
kontroli osobistej, przerwie ją i zamiast tej czynności wykona 
sprawdzenie prewencyjne. Przeszkodą do stosowania takiego 
rozwiązania jest znacznie szerszy zakres ingerencji w prywat-
ność, a nawet intymność osoby objętej kontrolą osobistą niż  
w przypadku sprawdzenia prewencyjnego. W przypadku gdy 
w toku sprawdzenia prewencyjnego osób zatrzymanych, do-
prowadzonych lub konwojowanych, o którym mowa w art. 15 
ust. 1 pkt 9 lit. b, ujawniono broń lub przedmioty, o których 
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, sprawdzenie to traktuje się jako 
kontrolę osobistą oraz stosuje się odpowiednio przepisy regu-
lujące jej realizację37.
W stosunku do osób zatrzymanych, doprowadzanych lub konwo-
jowanych sprawdzenie prewencyjne może polegać również na:
1) żądaniu zdjęcia przez osobę odzieży i obuwia,
2) zdjęciu osobie odzieży i obuwia w przypadku niewykona-

nia żądania dobrowolnego ich zdjęcia,
3) dokonaniu oględzin ciała tych osób oraz sprawdzeniu zdję-

tej odzieży i obuwia, w tym z wykorzystaniem środków 
technicznych niezbędnych do wykrywania materiałów 
i urządzeń niebezpiecznych lub których posiadanie jest 
zabronione, w szczególności broni, materiałów wybucho-
wych, środków odurzających, substancji psychotropowych 
i ich prekursorów, w zakresie niezbędnym do realizacji 
celu podejmowanych czynności w danych okolicznościach 
oraz w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobi-
ste osoby, wobec której czynności są wykonywane,

4) żądaniu wydania oraz oddania do depozytu lub w celu za-
jęcia lub zabezpieczenia: 
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a) środków płatniczych i przedmiotów wartościowych, 
dokumentów tożsamości, środków łączności oraz urzą-
dzeń technicznych służących do rejestrowania i odtwa-
rzania informacji, 

b) przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie życia 
lub zdrowia lub bezpieczeństwa osoby poddanej spraw-
dzeniu prewencyjnemu lub innych osób albo bezpie-
czeństwa przeprowadzanych czynności, w tym broni 
lub innych niebezpiecznych przedmiotów mogących 
służyć do popełnienia przestępstwa lub wykroczenia 
lub przedmiotów mogących stanowić dowód w postę-
powaniu prowadzonym w związku z realizacją zadań,  
o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 5, lub podlegających 
przepadkowi, 

c) przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla po-
rządku lub bezpieczeństwa osoby znajdującej się w po-
mieszczeniu dla osób zatrzymanych lub doprowadzo-
nych w celu wytrzeźwienia, w pokoju przejściowym, 
w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym lub  
w policyjnej izbie dziecka, w szczególności przedmio-
tów posiadających ostre krawędzie lub zakończenie, 
środków służących do obezwładniania, dopuszczo-
nych do obrotu produktów leczniczych, produktów 
zawierających alkohol, sznurowadeł, pasków, szali-
ków, zapałek, zapalniczek lub innych przedmiotów, 
których wymiary lub ilość naruszają ustalony porzą-
dek bądź bezpieczeństwo pobytu w pomieszczeniu 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, w pokoju przejściowym, w tymczaso-
wym pomieszczeniu przejściowym lub w policyjnej 
izbie dziecka, 

5) odebraniu przedmiotów, o których mowa w pkt 4, oraz 
ich przyjęciu do depozytu, zabezpieczeniu lub zajęciu 
– w szczególności gdy czynności te przeprowadza się  
w przypadku zatrzymywania osoby zgodnie z art. 15 ust. 1  
pkt 2–3, umieszczania osoby w jednostce organizacyj-
nej Policji w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub 
doprowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokoju przej-
ściowym, w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym 
lub w policyjnej izbie dziecka, przejmowania osoby  
w związku z wykonywanymi czynnościami przez Poli-
cję, a także po zakończeniu widzenia lub innej czynności 
związanej z kontaktem osoby zatrzymanej, konwojowa-
nej lub doprowadzonej z innymi osobami lub po każdora-
zowej utracie kontaktu wzrokowego z osobą konwojowa-
ną lub doprowadzaną38. 

Czynności, o których mowa w pkt 1–3, wykonuje się  
w sposób umożliwiający osobie pozostawienie części 
odzieży na ciele, a po sprawdzeniu zdjętej odzieży – jej 
włożenie przed zdjęciem pozostałej niesprawdzonej części 
odzieży oraz w warunkach zapewniających poszanowanie 
jej intymności39. 
Do sprawdzenia prewencyjnego stosuje się odpowiednio 
przepisy art. 15d ust. 5, 6 i 14 ustawy o Policji, co ozna-
cza, że sprawdzenia prewencyjnego dokonuje policjant 
tej samej płci co osoba objęta tego rodzaju czynnościami,  
w miejscu niedostępnym w czasie ich wykonywania dla 
osób postronnych. W przypadku gdy sprawdzenie prewen-
cyjne musi być dokonane niezwłocznie, w szczególności ze 
względu na okoliczności mogące stanowić zagrożenie życia 
lub zdrowia ludzkiego lub mienia, może go dokonać poli-
cjant płci odmiennej niż osoba objęta sprawdzeniem, także 

w miejscu, które jest dostępne w czasie jego wykonywania 
dla osób postronnych, w sposób możliwie najmniej naru-
szający dobra osobiste tej osoby. W przypadku gdy przed-
mioty ujawnione w wyniku sprawdzenia prewencyjnego 
stwarzają niebezpieczeństwo dla życia, zdrowia lub mienia, 
policjant, w granicach dostępnych środków, niezwłocznie 
podejmuje czynności ochronne, a w szczególności zabez-
piecza miejsce zagrożone przed dostępem osób postron-
nych oraz powiadamia dyżurnego właściwej miejscowo 
jednostki organizacyjnej Policji o konieczności zarządzenia 
działań usuwających to niebezpieczeństwo40.
Z realizacją sprawdzenia prewencyjnego wiąże się kwestia 
postępowania z przedmiotami ujawnionymi i zabezpieczony-
mi w depozycie określonej jednostki organizacyjnej Policji  
w czasie takiego sprawdzenia od osób nim objętych, o których 
mowa w art. 15 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy o Policji (zob. s. 6).
Osobom tym, umieszczonym w jednostce organizacyjnej 
Policji w pomieszczeniu dla osób zatrzymanych lub do-
prowadzonych w celu wytrzeźwienia, w pokoju przejścio-
wym, w tymczasowym pomieszczeniu przejściowym lub 
w policyjnej izbie dziecka, które ukończyły 18 lat i upo-
ważniły pisemnie wskazaną przez siebie osobę do odbioru 
przedmiotów w miejscu ich zdeponowania, umożliwia się 
rozporządzanie przekazanymi do depozytu przedmiotami, 
o których mowa w art. 15g ust. 3 pkt 4 lit. a i c ustawy o Po-
licji (środkami płatniczymi i przedmiotami wartościowymi, 
dokumentami tożsamości, środkami łączności oraz urzą-
dzeniami technicznymi służącymi do rejestrowania i od-
twarzania informacji, przedmiotami, które mogą stanowić 
zagrożenie dla porządku lub bezpieczeństwa osoby znajdu-
jącej się w określonym miejscu prawnej izolacji, w szcze-
gólności przedmiotami posiadającymi ostre krawędzie lub 
zakończenia, środkami służącymi do obezwładniania, do-
puszczonymi do obrotu produktami leczniczymi, produkta-
mi zawierającymi alkohol, sznurowadłami, paskami, szali-
kami, zapałkami, zapalniczkami lub innymi przedmiotami, 
których wymiary lub ilość naruszają ustalony porządek 
bądź bezpieczeństwo pobytu w określonym miejscu praw-
nej izolacji), z wyjątkiem przekazania tych przedmiotów 
osobie zatrzymanej, osobie konwojowanej lub doprowadza-
nej oraz korzystania z tych przedmiotów i ich posiadania 
przez te osoby, a także z wyjątkiem przedmiotów, które zo-
stały zatrzymane lub zajęte w drodze zabezpieczenia bądź 
egzekucji administracyjnej. Osobom wymienionych kate-
gorii wydaje się przedmioty przyjęte do depozytu w przy-
padku zwalniania z pomieszczenia dla osób zatrzymanych 
lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia z pokoju przej-
ściowego, z tymczasowego pomieszczenia przejściowego 
lub z policyjnej izby dziecka, z wyjątkiem przedmiotów, 
które zostały zatrzymane lub zajęte w drodze zabezpiecze-
nia, podlegających przepadkowi bądź egzekucji admini-
stracyjnej41. W przypadku zwalniania osoby z pomieszcze-
nia dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, z pokoju przejściowego, z tymczasowego 
pomieszczenia przejściowego lub z policyjnej izby dziecka  
w celu jej przekazania do wykonania czynności procesowych 
lub innych czynności określonych przez sąd lub prokurato-
ra, środki, dokumenty tożsamości, urządzenia techniczne  
i przedmioty, o których mowa w art. 15 ust. 3 pkt 4 lit. a i c 
ustawy o Policji, z wyjątkiem sznurowadeł, paska i szalika, 
przejmuje na czas doprowadzenia lub konwoju policjant re-
alizujący doprowadzenie lub konwój42.
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Należy pamiętać, że sprawdzenie prewencyjne powinno być 
realizowane przez policjanta w sposób możliwie najmniej na-
ruszający dobra osobiste osoby, wobec której zostaje podjęte43. 
W pracy policyjnej decyzja o dokonaniu sprawdzenia pre-
wencyjnego powinna być podejmowana przez policjanta 
indywidualnie i samodzielnie, na podstawie uzyskanych 
informacji oraz własnych spostrzeżeń na temat zachowa-
nia osoby, jej specyficznego  ubioru, wielkości i kształtów 
przenoszonych bagaży. Czynności te dotyczą realizacji 
ustawowego zadania przez Policję zapobiegania zdarze-
niom o charakterze terrorystycznym w związku z dostę-
pem tych osób na teren obiektów lub obszarów ochrania-
nych przez Policję lub w związku z zabezpieczeniem przez 
Policję imprez masowych lub zgromadzeń, bagaży lub 
przedmiotów posiadanych przez te osoby, a także środków 
transportu lądowego, powietrznego lub wodnego lub po-
jazdów, którymi się poruszają w związku z dostępem do 
tych obiektów lub obszarów. Przykładem opisanej wyżej 
sytuacji może być próba wejścia przez osobę posiadającą 
duży plecak na teren zabezpieczanej przez Policję imprezy 
masowej w Warszawie na Zamku Królewskim. Na widok 
policjantów osoba pospiesznie zmienia kierunek marszu, 
próbując w ten sposób uniknąć spotkania z nimi. Policjanci 
powinni szybko zainterweniować i podjąć legitymowanie 
oraz dokonać sprawdzenia prewencyjnego tej osoby, aby 
zapobiec wystąpieniu zagrożenia z jej strony. Oczywiście 
przy przeprowadzaniu tych czynności powinni utrzymywać 
na bieżąco kontakt z dyżurnym jednostki organizacyjnej 
Policji, pamiętać o przedstawieniu się, podaniu podstawy 
prawnej (art. 15 ust. 1 pkt 1 i 9 ustawy o Policji) oraz fak-
tycznej (ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, 
w tym przed bezprawnymi zamachami na życie, zdrowie, 
mienie), sprawdzeniu danych personalnych w KSIP, a także 
wykonaniu kolejnych czynności uzależnionych od efektu 
sprawdzenia w KSIP i sprawdzenia prewencyjnego.
Obligatoryjnemu sprawdzeniu prewencyjnemu podlegają na-
tomiast wszystkie osoby zatrzymane, doprowadzane lub po-
zbawione wolności przez Policję, objęte czynnościami poli-
cjantów w związku z pobytem w miejscach prawnej izolacji. 
Celem przeprowadzenia takiego sprawdzenia jest znalezienie 
i odebranie przedmiotów, których użycie ze względu na ich 
właściwości może spowodować zagrożenie życia lub zdro-
wia lub bezpieczeństwa osób przebywających w takich po-
mieszczeniach. Przede wszystkim będą to przedmioty, które 
ze względu na kształt, wymiary, masę, tnącą powierzchnię, 
ostre zakończenie, zawarty materiał łatwopalny lub wybucho-
wy ‒ niewłaściwie użyte ‒ mogą spowodować zagrożenie ży-
cia, zdrowia ludzkiego lub mienia. Typowymi przedmiotami,  
o których mowa wyżej, są: nóż, nożyczki, zapalniczka, papie-
ros elektryczny, butelka szklana, zapałki, leki, paski, sznurów-
ki. Ocena, czy określony przedmiot ujawniony u osoby objętej 
sprawdzeniem prewencyjnym może spowodować zagroże-
nie życia, zdrowia lub bezpieczeństwa, należy do policjanta 
wykonującego czynności sprawdzenia prewencyjnego. Przy 
sprawdzeniu osób znajdujących się w pomieszczeniu dla osób 
zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia w 
pokoju przejściowym, w tymczasowym pomieszczeniu przej-
ściowym, w policyjnej izbie dziecka i innych miejscach praw-
nej izolacji, policjant powinien żądać wydania do depozytu 
przedmiotów niebezpiecznych, w tym również sznurowadeł, 
pasków, szalików itp. przedmiotów, a jeśli osoba nie wykona 
polecenia, powinien przedmioty te odebrać, nawet przy uży-

ciu siły fizycznej i innych środków przymusu bezpośredniego 
adekwatnych do zachowania osoby. W stosunku do osób za-
trzymanych, doprowadzonych lub konwojowanych sprawdze-
nie prewencyjne może polegać na żądaniu zdjęcia przez oso-
bę odzieży i obuwia, a w przypadku niewykonania polecenia  
– zdjęciu obuwia lub odzieży, jak również dokonaniu oględzin 
ciała tych osób. 

WYDAWANIE OSOBOM POLECEŃ 
OKREŚLONEGO ZACHOWANIA

W myśl art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o Policji policjanci, wy-
konując czynności, o których mowa w art. 14 tej ustawy, mają 
prawo wydawania osobom poleceń określonego zachowania 
się w granicach niezbędnych do wykonania:

 ▪ legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, 

 ▪ zatrzymania osób w trybie i przypadkach określonych  
w przepisach Kodeksu postępowania karnego i in-
nych ustaw, 

 ▪ zatrzymania osób pozbawionych wolności, które na 
podstawie zezwolenia właściwego organu opuściły 
areszt śledczy albo zakład karny i w wyznaczonym 
terminie nie powróciły do niego, 

 ▪ zatrzymywania osób stwarzających w sposób oczy-
wisty bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia 
ludzkiego, a także dla mienia,

 ▪ pobierania od osób odcisków linii papilarnych lub 
wymazu ze śluzówki policzków,

 ▪ pobierania odcisków linii papilarnych lub materiału 
biologicznego ze zwłok ludzkich o nieustalonej toż-
samości, 

 ▪ przeszukiwania osób i pomieszczeń w trybie i przy-
padkach określonych w przepisach Kodeksu postę-
powania karnego i innych ustaw,

 ▪ obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków 
technicznych obrazu z pomieszczeń przeznaczonych 
dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu 
wytrzeźwienia, policyjnych izb dziecka, pokoi przej-
ściowych oraz tymczasowych pomieszczeń przej-
ściowych, 

 ▪ dokonywania kontroli osobistej, a także przeglą-
dania zawartości bagaży i sprawdzania ładunków  
w portach i na dworcach oraz w środkach transpor-
tu lądowego, powietrznego i wodnego, 

 ▪ dokonywania sprawdzenia prewencyjnego lub 
wykonywania innych czynności służbowych po-
dejmowanych w zakresie i w celu realizacji usta-
wowych zadań Policji lub w graniach niezbędnych 
do ochrony przed zatarciem śladów przy zabez-
pieczeniu miejsca zdarzenia lub w celu uniknięcia 
bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa osób 
lub mienia. 
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ART. 15 USTAWY O POLICJI

Summary

More legal authorities for policemen
The revised Law on the Police of 6 April 1990 has increased basic 
policemen authorities. Body search, luggage inspection, and cargo’s 
examination in ports, at railways stations as well as in ground, air, 
water transport vehicles was embodied among previous rights such 
as checking identities, detaining, personal search. Objective law also 
particularized method, principles and mode of proceedings and tes-
tification of these activities. And furthermore implemented new sup-
plementary powers for policemen, viz to give an order to individuals 
to behave in specific manner as well as preventive check of persons 
categories indicated in law regulations. In such circumstances po-
licemen obtained “tools” which allow more efficiency in maintaining 
public safety and order, security of citizens, protection of property.

Tłumaczenie: Jarosław Michalak

Chodzi zatem o polecenia policjantów, które będą nakazy-
wały zachowanie wymagane do sprawnego, bezpiecznego 
i prawidłowego przeprowadzenia czynności związanych 
z realizacją wskazanych w ww. przepisie uprawnień. Nie 
mogą to być dowolne polecenia. Policjant wydający tego 
rodzaju polecenia musi przewidzieć nie tylko sytuację,  
w której obywatel dostosuje swoje zachowanie do polece-
nia, ale również sytuacje związane z wystąpieniem bierne-
go lub czynnego oporu z jego strony. Niektóre osoby nie 
podporządkowują się bowiem poleceniom wydawanym 
przez funkcjonariusza. Często wynika to z ich niewiedzy  
w zakresie uprawnień policjanta do wyegzekwowania wy-
danego polecenia określonego zachowania się obywatela 
przy użyciu odpowiedniego środka przymusu bezpośred-
niego44 albo zastosowania sankcji w postaci kary grzywny.
Przykładem wydawania poleceń określonego zachowania oso-
by, dotyczących realizacji przez policjanta uprawnień wymie-
nionych w art. 15 ust. 1 pkt 10 ustawy o Policji, jest sytuacja 
związana z wykonywaniem czynności legitymowania, gdy 
osoba legitymowana trzyma ręce w kieszeniach, wydobyła pa-
pierosa, aby go zapalić, nie chce stanąć w miejscu wskazanym 
przez policjanta, nie chce okazać swojego dokumentu tożsa-
mości, mimo że posiada go przy sobie. W takiej sytuacji po-
licjant powinien polecić osobie zmianę zachowania na wska-
zane przez niego jako wymagane przepisami prawnymi lub 
niezbędne do realizacji czynności służbowych. Jeśli osoba nie 
podporządkuje się poleceniu i nie zmieni swojego zachowania 
w sposób niezwłoczny, to policjant powinien ostrzec ją o za-
miarze użycia konkretnego środka przymusu bezpośredniego 
w celu wyegzekwowania polecenia45 albo w niektórych sytu-
acjach poinformować o grożącej sankcji w związku ze złama-
niem określonego przepisu prawnego (np. art. 65 kw46 – gdy 
osoba posiada przy sobie dokument tożsamości, a nie chce go 
okazać policjantowi). Policjant ma prawo użyć środka przy-
musu bezpośredniego dopiero wtedy, gdy osoba nie dostosuje 
swojego zachowania do wymaganego prawem zachowania 
zgodnie z wydanym przez niego poleceniem, mimo że w okre-
ślonej sytuacji miała możliwość zmiany swojego zachowania. 
Należy pamiętać, że wydawanie i egzekwowanie poleceń 
przez policjanta powinno być realizowane w sposób możli-
wie najmniej naruszający dobra osobiste osoby, wobec któ-
rej zostają podjęte tego rodzaju czynności. Ważne jest, aby 
policjant miał w świadomości, że osobie takiej przysługuje 
zażalenie do właściwego miejscowo prokuratora47 i może 
ona z niego skorzystać.

1 Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Poli-
cji oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2399,  
z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161,  
z późn. zm.).

3 Zobacz L. Dyduch, Posiadanie, użycie i wykorzystanie służbowej 
broni palnej przez policjantów, Centrum Szkolenia Policji w Legio-
nowie, Legionowo 2014, s. 72.

4 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. ‒ Kodeks karny (Dz. U. z 2018 r. 
poz. 1600, z późn. zm.), art. 115 ust. 1.

5 Ustawa o Policji, art. 15d ust. 8.
6 Tamże, art. 15d ust. 3.
7 Tamże, art. 15d ust. 2.
8 Tamże.
9 Tamże, art. 15d ust. 14.
10 Tamże, art. 15d ust. 4.

11 Tamże, art. 15d ust. 9 i 11.
12 Tamże, art. 15d ust.12.
13 Tamże, art. 15d ust.10.
14 Tamże.
15 Tamże, art. 15d ust.13.
16 Tamże, art. 15d ust. 5.
17 Tamże, art. 15d ust. 6.
18 Tamże, art. 15d ust. 7.
19 Tamże, art. 15e ust. 1.
20 Tamże, art. 15e ust. 2.
21 Tamże, art. 15e ust. 3.
22 Tamże, art. 15e ust. 4.
23 Tamże, art. 15e ust. 5.
24 Tamże, art. 15e ust. 6.
25 Tamże, art. 15e ust. 7.
26 Tamże, art. 15e ust. 8.
27 Tamże, art. 15e ust. 9 i 11.
28 Tamże, art. 15e ust. 11 i 13.
29 Tamże, art. 15e ust. 11.
30 Tamże.
31 Tamże, art. 15e ust. 10.
32 Tamże.
33 Tamże, art. 15e ust. 10 i 12.
34 Tamże, art. 15g ust. 9.
35 Tamże, art. 15g ust. 1.
36 Tamże, art. 15g ust. 2.
37 Tamże, art. 15g ust. 6.
38 Tamże, art. 15g ust. 3.
39 Tamże, art. 15g ust. 4.
40 Tamże, art. 15g ust. 5.
41 Tamże, art. 15g ust. 7.
42 Tamże, art. 15g ust. 8.
43 Tamże, art. 15 ust. 6.
44 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośred-

niego i broni palnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1834, z późn. zm.),  
art. 11 pkt 1 – „Środków przymusu bezpośredniego można użyć 
lub wykorzystać je w przypadku konieczności podjęcia co naj-
mniej jednego z następujących działań: 1) wyegzekwowania 
wymaganego prawem zachowania zgodnie z wydanym przez 
uprawnionego poleceniem;”.

45 Ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o środkach przymusu bezpośrednie-
go i broni palnej, art. 34.

46 Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 821, z późn. zm.).

47 Ustawa o Policji, art. 15 ust. 6 i 7.
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WSTĘP
Zakres zadań i kompetencji, forma zatrudnienia, prawa i obo-
wiązki policjantów oraz odrębne regulacje prawne dotyczące 
służby stanowią o specyfice ustroju Policji.
Policja powołana jest do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do 
utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego. Ten ogól-
nie sformułowany cel znajduje swoje odzwierciedlenie w kata-
logu zadań wymienionych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1990 r. 
o Policji, zwanej dalej „ustawą o Policji”, do których należą1:
 – ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed bezprawny-
mi zamachami naruszającymi te dobra,

 – ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego, w tym za-
pewnienie spokoju w miejscach publicznych oraz w środkach 
publicznego transportu i komunikacji publicznej, 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,

 – prowadzenie działań kontrterrorystycznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach antyterrory-
stycznych,

 – wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich 
sprawców,

 – ochrona obiektów stanowiących siedziby członków Rady 
Ministrów, z wyłączeniem obiektów służących Ministrowi 
Obrony Narodowej i Ministrowi Sprawiedliwości, wskaza-
nych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

 – nadzór nad specjalistycznymi uzbrojonymi formacjami 
ochronnymi w zakresie określonym w odrębnych przepisach,

 – kontrola przestrzegania przepisów porządkowych i admini-
stracyjnych związanych z działalnością publiczną lub obo-
wiązujących w miejscach publicznych,

 – współdziałanie z policjami innych państw oraz ich organiza-
cjami międzynarodowymi, a także z organami i instytucjami 
Unii Europejskiej na podstawie umów i porozumień między-
narodowych oraz odrębnych przepisów,

 – przetwarzanie informacji kryminalnych, w tym danych oso-
bowych,

 – prowadzenie zbiorów danych zawierających informacje gro-
madzone przez uprawnione organy o odciskach linii papilar-
nych osób, niezidentyfikowanych śladach linii papilarnych  
z miejsc przestępstw oraz o wynikach analizy kwasu deoksy-
rybonukleinowego (DNA).

Zgodnie z zapisem ustawy zadania Policji są bardzo rozległe  
i wielopłaszczyznowe. Odnoszą się do różnych dziedzin prawa, 
przede wszystkim prawa karnego i administracyjnego. Ustawa 
o Policji w wielu przypadkach odsyła do innych przepisów bądź 
takiego odesłania należy domniemywać. Policja wykonuje po-
nadto czynności na polecenie sądu, prokuratora, organów admi-
nistracji państwowej i samorządu terytorialnego.
Zadania Policji można także wywodzić z charakteru wykonywa-
nych przez nią czynności. Jej zadania zostały określone również 
w innych ustawach i aktach prawnych. Należą do nich przepi-
sy odnoszące się do sytuacji, w której normy prawne obejmują 
wiele podmiotów – także policjantów2, faktu użytkowania nie-
ruchomości, prawa o ruchu drogowym i innych. Policja w tych 
sytuacjach jest adresatem norm prawnych na zasadach ogólnych.
W innych aktach normatywnych odzwierciedlony jest szczegól-
ny charakter zadań Policji. Ta płaszczyzna to przede wszystkim 
uregulowania prawa procesowego wyrażające się udziałem orga-
nów Policji w postępowaniu przygotowawczym, postępowaniu 
w sprawach o wykroczenia oraz uregulowania prawa administra-
cyjnego, do których zalicza się postępowanie administracyjne 
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ogólne, postępowanie w sprawach zaskarżania decyzji admini-
stracyjnych z powodu ich niezgodności z prawem, w sprawach 
wydawania zaświadczeń, w sprawach skarg i wniosków. Opra-
cowanie pełnego katalogu zadań Policji wymaga zatem dużego 
nakładu pracy i znajomości licznej grupy aktów normatywnych. 
Ustalenie zakresu działań ma szczególne znaczenie. Policjant 
mogący wykonywać zadania tylko w granicach prawa musi znać 
precyzyjnie funkcje organu, którego jest przedstawicielem.
Policja, realizując zadania, stosuje określone formy działania. 
Zalicza się do nich3:
a) ogólne prawne formy działania (wydawanie aktów admi-

nistracyjnych, zawieranie porozumień administracyjnych, 
prowadzenie działalności społeczno-organizacyjnej, wyko-
nywanie czynności materialno-technicznych),

b) szczególnie prawne formy działania (legitymowanie, zatrzy-
mywanie, przeszukiwanie, żądanie niezbędnej pomocy),

c) prawne formy działania stosowane w sytuacjach szczegól-
nych (działania Policji w sytuacjach nadzwyczajnego zagroże-
nia bezpieczeństwa państwa, ludzi lub porządku publicznego).

Założeniem ustawy o Policji była próba całościowego uregulo-
wania problematyki dotyczącej Policji i policjantów. Z jednej 
strony zawarto unormowania z zakresu organizacji i funkcjono-
wania Policji jako organu administracji państwowej, realizują-
cego zadania w dziedzinie ochrony bezpieczeństwa i porządku 
publicznego; z drugiej zaś rozstrzygnięto o statusie służbowym 
policjanta, jego prawach i obowiązkach.
Utworzona formacja, dla właściwego wypełniania swych za-
dań przynależnych państwu demokratycznemu, polegających 
głównie na służbie społeczeństwu, potrzebowała obok formu-
ły prawnej także odpowiedniego wyposażenia, funkcjonalnych 
struktur i czynnika ludzkiego – policjantów potrafiących spro-
stać wymaganiom nowej rzeczywistości.

Policja została wyodrębniona z organów spraw wewnętrznych. 
Ustawa o Policji sankcjonowała Policję jako umundurowaną  
i uzbrojoną formację przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa 
obywateli oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego4. 

Tak sformułowany zapis wymaga sprecyzowania wyrażeń bez-
pieczeństwo i porządek publiczny. Bezpieczeństwem publicz-
nym jest ogół warunków i urządzeń społecznych chroniących 
państwo i obywateli przed zjawiskami groźnymi dla ładu praw-
nego, zdrowia i życia, a także powodującymi znaczne straty ma-
terialne. Przez porządek publiczny natomiast należy rozumieć 
ogół warunków i urządzeń społecznych, zapewniających społe-
czeństwu korzystanie z miejsc publicznych.
Prowadząc rozważania na temat Policji jako organu mającego 
zapewnić bezpieczeństwo i porządek publiczny, nie sposób po-
minąć tak ważnej kwestii jak zagadnienie ochrony prawnej po-
licjanta wykonującego ustawowe obowiązki. Policjant, będąc 
funkcjonariuszem publicznym, ponosi odpowiedzialność dyscy-
plinarną i karną w związku z pełnieniem służby. Odpowiedzial-
ność ta jest wielopłaszczyznowa. Ochrona jego interesów praw-
nych jako członka grupy zawodowej pozostaje jednak w stosun-
ku odwrotnie proporcjonalnym do możliwej odpowiedzialności.
Specyfika zawodu policjanta to ciągła styczność z granicą pra-
wa. W trakcie służby policjant podejmuje decyzje mogące skut-
kować różnorakimi zarzutami. Ze względu na indywidualny 
charakter każdego zdarzenia, przy stosowaniu środków bezpo-
średniego przymusu, broni palnej lub zatrzymywania w policyj-
nych aresztach, ciągle zasadne jest pytanie, czy policjant swoim 
działaniem bądź zaniechaniem nie naruszył prawa. 

Policjant, wykonując obowiązki służbowe, narażony jest na sy-
tuacje konfliktowe, ostatnio coraz częściej mające swój epilog 
w sądzie – w postępowaniach karnych lub cywilnych. W pro-
cesach karnych funkcjonariuszom najczęściej zarzuca się bez-
podstawne użycie siły lub broni palnej, próbę pociągnięcia do 
odpowiedzialności karnej za niepopełnione przestępstwo, nie-
zgodne z prawem pozbawienie wolności czy przyjęcie korzyści 
materialnej. Policjant, występując w charakterze oskarżonego, 
nie tylko jest osobą prywatną, ale reprezentuje całą Policję.
Policjant działa w bardzo skomplikowanej materii prawnej 
i dlatego też powinien być do służby należycie – w sposób 
profesjonalny – przygotowany. To przygotowanie powinno 
być zapewnione zarówno przez system szkolenia i doskona-
lenia zawodowego funkcjonariuszy, jak i przez przełożonych 
policjanta. W przeciwnym razie każde podjęcie interwencji 
będzie stwarzać duże prawdopodobieństwo popełnienia błę-
du, przekroczenia uprawnień – nawet dokonanego w dobrej 
wierze. Sytuacja ta niesie za sobą poważne zagrożenie dla 
bezpieczeństwa publicznego. Niewłaściwe postawy policjan-
tów znajdują niestety akceptację i zrozumienie w środowi-
sku policyjnym i nie budują pozytywnego wizerunku Policji  
w odbiorze opinii publicznej. 

DOTYCHCZASOWE PRZEPISY  
O ZWIĄZKU ZAWODOWYM

Zmiany ustrojowe, jakie nastąpiły w latach dziewięćdziesiątych 
XX wieku w Policji, wpłynęły również na konstytuowanie się 
struktur związku zawodowego policjantów. Związek zawodowy 
jest dobrowolną organizacją skupiającą pracowników lub inne 
ustawowo wskazane podmioty, uzyskującą osobowość prawną 
w wyniku rejestracji sądowej. Związkowi zawodowemu przy-
sługują kompetencje zapisane w ustawie, a jego głównym za-
daniem jest reprezentowanie oraz ochrona praw i interesów za-
wodowych, a także socjalnych ludzi pracy. Związek zawodowy 
korzysta z atrybutu niezależności i samorządności5. 
Art. 67 ust. 2 ustawy o Policji określa funkcjonowanie związ-
ku zawodowego policjantów. Przepis ten pozwala na działanie  
w Policji tylko jednego związku zawodowego oraz nie przyzna-
je temu związkowi prawa do strajku. Przyznanie prawa do pro-
wadzenia działalności tylko jednemu związkowi zawodowemu 
ma na celu zagwarantowanie stabilizacji i pewności w realizacji 
zadań przez organizację o ogólnokrajowym zasięgu, reprezen-
tującą wszystkich policjantów. Niemożność przeprowadzania 
strajków wynika z celu istnienia samej Policji. Jest to forma-
cja zbrojna, której zadaniem jest ochrona bezpieczeństwa ludzi  
i mienia oraz utrzymywanie bezpieczeństwa i porządku publicz-
nego. Policjanci są obowiązani do wykonywania zadań wyni-
kających z roty złożonego ślubowania – pełnią oni służbę na 
rzecz społeczeństwa. Możliwość podjęcia strajku przez Policję 
doprowadziłaby do destabilizacji w zakresie realizacji ustawo-
wych zadań formacji, co mogłoby poważnie naruszyć bezpie-
czeństwo obywateli i Państwa.
Związek zawodowy jako organizacja pracowników ma prawo 
opracowywania swojego statutu i regulaminu wewnętrznego, 
swobodnego wybierania swych przedstawicieli, powoływania 
zarządu, działalności oraz układania programu działania. Istot-
ne jest też posiadanie prawa do tworzenia i przystępowania do 
federacji i konfederacji oraz przystępowania do międzynarodo-
wych organizacji pracowników.
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Federacje i konfederacje nie są związkami zawodowymi w do-
słownym tego słowa znaczeniu. Wynika to z faktu, że związek 
zawodowy definiowany jest jako „organizacja ludzi pracy”,  
a więc organizacja osób fizycznych. Federacja stanowi zrzesze-
nie związków, a konfederacja zrzeszenie zrzeszeń związków. 
Różnica pomiędzy nimi polega przede wszystkim na charakte-
rze powiązań organizacyjnych, tzn. w ramach federacji współ-
praca pomiędzy poszczególnymi związkami jest ściślej skoor-
dynowana niż w przypadku konfederacji.
Ważne jest zdefiniowanie związku zawodowego jako „organi-
zacji ludzi pracy”, a więc desygnat tej nazwy jest szerszy niż or-
ganizacja pracowników. Obejmuje bowiem również inne grupy 
osób niż tylko zatrudnione w ramach stosunku pracy, świadczą-
ce pracę społecznie użyteczną6.
Samorządność związków zawodowych polega na tym, że są 
one organizacjami zrzeszającymi ludzi pracy oraz samodziel-
nie określającymi cele i zasady swojego działania. Z reguły 
są to cele o charakterze ekonomiczno-socjalno-politycznym,  
w tym głównie ochrona praw i reprezentacja interesów człon-
ków związku. Ważna rola przypada statutom, które poza kwe-
stiami formalnymi szczegółowo precyzują mechanizmy funk-
cjonowania organizacji. W dokumencie tym związkowcy sa-
modzielnie określają ustrój wewnątrzorganizacyjny, zwłaszcza 
status kompetencyjny władz oraz aparatu pomocniczego. Nie 
mniej istotne znaczenie ma też sformułowanie w statucie zasad 
reprezentacji organizacji w stosunkach prawnych.
Właściwą cechą związku zawodowego jest jego niezależność 
polegająca na tym, że organizacje zrzeszające ludzi pracy, w ra-
mach realizacji swych celów i zadań statutowych, nie podlegają 
– co do zasady – innym podmiotom i dzięki temu są wolne od 
ingerencji i nadzoru z ich strony. 

Związek zawodowy w swojej działalności statutowej jest nieza-
leżny od pracodawców, administracji państwowej i samorządu 
terytorialnego oraz od innych organizacji. 

O ile niezależność od trzech pierwszych podmiotów jest dość 
oczywista, o tyle pewne problemy interpretacyjne może bu-
dzić niezależność od „innych organizacji”. Trudno bowiem 
stwierdzić niezależność od kogoś, o kim nie bardzo wiemy, kim  
w rzeczywistości jest. Według W. Masewicza chodzi tutaj o par-
tie polityczne7. Na pewno jest to pogląd słuszny, ale należy mieć 
na uwadze także inne organizacje związkowe, stowarzyszenia, 
organizacje społeczne, kościoły, związki wyznaniowe itp.
Niedopuszczalna jest ingerencja pracodawcy w działalność 
związków zawodowych. Zabronione jest nie tylko działanie ma-
jące na celu ograniczenie wolności zrzeszania pracowników, ale 
także manipulowanie tą wolnością. Pracodawca i inne podmioty 
nie mogą podejmować działań mających na celu rozbicie orga-
nizacji pracowniczych. Niezgodne z prawem będą też działania 
o charakterze nadzorczym lub kontrolnym wobec związków za-
wodowych ze strony pracodawcy bądź organizacji pracodawców.
Przynależność do związków zawodowych przysługuje wszyst-
kim pracownikom i jest ona niezależna od charakteru aktu 
kreującego stosunek pracy, co oznacza, że mogą doń wstępo-
wać osoby zatrudnione na podstawie mianowania, powołania, 
wyboru oraz umowy o pracę, a także pracownicy zatrudnieni 
na umowy terminowe, w celu przygotowania zawodowego oraz  
w ramach spółdzielczej umowy o pracę. Dotyczy to również 
osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy oraz 
przebywających na urlopach (w tym na urlopie bezpłatnym 
bądź wychowawczym). Nie ma przeszkód, aby z prawa do przy-
należności związkowej korzystały osoby wykonujące określony 

rodzaj pracy czy też pracownicy zatrudnieni w danym zawo-
dzie, jak również pracownicy tymczasowi. Nie mogą tworzyć 
związków zawodowych i wstępować do nich osoby zatrudnione 
tymczasowo na podstawie umów cywilnoprawnych.
Podstawowym zadaniem związków zawodowych jest przede 
wszystkim ochrona praw i interesów ludzi pracy. Zakres tej 
ochrony obejmuje reprezentację wszystkich pracowników, nie-
zależnie od ich przynależności związkowej, zaś w sprawach 
indywidualnych stosunków pracy reprezentacja ta ograniczona 
jest tylko do członków związku, przy czym na wniosek pra-
cownika niezrzeszonego związek może podjąć się obrony także  
i jego praw i interesów wobec pracodawcy. 
Przedmiotowy zakres interesów obejmuje nie tylko wszelkie 
sprawy dotyczące warunków pracy i płacy oraz statusu socjal-
no-bytowego zatrudnionych, ale również i interesów pośred-
nio związanych ze świadczeniem pracy, lecz wpływających na 
funkcjonowanie stosunków przemysłowych.
Przez obronę praw i interesów pracowników należy rozumieć 
podjęcie pewnych działań także wobec samych pracowników.  
W szczególności bronić praw i interesów pracowników można tak-
że przez informowanie ich o uprawnieniach lub okolicznościach 
istotnych ze względów na ich sytuację pracowniczą, tak jak to ma 
miejsce w przypadku informacji o transferze przedsiębiorstwa8.
Polskie ustawodawstwo określa wiele uprawnień związków za-
wodowych na płaszczyźnie współuczestnictwa w kształtowaniu 
warunków pracy i życia pracowników. Związki zawodowe mają 
istotne kompetencje w zakresie wpływu na kształtowanie warun-
ków pracy i bytu w skali całego kraju. Chodzi przede wszystkim 
o uczestniczenie w działaniach i ich podejmowanie na forum Trój-
stronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych. W sferze 
jej zainteresowań pozostają głównie sprawy wynagrodzeń i świad-
czeń społecznych, które w zasadniczy sposób rzutują na warunki 
pracy i życia zatrudnionych. Może ona również zajmować się inny-
mi problemami o charakterze społeczno-gospodarczym, np. doty-
czącymi polityki społecznej, przemysłowej lub podatkowej.
Powinnością związku zawodowego jest pełnienie funkcji kon-
trolnej, przez co należy rozumieć nadzorowanie działalności 
pracodawców i organów administracji publicznej w zakresie jej 
zgodności z prawami i interesami ludzi pracy i ich rodzin. Warto 
w tym miejscu przywołać ogólną dyrektywę zawartą w art. 23 
ust. 1 ustawy o związkach zawodowych9, według której związki 
zawodowe sprawują kontrolę nad przestrzeganiem prawa pracy 
oraz uczestniczą w nadzorze nad przestrzeganiem przepisów 
oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.
Kompetencje kontrolne związków zawodowych rozciąga-
ją się również na decyzje pracodawcy podejmowane w indy-
widualnych sprawach pracowniczych. Chodzi tutaj głównie  
o zagadnienia związane ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku 
pracy. Bardziej szczegółowo kwestię tę reguluje art. 26 ustawy  
o związkach zawodowych, który stanowi, że do zakresu działa-
nia zakładowej organizacji związkowej należy w szczególności:
 – zajmowanie stanowiska w indywidualnych sprawach pracow-
niczych w zakresie unormowanym w przepisach prawa pracy,

 – zajmowanie stanowiska wobec pracodawcy i organu samo-
rządu załogi w sprawach dotyczących zbiorowych interesów 
i praw pracowników,

 – sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem w zakładzie pracy 
przepisów prawa pracy, a w szczególności przepisów oraz za-
sad bezpieczeństwa i higieny pracy,

 – kierowanie działalnością społecznej inspekcji pracy i współ-
działanie z państwową inspekcją pracy,

 – zajmowanie się warunkami życia emerytów i rencistów.
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Jak widać z powyższego wyliczenia, nie są to uprawnienia 
władcze, a związki zawodowe mogą w tych sprawach podejmo-
wać jedynie działania interwencyjne, np. wystąpić do właściwe-
go podmiotu z żądaniem spowodowania usunięcia wykrytych 
uchybień we właściwym trybie czy też rozważyć możliwość 
wszczęcia sporu zbiorowego.
Na forum ogólnopolskim organizacje związkowe prowadzą 
działalność kontrolno-opiniodawczą poprzez swych przed-
stawicieli, którzy uczestniczą w pracach różnych organizacji  
o charakterze opiniodawczo-doradczym, np. Naczelnej Rady 
Zatrudnienia, Rady Ochrony Pracy, Rady Pomocy Społecznej.
Zawarte w art. 8, art. 23 ust. 1 i art. 26 pkt 3 ustawy o związ-
kach zawodowych uprawnienie do kontrolowania przez związki 
zawodowe przestrzegania prawa pracy oznacza także uprawnie-
nie do kontrolowania wysokości wynagrodzeń pracowników. 
Nie oznacza natomiast uprawnienia do żądania od pracodawcy 
udzielenia informacji o wysokości wynagrodzenia pracownika 
bez jego zgody. Ujawnienie przez pracodawcę bez zgody pra-
cownika wysokości jego wynagrodzenia za pracę może stanowić 
naruszenie dobra osobistego w rozumieniu10 art. 23 i 24 k.c.11

Związki zawodowe posiadają autonomię w określaniu zasad 
członkostwa w tej organizacji oraz sprawowania funkcji związ-
kowych. Wynika z tego, że kwestie te powinny być unormowane 
w statutach i uchwałach organów statutowych związku. Dotyczy 
to przede wszystkim nabycia i utraty członkostwa, zasad wyboru 
władz związkowych, praw i obowiązków członków oraz uczest-
nictwa w akcjach zbiorowych.

Przynależność związkowa jest w naszym kraju dobrowolna i nikt 
nie może być zmuszony do członkostwa w tego rodzaju organiza-
cji. Zarówno przyjęcie do związku, jak i utratę członkostwa powi-
nien w miarę precyzyjnie regulować statut związku zawodowego.
W organizacjach związkowych wszelkie władze pochodzą  
z wyboru i w tym zakresie obowiązują dwie zasady: elekcyjności  
i kadencyjności. Istota tej pierwszej polega na tym, że wszelkie 
organy statutowe organizacji związkowej pochodzą z wyboru. 
Natomiast zasada kadencyjności to wymiana osób zajmujących 
w organizacji związkowej kierownicze stanowiska. Taki system, 
przynajmniej co do zasady, ma zapobiegać tworzeniu się oligar-
chii związkowej polegającej w szczególności na przejmowaniu 
władzy przez etatowych funkcjonariuszy związkowych.
Określenie struktury organizacyjnej związku zawodowego,  
w tym także liczby jego członków, która pozwala powołać za-
kładową organizację związkową, jako należące do sfery swo-
bodnego działania związku, następuje w statucie i uchwałach 
statutowych organów związkowych12.
Statut uchwalany jest przez osoby, które podjęły uchwałę  
o utworzeniu związku zawodowego13. Jest on najważniejszym 
wewnątrzorganizacyjnym aktem regulującym funkcjonowanie 
związku, ale nie stanowi źródła prawa pracy, chyba że określa 
prawa i obowiązki stron stosunku pracy. Jest to akt prawa we-
wnątrzorganizacyjnego, który jednak nie reguluje statusu pra-
cowniczego, a jedynie status korporacyjny pracownika. Regu-
lacje zawarte w statucie nie obowiązują pracodawcy i nie mogą 
nakładać na niego żadnych obowiązków. 
Zmiany ustrojowe Polski końca lat osiemdziesiątych wywołały 
konieczność zmian w Policji, w tym także w kierunku utworze-
nia organizacji związkowej zrzeszającej policjantów. Podstawą 
przemian w zakresie samorządności zawodowej był art. 67 usta-
wy o Policji. Historię powstania Niezależnego Samorządnego 
Związku Policjantów cechowała dynamika charakterystyczna 

dla pierwszych lat tworzącego się nowego państwa polskiego. 
Dotychczasowo istotą jedynego dozwolonego związku zawo-
dowego policjantów było działanie na dwóch płaszczyznach. 
Pierwszym zadaniem jest dbanie o przepływ informacji pomię-
dzy przełożonymi a funkcjonariuszami szeregowymi. Przekazy-
wanie informacji powinno być kierowane bezpośrednio do osoby, 
której one dotyczą, co ułatwia ich zrozumienie oraz przyśpiesza 
podjęcie działań przez funkcjonariusza. Jest to podstawa do pra-
widłowego funkcjonowania Policji. Drugim zadaniem związku 
zawodowego policjantów jest pełnienie społecznej kontroli, nad-
zoru nad jednostką organizacyjną. Kontrola pozwala na wykry-
wanie nadużyć (w stosunku do obywateli, a także nadużyć we-
wnątrz Policji, np. przełożonego w stosunku do funkcjonariusza 
niższego stopniem) oraz ich eliminowanie. Dwutorowość działań 
w obszarze, w którym porusza się związek zawodowy policjan-
tów, wydaje się być nieodzownym elementem dla prawidłowego 
funkcjonowania Policji.
Związek zawodowy w praktyce stanowi fundament systemu 
ochrony policjanta i to fundament akceptowany przez samych za-
interesowanych. Sytuacja ta nie zrodziła się z chwilą powołania 
związku, lecz wynika z wielu lat doświadczeń i jest zasługą po-
licjantów tworzących związek, a przede wszystkim kierujących 
jego strukturami. To ich postawa i zaangażowanie pozwoliły na 
utworzenie silnej bazy związkowej. Policjanci zgodnie z zapisem 
art. 67 ustawy o Policji mogą zrzeszać się tylko w jednym związ-
ku zawodowym. Brak możliwości wyboru związku zawodowe-
go przez policjanta nakłada na Niezależny Samorządny Związek 
Zawodowy Policjantów szczególną odpowiedzialność. Oczywi-
ste jest, że tylko szczególnie staranne wykonywanie zadań statu-
towych związku buduje jego autorytet w środowisku policjan-
tów. Statut związku w sposób kompleksowy stara się wychodzić 
naprzeciw wszystkim problemom, jakie dotyczą środowiska po-
licjantów i emerytów mundurowych – w tym przede wszystkim 
w zakresie szeroko rozumianej ochrony policjantów.

NOWELIZACJA PRZEPISÓW  
DOTYCZĄCYCH POLICJI 

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o Policji, ustawy 
o Straży Granicznej oraz ustawy o Służbie Więziennej14 wprowa-
dzono wiele zmian w zakresie rozszerzenia prawa policjantów, 
funkcjonariuszy Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Służby 
Więziennej w przedmiocie tworzenia związków zawodowych  
i wstępowania do nich.
Przepisy nowelizujące spowodowały zniesienie zasady mo-
nizmu związkowego w następujących służbach: Policji, Stra-
ży Granicznej, Służby Więziennej. Obecnie w służbach tych 
funkcjonariusze mogą się zrzeszać w związku zawodowym, 
ale w danej służbie mundurowej może działać tylko jeden 
związek zawodowy i nie ma on prawa do strajku. Jak podkre-
śla K.W. Baran: „funkcjonariusze ci mogą jedynie swobodnie 
zdecydować, czy chcą przystąpić do już istniejącej organi-
zacji. Zasada monizmu związkowego nie ma zastosowania 
w odniesieniu do funkcjonariuszy Państwowej Straży Po-
żarnej15 i Krajowej Administracji Skarbowej16. Z przepisów 
ich pragmatyk służbowych wynika, że mają oni prawo do 
zrzeszania się w związkach zawodowych. Funkcjonariusze ci 
mają więc pełne prawo koalicji, gdyż mogą tworzyć i wstępo-
wać do związków zawodowych i nie są ograniczeni do zrze-
szania się tylko w branżowych związkach zawodowych”17.
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Przedmiotowa ustawa zniosła istniejące dotychczas ogra-
niczenie pluralizmu związkowego w tych służbach, z tym że 
funkcjonariusze omawianych służb mogą być członkami tylko 
organizacji „branżowych”, czyli np. policjant może być człon-
kiem międzyzakładowej organizacji związkowej, której zakresem 
działania objęte są wyłącznie jednostki organizacyjne Policji  
(art. 67 ust. 2 pkt 3 ustawy o Policji). 

Obowiązujące regulacje przewidują ograniczenie, deklarowa-
nej przez art. 12 i 59 Konstytucji RP18, wolności zrzeszania się  
w związkach zawodowych w odniesieniu do funkcjonariuszy 
Policji, Straży Granicznej i Służby Więziennej. Art. 12 Konsty-
tucji RP stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia wolność 
tworzenia i działania związków zawodowych, organizacji spo-
łeczno-zawodowych rolników, stowarzyszeń, ruchów obywa-
telskich, innych dobrowolnych zrzeszeń oraz fundacji. Stosow-
nie natomiast do treści art. 59 Konstytucji RP, zapewnia się wol-
ność zrzeszania się w związkach zawodowych, organizacjach 
społeczno-zawodowych rolników oraz w organizacjach praco-
dawców. Związki zawodowe oraz pracodawcy i ich organiza-
cje mają prawo do rokowań, w szczególności w celu rozwiązy-
wania sporów zbiorowych, oraz do zawierania układów zbio-
rowych pracy i innych porozumień. Związkom zawodowym 
przysługuje prawo do organizowania strajków pracowniczych  
i innych form protestu w granicach określonych w ustawie. 
Konstytucja RP przewiduje, że ze względu na dobro publiczne 
ustawa może ograniczyć prowadzenie strajku lub zakazać go  
w odniesieniu do określonych kategorii pracowników lub  
w określonych dziedzinach. Zakres wolności zrzeszania się  
w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców oraz 
innych wolności związkowych może podlegać tylko takim 
ograniczeniom ustawowym, jakie są dopuszczalne przez wiążą-
ce Rzeczpospolitą Polską umowy międzynarodowe.
Jeśli chodzi o charakter ograniczeń wolności zrzeszania się  
w związkach zawodowych w odniesieniu do Policji, Straży Gra-
nicznej i Służby Więziennej, de lege lata funkcjonować może 
tylko jeden związek zawodowy. Jednocześnie obowiązujące re-
gulacje przewidują, że związki zawodowe tych funkcjonariuszy 
nie mają prawa do strajku. 
Obecne ograniczenia wolności związkowej wydają się zgodne  
z Konstytucją RP. Interes publiczny, który stanowił rację ich 
wprowadzenia, jest łatwy do zdefiniowania – ograniczenia te 
podyktowane są potrzebą zapewnienia porządku publicznego 
i bezpieczeństwa państwa. Kryteria te stanowią kwalifikowane 
uzasadnienie dla wprowadzania ograniczeń konstytucyjnych 
praw i wolności w świetle treści art. 31 ust. 3 Konstytucji RP. 
Należy ponadto podkreślić, że także wiążące Polskę umowy 
międzynarodowe dopuszczają możliwość ograniczenia wolno-
ści zrzeszania się w stosunku do funkcjonariuszy służb mundu-
rowych (patrz: Konwencja nr 87 Międzynarodowej Organizacji 
Pracy dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związko-
wych, przyjęta w San Francisco dnia 9 lipca 1948 r.19).
Uznanie dopuszczalności wprowadzania ograniczeń wolności 
związkowej w stosunku do funkcjonariuszy Policji, Straży Gra-
nicznej i Służby Więziennej w kontekście postanowień Konstytucji 
RP oraz prawa międzynarodowego nie oznacza, że ustawodawca 
nie ma prawa do zmiany wcześniej przyjętych założeń. Dotyczy to  
w szczególności odstąpienia od wprowadzonych ograniczeń kon-
stytucyjnych praw i wolności, jak ma to miejsce w przypadku usta-
wy nowelizującej. Od decyzji ustawodawcy zależy poszerzenie za-
kresu wolności związkowej w odniesieniu do funkcjonariuszy ww. 
służb. W stosunku do policjantów przewidziano uprawnienie do 

wskazania zakładowej organizacji związkowej, która wyda opinię  
w sytuacji zwalniania funkcjonariusza ze służby w określonych  
w ustawie przypadkach (art. 43 ust. 3–6 ustawy o Policji). W takim 
przypadku związek zawodowy będzie uprawniony do opiniowana 
zasad etyki zawodowej (art. 7 ust. 1 pkt 7 ustawy o Policji). 
Wprowadzono zapis uniemożliwiający funkcjonariuszom powo-
łanym na stanowiska, a także dyrektorom, zastępcom i naczelni-
kom pełnienie w związkach zawodowych funkcji określonych sta-
tutowo. Wymienieni funkcjonariusze nie podlegają ochronie przed 
wypowiedzeniem stosunku pracy (art. 67 ust. 5 ustawy o Policji). 
W przepisach nowelizujących ustawę o Policji utrzymano 
również regulację prawną, na mocy której przepisy ustawy  
z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych stosuje się 
odpowiednio. Wynika to z konieczności uwzględnienia specyfi-
ki stosunków służbowych, które mają charakter administracyj-
noprawny, przewidując uprawnienie organu do jednostronnego 
i władczego kształtowania sytuacji prawnej funkcjonariusza. 
Uwzględniając powyższe, ustawa nowelizująca wprowadziła 
następujące ograniczenia:
 – możliwość reprezentowania policjanta i funkcjonariusza SG 
oraz SW w sprawach indywidualnych wyłącznie przez zakła-
dową organizację związkową, której członkiem jest co naj-
mniej jeden policjant lub funkcjonariusz inny niż ten, którego 
dotyczy postępowanie;

 – przyznanie prawa opiniowania założeń i projektów aktów 
prawnych (w zakresie objętym zadaniami związków zawodo-
wych) związkowi zawodowemu, którego terytorialny zakres 
działania obejmuje co najmniej obszar terytorialnego działa-
nia komendanta wojewódzkiego Policji/komendanta oddziału 
Straży Granicznej/dyrektora okręgowego,

 – ograniczenie członkostwa policjanta lub funkcjonariusza SG, 
SW w międzyzakładowej organizacji związkowej do orga-
nizacji związkowej, której zakresem działania objęte są wy-
łącznie odpowiednio jednostki organizacyjne Policji, Straży 
Granicznej i Służby Więziennej,

 – wprowadzenie zakazu pełnienia funkcji związkowych przez 
policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej, dla których 
ustawa przewiduje powołanie, jak również mianowanych na 
stanowisko dyrektora komórki organizacyjnej lub jego za-
stępcy albo naczelnika, w odniesieniu do Służby Więziennej 
– funkcjonariuszy, dla których ustawa przewiduje powołanie. 

Ponadto w ustawie nowelizującej dokonano zmian dostoso-
wawczych będących konsekwencją wprowadzenia we wska-
zanych służbach wolności koalicji związkowej w zakresie 
spraw indywidualnych policjantów i funkcjonariuszy. W usta-
wie nowelizującej przyjęto, na wzór rozwiązania wynikającego 
z art. 25 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, że uprawnie-
nie w tych sprawach będzie przysługiwało zakładowej organi-
zacji związkowej, do której zadań należy m.in. zajmowanie 
stanowiska w sprawach indywidualnych (art. 26 pkt 1 ustawy 
o związkach zawodowych). Zgodnie z ustawą nowelizującą,  
w przypadku zamiaru wymierzenia kary dyscyplinarnej wyda-
lenia ze służby, przedstawicielem zakładowej organizacji związ-
kowej uczestniczącym w raporcie może być wyłącznie policjant 
lub funkcjonariusz odpowiedniej służby. 
W aktualnym stanie prawnym prawo do zrzeszania się w związ-
kach zawodowych na zasadach określonych w ustawie o związ-
kach zawodowych przysługuje strażakom Państwowej Straży 
Pożarnej oraz funkcjonariuszom Krajowej Administracji Skar-
bowej. Stosowanie przytoczonych przepisów w praktyce nie bu-
dzi zastrzeżeń, tym samym podmiotowe zawężenie możliwości 
zrzeszania się policjantów i funkcjonariuszy Straży Granicznej 
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oraz Służby Więziennej nie znajduje uzasadnienia. Konsekwen-
cją wprowadzanych zmian jest pełniejsze zagwarantowanie 
praw policjantów i funkcjonariuszy SG oraz SW w indywidual-
nych sprawach (postępowaniach zmierzających do wydalenia ze 
służby oraz postępowaniach dyscyplinarnych). Realizacja wol-
ności zrzeszania się związków zawodowych w koalicje sprawi, 
że do decyzji funkcjonariuszy będzie należało wskazanie związ-
ku zawodowego, który będzie reprezentował ich interesy. W po-
przednim stanie prawnym policjanci i funkcjonariusze SG i SW 
pozbawieni byli prawa wyboru w tym zakresie.
Z punktu widzenia prawidłowego działania formacji objętych za-
kresem wprowadzonych regulacji za istotny należy uznać przepis 
przewidujący zakaz pełnienia funkcji związkowych przez poli-
cjantów, dla których ustawa przewiduje powołanie, jak również 
mianowanych na stanowisko dyrektora komórki organizacyjnej 
lub jego zastępcy albo naczelnika. Poprzednio obowiązujące 
przepisy nie zawierały żadnych ograniczeń w tym zakresie. Po-
wodowało to możliwość powstawania kolizji interesów służby  
i interesów związkowych w sytuacji, gdy osoby kierujące jed-
nostką organizacyjną Policji albo ich zastępcy, a więc osoby spra-
wujące funkcje pracodawcy, jednocześnie były osobami funkcyj-
nymi w organizacji związkowej. W celu wyeliminowania takich 
przypadków wprowadzono przytoczone ograniczenie, jako wzo-
rzec regulacji przyjmując rozwiązanie wynikające z art. 58 ust. 2 
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej. 
Zgodnie z przywołanym przepisem, strażak pełniący służbę na 
stanowisku, dla którego przepisy ustawy przewidują powołanie, 
nie może pełnić funkcji w związkach zawodowych oraz nie pod-
lega ochronie, o której mowa w art. 32 ustawy z dnia 23 maja  
1991 r. o związkach zawodowych. W ustawie nowelizującej wska-
zane ograniczenie zostało uzupełnione, zgodnie z art. 6da ustawy 
o Policji, o policjantów mianowanych na stanowisko dyrektora 
komórki organizacyjnej, zastępcy dyrektora komórki organizacyj-
nej oraz naczelnika. Tym samym krąg podmiotów, które nie mogą 
pełnić funkcji w związkach zawodowych, został zdefiniowany 
poprzez odwołanie do stanowisk w Policji podlegających wery-
fikacji, o której mowa w art. 11a ust. 3 pkt 2 ustawy o szczegól-
nych formach sprawowania nadzoru przez ministra właściwego 
do spraw wewnętrznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 2216, z późn. zm.).
Ustawa nowelizująca nie budzi wątpliwości natury konstytucyjnej. 
Co więcej, z uznaniem należy odnieść się do utrzymania ogranicze-
nia prawa do strajku związkom zawodowym ww. służb. Przyzna-
nie prawa do strajku mogłoby generować zagrożenia dla porządku 
publicznego i bezpieczeństwa państwa. Projektodawcy słusznie 
opowiedzieli się za utrzymaniem obowiązującego dziś zakazu.
Ustawa nowelizująca pozwoliła także w szerszym zakresie za-
pewnić równość pomiędzy przedstawicielami poszczególnych 
służb mundurowych w Polsce (art. 32 ust. 1 w zw. z art. 59 ust. 1  
Konstytucji RP). Trzeba bowiem zwrócić uwagę, że w świetle 
obowiązujących przepisów, przedstawiciele Państwowej Straży 
Pożarnej oraz funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbo-
wej w szerszym zakresie korzystają z wolności przynależności 
związkowej aniżeli Policjanci, funkcjonariusze Straży Granicz-
nej i Służby Więziennej. Prawo do zrzeszania się przysługuje im 
bowiem na zasadach określonych w ustawie o związkach zawo-
dowych. Nie są oni objęci ograniczeniami, których zniesienie 
przewiduje ustawa nowelizująca. Z tego względu wprowadzone 
rozwiązania należy ocenić pozytywnie.
Niezależnie od wprowadzonych zmian rola związku zawodo-
wego policjantów pozostaje taka sama – zgodnie z zakresem 
ustawowych prerogatyw zapewnia nieodzowną ochronę praw 
funkcjonariuszy. To dzięki funkcjonowaniu związku policjanci 

mają realny wpływ na sprawy, które dotyczą ich bezpośrednio. 
Funkcjonariusze jako obywatele mają prawo do samorządności, 
do jednoczenia się, do zakładania grupy broniącej jej interesów, 
jaką jest niewątpliwie związek zawodowy.  
W zakończeniu należy podkreślić, że niniejszy artykuł nie wy-
czerpuje wszystkich zagadnień związanych z problematyką 
działania związku zawodowego policjantów. Wskazuje jedynie 
na podstawową problematykę w zakresie zmian dokonanych 
ustawą nowelizującą. Związek zawodowy policjantów jest 
strukturą na stałe wpisaną w działania Policji. Jego rozwój i za-
kres problematyki, jaką podejmuje w swoich działaniach, wynika  
z zaangażowania wszystkich członków – policjantów. Nieustan-
nie i dynamicznie zmieniający się świat wymusza na związku 
ciągły rozwój, udoskonalanie działań, tak aby jak najlepiej re-
alizował spoczywające na nim ustawowe i społeczne zadania. 
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Summary

Police Union – draft of legal and functional issues
This article describes issues of unions functioning in the light 
of current law regulations. Specific regulations regarding Police 
Union have been made according to amendment of the Law on 
the Police on 19th July 2019. Change of regulations allows the 
Police to organize more than one labour union. Author describes 
particular character of union organization functioning in the 
structures of uniform services being a result of restrictions, au-
thorizations and union privileges, caused by specific duty code of 
practice and other regulations.
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WPROWADZENIE

Przyjęta przez Sejm RP i Senat RP oraz podpisana przez Pre-
zydenta RP ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1694) wprowadza nowe rozwiązania, które mogą 
mieć istotny wpływ na pracę Policji w obszarze prowadzo-
nych postępowań. Najważniejsze z tych zmian obejmują: eli-
minację konieczności wymieniania lub odczytywania przez 
sąd na rozprawie wszystkich dokumentów zaliczonych do 
materiału dowodowego; sporządzanie uzasadnień wyroków 
na specjalnym formularzu według ściśle określonych zasad, 
dzięki czemu staną się one zrozumiałe, przejrzyste i nie będą 
nadmiernie rozbudowane; co do zasady odrzucenie wniosku 
dowodowego złożonego po terminie; rezygnację z niepotrzeb-
nych przesłuchań, nie ma potrzeby przesłuchiwać wszystkich 
pokrzywdzonych w sprawach dotyczących setek, a nawet ty-
sięcy osób w sprawach np. o oszustwa internetowe, pirami-
dy finansowe, lichwę czy wprowadzenie do sprzedaży serii 
wadliwych towarów; zaniechanie przez sąd bezpośredniego 
przesłuchania świadków, o których wiadomo, że nie wniosą 
do sprawy niczego ważnego. Ponadto, jak wskazano, zmiany 
zakładają też, że „jeżeli oskarżony lub obrońca nie stawił się 
na rozprawę, będąc zawiadomiony o jej terminie, sąd, w szcze-
gólnie uzasadnionych wypadkach, może przeprowadzić postę-
powanie dowodowe podczas jego nieobecności, chociażby 
usprawiedliwił należycie niestawiennictwo, a w szczególności 
przesłuchać świadków, którzy stawili się na rozprawę, nawet 
jeżeli oskarżony nie złożył jeszcze wyjaśnień”1.
Jak wskazywano w procesie legislacji, zmiany mają na celu 
usprawnienie postępowania karnego, wyeliminowanie do-
strzeżonych usterek i błędów legislacyjnych, które występują 
w ustawie procesowej, oraz dostosowanie regulacji proceso-
wych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego. 
W szczególności chodzi o rezygnację ze zbędnego formalizmu 
procesowego, wprowadzenie ułatwień dla uczestników postę-
powania związanych z udziałem w nim, zapobieżenie obstruk-
cji procesowej stron i szersze zabezpieczenie interesu społecz-
nego w postępowaniu2. Zasadniczym zamierzeniem projekto-
dawców było stworzenie warunków do szybszego załatwiania 
spraw w postępowaniu sądowym. Jest przy tym oczywiste, że 
tendencja do zdynamizowania rozpoznawania spraw przed są-
dami nie może się odbywać kosztem gwarancji procesowych 
stron, w szczególności oskarżonego, oraz zasady rzetelnego 
procesu. Wśród postulowanych rozwiązań należy wskazać 
przede wszystkim na ograniczenie zasady bezpośredniości na 
rozprawie głównej, w takim stopniu, w którym nie będzie ono 

mieć negatywnego wpływu na prawidłowość ustaleń faktycz-
nych. Sąd będzie miał zatem możliwość w większym stopniu 
podjęcia decyzji co do tego, które dowody osobowe powin-
ny być przeprowadzone bezpośrednio na rozprawie, a w od-
niesieniu do których byłoby wystarczające ujawnienie treści 
protokołów ich uprzedniego przesłuchania. Podobnie, jeżeli 
nie będzie to konieczne, sąd nie będzie miał obowiązku spro-
wadzenia na salę rozpraw dowodów rzeczowych. Za zupełnie 
zbędny formalizm uznano istniejącą aktualnie konieczność 
wymieniania przez sąd na rozprawie wszystkich dokumentów, 
które zostają zaliczone na poczet materiału dowodowego, bez 
odczytywania – wystarczające jest, by – skoro ich zakres jest 
znany – zostały one uznane za dowody ujawnione na rozpra-
wie z mocy prawa. Wskazane propozycje powinny w praktyce 
znacznie przyspieszyć bieg postępowania karnego, a zauwa-
żyć trzeba jednocześnie, że nie stoją w kolizji z gwarancjami 
procesowymi stron3.

ODSTĄPIENIE OD PRZESŁUCHANIA

Zmiany art. 315a i art. 325h k.p.k. 
Dodaje się art. 315a w brzmieniu: „Od przesłuchania po-
krzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli 
czynność ta nie jest niezbędna dla dokonania ustaleń faktycz-
nych. Pokrzywdzony, który nie był przesłuchany w charakte-
rze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, 
jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadzi-
łoby do przewlekłości postępowania”. 
W art. 325h dotychczasową treść [Dochodzenie można ogra-
niczyć do ustalenia, czy zachodzą wystarczające podstawy do 
wniesienia aktu oskarżenia lub innego zakończenia postępowa-
nia. Należy jednak dokonać czynności przewidzianych w art. 321 
§ 1–5 oraz w art. 325g § 2, przesłuchać podejrzanego i pokrzyw-
dzonego oraz przeprowadzić i utrwalić w protokołach czynności, 
których nie będzie można powtórzyć.] oznacza się jako § 1 i do-
daje się § 2 w brzmieniu: „Przepis art. 315a stosuje się”.
W trakcie prac nad nowelizacją stwierdzono – na podstawie 
wieloletniego doświadczenia – że zbędnie wydłużają się po-
stępowania karne, zwłaszcza w sprawach z większą liczbą 
osób pokrzywdzonych czynami, których sprawca każdorazo-
wo posługiwał się tożsamym lub podobnym modus operandi. 
Przed zmianami stanowiło rozpowszechnioną praktykę trak-
towania przesłuchania osoby pokrzywdzonej przestępstwem 
jako obligatoryjnego elementu prowadzonego w sprawie po-
stępowania dowodowego, w oderwaniu od rzeczywistych wa-
lorów tej czynności procesowej ocenianych w realiach kon-
kretnego postępowania4.

ZMIANY W KODEKSIE  
POSTĘPOWANIA KARNEGO

Wyciąg z uzasadnienia do projektu ustawy zmieniającej
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POSTĘPOWANIE KARNE

Pociąga to za sobą negatywne konsekwencje dla biegu postę-
powania i realizacji interesu społecznego związanego z szybkim  
i niegenerującym nadmiernych kosztów egzekwowaniem odpo-
wiedzialności karnej sprawców przestępstw, jak i dla samych 
pokrzywdzonych. Konsekwencje te dostrzegalne są w szczegól-
ności, choć nie wyłącznie, w sprawach, w których wielość po-
krzywdzonych wynika z rozległości skutku przestępstwa (m.in. 
czyny przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu oraz okre-
ślone w art. 160 k.k. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, 
mające charakter przestępstw narażenia na niebezpieczeństwo), 
oraz w sprawach o przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko 
obrotowi gospodarczemu, zwłaszcza w wypadkach, w których 
wielość pokrzywdzonych stanowi następstwo wieloczynowego, 
w sensie faktycznym, choć niekoniecznie jurydycznym, zacho-
wania sprawcy przestępstwa5.
W wypadku przywłaszczenia, sprzeniewierzenia, oszustwa  
i oszustwa komputerowego, popełnionych na szkodę znacznej 
liczby osób, bardzo często występuje sytuacja tożsamego, jed-
norodzajowego sposobu działania sprawcy przestępstwa, który 
postępuje według takiego samego schematu, wykorzystując te 
same możliwości zawładnięcia cudzym mieniem, doprowadze-
nia innych osób do niekorzystnego nim rozporządzenia bądź 
wpłynięcia na treść cudzych danych informatycznych. Prawne 
odzwierciedlenie tej sytuacji faktycznej stanowi kwalifikowanie 
takich zachowań jako jednego czynu zabronionego na podstawie  
art. 12 k.k., przewidującego konstrukcję czynu ciągłego, względ-
nie traktowanie ich jako szczególnej postaci realnego zbiegu prze-
stępstw w postaci określonego w art. 91 § 1 k.k. ciągu przestępstw. 
Doprowadzenie do zmiany rozpowszechnionej praktyki prze-
jawiającej się w automatyzmie przesłuchiwania w charakte-
rze świadków wszystkich osób mających w sprawie status 
pokrzywdzonych jest istotne w kontekście sprawnej realiza-
cji celów postępowania karnego, do których należy również 
ochrona interesu pokrzywdzonych6.
Najważniejsze korzyści z wprowadzenia takiej zmiany to: skró-
cenie czasu trwania postępowania i szybsze przekazanie sprawy 
z aktem oskarżenia do sądu bądź zakończenie go inną decyzją 
merytoryczną, a tym samym obniżenie ryzyka przedawnienia 
czynu i skrócenie stanu niepewności prawnej (oskarżony) oraz 
szybsze uzyskanie rozstrzygnięcia mającego charakter prejudy-
katu w odniesieniu do ewentualnego rozstrzygnięcia sądu cy-
wilnego (pokrzywdzony); redukcja kosztów postępowania po-
noszonych przez Skarb Państwa (w szczególności w wypadku 
umorzenia postępowania, rozstrzygnięcia uwalniającego oskar-
żonego od odpowiedzialności karnej oraz w wypadku zwolnie-
nia oskarżonego od kosztów sądowych), jak również uciążli-
wości i kosztów ponoszonych przez strony, m.in. związanych 
z obowiązkiem stawiennictwa świadków na wezwanie organu 
procesowego i zwrotem świadkom tych kosztów oraz zwrotem 
utraconego przez świadka zarobku7.
Należy dostrzec istotną różnicę odnoszącą się do przesłanek 
decyzji organu procesowego o przeprowadzeniu przesłuchania, 
zachodzącą między pokrzywdzonym a świadkiem niebędącym 
osobą pokrzywdzoną. O ile ten drugi jest wzywany do złożenia 
zeznań jedynie wówczas, gdy zachodzą podstawy do przypusz-
czeń, iż posiada informacje istotne w sprawie, o tyle pokrzywdzo-
ny zasadniczo jest traktowany jako osobowe źródło dowodowe  
z racji samego swojego statusu, z którym łączy się przypuszcze-
nie, iż takie istotne informacje posiada. Fakt pokrzywdzenia przez 
przestępstwo nie przesądza jednak o posiadaniu przez taką osobę 
informacji istotnych dla ustaleń w przedmiocie odpowiedzialno-
ści karnej sprawcy czynu, a zwłaszcza informacji unikalnych,  

a więc dotyczących okoliczności, które nie mogą być ustalone na 
podstawie innych dowodów (np. dokumentów, opinii biegłych, 
zeznań innych osób)8.
W sprawach o przestępstwa, w wypadku których osoba po-
krzywdzonego nie stanowi przedmiotu czynności wykonaw-
czej przedsięwziętej przez sprawcę, a sam pokrzywdzony nie 
był naocznym świadkiem przestępstwa, w wielu przypadkach 
nie będzie on dysponował informacjami istotnymi w kontek-
ście odpowiedzialności karnej jego sprawcy, dotyczącymi oko-
liczności niemożliwych lub trudnych do ustalenia w drodze 
przeprowadzenia innych dowodów. W takich sytuacjach ocena 
wartości dowodowej czynności, jaką stanowi przesłuchanie po-
krzywdzonego w charakterze świadka, powinna w pierwszym 
rzędzie decydować o jej przeprowadzeniu, przy uwzględnieniu 
wynikających z niej obciążeń, w tym dotykających osobę po-
krzywdzonego oraz wpływu takiej czynności na bieg postępo-
wania w kontekście jego sprawności i szybkości9.
Nowy przepis art. 315a k.p.k. należy odczytywać w związku 
z treścią art. 325h k.p.k. Ten ostatni przepis, odnoszący się do 
dochodzenia, nakazuje w jego toku m.in. przesłuchać podej-
rzanego i pokrzywdzonego. Należy zwrócić uwagę, że przepis 
ten nie uzależnia przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze 
świadka od tego, czy istnieją przesłanki do dopuszczenia tego 
dowodu na zasadach ogólnych (art. 170 § 1 k.p.k. a contrario). 
Przepis ten ponadto daje prawo do wnioskowania, przy zastoso-
waniu argumentum a fortiori, że skoro pokrzywdzonego należy 
przesłuchać w dochodzeniu, które jest mniej sformalizowane  
i gwarancyjne, to tym bardziej należy uczynić to w śledztwie10.
Przepis art. 315a k.p.k. jest oparty na dwóch założeniach. Po pierw-
sze, utrzymuje zasadę przesłuchania pokrzywdzonego w każdym 
postępowaniu przygotowawczym, po drugie zaś nie uchybia 
przepisom regulującym przesłanki dopuszczenia dowodu (przede 
wszystkim art. 170 § 1 k.p.k. a contrario). Co do zasady jest 
oczywiste, że posiadanie przez dany podmiot statusu pokrzyw-
dzonego w postępowaniu nie przesądza wcale o tym, że zachodzą 
przesłanki do przesłuchania tej osoby w charakterze świadka. Są 
to dwie oddzielne sfery. Co do zasady zatem pokrzywdzony po-
winien zostać przesłuchany w tym charakterze tylko wówczas, 
gdy zachodzą przesłanki dopuszczenia tego dowodu. Przepis 
art. 315a k.p.k. zakłada w postępowaniu przygotowawczym coś 
więcej – przesłuchanie wszystkich pokrzywdzonych, niezależnie 
od tego, czy takie przesłanki zachodzą. Wystarczające byłoby 
nawet żądanie takiego pokrzywdzonego. Jednakże w stosunku 
do pokrzywdzonych, co do których zachodzą przesłanki odda-
lenia wniosku o jego przesłuchanie z art. 170 § 1 k.p.k. a cont-
rario, mimo złożenia przez zainteresowanego takiego wniosku, 
od przesłuchania można odstąpić, jeżeli uwzględnienie żądania 
prowadziłoby do przewlekłości postępowania. Nie można odstą-
pić od przesłuchania żadnego pokrzywdzonego, jeżeli czynność 
ta jest niezbędna dla dokonania ustaleń faktycznych – np. co do 
wysokości poniesionej szkody. Z tych względów wprowadzenie 
przepisu art. 315a k.p.k. ma charakter gwarancyjny11.
Niezbędne było jednoznaczne wprowadzenie do przepisów 
normujących przebieg procesu karnego unormowania wska-
zującego na brak bezwzględnego obowiązku przesłuchiwania 
pokrzywdzonego w charakterze świadka i zaakcentowanie  
w ten sposób faktu, że czynność ta, tak jak każda inna czyn-
ność dowodowa w systemie przyjmującym zasadę swobodnej 
oceny dowodów, powinna być przeprowadzana w oparciu  
o ocenę jej zakładanego waloru dowodowego, nie zaś na pod-
stawie automatyzmu kształtowanego przez szczególny proce-
sowy status tej osoby.
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Nowelizacja art. 315a k.p.k. prowadzi do jednoznacznego wy-
rażenia w treści tego przepisu, iż wymóg przesłuchania po-
krzywdzonego jako świadka dotyczy jedynie tych wypadków,  
w których przeprowadzenie takiego przesłuchania jest niezbędne  
– z uwagi na potrzeby postępowania dowodowego związane z do-
konywaniem ustaleń faktycznych lub ze względu na stanowisko 
pokrzywdzonego. Aby jednak zapobiec wypadkom nazbyt po-
chopnej rezygnacji z przesłuchania pokrzywdzonego w charakte-
rze świadka, w szczególności w wypadkach, gdy pokrzywdzony 
chce złożyć zeznania, jest celowe wprowadzenie do Kodeksu 
postępowania karnego przepisu kreującego normę o charakterze 
generalnym, wymuszającą przeprowadzenie tej czynności w sy-
tuacjach determinowanych stanowiskiem pokrzywdzonego12.
Realizację tego celu ma zapewnić posłużenie się w art. 315a 
k.p.k. pojęciem „żądania”, nie zaś „wniosku”, co ma podkre-
ślić imperatywny charakter stanowiska pokrzywdzonego w tym 
zakresie, które w wypadku jego ujawnienia będzie musiało zo-
stać przez organ procesowy uwzględnione, z wyjątkiem sytu-
acji, gdy uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości 
postępowania. Uprawnienie do złożenia takiego żądania będzie 
przysługiwać tylko pokrzywdzonemu, który nie był jeszcze  
w sprawie przesłuchiwany, gdyż nieracjonalne byłoby zapew-
nienie możliwości każdorazowego wymuszania przeprowadze-
nia takiej czynności przez pokrzywdzonego wielokrotnie pona-
wiającego żądanie tego rodzaju13.
Proponowanemu przyznaniu pokrzywdzonemu uprawnienia do 
wymuszenia przesłuchania go w charakterze świadka towarzy-
szy modyfikacja treści pouczenia udzielanego pokrzywdzone-
mu na piśmie na podstawie art. 300 § 2 k.p.k., prowadząca do 
objęcia nim nowego uprawnienia. 
Podkreślenia wymaga, że wprowadzenie rozwiązania zawar-
tego w art. 315a k.p.k. wychodzi naprzeciw wymogom dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE z dnia 25 
października 2012 r. ustanawiającej normy minimalne w zakre-
sie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępują-
cej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW, odnoszącej się do 
gwarantowanego w art. 10 prawa ofiary przestępstwa do bycia 
wysłuchaną w toku postępowania karnego14.
Wskazana powyżej zmiana pociąga za sobą zmianę art. 300  
§ 2 k.p.k., którego nowe brzmienie jest następujące: [„§ 2. Przed 
pierwszym przesłuchaniem albo niezwłocznie po ustaleniu 
pokrzywdzonego, jeżeli odstępuje się od jego przesłuchania, 
poucza się pokrzywdzonego o posiadaniu statusu strony pro-
cesowej w postępowaniu przygotowawczym oraz o wynika-
jących z tego uprawnieniach, w szczególności: do składania 
wniosków o dokonanie czynności śledztwa lub dochodzenia  
i warunkach uczestniczenia w tych czynnościach, określonych 
w art. 51, art. 52 i art. 315–318, do korzystania z pomocy peł-
nomocnika, w tym do złożenia wniosku o wyznaczenie pełno-
mocnika z urzędu w okolicznościach wskazanych w art. 78, 
jak również o uprawnieniach określonych w art. 23a § 1, art. 
156, art. 204, art. 306 i art. 315a oraz o obowiązkach i konse-
kwencjach wskazanych w art. 138 i art. 139. Pouczenie obej-
muje również informację o: możliwościach naprawienia szko-
dy przez oskarżonego lub uzyskania kompensaty państwowej, 
dostępie do pomocy prawnej, dostępnych środkach ochrony  
i pomocy, o których mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2014 r.  
o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka (Dz. U.  
z 2015 r. poz. 21), pomocy przewidzianej w art. 43 § 8 Kodek-
su karnego wykonawczego, możliwości wydania europejskie-
go nakazu ochrony, organizacjach wsparcia pokrzywdzonych, 
treści art. 337a oraz możliwości zwrotu kosztów poniesionych 

w związku z udziałem w postępowaniu. Pouczenie należy wrę-
czyć pokrzywdzonemu na piśmie; pokrzywdzony otrzymanie 
pouczenia potwierdza podpisem. W razie odstąpienia od prze-
słuchania pokrzywdzonego pouczenie podlega doręczeniu.”].
Modyfikacja treści § 2 w art. 300 k.p.k. wynika z brzmienia nowe-
go przepisu art. 315a k.p.k. o możliwości odstąpienia od przesłu-
chania pokrzywdzonego w charakterze świadka, jeżeli czynność 
ta nie byłaby niezbędna dla poczynienia ustaleń faktycznych. 
Wedle nowej regulacji pokrzywdzony, który nie był przesłucha-
ny w charakterze świadka, powinien jednak zostać przesłuchany  
w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żą-
dania prowadziłoby do przewlekłości postępowania. W związku 
z tym stało się konieczne pouczenie pokrzywdzonego o powyż-
szym przed pierwszym jego przesłuchaniem albo niezwłocznie 
po ustaleniu pokrzywdzonego, jeżeli odstępuje się od jego prze-
słuchania. Pokrzywdzeni powinni być pouczeni o swoich upraw-
nieniach, które mogliby realizować, jeżeli wyrażaliby taką wolę.

OPŁATA DLA BIEGŁEGO

W dniu 26 kwietnia 2019 r. weszła w życie zmiana ustawy – Ko-
deks postępowania karnego, dodano nowy art. 618fa w brzmie-
niu: § 1. W wyjątkowych wypadkach organ procesowy może 
postanowić o wypłacie biegłemu przed sporządzeniem opinii, 
jednorazowo lub w ratach, określonej kwoty pieniężnej na 
poczet wynagrodzenia, jeżeli jest to uzasadnione szczególną 
czasochłonnością czynności niezbędnych do wydania opinii lub 
innymi szczególnymi okolicznościami. § 2. Na postanowienie 
w przedmiocie wypłaty na poczet wynagrodzenia zażalenie nie 
przysługuje. § 3. Biegły ma obowiązek zwrotu wypłaconej mu 
kwoty, w zakresie, w jakim przewyższa ona kwotę ostatecznie 
przyznanego mu wynagrodzenia, a w wypadkach określonych 
w art. 618f § 4a i 4b biegły ma obowiązek zwrotu całej wypła-
conej mu kwoty, jeżeli wynagrodzenie mu nie przysługuje albo 
od przyznania wynagrodzenia odstąpiono.
Zmiana ta oznacza możliwość zaliczkowego zapłacenia wyna-
grodzenia biegłemu za opinię jeszcze przed jej sporządzeniem.  
Jak bowiem wynika z dokumentu Sejmu RP pt. „Pełny zapis 
przebiegu posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian  
w kodyfikacjach (nr 62)” dnia 17 stycznia 2019 r., uchwalona po-
prawka: dotyczy sytuacji, w której czasochłonność pracy rzeczy-
wiście powoduje, że jest duże zaangażowanie biegłego, a on nie 
otrzymuje należności. W związku z tym propozycja ta da w wielu 
przypadkach szansę na to, żeby biegły wcześniej zakończył pracę 
i żeby otrzymał wynagrodzenie jeszcze przed wydaniem opinii15.

POWIADAMIANIE POKRZYWDZONEGO

Zmiana art. 299a § 2 k.p.k. ma na celu usprawnienie sposobu 
powiadamiania pokrzywdzonego o sposobie zakończenia 
sprawy. Obowiązek ten mógłby być spełniony także przy uży-
ciu drogi elektronicznej, co niewątpliwie uprości postępowa-
nie w dobie coraz powszechniejszego dostępu do mediów 
elektronicznych. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 299a 
k.p.k. stanowi implementację art. 3 ust. 3 oraz art. 20 lit. c 
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/29/UE  
z dnia 25 października 2012 r. ustanawiającej normy minimal-
ne w zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz 
zastępującej decyzję ramową Rady 2001/220/WSiSW i jest on 
uwarunkowany wyłącznie interesem pokrzywdzonego. Z tego 
względu doręczenie to jest stosowane wyłącznie na wniosek 
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pokrzywdzonego oraz – ze względu na sposób doręczenia  
(aktualnie listem zwykłym) – nie jest wymagane potwierdze-
nie dostarczenia informacji do pokrzywdzonego16.

OPINIA BIEGŁEGO A OPINIE  
INSTYTUCJI SPECJALISTYCZNEJ (NAUKOWEJ)

Nowe zapisy usuwają niekonsekwencję występującą w ak-
tualnym stanie prawnym w odniesieniu do przepisów doty-
czących dowodu z opinii biegłego. Przepisy art. 193 § 1 i 2 
k.p.k. wyraźnie odróżniają opinie biegłych od opinii insty-
tucji naukowej lub specjalistycznej. Oznacza to, że np. pod-
stawy wyłączenia biegłego, określone w art. 196 § 1 k.p.k., 
nie odnoszą się wprost do osób sporządzających opinię  
z ramienia instytucji naukowej lub specjalistycznej, którzy 
de iure biegłymi nie są. Z tego względu uzupełniono przepisy  
art. 193 k.p.k. o § 2a, wedle którego do instytucji naukowej 
lub specjalistycznej oraz do osób, które biorą udział w wy-
daniu opinii tej instytucji, stosuje się odpowiednio przepisy 
dotyczące biegłych17.
Ponadto wydaje się celowe przeciwdziałanie błędnej prak-
tyce udostępniania biegłemu akt sprawy w każdym wypad-
ku przed sporządzeniem opinii, niezależnie od rzeczywistej 
celowości takiej czynności. Często jest to zbędne i czaso-
chłonne, a nadto powoduje, że akta sprawy nie są w tym 
czasie dostępne dla stron i organu procesowego. Inną nega-
tywną konsekwencją przesyłania w każdym wypadku całości 
akt sprawy jest to, że nowo powołany biegły zapoznaje się  
z treścią poprzedniej opinii i niejednokrotnie – co z psycho-
logicznego i czysto ludzkiego punktu widzenia wydaje się 
być zrozumiałe – sugeruje się jej treścią. To zaś w aspekcie 
celów procesu karnego – z uwagi na konieczność stworze-
nia biegłemu jak najdalej idących warunków do wydania 
obiektywnej i bezstronnej opinii – musi być ocenione kry-
tycznie. Chodzi bowiem o obiektywną wypowiedź na temat 
zagadnienia będącego przedmiotem opinii, tak by można 
było skonfrontować w sposób rzeczywisty treść obydwu opi-
nii i wywieść stąd istotne dla postępowania wnioski. Jedyny 
przypadek, w którym uzasadnione byłoby zapoznanie nowo 
powołanego biegłego z poprzednio wydaną opinią, ma miej-
sce, gdy przedmiot nowej opinii bezpośrednio dotyczy treści 
poprzedniej opinii18.
Z tych względów wprowadzono unormowanie, wedle któ-
rego sąd lub prokurator udostępnia biegłemu poszczególne 
dokumenty z akt sprawy lub uwierzytelnione kopie tych do-
kumentów tylko wówczas, gdy jest to niezbędne do wydania 
opinii. Dokumenty te mogą być również udostępnione w po-
staci elektronicznej. Biegłemu powołanemu z tego względu, 
że wydana przez innego biegłego opinia jest niepełna lub 
niejasna albo gdy zachodzi sprzeczność w niej samej lub 
między różnymi innymi opiniami w tej samej sprawie, przed 
wydaniem opinii nie udostępnia się tej innej opinii lub tych 
innych opinii. Inną opinię lub inne opinie można udostęp-
nić biegłemu, w niezbędnym zakresie, tylko w wyjątkowym, 
szczególnie uzasadnionym wypadku, gdy przedmiot opinii 
powołanego biegłego bezpośrednio dotyczy treści tej innej 
opinii lub tych innych opinii (art. 198 § 1 k.p.k.)19.
Ponadto, dla celów porządkowych i dowodowych, proponuje 
się sporządzenie przez organ procesowy na piśmie w formie 
notatki urzędowej wykazu dokumentów, których orygina-
ły lub uwierzytelnione kopie zostały przed wydaniem opinii 

udostępnione biegłemu. Notatka ta powinna zostać podpisana 
przez osobę sporządzającą oraz załączona do akt sprawy. Dla 
prawidłowej oceny opinii biegłego przez organ procesowy 
jest konieczne ustalenie przez ten organ, na jakich materiałach 
procesowych opierał się biegły, wydając swoją opinię20.

PODSUMOWANIE

Zmiany procesu karnego na przestrzeni wielu lat podyktowa-
ne zawsze były ochroną praw każdej ze stron. Wpływ przepi-
sów UE, jak również doświadczenie zdobywane przez organy 
ścigania spowodowały, że obszerne zmiany w roku bieżącym 
zapewne przyczynią się do poprawy pracy jednostek odpowie-
dzialnych za ściganie sprawców przestępstw, jak również uła-
twią funkcjonowanie stronom, a przede wszystkim pokrzyw-
dzonemu i świadkowi, w zawiłym świecie prawa.

Opracował: mł. insp. dr Robert Maciejczyk 
Zastępca Kierownika Zakładu Służby Kryminalnej CSP

1 https://www.rp.pl/Prawo-karne/308199974-Nowelizacja-kodeksu
-postepowania-karnego-z-podpisem-prezydenta-Dudy.html [do-
stęp: 16 września 2019 r.].

2 Uzasadnienie do projektu zmian ustawy – druk sejmowy nr 3251, 
sejm.gov.pl/sejm8.nsf/druk.xsp?nr=3251.

3-14 Tamże.
15 Na podstawie informacji Biura Kryminalnego Komendy Głównej 

Policji.
16 Uzasadnienie do projektu zmian ustawy – druk sejmowy nr 3251.
17 Tamże.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 Tamże.

Summary

Amendments in the Code of Criminal Procedure.  
Extract from the substantiation of a project of  
a changing act
In this material there have been presented the main changes 
of the Code of Criminal Procedure introduced by the act from  
19 July 2019, which can have a significant influence on the work 
of the Police in the area of conducted proceedings. The most 
important of them include: elimination of the necessity to enu-
merate or reed out, by the court during the trial,all documents 
included into the evidence; drafting grounds of sentences on  
a special form according to closely defined principles, due to 
which they will become understandable, transparent and won’t 
be excessively extended; as a principle rejection of an evidence 
application filed in after deadline; resignation from unnecessary 
interrogations, especially from interrogations of all aggrieved 
parties in cases referring to hundreds or thousands of persons in 
cases e.g. connected with Internet frauds, pyramid schemes, usu-
ry or introducing  into the sale faulty goods; discontinuing by the 
court direct interrogation of witnesses, about whom it is known 
that they will not contribute anything important to the case.  
Argumentation of the legislator has been quoted, included in 
justifying to the act, according to which the changes are aimed 
at improving criminal proceedings, eliminating noticed defects 
and legislative mistakes, which appear in the procedural act, and 
adapting procedural regulations to challenges resulting from  
the technological development.

Tłumaczenie: Renata Cedro
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Regulacja prawna art. 1 ustawy o Policji z dnia 6 kwietnia 
1990 r. określa Policję jako umundurowaną i uzbrojoną 
formację służącą społeczeństwu, przeznaczoną do ochrony 
bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania bezpieczeństwa  
i porządku publicznego. Do podstawowych zadań Policji należy 
między innymi ochrona życia i zdrowia ludzi oraz mienia przed 
bezprawnymi zamachami naruszającymi te dobra, ochrona bez-
pieczeństwa i porządku publicznego, a także wykrywanie prze-
stępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców1.
Wobec powyższego w przypadku ujawnienia przestępstwa 
bądź wykroczenia policjant ma obowiązek zareagować  
i podjąć czynności zgodne z aktualnie obowiązującymi prze-
pisami prawa. 
Kierując się zasadą indywidualizacji wymiaru kary, o tym, 
jaki rodzaj środka oddziaływania wobec sprawcy wykroczenia 
policjant zastosuje, decydować powinna waga wykroczenia, 
okoliczności jego popełnienia, jak też wcześniejsza karalność 
sprawcy. Środek oddziaływania, jaki policjant zastosuje wo-
bec sprawcy, musi być dotkliwy, a zarazem wystarczający do 
zobligowania go do przestrzegania przepisów prawa.
Zgodnie z zasadą celowości należy rozważyć, czy wystarczy 
poprzestać na zastosowaniu środków oddziaływania wycho-
wawczego, czy wdrożyć postępowanie mandatowe lub wy-
stąpić z wnioskiem o ukaranie do sądu. Należy też posiłko-
wać się ogólnymi dyrektywami wymiaru kary, uregulowany-
mi w art. 33 kw, którego przepis stanowi:
„§ 1. Organ orzekający wymierza karę według swojego uzna-
nia, w granicach przewidzianych przez ustawę za dane wy-
kroczenie, oceniając stopień społecznej szkodliwości czynu  
i biorąc pod uwagę cele kary w zakresie społecznego oddziały-
wania oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma ona 
osiągnąć w stosunku do ukaranego. 

§ 2. Wymierzając karę, organ orzekający bierze pod uwagę  
w szczególności rodzaj i rozmiar szkody wyrządzonej wykro-
czeniem, stopień winy, pobudki, sposób działania, stosunek do 
pokrzywdzonego, jak również właściwości, warunki osobiste  
i majątkowe sprawcy, jego stosunki rodzinne, sposób życia przed 
popełnieniem i zachowanie się po popełnieniu wykroczenia”2.
W oparciu o § 3 i 4 cytowanego artykułu należy też uwzględ-
nić okoliczności popełnienia wykroczenia. „Jako okoliczności 
łagodzące uwzględnia się w szczególności: działanie sprawcy 
wykroczenia pod wpływem ciężkich warunków rodzinnych 
lub osobistych lub pod wpływem silnego wzburzenia wywoła-
nego krzywdzącym stosunkiem do niego lub do innych osób, 
działanie z pobudek zasługujących na uwzględnienie, prowa-
dzenie przez sprawcę nienagannego życia przed popełnieniem 
wykroczenia i wyróżnianie się spełnianiem obowiązków, 
zwłaszcza w zakresie pracy, przyczynienie się lub staranie się 
sprawcy o przyczynienie się do usunięcia szkodliwych na-
stępstw swego czynu”.
Okoliczności obciążające to w szczególności: „działanie 
sprawcy w celu osiągnięcia bezprawnej korzyści majątko-
wej, działanie w sposób zasługujący na szczególne potępie-
nie, uprzednie ukaranie sprawcy za podobne przestępstwo 
lub wykroczenie, chuligański charakter wykroczenia, dzia-
łanie pod wpływem alkoholu, środka odurzającego lub in-
nej podobnie działającej substancji lub środka, popełnienie 
wykroczenia na szkodę osoby bezradnej lub osoby, której 
sprawca powinien okazać szczególne względy, popełnienie 
wykroczenia we współdziałaniu z małoletnim”3.
Kierując się powyższymi zasadami, ujawniając wykrocze-
nie, policjant może wobec sprawcy: 
 ▪ zgodnie z art. 41 kw – zastosować środek oddziaływania wy-

chowawczego (pouczenie, zwrócenie uwagi, ostrzeżenie);

NOWE ZASADY  
STOSOWANIA POSTĘPOWANIA 

MANDATOWEGO 
asp. szt. Maria Wysocka

instruktor Zakładu Służby Kryminalnej
Centrum Szkolenia Policji w Legionowie

Artykuł ma na celu przybliżenie zagadnienia dotyczącego postępowania mandatowego z uwzględnieniem 
wielokrotnych nowelizacji przepisów. Policjant, wykonując zadania służbowe, powinien cechować się 
uprzejmością, konsekwencją oraz rzetelnością działania. Znajomość aktualnych przepisów prawa przy 
zastosowaniu postępowania mandatowego jest gwarancją należytego wykonywania zadań służbowych.
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 ▪ zgodnie z art. 95 § 1 kpw – nałożyć grzywnę w postępowa-
niu mandatowym;

 ▪ zgodnie z art. 54 § 1 kpw – skierować wniosek o ukaranie.
Należy pamiętać, że zastosowanie środka oddziaływania wycho-
wawczego w rozumieniu art. 32 kpw nie jest rozstrzygnięciem,  
a więc nie zamyka drogi do zastosowania wobec sprawcy postę-
powania mandatowego lub skierowania wniosku o ukaranie. 
Postępowanie mandatowe jest szczególnym postępowaniem, 
podejmowanym przez Policję jako organ pozasądowy; o cha-
rakterze zastępczym wobec postępowania o wykroczenia pro-
wadzonego przed sądem; warunkowym; uzależnionym w za-
kresie swego rozstrzygnięcia od zgody sprawcy wykroczenia4.

PODSTAWY PRAWNE  
POSTĘPOWANIA MANDATOWEGO

1. Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania  
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120),  
art. 2, art. 95–102.

2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listo-
pada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych  
w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykro-
czeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624, z późn. zm.).

3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2018 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania  
w zakresie formularzy mandatu karnego, mandatów kar-
nych generowanych przy wykorzystaniu systemu telein-
formatycznego, grzywien nakładanych w drodze man-
datu karnego oraz podmiotów nabywających odpłatnie 
formularze mandatu karnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1388).

4. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie postępowania z kierowcami 
naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 488). Rozporządzenie – mimo że w Internetowym 
Systemie Aktów Prawnych (ISAP) figuruje jako akt uchy-
lony – nadal obowiązuje, gdyż podstawa prawna wydania 
przedmiotowego rozporządzenia, tj. art. 130 ust. 4 ustawy 
– Prawo o ruchu drogowym, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy 
z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu 
drogowym i niektórych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 957) 
zachowuje nadal moc prawną do czasu wdrożenia nowych 
rozwiązań technicznych (nowej bazy dot. ewidencji kie-
rowców naruszających przepisy ruchu drogowego).

5. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 lutego 
2002 r. w sprawie nakładania grzywien w drodze manda-
tu karnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 613, z późn. zm.).

6. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 listopada 
2015 r. w sprawie właściwości miejscowej naczelnika 
urzędu skarbowego uprawnionego do poboru należności 
wynikających z grzywien nałożonych w drodze mandatu 
karnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1977).

7. Zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 
26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez 
Policję czynności administracyjno-porządkowych w za-
kresie wykrywania wykroczeń oraz ścigania ich spraw-
ców (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 48, z późn. zm.).

Warunki dopuszczalności stosowania  
postępowania mandatowego
Mandat karny jest jedną z form rozstrzygnięć w kwestii uka-
rania sprawcy wykroczenia. To funkcjonariusz rozpatruje 
sprawę o wykroczenie i wymierza za nie karę. Aby zastoso-

wać postępowanie mandatowe, muszą być spełnione warun-
ki dopuszczalności, które określone są w art. 5 kpw, art. 96  
§ 2 kpw, art. 97 § 1, 2 i 3 kpw oraz § 96 zarządzenia 323 KGP 
(Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, poz. 48, z późn. zm.).
Algorytm czynności, jakie policjant prowadzący postępo-
wanie mandatowe powinien wykonać, określają przepisy 
kpw, wyżej wymienione rozporządzenia wykonawcze oraz 
§ 94 zarządzenia 323 KGP. 

Postępowanie mandatowe po zmianach
Przepisy dotyczące postępowania mandatowego zawarte  
w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania  
w sprawach o wykroczenia, a także przepisy wykonawcze  
w ostatnim czasie w znacznym stopniu uległy nowelizacji. 
Niektóre zmiany weszły w życie od 15 listopada 2018 r., na-
stępne od 1 maja 2019 r. 
Zmianie uległ termin do nałożenia mandatu karnego, który zo-
stał ujednolicony do wszystkich rodzajów mandatów, i wynosi 
60 dni. Termin liczony jest od daty ustalenia sprawcy wykrocze-
nia, a nie od daty popełnienia czynu. Z całą pewnością usprawni 
to prowadzone czynności wyjaśniające, zwłaszcza w sprawach 
dotyczących wykroczeń utrwalonych za pomocą przyrządu 
kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego.
Kolejną zmianą jest sposób wypełniania mandatu. Funkcjo-
nariusz nakładający grzywnę, wypisując mandat, obowią-
zany jest wskazać jej wysokość, na odcinku „C” określić 
zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego 
popełnienia oraz kwalifikację prawną. Tak więc opis ten po-
winien być podobny, co istotne, do opisu zarzucanego czynu 
– konkluzji znajdującej się we wniosku o ukaranie. 

PRZYKŁADOWE WZORY OPISU STANOWIĄCEGO  
ZACHOWANIE SPRAWCY WYKROCZENIA  

DO ZAMIESZCZENIA W ODCINKU „C” 
FORMULARZA MANDATU 

 ▪ W dniu 2 września 2019 r. w Legionowie przy ul. Kruczej, w par-
ku wbrew zakazowi spożywał napój alkoholowy, tj. wykroczenie  
z art. 431 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

 ▪ W dniu 6 września 2019 r. w Warszawie przy ul. Miłej 1, podczas 
legitymowania, podając się za Jana Niedobrego, umyślnie wpro-
wadził w błąd funkcjonariusza Policji co do własnej tożsamości,  
tj. wykroczenie z art. 65 § 1 pkt 1 kw. 

 ▪ W dniu 4 września 2019 r. w Legionowie przy ul. Długiej 3 po-
przez wyrzucenie niedopałka papierosa zaśmiecił chodnik,  
tj. wykroczenie z art. 145 kw. 

 ▪ W dniu 1 września 2019 r. ok. godz. 20.00 w Legionowie na ul. Dłu-
giej, na wiadukcie, prowadząc z prędkością 80 km/h pojazd marki Opel 
Zafira nr rej. WL 33221, nie zastosował się do znaku B-33, i przekro-
czył dozwoloną prędkość o 30 km/h, tj. wykroczenie z art. 92a kw. 

 ▪ W dniu 23 sierpnia 2019 r. w Legionowie przy ul. Polnej 3 używał 
słów nieprzyzwoitych, tj. wykroczenie z art. 141 kw.

Należy zaznaczyć, że data popełnienia wykroczenia nie musi 
zgadzać się z datą wystawienia mandatu, ma to istotne znacze-
nie do terminu jego nałożenia, bowiem mandat karny może być 
nałożony w ciągu 60 dni od dnia ustalenia sprawcy wykroczenia,  
a nie od daty popełnienia wykroczenia. Natomiast data popeł-
nienia wykroczenia ma istotne znaczenie dla obliczenia terminu 
przedawnienia karalności wykroczenia.
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MANDAT KARNY       SERIA Aa       NUMER 0000000

nazwa i adres urzędu

nr rachunku urzędu

kwota słownie

Ukarany - imię i nazwisko

Ukarany - adres

Numer PESEL ukaranego

Opłata:

waluta kwota:
W P P L N
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MANDAT KARNY       SERIA Aa       NUMER 0000000

nazwa i adres urzędu

nr rachunku urzędu

kwota słownie

Ukarany - imię i nazwisko

Ukarany - adres

Numer PESEL ukaranego

Opłata:

kwota:

06

waluta
W P P L N

Wzór formularza mandatu karnego

Wpisuje się wysokość grzywny. W przypadku opłacenia mandatu kartą płatniczą odcinek „A” pozostaje w bloczku niewypełniony.

Odcinek „B” jest kopią odcinka „A”.

ZMIANY W PRZEPISACH
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MANDAT KARNY               SERIA Aa     NUMER     0000000
Na podstawie art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) 
nałożono mandat karny w wysokości:

zł. .......................... słownie ....................................................................................

 miejsce na pieczęć
organu nakładającego

mandat

kredytowany/ gotówkowy/ zaoczny– zaznaczyć właściwy      płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym

.........................................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, imię ojca) lub (dane wskazujące sprawcę wykroczenia – osobę ukaraną mandatem karnym zaocznym)

numer PESEL / ... / ... /... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ..........................................................................
(nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość)

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

..................................................................................................................................................................................................
(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat)

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnione wykroczenia:
...................................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................; liczba punktów: ...............
(zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikacja prawna wykroczenia) 
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nr służbowy / identyfikacyjny

/  . . .  /  . . .  / . . .  /  . . .  /  . . .  /  . . .  /

...............................................................
podpis funkcjonariusza

data: 20 . . .  r.  /  . . .  /  . . .  /

...........................................................................
czytelny podpis osoby ukaranej

stempel
dzienny

       ..................................            ..............................
            opłata                    podpis

pouczenie
1. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu karnego (art. 97 § 2 Kodeksu postępowania  

w sprawach o wykroczenia).
2. Mandat karny zaoczny staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny we wskazanym terminie 

i miejscu. Mandat karny kredytowany staje się z prawomocny z chwilą pokwitowania jego odbioru 
przez ukaranego. Mandat karny wydawany ukaranemu po uiszczeniu grzywny funkcjonariuszowi, 
który ja nałożył, staje się prawomocny z chwilą tego uiszczenia.

3. Grzywnę można uiścić w formie bezgotówkowej, za pomocą karty płatniczej lub innego instrumen-
tu płatniczego, o ile funkcjonariusz dysponuje odpowiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. 
Grzywnę uważa się za uiszczoną z chwila potwierdzenia dokonania płatności uzyskanego z urzą-
dzenia do autoryzacji rozliczeń.

4. Ściąganie grzywny nałożonej w drodze mandatu karnego następuje w trybie przepisów o postępowa-
niu egzekucyjnym w administracji (art. 100 § 12 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

5. Grzywnę nałożoną mandatem karnym kredytowanym uiszcza się w terminie 7 dni od daty przyjęcia 
mandatu (art. 98 § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia). Grzywnę nałożoną manda-
tem karnym zaocznym uiszcza się w terminie 14 dni od daty wystawienia albo doręczenia mandatu 
(art. 98 § 5 pkt 1 i 2 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

6. Uiszczający grzywnę ponosi koszty opłat manipulacyjnych, w tym związane z autoryzacją kosztów 
transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy.

7. W razie odmowy przyjęcia mandatu karnego lub nieuiszczenia w wyznaczonym terminie grzywny nało-
żonej mandatem karnym zaocznym organ, którego funkcjonariusz nałożył grzywnę, występuje do sądu  
z wnioskiem o ukaranie sprawcy wykroczenia (art. 99 Kodeksu postępowania w sprawach o wykro-
czenia).

8. Ukarany, jego przedstawiciel ustawowy lub opiekun prawny może, w terminie 7 dni od uprawomoc-
nienia się mandatu, wystąpić do sądu o jego uchylenie (art. 101 Kodeksu postępowania w sprawach 
o wykroczenia). Wystąpienie do sądu o uchylenie mandatu nie zwalnia z obowiązku uiszczenia 
nałożonej tym mandatem grzywny.

W razie niemożności stwierdzenia numeru PESEL  
wpisuje się datę urodzenia ukaranego.

Szczegółowy 
opis zachowania 
stanowiącego 
wykroczenie, 
czas i miejsce 
jego popełnienia 
oraz kwalifikacja 
prawna.

Data nałożenia 
mandatu.

W przypadku naruszenia przepisów o ruchu drogowym zawsze  
wpisuje się liczbę punktów przewidzianych za to naruszenie.

Należy pamiętać 
o złożeniu czy-
telnego podpisu 
przez osobę 
ukaraną.

Termin uisz-
czenia mandatu 

karnego 
zaocznego 

uległ zmianie od 
1.05.2019 r.  

i wynosi   
14 dni. 

Termin uisz-
czenia grzywny 
przy mandacie 

karnym  
kredytowanym 
jest 7-dniowy,  

nie uległ 
zmianie.

Mandat można nałożyć na podstawie dokumentu  
stwierdzającego lub potwierdzającego tożsamość, 

zapis „z oświadczenia ustnego” nie jest dopuszczalny.

ZMIANY W PRZEPISACH

POSTĘPOWANIE MANDATOWE



24 KWARTALNIK POLICYJNY 3/2019

                             

W razie niemożności stwierdzenia numeru PESEL,  
wpisuje się datę urodzenia ukaranego.

nr służbowy / identyfikacyjny

/  . . .  /  . . .  / . . .  /  . . .  /  . . .  /  . . .  /

...............................................................
podpis funkcjonariusza

data: 20 . . .  r.  /  . . .  /  . . .  /

...........................................................................
czytelny podpis osoby ukaranej

MANDAT KARNY               SERIA Aa     NUMER     0000000
Na podstawie art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) 
nałożono mandat karny w wysokości:

zł. .......................... słownie ....................................................................................

 miejsce na pieczęć
organu nakładającego

mandat

kredytowany/ gotówkowy/ zaoczny– zaznaczyć właściwy      płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym

..........................................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, imię ojca) lub (dane wskazujące sprawcę wykroczenia – osobę ukaraną mandatem karnym zaocznym)

numer PESEL / ... / ... /... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ..........................................................................
(nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość)

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

..................................................................................................................................................................................................
(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat)

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnione wykroczenia:
...................................................................................................................................................................................................

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

...............................................................................................................................................; liczba punktów: ...............
(zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikacja prawna wykroczenia)
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poTWIERDZENIE

...................................................................................................................................................................
(imię i nazwisko osoby, która zobowiązała się przekazać mandat sprawcy wykroczenia)

...................................................................................................................................................................
(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat)

.................................................................................
             (data i podpis)

Odcinek „D” jest kopią odcinka „C”.

Odcinek „D” strona 2 ma zastosowanie jedynie do mandatu karnego zaocznego. Mandat karny za-
oczny można pozostawić osobie pełnoletniej, która zobowiąże się do przekazania go sprawcy wykro-
czenia. Osoba ta potwierdza otrzymanie odcinków „A”, „B”, „C”, wpisując swoje imię, nazwisko i adres 
miejsca zamieszkania oraz potwierdza prawdziwość tych danych własnoręcznym podpisem.

ZMIANY W PRZEPISACH
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Ponadto na szczegółowy opis czynu składa się wskazanie 
czasu i miejsca popełnienia wykroczenia oraz określenie za-
chowania sprawcy. Informacje takie, jak czas i miejsce po-
pełnienia wykroczenia, określenie zachowania sprawcy, jak 
i data wystawienia mandatu mają istotne znaczenie dla sądu, 
który będzie rozpatrywał ewentualny wniosek o uchylenie 
prawomocnego mandatu. 
Przypadki, w których prawomocny mandat podlega uchyleniu, 
określa art. 101 § 1 i 2 kpw, a uprawnionym do uchylenia pra-
womocnego mandatu jest sąd właściwy do rozpoznania spra-
wy, na którego obszarze działania została nałożona grzywna.
Warto wspomnieć, że na odcinku „C” należy wpisać nazwę  
i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsa-
mość sprawcy. Niedopuszczalne jest zatem nałożenie man-
datu karnego w sytuacji, gdy sprawca nie posiada przy sobie 
żadnego dokumentu.

Nałożenie grzywny w drodze mandatu  
przez uprawnionego funkcjonariusza
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami art. 97 kpw otrzy-
mał brzmienie:
„§ 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie sta-

nowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania 
grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć je-
dynie, gdy: 
1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczyn-

ku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia, 
2) (uchylony), 

3) stwierdzi popełnienie wykroczenia, w szczególno-
ści za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego 
lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został 
schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio 
potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy 
czynu w tym także, w razie potrzeby, po przepro-
wadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyja-
śniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu 
wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu 
karnego nie może nastąpić po upływie 60 dni od daty 
ustalenia sprawcy wykroczenia.

§ 2. Sprawca wykroczenia może odmówić przyjęcia mandatu 
karnego. 

§ 3. Funkcjonariusz nakładający grzywnę obowiązany jest 
wskazać jej wysokość, określić zachowanie stanowią-
ce wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz 
kwalifikację prawną, a także poinformować sprawcę 
wykroczenia o prawie odmowy przyjęcia mandatu kar-
nego i o skutkach prawnych takiej odmowy”5.

RODZAJE MANDATÓW KARNYCH

Istotnym zmianom uległy przepisy dotyczące zastosowania 
mandatu karnego zaocznego, które reguluje art. 98 § 4 i § 5 kpw.
Ustawodawca rozszerzył możliwość przekazania sprawcy 
mandatu karnego zaocznego. Tak jak było we wcześniej obo-
wiązującym przepisie – jeżeli policjant nie zastał sprawcy na 
miejscu popełnienia wykroczenia, a nie zachodziła wątpli-

nr służbowy / identyfikacyjny

/  . . .  /  . . .  / . . .  /  . . .  /  . . .  /  . . .  /

...............................................................
podpis funkcjonariusza

data: 20 . . .  r.  /  . . .  /  . . .  /

...........................................................................
czytelny podpis osoby ukaranej

MANDAT KARNY               SERIA Aa     NUMER     0000000
Na podstawie art. 95 § 1 i art. 96 § 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks 
postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1713, z późn. zm.) 
nałożono mandat karny w wysokości:

zł. .......................... słownie ..................................................................................

 miejsce na pieczęć
organu nakładającego

mandat

kredytowany/ gotówkowy/ zaoczny– zaznaczyć właściwy      płatność kartą lub innym instrumentem płatniczym

..........................................................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, imię ojca) lub (dane wskazujące sprawcę wykroczenia – osobę ukaraną mandatem karnym zaocznym)

numer PESEL / ... / ... /... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ... / ..........................................................................
(nazwa i numer dokumentu, na podstawie którego ustalono tożsamość)

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

..................................................................................................................................................................................................
(adres miejsca zamieszkania, w tym gmina i powiat)

pouczony o prawie odmowy przyjęcia mandatu karnego przyjmuję mandat i potwierdzam jego odbiór
oraz zgadzam się uiścić grzywnę w wyznaczonym terminie za popełnione wykroczenia:
...................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................; liczba punktów: ...............
(zachowanie stanowiące wykroczenie, czas i miejsce jego popełnienia oraz kwalifikacja prawna wykroczenia) 

O
dc

in
ek

 E
 –

 d
la

 o
rg

an
u 

ro
zl

ic
za

ją
ce

go
 fo

rm
ul

ar
z

Odcinek „E” jest kopią odcinka „C”.

ZMIANY W PRZEPISACH
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wość co do osoby sprawcy, mandat można było pozostawić  
w takim miejscu, aby sprawca mógł go niezwłocznie ode-
brać. Znowelizowany przepis daje możliwość również do-
ręczenia mandatu sprawcy – np. w takiej sytuacji, gdy poli-
cjant, znając dane osobowe sprawcy, powinien podjąć nie-
zbędne kroki, aby mandat mu doręczyć.
Kolejne zmiany dotyczą wydłużenia terminu do uiszczenia 
grzywny – z 7 do 14 dni. Wydłużenie terminu dotyczy tylko 
mandatu karnego zaocznego. W związku z tym zmianie uległ 
także sposób liczenia terminu uiszczenia grzywny, tj. od dnia 
wystawienia mandatu bądź jego doręczenia. Mandat stanie 
się prawomocny z chwilą uiszczenia uprawnionemu organo-
wi grzywny we wskazanym miejscu i terminie.
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami art. 98 kpw otrzy-
mał brzmienie:
§ 1. W postępowaniu mandatowym można nakładać grzywnę 

w drodze mandatu karnego: 
1) wydawanego ukaranemu po uiszczeniu grzywny bez-

pośrednio funkcjonariuszowi, który ją nałożył; 
2) kredytowanego, wydawanego ukaranemu za potwier-

dzeniem odbioru;
3) zaocznego. 

§ 2. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 1, może 
być nałożona grzywna jedynie wobec osoby czasowo 
przebywającej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
lub niemającej stałego miejsca zamieszkania albo poby-
tu. Mandat taki staje się prawomocny z chwilą uiszcze-
nia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył. 

§ 3. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 2, może być 
nałożona grzywna jedynie wobec osoby innej niż wymie-
niona w § 2 albo mającej miejsce stałego zamieszkania lub 
pobytu na terytorium innego niż Rzeczpospolita Polska 
państwa członkowskiego Unii Europejskiej. Mandat powi-
nien zawierać pouczenie o obowiązku uiszczenia grzywny 
w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu oraz o skutkach 
nieuiszczenia grzywny w terminie. Staje się on prawomoc-
ny z chwilą pokwitowania jego odbioru przez ukaranego. 

§ 3a. Grzywna nałożona mandatem karnym, o którym mowa w § 1  
pkt 1 i 2, może być uiszczona w formie bezgotówkowej, 
za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatni-
czego, o ile funkcjonariusz ją nakładający dysponuje od-
powiednim urządzeniem do autoryzacji rozliczeń. Grzywnę 
uważa się za uiszczoną z chwilą potwierdzenia dokonania 
płatności uzyskanego z urządzenia do autoryzacji rozliczeń. 

§ 3b. W przypadku uiszczenia grzywny w formie, o której 
mowa w § 3a, koszty związane z autoryzacją transakcji  
i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy po-
nosi ukarany. 

§ 3c. Funkcjonariusz informuje ukaranego o możliwości uisz-
czenia grzywny w formie, o której mowa w § 3a, oraz 
treści § 3b. 

§ 4. Mandatem karnym, o którym mowa w § 1 pkt 3, można 
nałożyć grzywnę w razie stwierdzenia wykroczenia, któ-
rego sprawcy nie zastano na miejscu jego popełnienia, 
gdy nie zachodzi wątpliwość co do osoby tego sprawcy. 
Mandat ten: 
1) pozostawia się wówczas w takim miejscu, aby spraw-

ca mógł go niezwłocznie odebrać, albo
2) doręcza sprawcy. 

§ 5. Mandat karny, o którym mowa w § 1 pkt 3, powinien 
wskazywać organ, na rzecz którego w terminie 14 dni 
ukarany może uiścić grzywnę, oraz informować o skut-

kach jej nieuiszczenia w tym terminie. Mandat ten staje 
się prawomocny z chwilą uiszczenia uprawnionemu or-
ganowi grzywny we wskazanym terminie. Termin uisz-
czenia grzywny liczy się od dnia: 
1) wystawienia mandatu – w przypadku, o którym 

mowa w § 4 pkt 1;
2) doręczenia mandatu – w przypadku, o którym mowa 

w § 4 pkt 2”6.
Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 
26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany rozporządzenia zmie-
niającego rozporządzenie w sprawie nakładania grzywien  
w drodze mandatu karnego wprowadzono przepisy przej-
ściowe dotyczące możliwości stosowania formularzy man-
datów karnych wydanych na podstawie przepisów dotych-
czasowych do czasu wyczerpania ich nakładów, jednak nie 
dłużej niż 36 miesięcy od dnia 1 maja 2019 r.

1 Art. 1 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U.  
z 2019 r. poz. 161, z późn. zm.).

2 Art. 33 § 1 i 2 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 821, z późn. zm.).

3 Art. 33 § 3 i 4 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń.
4 § 94 zarządzenia nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia  

26 marca 2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję 
czynności administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywa-
nia wykroczeń oraz ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP z 2008 r. 
Nr 9, poz. 48, z późn. zm.).

5 Art. 97 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania  
w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120). 

6 Art. 98 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania  
w sprawach o wykroczenia.

Literatura: 
Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 821, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r.  

poz. 161, z późn. zm.).
Ustawa z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w spra-

wach o wykroczenia (Dz. U. z 2019 r. poz. 1120).
Zarządzenie nr 323 Komendanta Głównego Policji z dnia 26 marca 

2008 r. w sprawie metodyki wykonywania przez Policję czynności 
administracyjno-porządkowych w zakresie wykrywania wykro-
czeń oraz ścigania ich sprawców (Dz. Urz. KGP z 2008 r. Nr 9, 
poz. 48, z późn. zm.).

Summary

New principles of proceedings by police penal 
orders
Purpose of this article is to bring forward problems of pro-
ceedings by police penal orders, taking into consideration 
multiple regulation amendments. Policeman, performing 
official tasks, should characterize with kindness, consisten-
cy, along with reliability in action. Acquaintance of up-to-
date legal amendments while using proceedings by police 
penal orders, is a guarantee of appropriate performing of-
ficial duties.

Tłumaczenie: Jarosław Michalak
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ROZDZIAŁ 1

Przepisy ogólne

§ 1. 1. Zarządzenie określa metody i formy wykonywania 
przez policjantów zadań w zakresie:

1) organizacji, pełnienia i dokumentowania służby na dro-
gach; 

2) stosowania przyrządów kontrolno-pomiarowych do po-
miaru prędkości;

3) postępowania na miejscu zdarzenia drogowego;
4) badania na zawartość w organizmie alkoholu lub środka 

działającego podobnie do alkoholu.
2. Przez użyte w zarządzeniu określenia należy rozumieć:

1) wideorejestrator – prędkościomierz kontrolny, o którym 
mowa w przepisach w sprawie wymagań, którym powin-
ny odpowiadać przyrządy do pomiaru prędkości pojaz-
dów w ruchu drogowym, oraz szczegółowego zakresu 
badań i sprawdzeń wykonywanych podczas prawnej 
kontroli metrologicznej tych przyrządów pomiarowych;

2) ręczny miernik prędkości – radarowy albo laserowy 
przyrząd do pomiaru prędkości, o którym mowa w prze-

pisach w sprawie wymagań, którym powinny odpowia-
dać przyrządy do pomiaru prędkości pojazdów w ruchu 
drogowym, oraz szczegółowego zakresu badań i spraw-
dzeń wykonywanych podczas prawnej kontroli metrolo-
gicznej tych przyrządów pomiarowych;

3) zdarzenie drogowe – wypadek drogowy albo kolizja drogowa;
4) wypadek drogowy – zdarzenie drogowe, w wyniku któ-

rego jest osoba zabita albo ranna;
5) kolizja drogowa – zdarzenie drogowe, w którym powsta-

ły wyłącznie straty materialne;

6) ustawa – ustawę z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ru-
chu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.).

Dodany pkt 6 dotyczy wyłącznie aktualizacji ustawy – Pra-
wo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. 
zm.). Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zo-
stały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 2244 i 2322 oraz  
z 2019 r. poz. 53, 60, 730, 752, 870, 1123 i 1180. 

ZMIANY W PRZEPISACH W SPRAWIE 

PEŁNIENIA 
SŁUŻBY NA DROGACH

Zakład Ruchu Drogowego CSP Zakład Ruchu Drogowego CSP

asp. szt. Krzysztof Kaczyński asp. szt. Andrzej Polak

W dniu sierpniu 2019 r. weszły w życie zmiany zarządzenia nr 30 Komendanta Głównego Policji z dnia  
22 września 2017 r. Zarządzenie nr 59 Komendanta Głównego Policji z dnia 10 lipca 2019 r. zmieniające  
zarządzenie w sprawie pełnienia służby na drogach rozszerzyło obowiązujące przepisy oraz określiło nowe 
wytyczne co do sposobu pełnienia służby na drogach i kierowania komórkami organizacyjnymi Policji właści-
wymi do spraw ruchu drogowego, wyznaczając aktualny sposób poprawnego działania i właściwej organizacji 
pełnienia służby na drogach.
Poniżej przedstawiono najważniejsze zmiany wprowadzone ww. aktem prawnym. Nowe regulacje zaznaczono 
kolorem niebieskim, kolorem szarym – poprzedni stan prawny.
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ROZDZIAŁ 2

Organizacja służby na drogach

§ 4. 1. Dyslokację służby na drogach ustala kierownik komór-
ki organizacyjnej Policji właściwej do spraw ruchu drogowe-
go lub wyznaczona przez niego osoba, w szczególności na 
podstawie:
1) analizy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego i porządku 

publicznego oraz zagrożenia przestępczością na drogach;

1a) analizy danych dotyczących naruszeń w ruchu drogowym, 
zgromadzonych w ramach funkcjonowania Krajowej Mapy 
Zagrożeń Bezpieczeństwa;

Zgodnie z § 2 zarządzenia nr 59 KGP: 

„§ 2. Analizę, o której mowa w § 1 pkt 2 lit. a, obejmującą 
dane za II kwartał 2019 r. należy opracować w terminie 10 dni 
od dnia wejścia w życie niniejszego zarządzenia.” 
„§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, który wchodzi w życie 
po upływie 40 dni od dnia ogłoszenia.”

Zarządzenie nr 59 KGP weszło w życie 12 sierpnia 2019 r.,  
z wyjątkiem § 1 pkt 2 lit. a, który zaczął obowiązywać  
w dniu 22 sierpnia 2019 r. 

2) natężenia ruchu drogowego i kategorii pojazdów poruszają-
cych się na poszczególnych odcinkach dróg;

3) harmonogramu pełnienia służby na drogach objętych 
centralną koordynacją służby oraz służby, o której mowa  
w § 3 ust. 2;

4) planów wykorzystania dróg w sposób szczególny;
5) krajowych, wojewódzkich i powiatowych planów działań 

na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego;
6) zgłaszanych uwag i wniosków.
2. Przy ustalaniu dyslokacji służby oraz sposobu jej pełnienia 
należy uwzględniać w szczególności warunki atmosferyczne 
oraz informacje o przewidywanych zagrożeniach dla bezpie-
czeństwa i porządku publicznego na drogach.
3. Wyznaczając zadania w zakresie wykorzystania ręcznego 
miernika prędkości lub sprawdzenia wyłącznie stanu trzeź-
wości jak największej liczby kierujących pojazdami, należy 
wskazać czas i miejsce wykonywania tych czynności.

4. Kierownik komórki organizacyjnej Policji właściwej do 
spraw ruchu drogowego lub wyznaczona przez niego osoba 
opracowuje analizę, o której mowa w ust. 1 pkt 1a, obejmującą 
dane za ostatni kwartał, w terminie 10 dni po zakończeniu tego 
kwartału.
5. Wojewódzkie i powiatowe działania na rzecz bezpieczeństwa 
ruchu drogowego nie mogą być prowadzone w dniu, w którym 
prowadzone są działania wynikające z „Harmonogramu działań 
krajowych” z wyjątkiem działań długofalowych.

§ 8.1. Odprawę do służby przeprowadza przełożony policjan-
ta, osoba przez niego wyznaczona albo dyżurny.
Podczas odprawy do służby należy w szczególności:
1) sprawdzić gotowość policjanta do pełnienia służby;
2) przekazać informacje o aktualnym stanie bezpieczeństwa i po- 

rządku w rejonie służbowym oraz wydarzeniach istotnych  
z punktu widzenia bezpieczeństwa i porządku na drogach;

3) poinformować o dyslokacji służby, składzie patrolu oraz 
wskazać dowódcę patrolu;

4) przekazać zadania doraźne;
5) określić sposób pełnienia służby i realizacji zadań służbo-

wych;
6) określić czas przerwy w służbie;
7) przypomnieć o warunkach bezpiecznego pełnienia służby.

2a. W wypadkach niecierpiących zwłoki można zezwo-
lić policjantowi na wyjazd do służby po przeprowadzeniu 
skróconej odprawy, poprzestając na sprawdzeniu jego goto-
wości do służby i przekazaniu informacji, o których mowa  
w ust. 2 pkt 3. Odprawę do służby w zakresie, o którym 
mowa w ust. 2 pkt 2 i 4–7, należy przeprowadzić niezwłocz-
nie po ustaniu okoliczności uzasadniających przeprowadze-
nie odprawy skróconej, o ile jest to niezbędne dla dalszego 
pełnienia służby.

3. Przebieg odprawy do służby oraz przekazane podczas niej 
informacje, dotyczące organizacji służby, oraz zadań doraź-
nych i sposobu ich realizacji, dokumentuje się w policyjnych 
systemach informatycznych lub w innej formie elektronicznej, 
a w przypadku braku możliwości takiego udokumentowania  
– w książce odpraw lub protokole z odprawy.

3. Przebieg odprawy do służby, w tym odprawy skróconej 
oraz przekazane informacje, dotyczące organizacji służby, 
oraz zadań doraźnych i sposobu ich realizacji, dokumentuje 
się w policyjnych systemach informatycznych lub w innej 
formie elektronicznej, a w przypadku braku możliwości ta-
kiego udokumentowania – w książce odpraw lub protokole 
z odprawy.

ROZDZIAŁ 3

Pełnienie służby na drogach

§ 11. 1. Policjant pełniący służbę na drodze jest obowiązany, 
w szczególności:
1) udzielać pomocy uczestnikom ruchu drogowego;
2) reagować na przestępstwa i wykroczenia;
3) wykonywać czynności na miejscach zdarzeń drogowych;
4) podejmować działania zmierzające do przywrócenia płyn-

ności ruchu drogowego;
5) okazywać na żądanie osoby kontrolowanej utrwalony ob-

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

6) utrzymywać stałą łączność radiową lub telefoniczną z dy-
żurnym, w tym również w czasie przerwy;

7) zgłaszać przełożonemu uwagi i propozycje dotyczące 
przedsięwzięć niezbędnych do usprawnienia i poprawy 
bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym również w zakre-
sie infrastruktury drogowej;
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8) posiadać przy sobie i okazywać na żądanie osoby kontro-
lowanej uwierzytelnione kopie świadectw legalizacji lub 
wzorcowania wymagane dla wykorzystywanych przyrzą-
dów pomiarowych;

9) niezwłocznie poinformować dyżurnego o:
a) ujawnieniu kierującego, który jest w stanie nietrzeźwo-

ści lub w stanie po użyciu alkoholu albo środka działa-
jącego podobnie do alkoholu, bądź wobec którego ist-
nieje uzasadnione podejrzenie, że znajduje się w takim 
stanie,

b) asystowaniu, do najbliższego miejsca wypłaty lub wy-
miany środków pieniężnych, osobie obowiązanej do 
zapłaty mandatu karnego, wydawanego ukaranemu po 
uiszczeniu grzywny bezpośrednio funkcjonariuszowi, 
który ją nałożył.

2. Decyzję co do trybu i metod podejmowania działań lub wy-
konywania określonych czynności w zakresie nieokreślonym 
na odprawie służbowej, podejmuje dowódca patrolu lub poli-
cjant pełniący służbę w patrolu jednoosobowym.

3. W przypadku legitymowania osoby lub kontroli pojazdu 
sprawdza się w dostępnych policyjnych i pozapolicyjnych 
zbiorach danych, o których mowa w przepisach w sprawie 
funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Po-
licji, w szczególności informacje dotyczące tej osoby lub  
pojazdu.

3. W przypadku legitymowania osoby lub kontroli pojazdu 
policjant sprawdza w policyjnych i pozapolicyjnych zbiorach 
danych, o których mowa w przepisach określających funkcjo-
nowanie Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, infor-
macje w szczególności dotyczące tej osoby lub pojazdu.

W przypadkach legitymowania osób policjant ma możli-
wość wykorzystania zbiorów systemów informacyjnych 
KSIP, SIS, CEK, CEP itp. Warunki dostępu do tych danych  
uregulowane są w przepisach decyzji nr 165 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 25 lipca 2017 r. w sprawie funk-
cjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji  
(Dz. Urz. KGP poz. 51).

§ 11a. 1. Policjant pełniący służbę na drodze, który ujawnił 
czyn, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy, ocenia, 
czy wystąpiły okoliczności, o których mowa w art. 135 ust. 1aa 
ustawy, a w razie powzięcia wątpliwości w tym zakresie – nie 
zatrzymuje prawa jazdy, poprzestając na sporządzeniu notat-
ki urzędowej stanowiącej podstawę do prowadzenia dalszych 
czynności.

Policjant pełniący służbę na drodze powinien dążyć do 
zebrania jak największej ilości informacji od kierujące-
go pojazdem, który dopuścił się naruszenia przepisów 
art. 135 ust. 1 pkt 1a ustawy. Powinien w miarę możliwo-
ści potwierdzić wersję przedstawioną przez kierującego 
pojazdem lub też, gdy jest naocznym świadkiem bez-
pośredniego niebezpieczeństwa grożącego dobru chro-
nionemu prawem, zastosować się do art. 135 ust. 1aa, 

tj. nie zatrzymywać prawa jazdy, poprzestając na spo-
rządzeniu notatki urzędowej stanowiącej podstawę do 
prowadzenia dalszych czynności. Zgodnie z tym arty-
kułem bowiem osoba prowadząca pojazd na obszarze 
zabudowanym z prędkością przekraczającą prędkość 
dopuszczalną o więcej niż 50 km/h nie popełnia czy-
nu zagrożonego sankcją administracyjną w postaci 
zatrzymania prawa jazdy, jeżeli prowadzi pojazd z taką 
prędkością w celu uchylenia bezpośredniego niebez-
pieczeństwa grożącego dobru chronionemu prawem, 
jeżeli niebezpieczeństwa tego nie można uniknąć ina-
czej, a poświęcone dobro w postaci bezpieczeństwa 
na drodze nie przedstawia wartości wyższej niż dobro 
ratowane.

2. Jeżeli w toku przeprowadzonych czynności wyjaśniają-
cych stwierdzono, że nie wystąpiły okoliczności, o których 
mowa w art. 135 ust. 1aa ustawy, policjant prowadzący 
czynności niezwłocznie powiadamia właściwego starostę  
o ujawnieniu czynu, o którym mowa w art. 135 ust. 1 pkt 1a 
ustawy.

§ 12. 1. Policjantowi pełniącemu służbę na drodze zabra-
nia się:
1) wykonywania czynności niezwiązanych ze służbą, w szcze-

gólności wykorzystywania pojazdu Policji niezgodnie z jego 
przeznaczeniem;

2) przebywania w pojeździe Policji podczas postoju, z wyjąt-
kiem: 
a) prowadzenia korespondencji służbowej,
b) sporządzania dokumentacji w związku z wykonywany-

mi czynnościami służbowymi,
c) korzystania z przerwy w służbie,
d) pełnienia służby w niekorzystnych warunkach atmosfe-

rycznych,
e) realizacji zadań związanych z pilotowaniem pojazdu,  

w tym z eskortą policyjną,
f) prowadzenia badań na zawartość w organizmie alko-

holu lub środka działającego podobnie do alkoholu, 
obsługi urządzeń rejestrujących, w szczególności po-
miaru ręcznym miernikiem prędkości zamontowanym 
w pojeździe,

g) przyjmowania płatności uiszczanej w formie bezgotów-
kowej z tytułu grzywny nałożonej w drodze mandatu 
karnego;

3) opuszczania rejonu służbowego z wyjątkiem przypadku,  
o którym mowa w ust. 2;

4) wsiadania do kontrolowanego pojazdu, z wyjątkiem, gdy 
jest to konieczne w celu:
a) kontroli jego stanu technicznego, wyposażenia, przewo-

żonego ładunku lub osób,
b) kontroli zapisów tachografu,
c) sprawdzenia, czy znajduje się w nim lub jest stosowa-

ne urządzenie: mogące wpływać na niewłaściwe funk-
cjonowanie tachografu, wysyłające sygnały świetlne  
w postaci niebieskich lub czerwonych świateł błysko-
wych albo sygnał dźwiękowy o zmiennym tonie, stano-
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wiące obowiązkowe wyposażenie pojazdu uprzywilejo-
wanego, informujące o działaniu przyrządu kontrolno- 
-pomiarowego, używanego przez organy kontroli ruchu 
drogowego lub działanie to zakłócające,

d) kierowania tym pojazdem,

§ 16. Decyzję o użyciu sygnałów uprzywilejowania pojazdu 
Policji podejmuje policjant pełniący służbę na drodze, zgodnie 
z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

§ 16. Decyzję o użyciu sygnałów uprzywilejowania pojazdu 
Policji podejmuje policjant pełniący służbę na drodze, zgodnie 
z przepisami ustawy.  

ROZDZIAŁ 4

Stosowanie przyrządów kontrolno-pomiarowych  
do pomiaru prędkości

§ 20. 1. Policjant może używać ręcznego miernika prędkości 
w trakcie pełnienia służby statycznie, jeśli wynika to z zadań 
wyznaczonych podczas odprawy do służby lub zleconych  
w trakcie służby przez dyżurnego, kierownika komórki orga-
nizacyjnej Policji właściwej do spraw ruchu drogowego lub 
osobę przez niego wyznaczoną.
2. W trakcie służby pełnionej w patrolu, o którym mowa  
w § 6 ust. 1, pomiaru prędkości dokonuje się przy użyciu jed-
nego ręcznego miernika prędkości, bez względu na liczbę po-
licjantów wchodzących w skład patrolu.
3. W trakcie pełnienia służby dynamicznie dopuszcza się uży-
cie ręcznego miernika prędkości wyłącznie przy wykorzy-
stywaniu wideorejestratora jako urządzenia dodatkowego do 
ręcznego miernika prędkości.

4. W trakcie pełnienia służby statycznie z wykorzystaniem 
pojazdu Policji wyposażonego w wideorejestrator, użycie 
ręcznego miernika prędkości, dla którego zamontowany  
w pojeździe wideorejestrator nie jest urządzeniem dodatko-
wym, dopuszczalne jest wyłącznie w uzasadnionym przy-
padku i za zgodą kierownika komórki organizacyjnej Policji 
właściwej do spraw ruchu drogowego lub osoby przez niego 
wyznaczonej.

Zgodnie z wprowadzonym przepisem § 20 ust. 4 policjan-
ci pełniący służbę z wykorzystaniem pojazdu wyposa-
żonego w wideorejestrator mogą – za zgodą kierownika 
komórki organizacyjnej Policji właściwej ds. ruchu drogo-
wego lub osoby przez niego wyznaczonej – używać ręcz-
nego miernika prędkości niebędącego integralną częścią 
wideorejestratora, stosując się do zasad pracy z tymi urzą-
dzeniami (określonych w § 19 zarządzenia nr 30 Komen-
danta Głównego Policji).

§ 22. 1. Dowódca patrolu lub policjant pełniący służbę w pa-
trolu jednoosobowym, po zakończeniu służby:
1) sporządza informację dotyczącą wykorzystania pojazdu 

Policji wyposażonego w wideorejestrator, na formularzu, 
którego wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia;

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 59 KGP nadał nowe 
brzmienie załącznikowi nr 2 do zarządzenia nr 30 KGP, 
czyli wprowadził nowy wzór informacji dotyczącej wy-
korzystania pojazdu lub pojazdów Policji wyposażonych  
w wideorejestrator. 

2) przekazuje kierownikowi komórki organizacyjnej Policji 
właściwej do spraw ruchu drogowego lub wyznaczonemu 
przez niego policjantowi informację, czy materiał zareje-
strowany przez wideorejestrator:
a) stanowi lub może stanowić dowód w postępowaniu,
b) może być przydatny do celów profilaktycznych lub 

szkoleniowych.
2. Kierownik komórki organizacyjnej Policji właściwej do 
spraw ruchu drogowego, użytkującej pojazd Policji wyposa-
żony w wideorejestrator, jest obowiązany w terminie do dzie-
siątego dnia każdego miesiąca przekazać informację dotyczą-
cą wykorzystania tego pojazdu w miesiącu poprzednim, kie-
rownikowi komórki organizacyjnej komendy wojewódzkiej 
Policji albo Komendy Stołecznej Policji właściwej do spraw 
ruchu drogowego, na formularzu, którego wzór określa za-
łącznik nr 2 do zarządzenia.

3. Kierownik właściwej do spraw ruchu drogowego komórki 
organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji oraz Komen-
dy Stołecznej Policji jest obowiązany, w terminie do dnia  
31 stycznia, przekazać kierownikowi komórki organizacyjnej 
Komendy Głównej Policji właściwej do spraw ruchu drogo-
wego zbiorczą informację, dotyczącą wykorzystania pojaz-
dów Policji wyposażonych w wideorejestratory w poprzednim 
roku, na formularzu, którego wzór określa załącznik nr 2 do 
zarządzenia.

3. Kierownik właściwej do spraw ruchu drogowego komórki 
organizacyjnej komendy wojewódzkiej Policji oraz Komen-
dy Stołecznej Policji jest obowiązany, w terminie do dnia  
20 stycznia, przekazać kierownikowi komórki organizacyj-
nej Komendy Głównej Policji właściwej do spraw ruchu 
drogowego zbiorczą informację, dotyczącą wykorzystania 
pojazdów Policji wyposażonych w wideorejestratory w po-
przednim roku, na formularzu, którego wzór określa załącz-
nik nr 2 do zarządzenia.

§ 26. 1. Policjant szczegółowo odnotowuje w notatniku służ-
bowym informację na temat miejsca, z którego prowadzony 
jest pomiar ręcznym miernikiem prędkości.

2. W przypadku odmowy przyjęcia mandatu karnego przez 
sprawcę wykroczenia ujawnionego w wyniku pomiaru wyko-
nanego ręcznym miernikiem prędkości, policjant odnotowuje 
w notatniku służbowym:
1) wskazaną odległość, z jakiej dokonano pomiaru albo zastoso-

wany poziom czułości miernika, o ile posiada on takie funkcjo-
nalności lub, w miarę możliwości, określa miejsce, w którym 
znajdował się kontrolowany pojazd podczas pomiaru;

2) czas, jaki upłynął od pomiaru do okazania jego wyniku 
kierującemu pojazdem, o ile miernik posiada taką funk-
cjonalność.
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Summary

Changes in regulations on performing traffic duties
The article describes Polish Police National Headquarters 
Commandant’s regulations of enactment No 59 in 10th July 
2019 that modify enactment on performing traffic duties. New 
entries were brought forward to regulate the way of performing 
traffic duties and directing Police organizational units respon-
sible for road traffic, duty of making data analysis regarding 
violation in road traffic, collected within the framework of Na-
tional Map of Safety Threats, acceptance of fined by police offi-
cer, non-cash ticket fee payments, as well as amends regarding 
performing duty with usage of video recorder and hand-held 
speed guns. 

Tłumaczenie: Jarosław Michalak

2. W przypadku, gdy wobec sprawcy wykroczenia ujawnionego 
w wyniku pomiaru wykonanego ręcznym miernikiem prędkości 
odstąpiono od nałożenia grzywny w drodze mandatu karnego 
albo gdy sprawca wykroczenia odmówił przyjęcia mandatu kar-
nego, policjant sporządza notatkę urzędową, której wzór określa 
załącznik nr 7 do zarządzenia. Notatki nie sporządza się w przy-
padku zastosowania środka oddziaływania wychowawczego,  
o którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Ko-
deks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821).

ROZDZIAŁ 5

Postępowanie na miejscu  
zdarzenia drogowego

Do zarządzenia nr 30 KGP dodano załącznik nr 7, tj. wzór 
notatki urzędowej dot. przekroczenia prędkości przez kie-
rującego pojazdem, ujawnionego ręcznym miernikiem 
prędkości, w brzmieniu określonym w załączniku nr 3 do 
zarządzenia nr 59 KGP. 
Warto podkreślić, że właściwe wypełnienie formularza 
ww. notatki ma zasadnicze znaczenie w prowadzeniu dal-
szego postępowania w konkretnej sprawie.
W przypadku urządzenia Iskra-1 należy zwrócić uwagę 
na ustawienie właściwego poziomu czułości miernika  
i odpowiedniej odległości, w której dokonuje się pomiaru 
(300, 500 lub 800 m). Informacje o ww. czynnościach sta-
nowią integralną część przedmiotowej notatki urzędowej, 
oznaczoną nagłówkiem „Okoliczności pomiaru”. 
Na stronach 32–34 przedstawiono przykładowy sposób 
wypełnienia formularza ww. notatki urzędowej.

§ 28. 1. Policjant po uzyskaniu informacji o zdarzeniu drogowym:
1) dokumentuje w notatniku służbowym źródło i czas jej uzy-

skania;
2) informuje o zdarzeniu drogowym dyżurnego, jeżeli infor-

mację o tym uzyskał od innej osoby;
3) na polecenie dyżurnego niezwłocznie udaje się na miejsce 

zdarzenia drogowego.

2. Użycie sygnałów uprzywilejowania pojazdu Policji w celu 
dojazdu na miejsce zdarzenia drogowego, odbywa się zgodnie 
z przepisami ustawy – Prawo o ruchu drogowym.

2. Użycie sygnałów uprzywilejowania pojazdu Policji w celu 
dojazdu na miejsce zdarzenia drogowego odbywa się zgod-
nie z przepisami ustawy.

ROZDZIAŁ 6

Badanie w celu ustalenia w organizmie  
zawartości alkoholu lub obecności  

środka działającego podobnie do alkoholu

§ 34. 1. Badanie analizatorem wydechu, bez względu na jego wy-
nik, policjant odnotowuje bezpośrednio po jego przeprowadzeniu 
w rejestrze, którego wzór określa załącznik nr 4 do zarządzenia.

2. Rejestr, o którym mowa w ust. 1, prowadzi się indywidual-
nie dla każdego analizatora wydechu, posiadającego świadec-
two wzorcowania.
3. W przypadku realizacji zadania polegającego na sprawdze-
niu wyłącznie stanu trzeźwości jak największej liczby kierują-
cych pojazdami, jeżeli badanie nie wykaże obecności alkoholu 
w wydychanym powietrzu:
1) w rejestrze, o którym mowa w ust. 1, fakt badania odnoto-

wuje się wpisując liczbę porządkową, datę badania, powód 
badania oraz liczbę takich badań; 

2) można odstąpić od dokumentowania czynności kontrol-
nych w notatniku służbowym. 

4. Liczbę badań przeprowadzonych analizatorem wydechu, 
nieposiadającym świadectwa wzorcowania, w toku realizacji 
zadania, o którym mowa w ust. 3, dokumentuje się w notatni-
ku służbowym. 
5. Do rejestru wpisuje się również badania niezwiązane z kon-
trolą ruchu drogowego.
6. Wzór protokołu badania stanu trzeźwości analizatorem wy-
dechu określa załącznik nr 5 do zarządzenia.

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 59 KGP nadał nowe 
brzmienie załącznikowi nr 5 do zarządzenia nr 30 KGP, czy-
li wprowadził nowy wzór protokołu badania stanu trzeź-
wości analizatorem wydechu. 

§ 37. 1. Jeżeli zachodzi podejrzenie, że kierujący pojazdem 
znajduje się w stanie po użyciu środków działających podob-
nie do alkoholu, należy przeprowadzić badanie śliny.

1a. Przed wykonaniem pierwszego badania w danym dniu, 
policjant przeprowadza test urządzenia, o ile jest on zalecany 
w instrukcji obsługi.

2. Jeżeli badanie, o którym mowa w ust. 1, wykaże obecność 
środków działających podobnie do alkoholu, kierującego po-
jazdem należy poddać badaniu krwi lub moczu.
3. Badanie krwi lub moczu należy przeprowadzić również  
w przypadku, jeżeli nie ma możliwości wykorzystania bada-
nia śliny.
4. Wzór protokołu badania śliny określa załącznik nr 6 do za-
rządzenia.
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sierż. Jan Nowak

post. Jan Kowalski

Jan KOS s. Stanisława

8   8   1   0   2   2   1   0   2   6   7

Warka9   7          3   0   0

A, B, C, D, E                              
DEE677777777

2514                                                                                          

36663/01/666                              

22.09.2001 r.                              
600034568

ul. Stroma 1A

Legionowo

Legionowo

ul. Zegrzyńska 121    DK 61 

01

01

8:10

50

99
x (art. 20 prd) D-42

WE 56789    Serock    
Mercedes

10 2019 r.

10 2019

Komenda Powiatowa Policji
w Legionowie
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z zachowaniem odległości 160 m zgodnie z wytycznymi instrukcji urządzenia
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400

niewidoczny znak drogowy

x

x

x

x

x

x

LTI 20-20 TruCAM                                          
PL T0918

TR0002356

P/12/WMP-6556786     
do dnia 30.12.2020 r.

ściana budynku, odległość 60 m

300

latarnia miejska, test wykonany
z zachowaniem odległości 160 m zgodnie z wytycznymi instrukcji urządzenia

test prędkości zerowej wykonany z wizualizacją wraz z testem stałej odległości, test  
autodiagnostyka podzespołów urządzenia LTI 20-20 TruCAM, test kalibracji kamery, 
test integralności wyświetlacza w lunecie (HUD)
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przednia tablica rejestracyjna pojazdu

inne pojazdy poruszały się wyłącznie za kontrolowanym pojazdem

w odległości około 200 m

2 min 45 s

nie ujawniono innych czynów

bez uwag

sierż. Jan Nowak

Decyzja zatwierdzenia urządzenia

Przykładowe wypełnienie formularza notatki urzędowej, której wzór stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia nr 59 Komendanta Głównego Policji.

Świadectwo legalizacji
Wydruk materiału dowodowego

x

x
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Ochrona danych osobowych jest tematem niezwykle istotnym, 
o którym coraz więcej się mówi i pisze. Wraz z biegiem czasu 
wzrasta też świadomość społeczeństwa dotycząca prawa ochrony 
swoich danych, również tych powierzonych obcym podmiotom. 
Dodatkowo w ostatnim czasie odpowiednie organy zaczęły wni-
kliwiej przyglądać się instytucjom przetwarzającym dane osobo-
we, sprawdzając czy stosowane przez nie rozwiązania wystarcza-
ją, aby nasze dane były bezpieczne.
Ochrona osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych jest jednym z praw podstawowych w Unii Europej-
skiej. Stanowią o tym: art. 8 ust. 1 Karty praw podstawowych UE 
(Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r., s. 389) oraz art. 16 ust. 1 Traktatu  
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 z 2016 r.,  
s. 47), zgodnie z którymi każda osoba ma prawo do ochrony da-
nych osobowych jej dotyczących. Unia Europejska uznała, że  
w celu realizacji i gwarancji prawa do prywatności i ochrony da-
nych na terenie Unii konieczne jest określenie stabilnych, spój-
nych ram ochrony danych osobowych oraz zdecydowanego ich 
egzekwowania. Dotychczas problemem było właśnie egzekwo-
wanie stosowania przepisów o ochronie danych osobowych. 
Od 25 maja 2018 r. w Polsce obowiązuje rozporządzenie Par-
lamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-

nia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku  
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  
(Dz. U. UE L z 2016 r. nr 119/1, Dz. Urz. UE L 127 z dnia 
23.05.2018 r., s. 2), zwane dalej RODO. Innym aktem UE odno-
szącym się do ochrony danych osobowych jest dyrektywa Parla-
mentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony 
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczo-
ści, prowadzenia postępowań przygotowawczych, wykrywania  
i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylająca decyzję 
ramową Rady 2008/977/WSiSW (Dz. U. UE z dnia 4.05.2016,  
L 119/89), zwana dalej DODO. Wymienione dokumenty UE zo-
bowiązują Policję do przestrzegania zawartych w nich przepisów.
Przepisy RODO dotyczą wszystkich podmiotów, które groma-
dzą i przetwarzają dane osób fizycznych. Nowe przepisy zostały 
przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, co oznacza bezpo-
średnie stosowanie ich przez wszystkich przedsiębiorców prze-
twarzających dane osobowe na terytorium Unii Europejskiej. 
RODO weszło zatem w życie bez konieczności implementacji 
polską ustawą. Natomiast DODO bezpośrednio dotyka proble-

PRZETWARZANIE  
DANYCH OSOBOWYCH  

W POLICJI 

Inspektor Ochrony Danych
Centrum Szkolenia Policji

Niniejszy artykuł dotyczy przetwarzania danych osobowych przez Policję. Zostały w nim omówione zarówno przepisy roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz-
nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE, dotyczące wszystkich podmiotów, które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych; jak i dyrek-
tywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/680 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych przez właściwe organy do celów zapobiegania przestępczości, prowadzenia postępowań przygoto-
wawczych, wykrywania i ścigania czynów zabronionych i wykonywania kar, w sprawie swobodnego przepływu takich da-
nych oraz uchylającej decyzję ramową Rady 2008/977/WSiSW, bezpośrednio dotykającej problematyki przetwarzania 
danych osobowych przez organy ścigania i wymiaru sprawiedliwości. 
Przepisy unijne wprowadziły wiele innowacji nieistniejących w poprzednim porządku prawnym w zakresie ochrony da-
nych. Przewidują m.in. nowe obowiązki administratorów danych dotyczące ogólnie przetwarzania danych oraz obowiązki 
związane bezpośrednio z koniecznością odpowiedniego zabezpieczenia przetwarzanych danych.

asp. dr Katarzyna Puławska

ZMIANY W PRZEPISACH



36 KWARTALNIK POLICYJNY 3/2019

                             

matyki przetwarzania danych osobowych przez organy ścigania 
i wymiaru sprawiedliwości. Oznacza to, że wszelkie czynności 
dokonywane przez te organy związane z przetwarzaniem da-
nych osobowych do celów w niej wymienionych będą poddane 
jej regulacjom. Przepisy DODO zostały implementowane do 
polskiego porządku prawnego ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r.  
o ochronie danych osobowych przetwarzanych w związku  
z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 125), która zaczęła obowiązywać od 6 lutego 2019 r. RODO 
oraz DODO jako nowe wspólne akty prawne o ochronie danych 
osobowych mają zapewnić wysoki, jednolity poziom ochrony da-
nych osobowych w UE. Dzięki swojej ogólności i wielopłasz-
czyznowości pozostawiają jednocześnie duży zakres swobody 
w podejściu, wolność interpretacyjną i praktykę do wypraco-
wania w poszczególnych państwach członkowskich. Wszystkie 
działania zostały podjęte w celu ujednolicenia zasad ochrony 
danych osobowych w Unii Europejskiej. To zaś ułatwiło sto-
sowanie prawa przez podmioty o zasięgu międzynarodowym. 
Trzeba mieć na uwadze, że RODO obejmuje także podmioty 
spoza Unii Europejskiej, oferujące swoje towary i usługi oso-
bom przebywającym w UE. 
Wydawać by się mogło, że przepisy RODO mają zastosowanie 
wobec wszystkich, którzy mają jakąkolwiek styczność z przetwa-
rzaniem danych, jednakże RODO wyszczególnia podmioty, które 
nie są zobowiązane do ochrony danych, np. przepisów rozporzą-
dzenia nie stosuje się do działalności organów zapobiegających 
przestępczości, prowadzących postępowanie przygotowawcze 
lub których działania skierowane są na ochronę bezpieczeństwa 
publicznego. Organy te zobowiązane są do przestrzegania przepi-
sów DODO. Kolejno z zakresu obowiązywania przepisów RODO 
została także wyłączona taka działalność, która związana jest  
z przetwarzaniem danych np. przez instytucje dyplomatyczne 
bądź instytucje unijne. Na koniec należy wspomnieć również  
o prywatnej działalności osób fizycznych, w których przypadku 
przetwarzanie danych nie jest związane z działalnością zawodową 
lub handlową – również taka prywatna forma przetwarzania da-
nych nie podlega przepisom RODO1. Natomiast DODO nie sto-
suje się do obszarów danych osobowych przetwarzanych przez:
 ▪ Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
 ▪ Agencję Wywiadu;
 ▪ Służbę Kontrwywiadu Wojskowego;
 ▪ Służbę Wywiadu Wojskowego;
 ▪ Centralne Biuro Antykorupcyjne

– w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa narodowego2.
DODO reguluje zasady ochrony danych osobowych m.in.  
w odniesieniu do czynności operacyjno-rozpoznawczych, do-
chodzeniowo-śledczych i administracyjno-porządkowych, któ-
re są związane z zapobieganiem i zwalczaniem przestępczości. 
Natomiast wyłącza swoje zastosowanie do danych osobowych 
znajdujących się w aktach spraw lub czynności lub urządze-
niach ewidencyjnych prowadzonych w postępowaniach wobec 
nieletnich, w postępowaniach karnych, w tym karnych wyko-
nawczych i karnych skarbowych, wobec osób z zaburzeniami 
psychicznymi stwarzającymi zagrożenie dla życia, zdrowia lub 
wolności seksualnej.
Formalnie RODO oraz DODO utrzymują dotychczasowe za-
sady ochrony danych osobowych obowiązujące na terenie UE, 
natomiast nieco je uszczegółowiają, dodając uprawnienia oso-
bom fizycznym i wprowadzają dotkliwe kary za nieprzestrze-
ganie przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.  
W praktyce stanowią rewolucję w ochronie danych osobowych 
właśnie ze względu na kary, nowe obowiązki administratorów 
i innych podmiotów przetwarzających dane osobowe.

Według RODO i DODO danymi osobowymi są wszelkie infor-
macje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfiko-
wania osoby fizycznej. Za osobę możliwą do zidentyfikowania 
uważa się osobę, której tożsamość można określić w szczególno-
ści na podstawie identyfikatora, takiego jak imię, nazwisko, nu-
mer identyfikacyjny, danych o lokalizacji lub też ze względu na 
unikalne czynniki określające jej cechy fizyczne, fizjologiczne, 
umysłowe, ekonomiczne, kulturowe lub społeczne3. Danymi oso-
bowymi bywają czasem pojedyncze informacje, takie jak numer 
PESEL albo NIP, które pozwalają odnieść się do konkretnej oso-
by. Natomiast w większości przypadków pojedyncza informacja 
nie będzie uważana za dane osobowe, gdyż jest zbyt ogólna albo 
zaszyfrowana i dopiero zestawienie jej z dodatkowymi danymi 
pozwoli na identyfikację konkretnej osoby. Z tych definicji praw-
nych bezpośrednio nie wynika, które informacje dokładnie stano-
wią dane osobowe – nie ma bowiem określonego zakresu infor-
macji uważanych za dane osobowe i w wielu sytuacjach należy 
dokonać indywidualnej oceny, czy dana informacja jest już cechą 
osobową, czy też nie4. Wspomniane przepisy dodatkowo wyod-
rębniają następujące rodzaje danych osobowych:
 ▪ dane osobowe „zwykłe”, dla których przesłanki przetwa-

rzania zostały określone w art. 6 RODO i 13 DODO,
 ▪ dane osobowe szczególnych kategorii (dane ujawniające 

pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, prze-
konania religijne lub światopoglądowe, przynależność do 
związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne, 
dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej), 
których co do zasady nie można przetwarzać, chyba że za-
chodzi któryś z wyjątków określonych w art. 9 RODO i 14 
DODO,

 ▪ dane osobowe „karne” (dotyczące wyroków skazujących, 
naruszeń prawa i środków zabezpieczających), których 
przetwarzać zasadniczo również nie można, chyba że ze-
zwala na to odrębne prawo lub władze publiczne pod swo-
im nadzorem (art. 10 RODO).

Za przetwarzanie danych osobowych uznaje się wykonywanie 
jakichkolwiek operacji na danych osobowych w sposób zauto-
matyzowany lub niezautomatyzowany, w tym ich: zbieranie, 
przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, adaptowanie, 
przeglądanie, utrwalanie, porządkowanie, łączenie, ogranicza-
nie, udostępnianie czy też usuwanie5. 
Treść art. 5 RODO wprowadza osiem zasad przetwarzania da-
nych osobowych, zawartych w pięciu punktach:
3) zasadę legalności, rzetelności i przejrzystości przetwa-

rzania (oparcie w podstawie prawnej, spełnienie pozostałych 
obowiązków, bez wprowadzania w błąd, lojalnie, uczciwie, 
w dobrej wierze, czytelnie, w zrozumiały sposób);

4) zasadę celowości (ograniczenie celu, przetwarzanie  
w konkretnym celu);

5) zasadę minimalizacji danych (w miarę potrzeb, adekwat-
nie, proporcjonalnie);

6) zasadę czasowości (nie dłużej niż jest to potrzebne, ogra-
niczenie przechowywania);

7) zasadę odpowiedniego bezpieczeństwa (integralność  
i poufność danych).

Ciężar udowodnienia, że przy przetwarzaniu danych administra-
tor wywiązał się ze wszystkich obowiązków nałożonych przez 
RODO, spoczął na nim samym. Ustawodawca unijny zdecydo-
wał o powyższym, wprowadzając w art. 5 ust. 2 RODO zasadę 
rozliczalności. Wymóg rozliczalności oznacza, że administrator 
ma nie tylko obowiązek stosowania się do wyżej wymienionych 
zasad, ale także wykazania, że jego działania i stosowane metody 
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są zgodne z RODO oraz skuteczne. Natomiast na gruncie DODO 
główną zasadą przetwarzania danych osobowych jest ich prze-
twarzanie wyłącznie w zakresie niezbędnym dla zrealizowania 
uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu 
prawa. Powyższe stanowi także swoistą podstawę prawną prze-
twarzania zwykłych danych osobowych. Przetwarzanie danych 
w innym celu niż rozpoznawanie, zapobieganie i zwalczanie czy-
nów zabronionych jest dopuszczalne na mocy odrębnych przepi-
sów, a także w celach archiwalnych, naukowych, statystycznych, 
historycznych, jeśli podlega ono odpowiednim zabezpieczeniom6. 
Katalog przesłanek dopuszczających przetwarzanie danych 
osobowych „zwykłych” został wymieniony w art. 6 ust. 1 
RODO. Zgodnie z nim na przetwarzanie danych osobowych 
administratorowi pozwalają:
1) zgoda – „osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną 

zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jed-
nym lub większej liczbie określonych celów”7; zgoda taka 
ponadto musi być dobrowolna, świadoma, jednoznaczna;

2) wykonanie lub zawarcie umowy – „przetwarzanie jest nie-
zbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, któ-
rej dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, 
której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”8;

3) prawny obowiązek – „przetwarzanie jest niezbędne do wypeł-
nienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze9”;

4) żywotne interesy – „przetwarzanie jest niezbędne do ochro-
ny żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub in-
nej osoby fizycznej10”; chodzi tu o takie interesy podmiotów 
danych, które mają istotne znaczenie dla życia konkretnej 
osoby, np. ratowanie życia, zdrowia oraz ochrona majątku11;

5) zadanie publiczne, władza publiczna – „przetwarzanie jest 
niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie 
publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej 
powierzonej administratorowi12; w obu przypadkach za-
równo zadanie, jak i sprawowanie władzy publicznej musi 
zostać sprecyzowane w przepisach krajowych lub unijnych; 
przez zadanie realizowane w interesie publicznym rozumie 
się w szczególności zadania o charakterze użyteczności pu-
blicznej, np. zaopatrywanie ludności w wodę, zapewnienie 
oświaty i pomocy społecznej13;

6) prawnie uzasadniony interes administratora lub strony 
trzeciej – „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynika-
jących z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych 
przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem 
sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych intere-
sów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, 
której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobo-
wych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest 
dzieckiem14; o niezbędności przetwarzania danych osobo-
wych mówimy w sytuacji, w której realizacja interesu admi-
nistratora będzie niemożliwa bez przetwarzania konkretnych 
danych (przetwarzanie warunkuje realizację interesu); na tę 
przesłankę nie może powoływać się organ publiczny, który 
dokonuje przetwarzania danych w ramach swoich zadań. 

Powyższe przesłanki są w pełni autonomiczne, samodzielne  
i niezależne od siebie. Nie jest jednak niedopuszczalne wskazanie 
przez administratora więcej niż jednej przesłanki pozwalającej na 
przetwarzanie przez niego danych osobowych. Jednakże z punktu 
widzenia legalności przetwarzania wystarczające będzie oparcie 
się na jednej z nich. Ważniejszy jest fakt, że za dobór nieprawidło-
wej przesłanki odpowiedzialność ponosi administrator. 
Przypadki, w których przetwarzanie danych szczególnych ka-
tegorii jest dopuszczalne, brzmią następująco:

1) osoba, której dane dotyczą, wyraziła wyraźną zgodę na 
przetwarzanie tych danych osobowych;

2) przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków 
i wykonywania szczególnych praw w dziedzinie prawa 
pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej;

3) przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych in-
teresów osoby, której dane dotyczą i zainteresowany nie 
może wyrazić zgody;

4) przetwarzanie dotyczy członków lub byłych członków 
stowarzyszeń, fundacji i podobnych podmiotów;

5) dane upublicznił sam zainteresowany;
6) przetwarzanie jest niezbędne w ramach sprawowania wy-

miaru sprawiedliwości przez sądy;
7) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych  

z ważnym interesem publicznym;
8) przetwarzanie jest niezbędne do celów profilaktyki zdro-

wotnej lub medycyny pracy i innych czynności związa-
nych z leczeniem;

9) przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych  
z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego;

10) przetwarzanie jest niezbędne do celów archiwalnych  
w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub 
historycznych lub do celów statystycznych15.

Powyższe okoliczności stanowią swoiste podstawy prawne 
przetwarzania danych szczególnych w przypadku obowiązy-
wania przepisów RODO. Natomiast na podstawie DODO prze-
twarzanie szczególnych kategorii danych możliwe jest w przy-
padku, gdy przepisy prawa zezwalają na przetwarzanie takich 
danych, w celu ochrony życia, zdrowia lub interesów osoby, 
której dane dotyczą oraz jeśli zostały przez nią upublicznione16.
RODO, a także DODO nakładają na niektórych administra-
torów danych osobowych obowiązek powołania inspektora 
ochrony danych (IOD). Do wyznaczenia IOD zobowiązane są 
wszystkie organy państwowe, podmioty przetwarzające dane 
wrażliwe na dużą skalę oraz podmioty, których główna dzia-
łalność polega na monitorowaniu dużej liczby osób. Pozostałe 
podmioty również mogą wyznaczyć IOD, jednak nie jest to 
dla nich obowiązkowe. Inspektor ochrony danych to osoba 
powoływana przez administratora lub podmiot przetwarzający  
do pomocy przy przestrzeganiu przepisów o ochronie danych 
osobowych. IOD pełni rolę pośrednika pomiędzy zaintereso-
wanymi podmiotami (Urzędem Ochrony Danych Osobowych, 
podmiotem przetwarzającym dane oraz osobą, której dane są 
przetwarzane). Szczegóły dotyczące powoływania IOD zosta-
ły zawarte w art. 37–39 RODO oraz art. 46–47 DODO.
Przepisy unijne wprowadziły wiele innowacji nieistniejących 
w poprzednim porządku prawnym w zakresie ochrony danych. 
Przewidują między innymi nowe obowiązki administratorów 
danych dotyczące ogólnie przetwarzania danych oraz obo-
wiązki związane bezpośrednio z koniecznością odpowiedniego 
zabezpieczenia przetwarzanych danych. Zgodnie z definicją 
zawartą w RODO administrator danych to osoba fizyczna lub 
prawna, a także organ publiczny lub inny podmiot, który samo-
dzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwa-
rzania danych. Administratorem mogą być zatem zarówno pod-
mioty publiczne, jak i podmioty prywatne, czyli przedsiębiorcy. 
Z kolei przedsiębiorcę RODO definiuje jako osobę fizyczną lub 
prawną, która prowadzi działalność gospodarczą niezależenie 
od formy prawnej17. Według DODO administratorem danych 
jest właściwy organ, który samodzielnie lub wspólnie z innym 
właściwym organem lub właściwymi organami ustala cele  
i sposoby przetwarzania danych osobowych, podmiot wskazany 

ZMIANY W PRZEPISACH



38 KWARTALNIK POLICYJNY 3/2019

                             

przez ustawę jako administrator, jeśli cele i sposoby przetwarza-
nia danych osobowych są określone w ustawie. Do najważniej-
szych obowiązków administratora danych osobowych należą:
 ▪ odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów dotyczących 

zasad przetwarzania danych osobowych oraz realizacja zasady 
rozliczalności (art. 5 ust. 2 RODO oraz art. 31 ust. 3 DODO);

 ▪ wdrażanie odpowiednich środków technicznych i organi-
zacyjnych, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z pra-
wem, z uwzględnieniem charakteru, zakresu, kontekstu, 
celów oraz ryzyka naruszenia praw i wolności osób fizycz-
nych (art. 24 ust. 1 RODO oraz art. 31 ust. 1 pkt 1 DODO);

 ▪ podejmowanie odpowiednich środków, aby w zwięzły, przej-
rzysty, zrozumiały i łatwo dostępny sposób udzielić osobie, 
której dane dotyczą, wszelkich informacji na temat prze-
twarzania jej danych osobowych (art. 12 ust. 1 RODO oraz  
art. 22 ust. 1 i 2 DODO);

 ▪ prowadzenie rejestrów czynności przetwarzania oraz wyka-
zów kategorii czynności przetwarzania (art. 30 RODO oraz 
art. 35 DODO);

 ▪ dokumentowanie wszelkich naruszeń ochrony danych oso-
bowych, ich skutków i działań zaradczych – rejestr naru-
szeń (art. 33 ust. 5 RODO oraz art. 44 ust. 6 DODO).

Do tej pory zostały opisane podstawowe pojęcia związane  
z RODO i DODO oraz obowiązki, jakie nakładają one na podmio-
ty przetwarzające dane osobowe. Jednym z obowiązków, o któ-
rym nie wspomniano wcześniej, a który nakłada nowe regulacje 
na podmioty przetwarzające dane osobowe, jest poinformowanie 
osoby, której dane są przetwarzane, jakie ma w związku z tym pra-
wa. Pierwszym prawem osoby, której dane są przetwarzane, jest 
„prawo dostępu do danych”. Realizacja tego uprawnienia polega 
na żądaniu od administratora danych osobowych przede wszyst-
kim informacji, czy nasze dane są przetwarzane przez ten podmiot. 
Jeżeli tak jest, wówczas mamy prawo dowiedzieć się dodatkowo,  
w jakim celu są przetwarzane, jakie dane administrator przetwarza, 
komu je przekazuje oraz jak długo zamierza je przechowywać. Co 
więcej, mamy również prawo do otrzymania kopii tych danych 
lub sporządzonego w dostępnej formie wyciągu. Jeśli zrealizo-
wane zostanie nasze prawo dostępu do danych, może się okazać, 
że przekazane nam dane nie mają pokrycia w rzeczywistości, np. 
nasz adres e-mail albo numer telefonu jest nieprawidłowy. W ta-
kiej sytuacji możemy przystąpić do realizowania kolejnego prawa, 
jakim jest „prawo do sprostowania danych”, czyli inaczej mówiąc 
– poprawienia ich. Jednym z najważniejszych praw, jakie daje 
RODO i DODO, jest prawo usunięcia naszych danych osobowych 
z rejestru, inaczej nazywane „prawem do bycia zapomnianym”. 
Każda osoba, której dane osobowe są przetwarzane, może zwrócić 
się do administratora z żądaniem ich usunięcia. Oczywiście nie 
jest tak, że już samo zwrócenie się do podmiotu, który przetwarza 
nasze dane, automatycznie powoduje konieczność ich usunięcia18. 
W art. 17 RODO oraz art. 24 DODO opisane są szczegółowo sytu-
acje, kiedy wniosek taki zostanie uwzględniony. Inne prawa przy-
sługujące osobom, których dane osobowe są przetwarzane:
 ▪ prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO,  

art. 22 DODO);
 ▪ prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO, art. 27 DODO);
 ▪ prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych (art. 14 RODO, art. 22 DODO).
Administrator danych osobowych ma obowiązek ułatwienia oso-
bie, której dane dotyczą, wykonania przysługujących jej praw. 
Podsumowując omówione w niniejszym artykule zagadnienia, 
należy wskazać podstawowe obszary przetwarzania danych oso-
bowych w Policji podlegające ochronie RODO, a mianowicie 

między innymi obszar postępowań administracyjnych, finansowo- 
-księgowy, kadrowy, gospodarki materiałowo-technicznej i kwa-
terunku, zasób archiwalny. Natomiast ochronie DODO podlegają 
między innymi dane osobowe przetwarzane w Krajowym Sys-
temie Informacyjnym Policji, Krajowym Systemie Informatycz-
nym, Systemie Wspomagania Dowodzenia, Bazie Danych DNA, 
ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

1 Art. 2 ust. 2 RODO.
2 Art. 3 DODO.
3 Art. 4 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związ-
ku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego prze-
pływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L  
z 2016 r. nr 119/1, Dz. Urz. UE L 127 z dn. 23.05.2018 r., s. 2 ).

4 A. Borowska, Na czym polega ochrona danych osobowych?, „Po-
radnik Przedsiębiorcy”, poradnikprzedsiebiorcy.pl/-na-czym-pole-
ga-ochrona-danych-osobowych [dostęp: 1.10.2019 r.].

5 Tamże oraz art. 4 DODO.
6 Art. 13 ust. 2 DODO.
7 Art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
8 Art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
9 Art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
10 Art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
11 W. Chomiczewski, w: RODO. Ogólne rozporządzenie o ochronie 

danych. Komentarz, red. E. Bielak-Jomaa, D. Lubasz, Warszawa 
2017, s. 378.

12 Art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
13 A. Drozd, Ustawa o ochronie danych osobowych. Komentarz. 

Wzory pism i przepisy, Warszawa 2008, s. 131.
14  Art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
15 Art. 9 ust. 2 RODO.
16 Art. 14 ust. 1 DODO.
17 RODO w praktyce: Obowiązki administratora danych osobowych 

przed rozpoczęciem przetwarzania, „Podatki.biz”, https://www.po-
datki.biz/artykuly/rodo-w-praktyce-obowiazki-administratora-da-
nych-osobowych-przed-rozpoczeciem-przetwarzania_36_39326.
htm [dostęp: 1.10.2019 r.].

18 M. Pustelnik, RODO – czyli, jakie prawa mają osoby, których dane 
są przetwarzane, „Trans.info”, trans.info/pl/rodo-prawa-osoby- 
ktorej-dane-sa-przetwarzane-93306 [dostęp: 1.10.2019 r.].

Summary

Police personal data processing
Hereby article regards Police personal data processing. There 
were discussed ordinance regulations of the European Parlia-
ment and Council (UE) 2016/679 from 27th April 2016 on the 
protection of natural persons on the processing of personal data 
and on the free movement of such data with repealing directive 
95/46/WE (Dz. U. UE L z 2016 r. nr 119/1, Dz. Urz. UE L 127  
z dn. 23.05.2018 r., s. 2), regarding all entities, which collect and 
process natural persons data; as well as the European Parliament 
and Council (UE) directive 2016/680 on the protection of natural 
persons with regard to the processing of personal data by compe-
tent authorities for the purposes of the prevention, investigation, 
detection or prosecution of criminal offences or the execution of 
criminal penalties, and on the free movement of such data, and re-
pealing Council Framework Decision 2008/977/JHA (Dz. U. UE  
z dn. 4.05.2016, L 119/89), directly affecting issues of processing 
personal data by the law enforcement and judicial system.
EU regulations have introduced many innovations not existing in 
previous legal order of protecting data. They anticipate inter alia 
new responsibilities for data administrators regarding general data 
processing and responsibilities directly related with necessity of 
proper securing of data processing.

Tłumaczenie: Jarosław Michalak
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Pod względem prawnym daktyloskopowanie osób celem 
wprowadzenia ich kart do zbiorów kryminalistycznych jest 
regulowane przez art. 20 ustawy o Policji, którego pierwotne 
brzmienie pozwalało na gromadzenie danych pochodzących 
od szerokiego grona osób. Zgodnie z ust. 2a tego artykułu za-
liczono do nich:
 ▪ osoby podejrzane o popełnienie przestępstw ściganych  

z oskarżenia publicznego,
 ▪ nieletnich dopuszczających się czynów zabronionych przez 

ustawę jako przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego,
 ▪ osoby o nieustalonej tożsamości lub usiłujące ukryć swoją 

tożsamość,
 ▪ osoby poszukiwane, także bez ich wiedzy i zgody.

Ta sytuacja prawna pozwalała przede wszystkim na daktylo-
skopowanie zdecydowanej większości sprawców przestępstw, 
którym postawiono stosowne zarzuty, i wiązała się z bieżą-
cym uzupełnianiem Centralnej Registratury Daktyloskopijnej  
o setki tysięcy kart daktyloskopijnych rocznie. Dzięki temu re-
alizowano tysiące tzw. wywiadów daktyloskopijnych, pozwa-
lających głównie na ustalanie tożsamości N.N. osób i zwłok. 
Zbiory daktyloskopijne nabrały znacznie większego znaczenia 
z chwilą uruchomienia w Polsce na początku XXI w. systemu 
automatycznej identyfikacji daktyloskopijnej AFIS (skrót od 

Automated Fingerprint Identification System). Od tego momen-
tu możliwa stała się sprawna i szybka identyfikacja sprawców 
przestępstw na podstawie śladów pozostawianych przez nich na 
miejscach zdarzeń, co stanowiło rewolucyjną zmianę funkcjo-
nalną w zakresie wykorzystania zbiorów daktyloskopijnych.
Ten stan rzeczy obowiązywał do 2006 r., gdy nastąpiła zmia-
na art. 20 ustawy o Policji, wymuszona przez wyrok Trybu-
nału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r. (sygn. akt  
K 32/04), uznający art. 20 ust. 2 ustawy o Policji w ówczesnym 
brzmieniu za niezgodny z art. 51 ust. 2 w związku z art. 31  
ust. 3 Konstytucji. Z uzasadnienia ww. wyroku wynika, że 
głównym zarzutem sędziów Trybunału Konstytucyjnego wo-
bec ówczesnej treści art. 20 ustawy o Policji było to, że nie 
precyzował on, w jakich sytuacjach można gromadzić infor-
macje o osobach podejrzanych o popełnienie przestępstwa 
ściganego z urzędu i nie określał rodzajów tych informacji  
w sposób wyczerpujący.

W konsekwencji do art. 20 został wprowadzony ust. 2c  
o następującej treści: „Informacji, o których mowa w ust. 2a,  
nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one przy-
datności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej  
w prowadzonym postępowaniu”.

Zastępca Kierownika  
Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP

instruktor  
Zakładu Szkoleń Specjalnych CSP

podinsp. Jarosław Piotrowski st. asp. Artur Łasocha

Od ponad stu lat we wszystkich rozwiniętych państwach świata funkcjonują policyjne bazy danych 
daktyloskopijnych. W Polsce takie zbiory są prowadzone przez Centralną Registraturę Daktylo-
skopijną – jednostkę organizacyjną Zakładu Daktyloskopii Centralnego Laboratorium Kryminali-
stycznego Policji. Jej istnienie umożliwia praktyczną realizację jednego z zasadniczych zadań, 
przed jakimi stoi kryminalistyka, czyli identyfikację sprawców przestępstw, osób o nieustalonej 
tożsamości oraz N.N. zwłok. Aby jednak bazy danych, takie jak CRD, właściwie funkcjonowały, 
niezbędne jest spełnienie kilku warunków, spośród których najbardziej krytycznym jest stałe zasi-
lanie owych zbiorów materiałem porównawczym pobieranym od osób daktyloskopowanych.

można
Daktyloskopować!
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W ślad za zmianą treści przepisów prawa pojawiła się też ich 
obowiązująca interpretacja, opracowana w 2006 r. w Biurze 
Kryminalnym KGP, przy udziale Biura Wywiadu Kryminalne-
go KGP, Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego KGP 
i Biura Prawnego KGP, zgodnie z którą:
 ▪ przydatność wykrywcza to możliwość wykorzystania 

danych podczas realizowania czynności polegających na 
uzyskiwaniu coraz to nowych informacji, w szczególności 
związanych z wyjaśnianiem okoliczności, w związku z któ-
rymi prowadzone jest postępowanie, wykryciem sprawcy 
przestępstwa ściganego z oskarżenia publicznego lub usta-
laniem składników majątku na poczet zabezpieczenia wy-
konania orzeczeń;

 ▪ przydatność dowodowa to możliwość wykorzystania da-
nych w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym lub 
w toku wykonywania czynności wyjaśniających w sprawie 
nieletniego, szczególnie podczas oględzin, okazań, przepro-
wadzanych badań, zbierania danych osobopoznawczych lub 
potwierdzania zgromadzonych dowodów;

 ▪ przydatność identyfikacyjna to możliwość wykorzystania 
danych podczas ustalania lub potwierdzania tożsamości osoby.

W świetle powyższej interpretacji policjant mógł pobrać (uzy-
skać) od jednej z wymienionych w art. 20 ust. 2a ustawy o Policji 
kategorii osób odbitki linii papilarnych, a następnie przekazać je 
do Centralnej Registratury Daktyloskopijnej za pośrednictwem 
Registratury Wojewódzkiej, gdy w konkretnym postępowaniu 
miały one przydatność wykrywczą, dowodową lub identyfikacyj-
ną. Przykładowo, jeżeli na miejscu kradzieży z włamaniem nie 
ujawniono i nie zabezpieczono śladów daktyloskopijnych, nie 
można było pobrać i zarejestrować odwzorowań linii papilarnych 
od osoby podejrzanej, bo według obowiązującej interpretacji były 
nieprzydatne w tym postępowaniu, gdyż nie można było dokonać 
badań porównawczych z powodu braku materiału dowodowego.
Bardzo szybko okazało się, że bezpośrednim skutkiem wpro-
wadzenia ust. 2c do art. 20 ustawy o Policji stał się spadek 
liczby kart daktyloskopijnych rejestrowanych w Centralnej 
Registraturze Daktyloskopijnej. Poniższa tabela w sposób wy-
mowny ilustruje skalę zjawiska.

Rok Liczba 
podejrzanych

Liczba zarejestrowanych  
kart daktyloskopijnych

2006 587 959 324 936
2007 540 604 132 990
2008 516 626 24 613
2010 516 154 21 425
2012 500 539 30 392

Spadek liczby osób daktyloskopowanych w stosunku do licz-
by podejrzanych miał charakter wręcz katastrofalny. W ślad za 
nim nastąpił w podobnej skali spadek liczby osób identyfiko-
wanych z wykorzystaniem systemu AFIS.
Pozytywna zmiana w tym zakresie nastąpiła dopiero niedaw-
no, w 2019 r., wraz z wprowadzeniem w życie przepisów usta-
wy z dnia z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobo-
wych przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalcza-
niem przestępczości (Dz. U. z 2019 r. poz. 125). Rozdział 9 
tejże ustawy, traktujący o zmianach w wielu innych ustawach, 
w art. 58 pkt 6 lit. g wprowadził zmianę w art. 20 ust. 2c usta-
wy o Policji z dnia 6 kwietnia 1991 r. W wyniku tej zmiany  
art. 20 ust. 2c ustawy o Policji otrzymał brzmienie:

„Danych osobowych, o których mowa w art. 14 ust. 1 usta-
wy z dnia 14 grudnia 2018 r. o ochronie danych osobowych 
przetwarzanych w związku z zapobieganiem i zwalczaniem 
przestępczości, nie pobiera się, w przypadku gdy nie mają one 
przydatności wykrywczej, dowodowej lub identyfikacyjnej”.

Co w praktyce oznacza nowe brzmienie art. 20 ust. 2c 
ustawy o Policji? Fundamentalna zmiana dotyczy usunię-
cia z niego wyrażenia „w prowadzonym postępowaniu”  
i uniezależnia pobieranie i rejestrowanie w CRD kart dak-
tyloskopijnych osób wymienionych w ustawowym kata-
logu (ust. 2a) od ich przydatności w danym, konkretnym 
postępowaniu. 

Dodajmy jeszcze, że jest to zmiana nie tylko potrzebna do działa-
nia systemu AFIS i podnoszenia wykrywalności sprawców prze-
stępstw, ale również zgodna z logiką właściwego funkcjonowania 
zbiorów kryminalistycznych. Zbiory nie służą bowiem do wykry-
wania sprawców czynów, których tożsamość znamy (a tak prze-
cież jest w sytuacji, gdy daktyloskopujemy osobę, której przed-
stawiono zarzuty w konkretnym postępowaniu), lecz właśnie do 
ustalania tożsamości sprawców, których personaliów nie jeste-
śmy w stanie ustalić (gdy osoba daktyloskopowana przy okazji 
danej sprawy okazuje się sprawcą zupełnie innych przestępstw).
Na wymierne skutki zmiany w przepisach należy naturalnie 
jeszcze poczekać, jednak już dziś dzięki informacjom płyną-
cym z jednostek terenowych Policji wiadomo, że daktylosko-
powanie osób podejrzanych osiąga liczbowo rozmiary zbliżone 
do sytuacji prawnej sprzed 2006 r. Daje to nadzieję na swoisty 
„renesans” zbiorów daktyloskopijnych, wzrost wykrywalności 
sprawców przestępstw dzięki wykorzystaniu systemu AFIS 
oraz większe możliwości w zakresie ustalania tożsamości N.N. 
osób i zwłok. Nie bez znaczenia, choć niemożliwy do uchwyce-
nia w sposób wymierny, jest też prewencyjny aspekt opisywa-
nej zmiany w przepisach, wiążący się zapewne z większą obawą 
przed powrotem do przestępstwa w przypadku osób, których 
karty daktyloskopijne znajdą się w policyjnych zbiorach.
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Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161,  
z późn. zm.).

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2005 r., sygn.  
akt K 32/04 (Dz. U. Nr 250, poz. 2116).
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macji, w tym danych osobowych, w trybie art. 20 ust. 2a–2c ustawy  
o Policji opracowana w Biurze Kryminalnym KGP, przy udziale Biura 
Wywiadu Kryminalnego KGP, Centralnego Laboratorium Kryminali-
stycznego KGP i Biura Prawnego KGP z dnia 9 marca 2006 r.
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Summary

One can take fingerprints!
The article discusses recently implemented amendments to pro-
visions of the Police Act, resolving the issue of functioning of the 
police base of fingerprint cards. The registration of such cards in 
sets of the Central Dactyloscopic Registration Office was very much 
limited in the last few years, which resulted in the slow development 
of quantity of this base. Changes in provisions allow, in this case, 
to use the AFIS system much more effectively and to increase the 
detectability of perpetrators of crimes in Poland.

Tłumaczenie: Renata Cedro
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Prowadzenie Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodze-
niowo-Śledczych zostało uregulowane w rozdziale 8 „Prowa-
dzenie urządzeń ewidencyjnych w postępowaniu” zarządzenia 
nr 4 Komendanta Głównego Policji z dnia 9 lutego 2017 r. 
w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności 
dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez 
Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu 
karnym (Dz. Urz. KGP poz. 9, z późn. zm.).
W Elektronicznym Rejestrze Czynności Dochodzeniowo-
-Śledczych można wyszukiwać zdarzenia kryminalne na 
podstawie: określonych parametrów (np. modus operandi 
sprawcy); wartości mienia odzyskanego; wnioskowanych  
i zastosowanych wobec podejrzanych środków zapobiegaw-
czych; zleconej ekspertyzy, rodzaju badania i kosztów opinii 
biegłego. ERCDŚ umożliwia kontrolowanie biegu terminów, 
aby w określonym dniu wykonać wszystkie zlecone czynno-
ści procesowe. Poza tym w aplikacji zapisywane są czynno-
ści techniczno-kryminalistyczne przeprowadzone na miejscu 
zdarzenia oraz informacje o rodzaju i ilości zabezpieczonych 
śladów i przedmiotów. 
Od momentu powstania Elektronicznego Rejestru Czynności 
Dochodzeniowo-Śledczych dokonano w nim 56 zmian. Apli-
kacja nadal jest ulepszana, modyfikowana i dostosowywana 

do codziennej pracy policjantów. W kolejnych wersjach pro-
gramu zmieniono m.in.: zapisywanie adresu podejrzanego 
bezpośrednio podczas dodawania jego imienia i nazwiska  
w postępowaniu, wybór innych miejsc przechowywania dowo-
dów rzeczowych niż „składnica”, do roli „przełożonego” do-
dano uprawnienie zmiany hasła użytkownikom, zamieszczono 
aktualne druki, formularze procesowe i pisma instruktażowe 
w zakładce „Niezbędnik procesowy”, wprowadzono genero-
wanie identyfikatorów IDSP (Identyfikator Śladu/Przedmiotu) 
dla każdego dowodu rzeczowego i śladu kryminalistycznego.
Istotną zmianą jest możliwość przekształcania identyfikatora 
IDSP w trójwymiarowy matrycowy kod QR i jego wydruk. 
Wprowadzono generowanie oraz umożliwiono wydruk etykiet 
do zabezpieczania śladów kryminalistycznych (etykieta z na-
drukowanym kodem generowanym na podstawie identyfikato-
ra kadrowego oraz przynależności do garnizonu Policji). Ko-
dowanie śladów i przedmiotów w ERCDŚ wprowadza zasadę, 
według której każdy ślad i przedmiot wciągnięty na wykaz do-
wodów rzeczowych otrzymuje unikalny, niepowtarzalny i nie-
zmieniany identyfikator (IDSP) generowany automatycznie 
przez system. IDSP może być zakodowany w postaci dwuwy-
miarowego, matrycowego kodu graficznego, tzw. QR-Code, 
który jest rozpoznawany przez ERCDŚ. 

ELEKTRONICZNY  
REJESTR CZYNNOŚCI

DOCHODZENIOWO-ŚLEDCZYCH

Zakład Służby Kryminalnej CSP

kom. Rafał Lewandowski

Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych powstał 17 stycznia 2014 r. jako efekt 
pracy zespołu powołanego przez Komendanta Głównego Policji. Zadaniem zespołu było wska-
zanie możliwych do zautomatyzowania procesów i czynności wykonywanych w ramach prowa-
dzonych przez Policję postępowań sprawdzających i przygotowawczych. Rejestr został stworzony 
w celu usprawnienia pracy policjantów służby dochodzeniowo-śledczej. 1 stycznia 2015 r. został 
wprowadzony we wszystkich jednostkach organizacyjnych Policji i Centralnym Biurze Śledczym 
Policji. Działa w Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD) w każdej jednostce oraz komórce orga-
nizacyjnej Policji na terenie kraju. 
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Widok zakładki „e-RCTK”, ERCDŚ (szkoła). Źródło: oprac. własne.

Widok zakładki logowania, ERCDŚ (szkoła). Źródło: oprac. własne.

Widok zakładek ERCDŚ, ERCDŚ (szkoła). Źródło: oprac. własne.
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ERCDŚ

Elektroniczny Rejestr Czynności Dochodzeniowo-Śledczych 
zaczął być wykorzystywany w pracy technika na podstawie de-
cyzji nr 100 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 kwietnia 
2017 r. w sprawie programu nauczania na kursie specjalistycz-
nym dla techników kryminalistyki (Dz. Urz. KGP z 2017 r.  
poz. 33). Zakładka „Elektroniczny Rejestr Czynności Technicz-
no-Kryminalistycznych” („e-RCTK”) zawiera listę wykona-
nych czynności techniczno-kryminalistycznych oraz pozwala 
na dodanie przez technika kryminalistyki nowego wpisu doty-
czącego wykonania tych czynności.
ERCDŚ jest dostępny pod adresami komend wojewódzkich 
Policji w Policyjnej Sieci Transmisji Danych (PSTD). Po 
wprowadzeniu adresu pojawia się okno z możliwością logo-
wania się poprzez wpisanie indywidualnego loginu i hasła na 
dowolnym komputerze posiadającym dostęp do PSTD. 
Na ekranie logowania do rejestru znajdują się odnośniki do: 
instrukcji użytkownika, instrukcji wprowadzenia w Policji ko-
dowania śladów i przedmiotów oraz instrukcji przystosowania 
drukarki kodów kreskowych i QR do ERCDŚ, z którymi każ-
dy użytkownik aplikacji musi się zapoznać. Po zalogowaniu 
otwiera się główna strona systemu ERCDŚ, na której w zależ-
ności od nadanych uprawnień będą widoczne następujące za-
kładki: „e-RPP”, „e-RPS”, „e-RSD”, „e-Dozory”, „e-KDRz”,  
„e-RPB”, „e-RW”, „e-RCTK”, „e-WBiT”, „e-RPWS”, „Zesta-
wienia/Analizy”, „Niezbędnik procesowy”, „Forum”, „Usta-
wienia aplikacji”, „Użytkownicy i uprawnienia”, „Admin”, 
„Moduł audytowy”, „Komunikaty”, „O Programie”. 
Każdy użytkownik powinien zaznajomić się z polityką bez-
pieczeństwa ERCDŚ i instrukcją zarządzania systemem telein-
formatycznym przetwarzającym dane osobowe ERCD, a także 

pamiętać, że wszelkie wykonywane czynności w ERCDŚ są 
zapisywane w zakładce „Moduł audytowy”. 
Oprócz wymienionej wyżej zakładki „e-RCTK”, którą słucha-
cze wykorzystują na kursie specjalistycznym dla techników 
kryminalistyki, warto wymienić także inne.

ZAKŁADKA „e-RSD” 

Zakładka Elektronicznego Rejestru Śledztw i Dochodzeń 
„e-RSD”, w której zamieszczona jest lista prowadzonych po-
stępowań przygotowawczych oraz pola wyboru, ułatwiające 
szybkie znalezienie i przejrzenie zarejestrowanego postępo-
wania, wykonanie wpisu i edycji postępowania w zależności 
od etapu jego zaawansowania.

ZAKŁADKA „e-KDRz” 

Zakładka Elektroniczna Księga Dowodów Rzeczowych 
„e-KDRz” jest spisem dowodów rzeczowych w postępowaniu 
przygotowawczym. Każdy użytkownik programu może spo-
rządzić spis dowodów rzeczowych do danego postępowania 
przygotowawczego oraz go wydrukować.

ZAKŁADKA „Niezbędnik procesowy”

Zakładka w ERCDŚ, która gromadzi dużo interesujących  
i przydatnych informacji potrzebnych w służbie policjanta.  

Widok zakładki „e-RSD”, ERCDŚ (szkoła). Źródło: oprac. własne.
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W zakładce tej znajdują się w poszczególnych podkategoriach 
formularze procesowe (np. protokoły, postanowienia, zarządze-
nia), pisma instruktażowe, w których można znaleźć tematy do-
tyczące przestępstw z nienawiści, zabezpieczeń majątkowych, 
zbiór dobrych praktyk oraz akty prawne (ustawy, rozporządze-
nia i inne) ułatwiające prowadzenie postępowań karnych. Ma-
teriały w tej zakładce są na bieżąco aktualizowane i dostosowy-
wane do zmian w obowiązujących przepisach prawa.

ZAKŁADKA „O Programie”

W zakładce można przeczytać informacje o osobach, które  
mogą udzielić wsparcia merytorycznego lub technicznego 
użytkownikom systemu oraz o wersjach systemu i wprowa-
dzonych zmianach. Żeby otrzymać wsparcie merytoryczne lub 
techniczne, należy kontaktować się z koordynatorami mery-
torycznymi lub administratorami technicznymi w poszczegól-
nych województwach. Dane kontaktowe uzyskuje się, klikając 
w pole „Wsparcie merytoryczne w województwach” lub „Ad-
ministratorzy techniczni w województwach”. 

Pozostałe zakładki Elektronicznego Rejestru Dochodzenio-
wo-Śledczego zostały omówione w instrukcji użytkownika 
dostępnej na ekranie logowania.
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Instrukcja użytkownika 2017.09.20.
Instrukcja ‒ Wprowadzenie w Policji kodowania śladów i przed-

miotów.
Instrukcja przystosowania drukarki kodów kreskowych i QR do  

ERCDŚ.

Summary

Electronic Investigatory Activities Register (ERCDŚ)
Hereby article concerns the Electronic Investigatory Activities Reg-
ister, which was made in 17th January 2014. Register is aimed at 
improving work of police investigator officers. From 1st January 
2015 it has been introduced to every organization units of the Police 
and the Central Investigation Bureau of the Police. It is functioning 
at the Police Network of Data Transmission, in every unit and orga-
nizational division of Police across country. With ERCDŚ it is possi-
ble to search for criminal incidents basing on specific parameters, to 
find inquiries regarding type and quantity of secured traces as well 
as objects, along with technical and criminal activities conducted at 
the scene of the incident. 

Tłumaczenie: Jarosław Michalak

Widok zakładki „e-KDRz”, ERCDŚ (szkoła). Źródło: oprac. własne.

Widok zakładki „Niezbędnik procesowy” ERCDŚ (szkoła). Źródło: oprac. własne.
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CZYM JEST KRYPTOWALUTA?

Terminy „kryptowaluta”, „waluta wirtualna”, „wirtualna mo-
neta” powstały około 2009 r., wraz z pojawieniem się najpo-
pularniejszej cyfrowej monety, jaką jest bitcoin – w skrócie 
BTC. Bitcoin stanowi rozproszony system księgowy opiera-
jący się na zasadach kryptografii (szyfrowania i deszyfrowa-
nia tekstu). Użytkownik na początku swojej przygody z ww. 
systemem musi wygenerować jedną parę kluczy, tj. klucz 
prywatny i publiczny. Aby wyjaśnić, czym są klucze prywat-
ne i publiczne, można się posłużyć prostym porównaniem,  
w którym przyjmujemy, iż kluczem publicznym jest rachu-
nek bankowy (może być ogólnodostępny), natomiast kluczem 
prywatnym jest hasło dostępowe do naszego konta banko-
wego. Co ważne, do jednego klucza prywatnego może być 
przypisana nieograniczona liczba kluczy publicznych. Klucze 
te umożliwiają przesyłanie pieniędzy portfelami zgromadzo-
nych środków.

RODZAJE PORTFELI BITCOIN

Portfele kryptowalutowe możemy podzielić na 4 grupy, tj.:
•	 aplikacyjne,
•	 offline,
•	 przeglądarkowe,
•	 sprzętowe.

PORTFEL BITCOIN: JAK ZACZĄĆ?

Założenie portfela przeglądarkowego nie różni się od założenia 
skrzynki pocztowej. Należy podać swój login, a następnie usta-
nowić hasło, które będzie zarazem naszym kluczem prywatnym.
Po otrzymaniu dostępu do systemu generujemy adres portfela pu-
blicznego (klucza publicznego), na który będą przesyłane środki. 
Po wykonaniu opisanych operacji można rozpocząć przygodę 
ze światem wirtualnych walut.
System księgowy użyty w kryptowalutach przechowuje infor-
macje o stanie posiadania umownych jednostek. Z poszcze-
gólnymi węzłami systemu jest on natomiast powiązany w taki 
sposób, aby kontrolę nad nimi miała tylko i wyłącznie jedna 
osoba posiadająca klucz prywatny. Wspomniany wyżej węzeł 
jest niczym innym jak portfelem kryptowalutowym przecho-
wującym jednostkę umowną (walutę wirtualną). 

BITCOIN – NAJPOPULARNIEJSZA 
KRYPTOWALUTA NA ŚWIECIE

Pierwszą i zarazem najpopularniejszą kryptowalutą wypusz-
czoną na rynek jest bitcoin. Jej adres składa się z ciągu 34 zna-
ków (małych i dużych liter, jak również cyfr) i zawsze zaczyna 
się od cyfr 1 lub 3. Przykładowe adresy portfeli BTC:
•	 1FXeTh7KNykAric5TX4fsW7ywNE8XBFLac;
•	 3GtBtRkJt5f4ztMVc3NdX3GXXYPSbesmQb.

KRYPTOWALUTY
narzędziem 

w rękach współczesnych

PRZESTĘPCÓW

Kierownik Sekcji Operacyjno-Rozpoznawczej
Wydziału dw. z Cyberprzestępczością KWP w Łodzi

kom. Łukasz Walczak

Gdy 10 lat temu wchodziły na rynek, prognozowano, że wkrótce zastąpią tradycyjne pieniądze. Mowa  
o kryptowalutach, które nie tylko budzą kontrowersje, ale również są wykorzystywane do przeprowadza-
nia nielegalnych operacji finansowych.
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JAK DZIAŁA WYSYŁANIE  
I ODBIERANIE TRANSAKCJI

Waluta ta oparta jest na niemalże doskonałej technologii rapor-
towania o nazwie blockchain, polegającej na zapisie wszystkich 
transakcji na komputerach należących do użytkowników tego 
systemu. Aby wyjaśnić zasadę działania technologii blockchain, 
posłużmy się prostym przykładem. Załóżmy, iż żyjemy w miej-

scowości liczącej 100 mieszkańców, w której nie ma dostępu do 
internetu, ale działają jasno określone reguły życia oraz funkcjo-
nowania w społeczeństwie. W pewnym momencie dwoje miesz-
kańców postanawia wymienić się między sobą jakimiś produkta-
mi. Załóżmy, iż są to użytkownicy A i B. Aby transakcja została 
dokonana w sposób zgodny z przyjętymi przez społeczeństwo 
zasadami, wymiana ta musi zostać dokonana na forum publicz-
nym – w obecności zdecydowanej większości mieszkańców. 

Ryc. 3. Tworzenie nowego portfela BTC.  
Oprac. Ł. Walczak.

Ryc. 4. Generowanie nowych adresów publicznych.  
Oprac. Ł. Walczak.

Ryc. 1. Tworzenie nowego portfela przeglądarkowego. 
Oprac. Ł. Walczak.

Ryc. 2. Tworzenie nowego portfela BTC.  
Oprac. Ł. Walczak.

Ryc. 5. Przykładowy wygląd portfela założonego na stronie www.blockchain.com. Oprac. Ł. Walczak.
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Podczas tej wymiany każdy z mieszkańców posiada ze sobą księ-
gę (rejestr), w której zapisuje wszystkie dokonywane transakcje 
czy wymiany pomiędzy mieszkańcami (co jest równoznaczne  
z zatwierdzeniem i potwierdzeniem wykonanej transakcji). Sys-
tem ten jest względnie bezpieczny, gdyż w przypadku próby do-
konania oszustwa, wpisy o fikcyjnej wymianie będą posiadali 
tylko dwaj mieszkańcy (dokonujący wymiany pomiędzy sobą). 
Jednakże istnieje możliwość jego oszukania. Jest to bardzo trud-
ne, a polega na tzw. ataku 51, który jest niczym innym, jak umó-
wieniem się 51% populacji w danej miejscowości i wpisaniem 
oszukańczej transakcji do swych rejestrów. W takim przypadku 
mniejszość z automatu zatwierdza również u siebie transakcję. 
Przykład takiego ataku ma charakter bardzo hipotetyczny z uwagi 
na fakt, iż społeczność korzystająca z technologii blockchain ob-
sługującej kryptowalutę BTC jest liczona w miliardach. 
Obecnie na rynku mamy do czynienia z ponad 1000 różnego 
rodzaju kryptowalut, jednakże zdecydowana większość jest po-
chodną bitcoina. Wynika to z faktu, iż kod źródłowy tworzący 
pierwowzór jest kodem otwartym, a co za tym idzie – każdy 
użytkownik może zobaczyć, jaki algorytm stworzył kryptowa-
lutę, a następnie przerobić go (nazywając nowo powstałą wa-
lutę według własnego uznania). Z uwagi na fakt, iż największą 
wartość obecnie przedstawia waluta cyfrowa o nazwie bitcoin, 
przestępcy bardzo chętnie za jej pośrednictwem lokują swoje 
aktywa pieniężne pochodzące z procederu przestępczego. Wy-
nika to również z tego, iż portfele kryptowalutowe są w 100% 
anonimowe. Na rynku zewnętrznym pojawiło się już co praw-
da kilka rozwiązań programistycznych, których zadaniem jest 
szybsze przeprowadzenie analizy w celu wskazania podmio-
tów, do których należy się zwrócić o ustalenie właścicieli da-
nych portfeli kryptowalutowych, jednakże są one niezwykle 
kosztowne. Ponadto przedstawiają drogę, jaką przebyła kryp-
towaluta do momentu jej wpłaty na portfele giełdy czy kantoru,  
a więc nie identyfikują właścicieli portfeli w sposób bezpo-
średni, a jedynie wskazują podmioty do których należy się o to 
zwrócić. Sama ręczna analiza przepływów środków jest bardzo 
czasochłonna i niejednokrotnie nie doprowadza nas do uzyska-
nia satysfakcjonujących wyników. Przestępcy, aby dodatkowo 
zatrzeć ślad przepływu środków, korzystają z usług tzw. mikse-
rów. Aby wyjaśnić to działanie, po raz kolejny należy posłużyć 
się przykładem. Załóżmy, iż jesteśmy ponownie we wcześniej 

opisywanej miejscowości. Chcemy do-
konać wymiany posiadanych dóbr po-
chodzących z przestępstwa, w związku 
z czym pakujemy je do worka i udaje-
my się do sąsiedniej wioski, w której 
funkcjonuje punkt wymiany towarów. 
Tam zostawiamy swoje dobra, których 
wartość została z góry określona na 
kwotę 100 jednostek. W zamian za to 
punkt wymiany przekazuje nam inne 
produkty o takiej samej wartości. Fi-
nalnie posiadamy znów aktywa o war-
tości 100 jednostek, jednakże produkty 
te nie pochodzą już z procederu prze-
stępczego. Wyżej opisane działanie, 
po przełożeniu do świata kryptowalut, 
uniemożliwia identyfikację osoby. 
Dodatkowym problemem jest 
fakt, iż 1 BTC można podzielić na 
100 000 000 części, tzw. satoshi. Po-
wyższe komplikuje w znaczny sposób 

prowadzenie skutecznej analizy ze względu na liczbę rozdzia-
łu waluty i nowych portfeli kryptowalutowych. 

PODSUMOWANIE

Opisane przykłady pokazują, w jaki sposób są wykorzystywane 
nowe technologie płatnicze funkcjonujące we współczesnym 
świecie i stające się powoli swego rodzaju standardem. Przed-
stawione zostały również zagrożenia wynikające z rozwoju tej 
dziedziny. Za pośrednictwem kryptowalut można usiłować ukryć 
posiadane rzeczywiste dobra pieniężne. Należy jednak zazna-
czyć, iż wartość BTC, jak również innych kryptowalut, jest bar-
dzo zmienna, a co za tym idzie, dziś 1 BTC wynosi 60 000 zł,  
a jutro ten sam bitcoin może kosztować 6000 zł. Niemniej jednak, 
z uwagi na duże możliwości ukrycia środków, jest coraz częściej 
wykorzystywany. Kurs omawianej wirtualnej waluty na dzień  
8 października br. wynosił 32 104,74 zł.
Obecnie w Polsce oraz państwach Unii Europejskiej nie istnieją 
uregulowania prawne odnoszące się do ograniczeń funkcjono-
wania kryptowaluty z uwagi na jej ogólnoświatowy zasięg oraz 
brak nadzoru ze strony któregokolwiek z państw na świecie. 

Tekst powstał w oparciu o wiedzę zdobytą podczas projektu 
szkoleniowego „Doskonalenie zawodowe organów ścigania 
na rzecz zwalczania cyberprzestępczości” realizowanego  
w ramach programu Erasmus+.

Summary

The Cryptocurrencies, a tool in the hands of modern 
criminals
The article “The cryptocurrencies, a tool in the hands of modern crim-
inals” has been written based on knowledge acquired during training 
project “Prosecutions organ vocational training on behalf of fighting 
cybercrime implemented within the framework of Erasmus+ pro-
gramme”. The examples described there, point out the way of using 
new payment technologies that function in current times and appear 
as a sort of standard. The endangerments followed by development 
of this field were also brought to light. Since there is a possibility to 
make an effort to hide assets through the cryptocurrencies. 

Tłumaczenie: Jarosław Michalak

Ryc. 6. Wygląd transakcji na platformie blockchain. Oprac. Ł. Walczak.
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OGÓLNE WIADOMOŚCI 
DOTYCZĄCE SHARINGU1

SŁOWNIK POJĘĆ
Sharing (card sharing) – to nielegalne rozdzielanie upraw-
nień aktywnej karty abonenckiej i udostępnianie ich osobom 
trzecim (nieuprawnionym) przy użyciu urządzeń niedozwolo-
nych, za pośrednictwem Internetu.

Zdarza się, że rozdzielanie sygnału telewizyjnego może wy-
stępować przy użyciu normalnego kabla telewizyjnego, zain-
stalowanego legalnie (lub nielegalnie) w domu, budynku, blo-
ku, a także szeregu mieszkań położonych blisko siebie. 
Dawca – ma legalny dostęp do usługi płatnej telewizji ka-
blowej oraz niezbędne urządzenia i specjalistyczne oprogra-
mowania (dekoder ze zmodyfikowanym oprogramowaniem, 
komputer z podłączonym czytnikiem kart chipowych, który 

Zakład Służby Kryminalnej CSP

podinsp. Jarosław Zając

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 
DLA POLICJANTÓW ZWALCZAJĄCYCH 

SHARING

W niniejszym artykule opisano sposób dokonywania przestępstwa sharingu, tj. kradzieży i nielegalnej 
dystrybucji treści telewizyjnych. Wskazano prawidłowy sposób zabezpieczania materiału dowodowego. 
Ponadto w chronologicznej kolejności przedstawiono czynności, jakie należy wykonać, aby właściwie 
zabezpieczyć (procesowo i technicznie) laptop, komputer stacjonarny, dekoder lub telewizor (monitor). 
Przy tworzeniu niniejszego opracowania autor zasięgnął opinii specjalistów i biegłych z Komendy 
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy oraz z Komendy Stołecznej Policji. Dodatkowo wykorzystał wska-
zówki techniczne przekazane przez przedstawicieli Stowarzyszenia „Sygnał”, z którym Centrum Szko-
lenia Policji podpisało porozumienie o współpracy. Stowarzyszenie to działa na rzecz poszanowania 
własności intelektualnej, praw nadawców, dystrybutorów i odbiorców programów telewizyjnych, or-
ganizuje szkolenia nt. ochrony własności intelektualnej i walki z naruszeniami praw autorskich.

DAWCA INTERNET BIORCA

Źródło: Kradzież treści TV w Internecie, Stowarzyszenie „Sygnał”, Warszawa 2018, s. 40.
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SHARING

umożliwia odczyt kart abonenckich). Udostępnia uprawnienia 
innym użytkownikom Internetu (nie mając do tego prawa). 
Jego działanie polega na przełamaniu zabezpieczeń usługi 
opartej na dostępie warunkowym. Pobiera od swoich biorców 
(odbiorców) miesięczną opłatę, która jest niższa od miesięcz-
nego legalnego abonamentu.
Biorca – osoba, która nielegalnie pobiera od dawcy uprawnie-
nia do odbioru zakodowanego sygnału telewizji satelitarnej. 
Musi dysponować komputerem z odpowiednim oprogramo-
waniem skonfigurowanym z serwerem dawcy (za pomocą od-
powiednich kluczy dekodujących). Otrzymuje pakiet umożli-
wiający odkodowanie i oglądanie telewizji satelitarnej. 
Ograniczeniem technicznym jest liczba biorców, która może sta-
nowić średnio 15 osób przy wykorzystaniu jednej karty dawcy.
Dekodery – są stosowane do legalnego odbioru cyfrowej te-
lewizji satelitarnej lub telewizji kablowej oraz sprzedawane 
lub dzierżawione od operatorów z dołączoną kartą abonencką  
i sprzedawane w sklepach RTV z możliwością odbioru płat-
nych kanałów. Karta abonencka może działać tylko z zakupio-
nym z nią dekoderem satelitarnym.
Nielegalne zmodyfikowane dekodery umożliwiają odbiór te-
lewizji kodowanej bez udziału karty abonenckiej. Należą do 
nich: NBOX, Dreambox, VU+, Gigablue, Octagon i inne.
Do dekoderów podłączone są także zasilacze.

KWALIFIKACJA PRAWNA SHARINGU:

Art. 6 ust. 1–2 oraz art. 7 ust. 1–2 ustawy o ochronie niektó-
rych usług świadczonych drogą elektroniczną opartych lub 
polegających na dostępie warunkowym2. 

Art. 6. 1. Kto, w celu użycia w obrocie, wytwarza urządzenia 
niedozwolone lub wprowadza je do obrotu, podlega karze po-
zbawienia wolności do lat 3. 
2. Tej samej karze podlega, kto świadczy usługi niedozwolone 
(dotyczy dawcy).

Art. 7. 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, posiada 
lub używa urządzenie niedozwolone, podlega grzywnie, karze 
ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. 
2. Jeżeli sprawca używa urządzenia niedozwolonego wyłącznie na 
własne potrzeby, podlega grzywnie (dotyczy biorcy).

USTAWOWE ZNAMIONA CZYNU

Podmiot – powszechny.
Strona podmiotowa – umyślność, w zamiarze bezpośrednim.
Przedmiot – ochrona usług świadczonych odpłatnie przed 
nieuprawnionym dostępem do odbioru programów telewi-
zyjnych.
Strona przedmiotowa (art. 6) – z działania – zachowanie się 
sprawcy poprzez celowe użycie w obrocie, wytwarzanie urzą-
dzenia niedozwolonego, wprowadzanie do obrotu, świadcze-
nie usługi niedozwolonej.
Strona przedmiotowa (art. 7) – z działania – zachowanie się 
sprawcy w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz posiada-
nie lub używanie urządzenia niedozwolonego.

Tryb ścigania – na wniosek. 
Wniosek złożyć może również Stowarzyszenie „Sygnał”3, nie 
działa ono w imieniu pokrzywdzonych, lecz własnym.
W postępowaniu przygotowawczym o kwalifikacji prawnej 
będzie decydował prokurator.
Sąd orzeka przepadek urządzeń niedozwolonych stanowią-
cych przedmioty czynów, o których mowa w art. 6 lub 7, cho-
ciażby nie były one własnością sprawcy4.

PODSTAWY PRAWNE 
CZYNNOŚCI POLICYJNYCH

Art. 207 kpk 
§ 1. W razie potrzeby dokonuje się oględzin miejsca, osoby 
lub rzeczy.
§ 2. Jeżeli przedmiot może ulec przy badaniu zniszczeniu lub 
zniekształceniu, część tego przedmiotu należy w miarę moż-
ności zachować w stanie niezmienionym, a gdy to nie jest 
możliwe – stan ten utrwalić w inny sposób.

Art. 217 kpk
§ 1. Rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub pod-
legające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, 
środków karnych o charakterze majątkowym albo roszczeń 
o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub pro-
kuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na 
żądanie Policji lub innego uprawnionego organu.

Art. 308 kpk
§ 1. W granicach koniecznych dla zabezpieczenia śladów  
i dowodów przestępstwa przed ich utratą, zniekształceniem 
lub zniszczeniem, prokurator albo Policja może w każdej 
sprawie, w wypadkach nie cierpiących zwłoki, jeszcze przed 
wydaniem postanowienia o wszczęciu śledztwa lub docho-
dzenia, przeprowadzić w niezbędnym zakresie czynności 
procesowe, a zwłaszcza dokonać oględzin, w razie potrzeby 
z udziałem biegłego, przeszukania lub czynności wymienio-
nych w art. 74 § 2 pkt 1 w stosunku do osoby podejrzanej, 
a także przedsięwziąć wobec niej inne niezbędne czynności, 
nie wyłączając pobrania krwi, włosów i wydzielin organi-
zmu. Po dokonaniu tych czynności, w sprawach, w których 
prowadzenie śledztwa przez prokuratora jest obowiązkowe, 
prowadzący postępowanie przekazuje sprawę niezwłocznie 
prokuratorowi.

Art. 14 ustawy o Policji
1. W granicach swych zadań Policja wykonuje czynności: 
operacyjno-rozpoznawcze, dochodzeniowo-śledcze i admini-
stracyjno-porządkowe w celu: 
1) rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przestępstw, 

przestępstw skarbowych i wykroczeń.

PRAKTYCZNE WSKAZÓWKI 
DLA POLICJANTÓW 
ZWALCZAJĄCYCH SHARING

W momencie wpłynięcia do jednostki Policji informacji  
o możliwości popełnienia przestępstwa sharingu lub oficjal-
nego powiadomienia o jego popełnieniu policjanci są zobowią-
zani do wykonania czynności operacyjno-rozpoznawczych 
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w celu ustalenia sprawcy lub sprawców tego czynu, zgodnie  
z przepisami Kodeksu postępowania karnego5. Należy pa-
miętać, że powyższe przestępstwo jest ścigane na wniosek  
i niezbędne jest przyjęcie takiego wniosku w celu prowa-
dzenia postępowania przygotowawczego. Wniosek skła-
da dostawca sygnału telewizyjnego, usług internetowych 
lub inny operator będący pokrzywdzonym, zazwyczaj re-
prezentowany przez pracownika lub pełnomocnika. Taki 
wniosek może złożyć również Stowarzyszenie „Sygnał” 
jako krajowa organizacja działająca w ochronie interesów 
przedsiębiorców świadczących usługi polegające na dostę-
pie warunkowym. 
Funkcjonariusze Policji, wykonując czynności służbowe do-
tyczące sharingu, zgodnie z art. 14 ustawy o Policji6, powin-
ni przeprowadzić obserwację i w miarę możliwości dokonać 
wywiadu, aby mieć dobre rozpoznanie. Wynika z tego, że 
dane dotyczące sprawcy, jego trybu życia i godzin pracy, 
miejsca prowadzenia działalności przestępczej, wynajmo-
wanych pomieszczeń oraz używanych telefonów i pojazdów 
powinny być ustalone przed wszczęciem oficjalnych czynno-
ści procesowych. 

ZALECENIA 

 1.  Planując i przygotowując czynności służbowe zwią-
zane z ujawnieniem sharingu, należy wziąć pod uwagę: 
topografię terenu, drogi dojazdowe i odjazdowe, ewentu-
alne kierunki ucieczki, ukrywanie się osób, wynoszenie 
przedmiotów np. przez balkon. Budynek traktuje się jak 
bryłę (trzeba pamiętać o podwójnych podłogach, ścianach, 
sufitach). Należy zwrócić uwagę na instalacje telewizji 
kablowej (okablowanie), skrzynki rozdzielcze, zasilacze 
prądowe, maszty antenowe i talerze telewizji satelitarnej 
oraz na znaczny pobór prądu i czasami zbyt duże zużycie 

wody (kwestia chłodzenia urządzeń). Mogą występować 
bezpośrednie połączenia pomiędzy lokatorami, przewier-
cone ściany i zamontowane kable telewizyjne. Niekiedy 
wejście do budynku może być utrudnione, ponieważ jest on 
chroniony – trzeba znać kody wejściowe. Ponadto można 
uruchomić osobowe źródła informacji w celu zdobycia bie-
żących wiadomości.

 2.  Udając się do konkretnego mieszkania, warto mieć 
przy sobie gwiazdkowy śrubokręt, miernik prądu, taśmę kle-
jącą, nożyczki, kartony, sznurek, wytrzymałe worki foliowe  
i metryczki.

 3.  W miarę możliwości w czynnościach procesowych po-
winien uczestniczyć specjalista, ekspert albo biegły z komen-
dy wojewódzkiej Policji lub CLKP.

 4.  Należy pamiętać, aby nie wchodzić do osoby, któ-
ra świadczy usługi niedozwolone (dawcy) o godzinie 6.00. 
Może ona szybko zaszyfrować swoje urządzenia, gdy usły-
szy zbliżających się policjantów. Należy wybrać inną go-
dzinę, np. moment wyjścia z domu do pracy, miasta lub na 
zakupy. Następnie razem z tą osobą wrócić do mieszkania, 
wtedy nie będzie miała ona możliwości ingerencji w pracu-
jące urządzenia. 

 5.  Wchodząc do mieszkania, należy zwrócić uwagę na 
domowników. Nikt nie może od tej chwili pracować, do-
tykać, wynosić i ukrywać sprzętu komputerowego. Warto 
postarać się, aby domownicy nie pomagali policjantom 
podczas prowadzonych czynności oraz odłożyli swoje 
telefony komórkowe i inne urządzenia w widoczne dla 
policjantów miejsce (stół, ława, krzesło), oraz poszukać 
małych kartek z zapisanymi hasłami, loginami i innymi 
ważnymi danymi.

Serwer dawcy sharingu z zainstalowanymi kartami abonenckimi. Źródło: Kradzież treści TV w Internecie, Stowarzyszenie „Sygnał”, s. 43.
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 6.  Podłączonego i pracującego komputera (laptopa albo 
komputera stacjonarnego) nie wyłączamy z prądu. Nale-
ży wykonać zdjęcie monitora pracującego komputera, ze 
wskazaniem godziny i minuty; dokonać oględzin miejsca  
i zapisać dane w protokole; otworzyć poszczególne foldery 
oraz dokumenty i utrwalić ich treść za pomocą zdjęć. Trzeba 
też pamiętać o sfotografowaniu i zabezpieczeniu urządzeń 
podłączonych do komputera (ładowarki, drukarki, modemu, 
pendrive’a), a także o wszystkich gniazdach wtykowych  
i podłączonych kablach. Następnie należy odłączyć kom-
puter od prądu (wpisując w protokole czas odłączenia), od-
powiednio spakować, pamiętając o zasilaczu, zaplombować  
i dołączyć stosowne metryczki. Można narysować schemat 
wszystkich podłączeń.

 7.  W przypadku gdy komputer (laptop albo komputer 
stacjonarny) jest wyłączony i nie pracuje – zabezpiecza się 
go w całości wraz z akumulatorem i zasilaczem prądowym; 
plombuje się i dołącza stosowną metryczkę. Laptop – w po-
łożeniu poziomym – wkłada się w twarde opakowanie (może 
być oryginalny futerał) lub do wytrzymałego foliowego wor-
ka. Komputer stacjonarny – w położeniu pionowym – wkłada 
się w twarde opakowanie (może być oryginalny karton) lub do 
wytrzymałego foliowego worka. NALEŻY TAK ZABEZPIE-
CZYĆ, ABY DO WSZYSTKICH GNIAZD I PORTÓW NIE 
BYŁO DOSTĘPU Z ZEWNĄTRZ.

 8.  Gdy funkcjonariusze Policji ujawnią w mieszkaniu sprzęt 
do nielegalnego rozdzielania sygnału telewizyjnego, powinni 
sprawdzić, czy dekoder jest włączony. Jeżeli tak, to sfotografo-
wać ekran telewizora; w miarę możliwości wejść w ustawienia, 
konfigurację i wykonać zdjęcia tych ustawień; utrwalić fotogra-
ficznie antenę satelitarną i konwertery oraz tylną ścianę dekodera 
tak, aby widoczne były podłączenia; zabezpieczyć dekoder wraz 
z przyłączonymi do niego kartami, zasilacze, piloty i inne urzą-
dzenia podłączone do dekodera, opisać wszystko w protokole 
oględzin miejsca, zaplombować i dołączyć metryczki.

 9.  Jeżeli telewizor jest włączony – należy przełączać 
poszczególne programy, zapisując to w protokole oględzin,  
i utrwalić za pomocą zdjęć; opisać i sfotografować wszystkie 
gniazda telewizyjne; w razie potrzeby zabezpieczyć proceso-
wo telewizor razem z zasilaczem i pilotem.

 10.  Dekoder i telewizor (jeżeli wystąpi taka potrzeba) za-
bezpiecza się podobnie jak komputer stacjonarny.

 11.  Warto także ponumerować wszystkie gniazda kompu-
tera (dekodera) oraz kable z nich wychodzące i podłączone dalej 
do innych urządzeń, tak aby początek i koniec poszczególnego 
kabla (przewodu) miał swój indywidualny numer. Używa się do 
tego ponumerowanych karteczek, które nakleja się na początku 
i końcu przewodu, lub taśmy bezbarwnej czy plastra, na których 
bezpośrednio wpisuje się kolejny numer. W przyszłości, jeże-
li wystąpi taka potrzeba, będzie można ponownie uruchomić 
wszystkie podłączone i pracujące urządzenia.

 12.  Podczas oględzin należy dokładnie opisać całą insta-
lację telewizji kablowej, która położona jest w bloku, domu 
lub mieszkaniu; zwracamy uwagę na zamontowane i podłą-
czone na dachu, ścianach bocznych budynku anteny satelitar-
ne (talerze). Można narysować schemat tych połączeń.

 13.  Zabezpieczonych komputerów nie wolno włączać 
ponownie, trzeba je przechowywać w pomieszczeniu z dala 
od źródeł silnego promieniowania i natężenia światła na te-
renie komendy Policji i niezwłocznie przekazać powołanemu 
biegłemu (instytucji specjalistycznej) do badania.

 14.  Należy zażądać od podejrzewanego (osoby podejrza-
nej) o dokonanie sharingu oryginalnych licencji, programów 
oraz danych dostępu do komputera. 

Policjanci prowadzący czynności operacyjno-rozpoznaw-
cze i dochodzeniowo-śledcze dotyczące sharingu powin-
ni stale poszerzać swoją wiedzę w zakresie taktyki działa-
nia w postępowaniu przygotowawczym oraz postępowania  
z dowodami zapisanymi w postaci cyfrowej, gdyż przestępcy 
używają coraz nowszych technologii i środków technicznych 
służących do dokonania opisanego przestępstwa. 

1 Na podstawie opracowania Kradzież treści TV w Internecie, Stowa-
rzyszenie „Sygnał”, Warszawa 2018, s. 39–42.

2 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świad-
czonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie 
warunkowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1341).

3 Kradzież treści TV w Internecie, s. 39. 
4 Ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ochronie niektórych usług świad-

czonych drogą elektroniczną opartych lub polegających na dostępie 
warunkowym, art. 8.

5 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1987, z późn. zm.).

6 Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2019 r. poz. 161, 
z późn. zm.).
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Summary

Practical tips for police officers fighting sharing
In the present article a way of committing the crime called sharing 
was described, i.e. the theftand illegal distribution of television 
contents. A correct way of securing the evidence was indicated. 
Moreover, there have been presented, in the chronological order, 
activities one should conduct to secure properly (for the benefit of 
a trial and technically) the laptop, stationary computer, decoder 
or TV set (monitor).
While preparing this study the author consulted specialists and 
experts from Provincial Police Headquarters in Bydgoszcz and 
from Warsaw Metropolitan Police Headquarters. Additionally, he 
used technical advices provided by representatives of the “Signal” 
Association, acting for the benefit of the intellectual property, laws 
of broadcasters, as well as distributors and recipients of TV pro-
grammes. 

Tłumaczenie: Renata Cedro
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Kilka dni przed powstaniem tego artykułu media obie-
gła wiadomość o ukaraniu mandatami 44 kierowców, 
którzy w sposób nieprawidłowy zaparkowali swoje po-
jazdy. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie to, że 
kierowcy ci mieli jedną wspólną cechę, byli rodzicami, 
którzy przyjechali do szkoły na zebranie. Ukarani tłuma-
czyli, że sytuacja była wyjątkowa i że wokół szkoły jest za 
mało miejsc parkingowych. Przypomnijmy zatem prze-
pisy dotyczące zatrzymania i postoju.

Na początek należy zdefiniować te pojęcia. Odpowiednie defi-
nicje znajdziemy w ustawie – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.), a konkretnie w art. 2 tej ustawy.
Zatrzymanie pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewyni-
kające z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające 
nie dłużej niż 1 minutę, oraz każde unieruchomienie pojazdu 
wynikające z tych warunków lub przepisów.
Zatrzymaniem pojazdu wg definicji ustawowej jest np. zatrzy-
manie się celem zabrania pasażera, pod warunkiem że czas 
unieruchomienia pojazdu nie przekracza 1 minuty. Zatrzyma-
nie to również unieruchomienie pojazdu wynikające np. z za-
mknięcia rogatek na przejeździe kolejowym bez względu na 
czas trwania unieruchomienia pojazdu.
Postój pojazdu – unieruchomienie pojazdu niewynikające 
z warunków lub przepisów ruchu drogowego, trwające dłużej 
niż 1 minutę.
Postój zawsze wynika z woli kierującego i unieruchomienie 
pojazdu, zgodnie z definicją, trwa dłużej niż 1 minutę. Postój 
często nazywany jest parkowaniem, chociaż w ustawie nie 
zdefiniowano czynności zwanej potocznie parkowaniem.

  OGÓLNE WARUNKI  
Zarówno zatrzymanie, jak i postój są dozwolone pod wa-
runkiem upewnienia się, że pojazd jest widoczny dla innych 
uczestników ruchu z dostatecznie dużej odległości i nie po-
woduje zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 
jego utrudnienia. Kierujący zatrzymujący pojazd na jezdni 
ma obowiązek ustawić go jak najbliżej krawędzi jezdni, rów-
nolegle do tej krawędzi.
Wyjątkiem jest sytuacja, gdy znaki drogowe wskazują inny spo-
sób zatrzymania pojazdu, np. prostopadle do krawędzi jezdni.

  ZATRZYMANIE LUB POSTÓJ NA CHODNIKU  
Przepisy drogowe dopuszczają zatrzymanie lub postój na 
chodniku kołami jednego boku lub przedniej osi pojazdu, je-
śli dopuszczalna masa całkowita pojazdu nie przekracza 2,5 t. 
Spełnienie warunku dotyczącego dopuszczalnej masy całko-
witej pojazdu eliminuje wiele pojazdów typu SUV z takiego 
rodzaju parkowania. Warto dodać, że zatrzymanie lub postój 
na chodniku kołami jednego boku jest dozwolone, jeśli speł-
nione są dodatkowe warunki, czyli:
•	 na danym odcinku jezdni nie obowiązuje zakaz zatrzyma-

nia lub postoju;
•	 szerokość chodnika pozostawionego dla pieszych jest taka, 

że nie utrudni im ruchu i jest nie mniejsza niż 1,5 m;
•	 pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie tamuje 

ruchu pojazdów na jezdni.
Pojazdy, takie jak: samochód osobowy, motocykl, motorower, 
rower czy wózek rowerowy mogą być zaparkowane w cało-
ści na chodniku pod warunkiem pozostawienia dla pieszych 
takiej szerokości chodnika, która nie utrudni im ruchu i jest 
nie mniejsza niż 1,5 m. Oczywiście przy założeniu, że dopusz-
czalna masa całkowita takiego pojazdu nie przekracza 2,5 t. 
Inne pojazdy niż wcześniej wymienione mogą być w całości 
umieszczone na chodniku tylko w miejscach oznaczonych od-
powiednimi znakami drogowymi.

  GDZIE NIE WOLNO ZATRZYMYWAĆ POJAZDU?  
Ustawa zabrania zatrzymania pojazdu w następujących miejscach:
•	 na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, 

na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od 
przejazdu lub skrzyżowania;

•	 na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz 
w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub prze-
jazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu za-
kaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem;

•	w tunelu, na moście lub na wiadukcie;
•	 na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów 

krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojaz-
dami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię;

•	 na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź 
jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyzna-
czającej krawędź jezdni;

•	w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony zna-
ku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte 
przez pojazd;

ZATRZYMANIE I POSTÓJ 
Zasady, zakazy i wyjątki
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•	 na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania 
lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jed-
nokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu;

•	 na pasie między jezdniami;
•	 w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznacza-

jącej przystanek, a na przystanku z zatoką – na całej jej długości;
•	w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych 

wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden 
pas ruchu;

•	 na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w ślu-
zie rowerowej, z wyjątkiem roweru1.

  GDZIE ZABRONIONY JEST POSTÓJ?  
W tym miejscu warto wrócić na chwilę do definicji zatrzyma-
nia i postoju. Jeżeli zabroniono zatrzymywania, to tym samym 
zabroniono postoju.
Ustawa zabrania postoju w następujących miejscach:
•	 przed i za przejazdem kolejowym, po obu stronach drogi, 

na odcinku od przejazdu kolejowego do słupka wskaźniko-
wego z jedną kreską;

•	w miejscu utrudniającym wjazd lub wyjazd, w szczególno-
ści do i z bramy, garażu, parkingu lub wnęki postojowej;

•	w miejscu utrudniającym dostęp do innego prawidłowo za-
parkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu;

•	w strefie zamieszkania w innym miejscu niż wyznaczone  
w tym celu;

•	 na obszarze zabudowanym, pojazdu lub zespołu pojazdów 
o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 t lub 
o długości przekraczającej 12 m, poza wyznaczonymi w tym 
celu parkingami2.

Ustawodawca określił miejsca, w których postój jest zabro-
niony, co nie oznacza, że w tych miejscach zabroniono zatrzy-
mania pojazdu.

  WYJĄTKI DOTYCZĄCE ZAKAZU   
  ZATRZYMYWANIA I POSTOJU POJAZDU  
Powyższe zakazy dotyczące zatrzymania i postoju pojazdu nie 
dotyczą unieruchomienia pojazdu wynikającego z przepisów 
lub warunków ruchu drogowego. 
Jako przykład można tu podać zatrzymanie pojazdu w odle-
głości mniejszej niż 10 m od przejścia dla pieszych w sytu-
acji, gdy kierujący zatrzymał pojazd w związku z nadawaniem 
przez sygnalizację świetlną sygnału czerwonego lub gdy po-
jazd utknął w zatorze drogowym na moście czy wiadukcie.

NIEKTÓRE PRZYKŁADY ZATRZYMANIA, POSTOJU ORAZ SYGNALIZOWANIA POSTOJU

10 m10 m

1,5 m 1,5 m

Zatrzymanie i postój pojazdu są zabronione w odległości mniejszej niż 
10 m przed przejściem dla pieszych, a na drogach dwukierunkowych 
także za przejściem dla pieszych.

Zatrzymanie lub postój pojazdu kołami przedniej osi lub jednego boku 
jest dopuszczalne, gdy szerokość chodnika pozostawionego  
dla pieszych nie utrudnia ruchu pieszych i jest nie mniejsza niż 1,5 m. 
Pojazd umieszczony przednią osią na chodniku nie może tamować 
ruchu pojazdów na jezdni.

10 m

100 m

Zatrzymanie i postój są zabronione w odległości mniejszej niż 10 m  
od skrzyżowania.

Prawidłowe sygnalizowanie postoju pojazdu z powodu uszkodzenia  
lub wypadku na autostradzie lub drodze ekspresowej.
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Tabela 1. Wysokość grzywien nakładanych w drodze mandatu karnego za wybrane rodzaje wykroczeń*.

KOD 
CZYNU

RODZAJ CZYNU KWALIFIKACJA PRAWNA GRZYWNA LICZBA 
PUNKTÓWKodeks 

wykroczeń
Prawo o ruchu 

drogowym
H 04 Zatrzymanie lub postój pojazdu w warunkach, w których nie jest on z dostatecznej 

odległości widoczny dla innych kierujących lub powoduje utrudnienie ruchu.
art. 97 lub 90 art. 46 ust. 1 100–300 1

H 04 ZATRZYMANIE POJAZDU:

 – na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu  
oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania

art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 1 300 1

 – na przejściu dla pieszych lub na przejeździe dla rowerzystów oraz  
w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem,  
a na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu – także za nimi

art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 2 100–300 1

 – w tunelu, na moście lub na wiadukcie art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 3 200 1

 – na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli 
kierujący pojazdami wielośladowymi są zmuszeni do najeżdżania na tą linię

art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 4 100 1

 – na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni  
lub na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni

art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 5 100 1

 – w odległości mniejszej niż 10 metrów od przedniej strony znaku  
lub sygnału drogowego, jeżeli pojazd je zasłania

art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 6 100 1

 – przy lewej krawędzi jezdni art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 7 100 1

 – na pasie między jezdniami art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 8 100 1

 – w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, 
a na przystanku z zatoką – na całej jej długości

art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 9 100 1

 – w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki,  
jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu

art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 10 100 1

 – na drodze dla rowerów art. 97 lub 90 art. 49 ust. 1 pkt 11 100 1

H 04 Brak sygnalizowania lub niewłaściwe sygnalizowanie postoju pojazdu  
z powodu uszkodzenia lub wypadku.

art. 84, 90 
lub 91

art. 50 ust. 1 pkt 2 
lub ust. 2 pkt 2

150 1

H 04 Naruszenie warunków dopuszczalności zatrzymania lub postoju pojazdu  
na chodniku.

art. 97 lub 90 art. 47 100 1

H 04 Naruszenie obowiązku zatrzymania pojazdu na jezdni jak najbliżej jej krawędzi  
i równolegle do niej.

art. 97 lub 90 art. 46 ust. 2 100 1

H 04 Naruszenie obowiązku umieszczenia pojazdu (z wyjątkiem pojazdu zaprzęgowego) 
poza jezdnią w czasie postoju na drodze poza obszarem zabudowanym.

art. 97 lub 90 art. 46 ust. 3 150–300 1

H 04 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających wjazd  
lub wyjazd.

art. 97 lub 90 art. 46 ust. 2 pkt 1 100 1

H 04 Naruszenie zakazu postoju w miejscach utrudniających dostęp do innego 
prawidłowo zaparkowanego pojazdu lub wyjazd tego pojazdu.

art. 97 lub 90 art. 46 ust. 2 pkt 2 100 1

H 04 Naruszenie zakazu postoju przed lub za przejazdem kolejowym  
na odcinku od przejazdu do słupka wskaźnikowego z jedną kreską.

art. 97 lub 90 art. 46 ust. 2 pkt 3 100 1

H 04 Naruszenie zakazu postoju w strefie zamieszkania w miejscach innych niż 
wyznaczone.

art. 97 lub 90 art. 46 ust. 2 pkt 4 100 1

H 04 Naruszenie zakazu postoju na obszarze zabudowanym pojazdu lub zespołu 
pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 16 ton lub o długości 
przekraczającej 12 m.

art. 97 lub 90 art. 46 ust. 2 pkt 5 200–300 1

C15 NIEZASTOSOWANIE SIĘ DO ZNAKU:

 – B-35 „zakaz postoju” Art. 90, 92 §1 § 28 ust. 1 zsd** 100 1

 – B-36 „zakaz zatrzymywania” Art. 90, 92 §1 § 28 ust. 2 zsd 100 1

 – B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste” Art. 90, 92 §1 § 28 ust. 6 pkt 1 zsd 100 1

 – B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” Art. 90, 92 §1 § 28 ust. 6 pkt 2 zsd 100 1

* Na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2003 r. w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów 
karnych za wybrane rodzaje wykroczeń (Dz. U. z 2013 r. poz. 1624) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 25 kwietnia 2012 r.  
w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego (Dz. U. poz. 488 – mimo że w Internetowym Systemie Aktów Prawnych 
(ISAP) figuruje jako uchylony – zachowuje moc do dnia wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzenie, przekazywanie, gromadze-
nie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o naruszeniach przepisów ruchu drogowego).

** Obwieszczenie Ministra Infrastruktury oraz Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 
tekstu rozporządzenia Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. poz. 454).
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  ZATRZYMANIE W TUNELU  
Podczas zatrzymania pojazdu w tunelu, gdy zatrzymanie wy-
nika z warunków lub przepisów ruchu drogowego, kierujący 
pojazdem jest obowiązany zachować odstęp od poprzedzają-
cego pojazdu nie mniejszy niż 5 m.

  AUTOSTRADA I DROGA EKSPRESOWA  
Zatrzymanie lub postój pojazdu na autostradzie lub drodze 
ekspresowej jest zabronione, chyba że pojazd znajduje się  
w miejscu specjalnie do tego przeznaczonym, np. na parkingu 
przy autostradzie.

  SYGNALIZOWANIE POSTOJU Z POWODU   
  USZKODZENIA LUB WYPADKU  
Może się zdarzyć, że zatrzymanie lub postój wynika z przy-
czyn technicznych, np. awarii. Wówczas kierujący pojaz-
dem jest obowiązany usunąć pojazd z jezdni i ostrzec in-
nych uczestników ruchu o takim awaryjnym zatrzymaniu 
lub postoju.
Postój na autostradzie lub drodze ekspresowej sygnalizuje się 
w każdym przypadku poprzez włączenie w pojeździe świateł 
awaryjnych, a jeśli pojazd nie jest w takie światła wyposażony, 
to świateł pozycyjnych, oraz na umieszczeniu trójkąta odbla-
skowego (ostrzegawczego) w odległości 100 m za pojazdem 
na jezdni lub poboczu.
Poza obszarem zabudowanym – w razie postoju na jezdni,  
w miejscu gdzie jest to zabronione, a na poboczu, wtedy 
gdy pojazd nie jest widoczny z dostatecznie dużej odległo-
ści, postój sygnalizuje się przez umieszczenie w odległości 
30–50 m za pojazdem ostrzegawczego trójkąta odblaskowe-
go i włączenie świateł awaryjnych; w razie gdy pojazd nie 
jest wyposażony w światła awaryjne, należy włączyć światła 
pozycyjne.
Na obszarze zabudowanym – w razie postoju na jezdni,  
w miejscu, w którym to jest zabronione, postój sygnalizu-
je się poprzez włączenie świateł awaryjnych, a jeżeli pojazd 
nie jest w nie wyposażony, należy włączyć światła pozycyjne  
i umieścić ostrzegawczy trójkąt odblaskowy za pojazdem lub 
na nim, na wysokości nie większej niż 1 m.
Sygnalizowanie awaryjnego postoju obowiązuje przez cały 
czas trwania postoju3.

  ZATRZYMANIE W WARUNKACH   
  NIEDOSTATECZNEJ WIDOCZNOŚCI  
Kierujący pojazdem silnikowym lub szynowym, w warun-
kach niedostatecznej widoczności, podczas zatrzymania 
niewynikającego z warunków ruchu lub przepisów ruchu 
drogowego oraz podczas postoju jest obowiązany używać 
świateł pozycyjnych przednich i tylnych lub świateł posto-
jowych. W pojeździe niezłączonym z przyczepą oraz w ze-
spole pojazdów o długości nieprzekraczającej 6 m dopusz-
cza się włączenie świateł postojowych jedynie od strony 
środka jezdni.
Podczas zatrzymania lub postoju w miejscu oświetlonym  
w stopniu zapewniającym widoczność pojazdu lub znajdują-
cym się poza jezdnią i poboczem wszystkie światła pojazdu 

mogą być wyłączone. Przepis ten nie dotyczy pojazdu szy-
nowego oraz pojazdu, na którym znajduje się urządzenie lub 
ładunek wystające poza pojazd i wymagające oznaczenia od-
rębnymi światłami4.

  ZNAKI ZAKAZU  
Poza sytuacjami wymienionymi powyżej, zatrzymanie i postój 
mogą być zabronione przez odpowiednie znaki drogowe.
Znak B-35 „zakaz postoju” oznacza zakaz postoju pojazdu. 
Jeżeli dopuszczono czas unieruchomienia pojazdu dłuższy 
niż jedna minuta, jest on wskazany napisem na znaku albo na 
umieszczonej pod nim tabliczce.
Znak B-36 „zakaz zatrzymywania się” oznacza zakaz zatrzy-
mania pojazdu. Znaki B-37 „zakaz postoju w dni nieparzyste” 
oraz znak B-38 „zakaz postoju w dni parzyste” oznaczają od-
powiednio zakaz postoju pojazdów w dni nieparzyste i parzy-
ste miesiąca. Zakaz wyrażony tymi znakami nie obowiązuje 
od godziny 21.00 do 24.00.
Zakazy wyrażone znakami B-35, B-36, B-37 oraz B-38 do-
tyczą tej strony drogi, po której znak się znajduje, z wyjąt-
kiem miejsc, gdzie za pomocą znaku dopuszcza się postój 
lub zatrzymanie, dotyczą również kolumn pieszych oraz 
jeźdźców i poganiaczy. Nie dotyczą pojazdów unierucho-
mionych ze względu na warunki lub przepisy ruchu dro-
gowego.
Zakaz wyrażony znakami  B-35, B-36, B-37 oraz B-38 obo-
wiązuje do najbliższego skrzyżowania, z wyjątkiem skrzyżo-
wania na drodze dwujezdniowej, na którym wlot drogi po-
przecznej znajduje się tylko z lewej strony i nie ma połączenia 
z prawą jezdnią. Zakazy te są również odwoływane przez znak 
B-42 „koniec zakazów” oraz tabliczkę T-25c wskazującą od-
wołanie zakazu postoju lub zatrzymania.
Tabela nr 1 przedstawia sankcje za niedostosowanie się do po-
szczególnych przepisów związanych z zakazem postoju oraz 
zatrzymania pojazdu.

  PODSUMOWANIE  
Nieprawidłowo zaparkowany pojazd może powodować 
ograniczenie widoczności w obrębie skrzyżowania lub 
przejścia dla pieszych, co wpływa negatywnie na bezpie-
czeństwo na drodze. Jak wskazują statystyki wypadków za 
2018 r., 241 wypadków nastąpiło w wyniku nieostrożnego 
wejścia pieszych na jezdnię zza pojazdu lub przeszkody. 
W tych wypadkach zginęło 14 osób, a 232 osoby zostały 
ranne.
Na bezpieczeństwo w ruchu drogowym składa się wiele 
czynników. Warto pamiętać o tym, że nieprawidłowo zapar-
kowany pojazd może przyczynić się do powstania poważ-
nego zdarzenia drogowego. Policjanci w trosce o bezpie-
czeństwo powinni reagować na wszelkie nieprawidłowości, 
nawet te, które wielu obywatelom wydają się błahe.

1 Art. 49 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
2 Art. 49 ust. 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
3 Art. 50 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
4 Art. 52 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym.
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Początki naukowego podejścia do bezpieczeństwa nastąpiły do-
piero wraz z dynamicznym rozwojem ludzkiej cywilizacji, któ-
ry miał miejsce w okresie starożytności. Do najwybitniejszych 
w tym zakresie możemy bez wątpienia zaliczyć cywilizacje: 
grecką, rzymską oraz chińską.
Powyższe antyczne społeczeństwa potrafiły wykształcić stra-
tegię bezpieczeństwa opartą przede wszystkim na takich ob-
szarach, jak: zapobieganie i reagowanie, prowadzenie działań 
wojennych w celu – w zależności od potrzeb – rozbicia przeciw-
nika, jego wyczerpania lub całkowitego unicestwienia. 
Ponadto starożytnym nie można odmówić analitycznych zdol-
ności sekwencyjnych, które umożliwiały skuteczne przeprowa-
dzenie konfliktu z przewidzeniem wynikłych z niego skutków. 

Najwybitniejszymi postaciami antyku, o których po dzień 
dzisiejszy uczy się na uczelniach wojskowych i cywilnych  
w zakresie bezpieczeństwa, bez wątpienia są: Sun Tzu  
– chiński myśliciel i strateg2, Tukidydes – grecki polityk oraz 
dwaj znamienici wodzowie obdarzeni talentami politycznymi  
– Aleksander Macedoński i Juliusz Cezar3. 

Ich czyny, filozofia oraz wnioski z przeprowadzonych kampa-
nii doczekały się wielu publikacji spisanych przez nich osobi-
ście lub przez najwybitniejszych pisarzy epoki.

W wyniku upadku cesarstwa zachodniorzymskiego w 476 r.  
w Europie Zachodniej nastąpiło znaczące przekreślenie dorob-
ku cywilizacyjnego obejmującego w sposób naturalny także 
dziedzinę bezpieczeństwa4. Procesu tego nie było w stanie 
zatrzymać nawet znajdujące się chwilowo w stanie rozkwitu 
cesarstwo bizantyjskie, które około 550 r. opanowało kluczo-
we obszary swojego zachodniego sąsiada (podział cesarstwa 
na wschodnie i zachodnie nastąpił w 395 r. decyzją Cesarza 
Teodozjusza I Wielkiego). Około 150-letnia tymczasowość 
wschodniorzymskiej cywilizacji na terenie południowo-za-
chodniej Europy została jednak zakończona w wyniku postę-
pującej migracji plemion barbarzyńskich5. 
Upadek starożytnej cywilizacji rzymskiej spowodował próż-
nię, którą w miarę swojego rozwoju zaczęły systematycznie 
wypełniać poszczególne klany. Był to jednak proces ewolucyj-
ny, postępujący bardzo powoli, w sposób naturalny eliminują-
cy najsłabsze i najmniej zaradne plemiona. 
Widoczne zmiany odradzającej się cywilizacji, która siłą 
rzeczy zdawała sobie sprawę z konieczności uwzględniania 
w swej doktrynie bezpieczeństwa jako fundamentu istnienia 
państwa, możemy obserwować na zachodzie Europy już od 
początku VI w., kiedy to dynamicznie zaczęło się rozwijać  
i cywilizować państwo Franków. Państwo to swoją potęgę za-
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Tematyka dotycząca obszaru bezpieczeństwa jest związana z rozwojem ludzkiej cywilizacji. W swych początkach, 
podobnie jak większość innych obszarów wiedzy, miała ona charakter przede wszystkim praktyczny i pozbawiona 
była rozbudowanej teorii. Ludzie pierwotni co prawda dalecy byli od rozwiniętych umiejętności czytania i pisania, 
jednak rozumieli doskonale, iż dla przetrwania oraz dalszego rozwoju konieczne jest zapewnienie sobie niezdefi-
niowanego wówczas bezpieczeństwa, polegającego przede wszystkim na zorganizowanym działaniu pozwalającym 
względnie poradzić sobie ze śmiertelnym zagrożeniem niesionym ze strony: nieokiełznanych żywiołów, zmiennych 
warunków atmosferycznych, dzikich zwierząt czy również ze strony innych wrogo nastawionych ludzkich plemion1. 

BEZPIECZEŃSTWO W UJĘCIU HISTORYCZNYM



                     

57

wdzięczało przyjęciu chrześcijaństwa będącego wtedy rów-
nież synonimem kultury i wykształcenia, a także doskonałej 
organizacji militarnej zapewniającej bezpieczeństwo6. Orga-
nizacja ta przewidywała błyskawiczną mobilizację, która teo-
retycznie miała rozpocząć się już w dniu otrzymania wici od 
króla. Ponadto ułatwieniem szybkiego zgromadzenia wojsk 
było zebranie ich z najmniejszych jednostek administracyj-
nych hrabstw, a następnie skierowanie w rejon planowanej 
głównej koncentracji. Oprócz tego prostego i skutecznego 
mechanizmu o sile armii Franków decydował fakt, iż obo-
wiązek służby w niej był powszechny7. Co prawda wśród 
ludności zmuszonej do służby wojskowej byli też i tacy, któ-
rzy próbowali się od niej uchronić. W zamian za zwolnienie 
od jej obowiązku należało uiścić specjalny podatek zwany 
„heribannum”. Rozwiązanie to było obarczone jednak kon-
sekwencjami w przypadku fizycznego nieuiszczenia pienię-
dzy za wykup od służby i pociągało za sobą jedyną zasądzaną  
w takim wypadku karę – karę śmierci. Tak surowe egzekwo-
wanie prawa pokazywało, że bezpieczeństwo obronne pań-
stwa było dla władców frankijskich priorytetem. 

Rosnące w potęgę na przestrzeni czterech wieków państwo 
frankijskie z biegiem czasu targane było coraz bardziej przez 
tendencje odśrodkowe rodzących się powoli narodów. Silna 
władza cesarska (800 r. – Koronacja Cesarska Karola Wielkiego) 
potrafiła jednak nad tym procesem zapanować, co było możli-
we dzięki autorytetowi władcy, rozbudowanej administracji oraz 
uniwersalnemu spoiwu w postaci religii chrześcijańskiej8.

System bezpieczeństwa państwa został poważnie zachwiany 
po śmierci Karola Wielkiego w 814 r. Jego syn Ludwik nie 
potrafił zdobyć autorytetu ojca i nie miał też ku temu talentów 
wojskowo-administracyjnych9. Słabo radził sobie z tendencja-
mi separatystycznymi państwa, co przekładało się na koniecz-
ność tłumienia wybuchających licznie buntów. Ponadto Lu-
dwik Pobożny nie potrafił skutecznie odpierać najeżdżających 
na jego państwo Wikingów, Arabów oraz Węgrów.
Podupadły autorytet osłabionej władzy cesarskiej sprawił, iż 
po śmierci Ludwika Pobożnego w 840 r. doszło w państwie 
Franków do wojny domowej pomiędzy braćmi: Lotarem, Lu-
dwikiem i Karolem, którzy walczyli o schedę po swym zmar-
łym ojcu. Na skutek działań zbrojnych żadnemu z braci nie 
udało się uzyskać zdecydowanej przewagi, która pozwoliła-
by któremuś z nich odziedziczyć całość Cesarstwa. Taki finał 
wojny wymusił na walczących stronach podpisanie traktatu  
w Verdun w 843 r., który definitywnie położył kres Imperium 
Karolińskiemu. Na mocy powyższego traktatu na gruzach 
uniwersalnego cesarstwa zaczęły tworzyć się zalążki trzech 
państw narodowych: Francji Karola I Łysego, Niemiec Lu-
dwika II Niemieckiego oraz Włoch Lotara I10.
Osłabienie Cesarstwa Frankijskiego po śmierci Karola Wiel-
kiego w 814 r. spowodowało niszę za południowo-wschod-
nimi granicami Imperium, którą wypełnił nowy twór pań-
stwowo-polityczny w postaci Państwa Wielkomorawskiego. 
Pierwszy władca wielkomorawski Mojomir I (820–846) 
zdawał sobie sprawę, że istnienie jego młodego państwa 
uzależnione jest od dobrych relacji z potężnym Cesarstwem 
Ludwika Pobożnego. W zaistniałej sytuacji niniejszy książę 
zdecydował się na przyjęcie w 822 r. chrześcijaństwa za po-
średnictwem frankijskiego sąsiada. Był to bardzo rozważny 
ruch z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, ponieważ 
Mojomir I zapewniał sobie dopływ wykształconej kadry 
urzędniczej w osobie duchownych, którzy przybyli na jego 

dwór. Posunięcie to miało też bardzo negatywny wymiar  
w postaci uzależnienia hierarchii kościoła wielkomorawskie-
go od nadrzędnej hierarchii frankijskiej, było jednak ceną za 
wytrącenie Ludwikowi Pobożnemu ewentualnego pretekstu 
do wojny z dużo słabszym przeciwnikiem11.
Ostateczny rozpad pogrążonego w kryzysie Cesarstwa Ka-
rolińskiego w 843 r. był jednocześnie impulsem dla drugie-
go księcia wielkomorawskiego Rościsława (846–870), który 
niezwykle szybko przeorientował swoją politykę bezpieczeń-
stwa, szukając luźnej zależności od Cesarstwa Bizantyjskiego. 
Przejawem tego nagłego zwrotu było poselstwo księcia skie-
rowane do cesarza Michała III (842–867) z prośbą o przysła-
nie osób duchownych do jego państwa.
Zwrócenie się o taką pomoc do odległego cesarstwa było  
o wiele bezpieczniejsze niż dalsze trwanie w niebezpiecznym 
mariażu z hierarchią kościelną dawnego imperium Franków. 
Owocem takiej polityki bezpieczeństwa było przybycie na 
Morawy w 862 r. m.in. Cyryla i Metodego12.
Państwo Wielkomorawskie pomimo podejmowanych prób 
zapewnienia sobie niezależności i bezpieczeństwa okazało się 
bytem bardzo nietrwałym. Targane wewnętrznymi walkami 
o tron książęcy nie było w stanie odeprzeć najazdu Węgrów, 
upadając ostatecznie w 907 r. 
Pogrążone w kryzysie Państwo Wielkomorawskie na przeło-
mie IX i X w. nie potrafiło skutecznie przeciwdziałać pań-
stwotwórczej działalności plemienia Polan, które skupione na 
obszarach wideł Warty i Noteci od połowy IX w. rozpoczęło 
kreowanie własnego aparatu państwowego13. 

Pierwotna struktura ww. aparatu oparta była o dynastię rzą-
dzącą Piastów, która w chwili objęcia władzy przez Mieszka I 
(ok. 960–992) mogła się już poszczycić co najmniej trzypo-
koleniową przeszłością w postaci chronologicznych rządów: 
Siemowita, Lestka oraz Siemomysła14. Element ten był ważny 
z punktu widzenia bezpieczeństwa rodzącego się państwa, 
ponieważ kładł podwaliny pod legitymizację władzy rządzącej 
dynastii. Kolejnym istotnym komponentem bezpieczeństwa 
młodego państwa Piastów było przyjęcie chrześcijaństwa  
14 kwietnia 966 r.15, co nastąpiło po uprzednim zawarciu 
związku małżeńskiego pomiędzy Mieszkiem I a księżniczką 
czeską Dobrawą (965 r.)16.

Dzięki temu polski książę nie popełnił błędu władcy nieistnie-
jącego już księstwa wielkomorawskiego, unikając zależności 
od organizacji i hierarchii kościoła niemieckiego oraz zapew-
niając sobie jednocześnie utworzenie biskupstwa misyjnego  
w Poznaniu17, które z racji swojego charakteru podlegało bez-
pośrednio papieżowi. Takie załatwienie sprawy przez Mieszka I  
pozwoliło na zmniejszenie ewentualnej ingerencji Niemców 
w sprawy polskiego kościoła oraz dworu książęcego, a tak-
że zapewniło dopływ wykształconych i lojalnych urzędników  
z kręgu duchownych18. 
W początkach państwowości polskiej bezpieczeństwo ograni-
czało się przede wszystkim do dbania o władcę i najwyższy 
aparat urzędniczy, który bezpośrednio wykonywał polecenia 
księcia lub króla. Osoba monarchy w swych kompetencjach 
sprowadzała się praktycznie do: organizacji poboru danin  
i służebności, dowodzenia drużyną zbrojną, wykonywania 
władzy sądowniczej oraz wyznaczania urzędników central-
nych, dworskich i terenowych19.
W terenie sytuacja była o wiele bardziej skomplikowana  
i dużo bardziej autonomiczna. Tam spokój, ład i rozwój kraju 
miała zapewniać początkowo rzadka sieć grodów obronnych, 
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które położone były na trasie strategicznych szlaków komuni-
kacyjnych oraz przy rysujących się granicach. Grody te były 
zarządzane jednak samodzielnie przez osoby wskazane przez 
księcia i cieszące się jego zaufaniem, co czyniło namiestni-
ków odpowiedzialnymi za zapewnienie indywidualnego bez-
pieczeństwa na kontrolowanym przez nich obszarze. Takie 
uwarunkowania sprawiły, iż w Polsce pierwszych Piastów 
wykształcała się monarchia patrymonialna, która czyniła pań-
stwo własnością dynastii panującej, co uniemożliwiało odróż-
nienie urzędów dworskich od państwowych, ponieważ te były 
ze sobą nierozerwalnie związane. 
Na zmiany w takim podejściu do obszaru państwa i samego 
bezpieczeństwa trzeba było poczekać aż do 1138 r., kiedy to 
w Polsce rozpoczęło się rozbicie dzielnicowe. Wraz ze śmier-
cią Bolesława III Krzywoustego zabrakło osoby, która miała 
względnie pełną władzę patrymonialną nad całym państwem20. 

Taka sytuacja spowodowała szybki rozrost systemu feudal-
nego, który poprzez najbardziej zamożnych ludzi w kraju 
zaczął powoli uszczuplać uprawnienia poszczególnych 
książąt dzielnicowych. Władcy dzielnicowi, popadając  
w konflikty z sąsiadami lub będąc w trudnej sytuacji finanso-
wej, potrzebowali nagłego zastrzyku środków pieniężnych, 
które uzyskiwali w formie pożyczek lub nadzwyczajnych 
podatków. Otrzymanie takich pożyczek czy jednorazowych 
podatków obarczone było jednak ustępstwami na rzecz 
możnych czy duchowieństwa polegającymi na nadaniu 
lub potwierdzeniu licznych przywilejów i immunitetów21. 
Polityka książąt dzielnicowych była na tym obszarze bar-
dzo krótkowzroczna, ponieważ w zamian za jednorazo-
wy zastrzyk pieniężny władcy na zawsze lub dożywotnio  
(do śmierci obdarowanego możnego) tracili możliwość 
czerpania wpływów z tytułu dokonanych zwolnień w ob-
szarze handlowo-podatkowym. 
Rozbicie dzielnicowe miało jednak także swoje pozytyw-
ne strony i to zarówno w obszarach administracyjnych, jak  
i w obszarze bezpieczeństwa. Po zaniku organów władzy cen-
tralnej (królewskiej/książęcej) siłą rzeczy ich miejsce zajęły 
nowe dzielnicowe struktury urzędnicze na czele z wojewoda-
mi (lub komornikami) oraz kanclerzami. Ponadto nadawanie 
licznych immunitetów prawnych, które zaczęło przyśpieszać 
od połowy XIII w., spowodowało obniżenie rangi dotychcza-
sowego systemu kasztelańskiego. Istotne zmiany, dotyczące 
szeroko pojętego bezpieczeństwa opartego o zmianę struk-
tury władzy, przyniósł dopiero okres panowania Wacława II.  
To właśnie królowi Polski z dynastii Przemyślidów zawdzię-
czamy ustanowienie urzędu starosty oraz wprowadzenie bar-
dzo korzystnej reformy monetarnej polegającej na przyjęciu 
obowiązującego w Czechach grosza praskiego22. 
Dalsza ewolucja bezpieczeństwa Polski była powiązana z po-
stępującymi przemianami ustrojowo-politycznymi. Panowanie 
Władysława Łokietka było momentem kulminacyjnym tych 
przemian, ponieważ korona polska powoli zatracała swój patry-
monialny charakter na rzecz rodzącej się monarchii stanowej. 
Symbolicznym zdarzeniem w ramach tej przemiany był bez 
wątpienia zjazd, który odbył się w Sulejowie w czerwcu 1318 r. 
W czasie tego uroczystego spotkania możni, rycerstwo oraz 
duchowieństwo polskie wystosowało list do papieża z prośbą  
o zgodę na koronację Władysława Łokietka na króla Polski. Za-
istnienie tego ewenementu zmiany ustrojowej było początkowo 
mało zauważalne i nie miało zasadniczego znaczenia z punktu 
widzenia zakresu władzy monarszej23. 

W tym obszarze nie zmieniło się nic, ponieważ do 5 listopada 
1370 r. Polską dalej dziedzicznie władała dynastia Piastów24. 
Z punktu widzenia szeroko pojętego bezpieczeństwa ówcze-
snego państwa zaszły jednak trzy niezwykle istotne zmiany 
merytoryczne. Pierwszą z nich była wprowadzona na tym 
zjeździe zasada niepodzielności państwa, której celem było 
niedopuszczenie do ponownego rozbicia dzielnicowego nie-
zależnie od liczby prawowitych spadkobierców władcy. Dru-
gą była zasada suwerenności korony, która czyniła z niej pod-
miot niezależny od jakiegokolwiek innego państwa trzeciego  
(w średniowieczu obowiązywała nieformalna zasada zwierzch-
ności cesarza nad królami). Trzecią i nie mniej istotną kwestią 
było ustanowienie zakazu zbywania przez monarchę poszcze-
gólnych ziem korony. 
Znaczenie powyższych fundamentalnych zmian okazało się 
niezwykle istotne w obliczu postępujących przemian ustro-
jowo-politycznych. Niewprowadzenie tych zasad mogło  
w nowych okolicznościach zachwiać radykalnie bezpieczeń-
stwem państwa. Takim postępującym zagrożeniem bez wąt-
pienia był drugi okres kształtowania się monarchii stanowej, 
umownie datowany na lata 1370–145425. Wtedy to właśnie 
pierwsi, de facto elekcyjni, władcy z dynastii Andegawenów 
i Jagiellonów w zamian za obranie na tron Polski (siebie lub 
swojego dziecka) musieli wyrażać zgodę na wydawanie licz-
nych przywilejów na rzecz powoli rosnącego w siłę stanu 
szlacheckiego. 
Do najważniejszych cesji prawnych ze strony korony w tym 
okresie bez wątpienia można zaliczyć przywileje: budziński 
w 1355 r., koszycki w 1374 r., czerwiński w 1422 r., warcki 
w 1423 r., jedlneńsko-krakowski w 1430 r. i 1433 r.26 i cer-
kwicko-nieszawski w 1454 r.27 
Nadane przywileje doprowadziły do swoistego przeniesienia 
ciężaru władzy i wykształcenia się po 1454 r. zupełnie nowego 
ustroju zwanego demokracją szlachecką28. Ten nowy system 
polityczny będący ewenementem na skalę ówczesnej Europy 
funkcjonował w oparciu o trzy stany sejmujące: Króla, Senat 
oraz Izbę Poselską, które wspólnie obradując, miały za każdym 
razem wypracować konsensus. 

Początkowo ustrój ten sprawdzał się bardzo dobrze, zapew-
niając Rzeczypospolitej szybki rozwój oraz bogactwo. Dobrze 
funkcjonującej równowagi władzy w kraju nie były w stanie 
zachwiać nawet kolejne przywileje nadawane szlachcie przez 
królów: Jana Olbrachta (przywileje piotrkowskie w 1493 r.  
i 1496 r.)29, Aleksandra (konstytucja Nihil Novi w 1505 r.) czy 
Zygmunta Starego (przywilej toruński w 1518 r. i przywilej 
radomski w 1520 r.). Równowaga polityczna i tolerancja reli-
gijna panująca w Rzeczypospolitej w drugiej połowie XVI w. 
sprzyjała bezpieczeństwu państwa zarówno temu wewnętrz-
nemu, jak i zewnętrznemu. Kwintesencją tego rozwoju było 
podpisanie 4 lipca 1569 r. Unii Lubelskiej pomiędzy Koroną 
Królestwa Polskiego a Wielkim Księstwem Litewskim, która 
stworzyła wspólny organizm polityczny w dziedzinie polityki 
obronnej i zagranicznej30. 
Niestety wraz ze śmiercią króla Zygmunta Augusta (7 lipca  
1572 r.) pojawiło się zagrożenie ustrojowe podważające fun-
dament Rzeczypospolitej Obojga Narodów31. Początkowo nie 
było ono nawet dostrzegane, ponieważ kraj był potęgą zarówno 
od strony gospodarczej, jak i militarnej. Niebezpieczeństwem 
tym była w pełni wolna elekcja polegająca na wyborze króla je-
dynie na okres jego życia, bez możliwości dziedziczenia preten-
sji do tronu przez jego potomstwo. W swych założeniach system 
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wyboru króla był oczywiście oparty na wzniosłych deklaracjach 
ubiegającego się o koronę kandydata (pacta conventa)32, które 
jednak po koronacji prawie nigdy nie były realizowane. 
Ujemną konsekwencją samej wolnej elekcji była niestety moż-
liwość angażowania Rzeczypospolitej w wojny dynastyczne, 
których celem było pozyskanie upragnionej dziedzicznej ko-
rony dla obranego monarchy. Doskonałym przykładem takiej 
właśnie polityki był okres panowania w Rzeczypospolitej 
szwedzkiej dynastii Wazów (1587–1668). To właśnie w okre-
sie panowania dynastii spod znaku snopka Rzeczpospolita  
w sposób bezpośredni lub co najmniej pośredni została uwi-
kłana przez swoich monarchów w długoletnie wojny ze Szwe-
cją oraz Rosją. Tak więc w kontekście kilkudziesięciu lat prze-
łomu XVI i XVII w. wolna elekcja wpłynęła na pogorszenie 
bezpieczeństwa zewnętrznego państwa.
Wolna elekcja miała także bardzo niekorzystny wpływ na we-
wnętrzne bezpieczeństwo państwa. Początkowo miało to aspekt 
iście satyryczny, kiedy to z Krakowa – stolicy Rzeczypospolitej 
uciekł jej pierwszy władca elekcyjny Henryk Walezy. Porzuce-
nie korony było pewnego rodzaju ewenementem, pociągającym 
za sobą obniżenie prestiżu międzynarodowego Rzeczypospolitej 
oraz odwleczenie w czasie realizacji czynności, za które odpo-
wiadał bezpośrednio monarcha33. Krótkowzroczność władców 
elekcyjnych przejawiała się też chęcią osiągnięcia doraźnych ko-
rzyści w postaci uchwalenia okolicznościowych podatków w za-
mian za ważne ustępstwa w stronę szlachty. Przykładem takiego 
działania jest zrzeczenie się przez Stefana Batorego (1576–1586) 
w 1578 r. uprawnień najwyższego sędziego w Rzeczypospolitej 
na rzecz trybunałów34: Głównego Koronnego oraz Głównego 
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Ucieczka Henryka Walezego 
(1573–1574), a także oddanie ważnej prerogatywy władzy kró-
lewskiej przez Stefana Batorego wydają się jednak fraszką w po-
równaniu z nieudaną próbą sprzedaży tronu Habsburgom35, którą 
w 1592 r. podjął Zygmunt III Waza (1587–1632). 
Mało jasna obietnica odzyskania dziedzicznego tronu Szwecji 
wystarczyła, by pierwszy z dynastii Wazów na polskim tronie 
wyraził zgodę na sprzedaż elekcyjnej korony. Ta osobista kom-
promitacja Zygmunta III Wazy położyła się niewątpliwie cie-
niem na prestiżu korony polskiej, przekreślając jednocześnie 
kredyt zaufania króla u szlachty pozwalający mu na skuteczne 
zarządzanie i reformowanie państwa. Utrata zaufania do osoby 
monarchy była także jedną z przyczyn wybuchu wojny domowej 
nazywanej Rokoszem Zebrzydowskiego (1606–1607)36. Zyg-
munt III Waza ściągnął na Rzeczpospolitą też inne nieszczęścia, 
jak np. było w przypadku wysłania nieoficjalnej pomocy Habs-
burgom w 1619 r. polegającej na użyczeniu jednostek Lisowczy-
ków, co musiało spowodować reperkusję ze strony Turcji37. 
Drugi Waza na tronie Rzeczypospolitej – Władysław IV 
(1632–1648) kontynuował prywatną politykę pretensji do 
korony (przede wszystkim) Szwecji38 i Rosji39, co ponow-
nie stawiało państwo w niekorzystnej sytuacji dyplomatycz-
no-militarnej. Ponadto, podobnie jak jego ojciec, wykazał się 
indolencją, zezwalając na poluzowanie zwierzchnictwa Rze-
czypospolitej nad jej lennem w Prusach Książęcych40. Pro-
blemy nawarstwione przez dynastię Wazów przekształciły się  
w poważny kryzys za panowania ostatniego jej przedstawiciela 
na tronie polskim. To właśnie w okresie rządów Jana Kazimie-
rza (1648–1668) Rzeczpospolita musiała najwięcej zapłacić za 
niefrasobliwość i wygórowane ambicje swojego monarchy, 
który kontynuował partykularną myśl polityczną ojca i brata.
Sprowadzenie na Rzeczpospolitą ,,potopu szwedzkiego” 
(1655–1660)41 czy też brak umiejętności szybkiego stłumie-

nia wojny domowej w postaci powstania Chmielnickiego 
(1654–1657) uzupełnionego późniejszą ingerencją Rosji 
(1654–1667) to tylko przykłady definitywnego załamania się 
bezpieczeństwa zewnętrznego gwarantującego pokój umoż-
liwiający rozkwit gospodarczy kraju42. Oprócz pogorszenia 
sytuacji bezpieczeństwa zewnętrznego od połowy XVII w.  
możemy zaobserwować analogicznie kryzys bezpieczeństwa 
wewnętrznego Rzeczypospolitej spowodowany początkiem 
degeneracji systemu demokracji szlacheckiej43. Taki stan rze-
czy miał bardzo prostą przyczynę w postaci zniszczeń wojen-
nych bądź całkowitej utraty wielu majątków przez szlachtę. 
Ta grupa społeczna, w znacznej mierze decydująca o losach 
państwa, narażona została w ten sposób na pozbawienie docho-
dów pozwalających jej na utrzymanie na dotychczasowym po-
ziomie. Spowodowało to zjawisko zwane klientelą, polegające 
na politycznym wykorzystywaniu zubożałej szlachty przez 
magnatów w zamian za doraźne wsparcie finansowe. Proceder 
ten przybrał jeszcze groźniejszą postać od końca lat sześćdzie-
siątych XVII w., kiedy to magnateria w zamian za pieniądze 
ościennych państw zaczęła realizować w Rzeczypospolitej ich 
interesy polityczne, angażując w tę grę swoją klientelę.
Niepozorne początki kryzysu systemowego demokracji szla-
checkiej można zaobserwować już w 1639 r., kiedy to Jerzy 
Lubomirski nie wyraził zgody na prolongatę posiedzenia sej-
mowego umożliwiającego podjęcie niezbędnych dla kraju 
uchwał. Analogiczna sytuacja, która odbiła się głośnym echem 
w historii, miała miejsce w 1652 r., kiedy to na przedłużenie 
obrad sejmu nie wyraził zgody poseł z Upity Władysław Siciń-
ski44. Wydarzenie to jest powszechnie mylone z wprowadze-
niem liberum veto jako fundamentu wolności szlacheckiej45. 
Do pierwszego zerwania sejmu poprzez ww. szlacheckie „nie 
pozwalam” doszło jednak dopiero w 1669 r. za sprawą pod-
sędka kijowskiego Jana Olizara. Ten niebezpieczny precedens 
już w następnych latach stał się coraz częstszą praktyką i do 
trzeciego rozbioru Rzeczypospolitej w 1795 r. wystąpił aż 73 
razy46. Za panowania króla Stanisława Augusta Poniatowskie-
go (1764–1795) udało się go ograniczyć przez zastosowanie 
fortelu prawnego w postaci sejmu skonfederowanego, którego 
nie można było zerwać, a jego uchwały uzyskiwały moc praw-
ną dzięki większości głosów47. 

Za radykalne obniżanie bezpieczeństwa wewnętrznego państwa 
odpowiedzialna była także anachroniczna administracja, której 
– podobnie jak stałej armii – nie można było stworzyć i utrzy-
mać bez nałożenia na szlachtę corocznych podatków. 

Tak więc powierzenie centralnych urzędów państwowych, 
które nadawano szlachcie dożywotnio, ograniczono do naj-
zamożniejszych rodów w kraju, które w razie zagrożenia 
mogłyby z prywatnej szkatuły założyć środki na wojsko 
(hetmani) i administrację (kanclerze), wiedząc, że państwo 
zwróci je dopiero za kilka lat po uchwaleniu stosownych po-
datków48. Niższe urzędy ziemskie, takie jak starostwa, były 
dostępne dla zamożnej i średniozamożnej szlachty, ale o ich 
zdobyciu bardzo często decydowała możliwość ich kupienia  
w licytacji, a nie rzeczywiste kwalifikacje. Jedną z nielicz-
nych, niezwykle pozytywnych funkcji stanowiących namiast-
kę ładu i porządku w Rzeczypospolitej był urząd Marszałka 
Wielkiego Koronnego oraz Litewskiego. Osoby sprawujące te 
urzędy posiadały zakres uprawnień zbliżony nieco do kompe-
tencji współczesnego ministra spraw wewnętrznych i były tak-
że odpowiedzialne ze bezpośrednie bezpieczeństwo władcy  
w miejscu jego aktualnego przebywania. Odpowiadały też za 
zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie obrad sesji sejmu.
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Stan pogarszającej się kondycji Rzeczypospolitej trwał prak-
tycznie nieprzerwanie aż do połowy XVIII w., kiedy to do 
kraju zaczęły napływać oświeceniowe nurty dotyczące grun-
townych refom obejmujących w swym zakresie także bezpie-
czeństwo. Znaczące pozytywne zmiany można było jednak 
zaobserwować dopiero wraz z początkiem panowania Sta-
nisława Augusta Poniatowskiego (1764–1795)49. To właśnie  
z inicjatywy króla powołano w 1765 r. Szkołę Rycerską, któ-
rej celem było gruntowne wykształcenie kadry oficerskiej dla 
oczekującej na reformy armii50. Monarcha podjął wysiłki, któ-
rych celem było zapewnienie należytego finansowania plano-
wanych reform przez ustanowienie w 1765 r. stałego cła ge-
neralnego, które pobierane było tylko okazjonalnie od 1661 r.  
Plan ten nie uzyskał jednak aprobaty carycy Katarzyny i mu-
siał zostać zarzucony aż do 1775 r. Z inicjatywy władcy powo-
ływano w miastach królewskich Komisje Dobrego Porządku, 
których celem było ustalenie zagospodarowania przestrzenne-
go miast oraz radykalne ograniczenie jurydyk pozwalających 
na usystematyzowanie obowiązującego w miastach prawa.
Kolejną istotną reformą wprowadzoną przez Stanisława Au-
gusta Poniatowskiego było powołanie w 1775 r. Rady Nie-
ustającej. W założeniu był to organ stanowiący namiastkę 
współczesnego rządu, składający się z departamentów: Inte-
resów Cudzoziemskich, Skarbu, Sprawiedliwości, Wojskowe-
go, Policji51. Utworzenie ww. Rady niewątpliwie przyczyniło 
się do gospodarczego rozwoju Rzeczypospolitej i poprawiło 
działalność wymiaru sprawiedliwości przy jednoczesnym 
wzmocnieniu władzy centralnej. Nie można zapomnieć jed-
nak o drugim aspekcie, tj. o tym, że Rada Nieustająca była 
organem utworzonym z polecenia rosyjskiego ambasadora  
w Rzeczypospolitej i reprezentowała przede wszystkim intere-
sy carycy Katarzyny. 
Na kolejny pakiet reform ustrojowych kraj musiał czekać 
aż do obrad sejmu czteroletniego (1788–1792), który mógł 
podjąć swoje działania tylko w korzystnej sytuacji między-
narodowej. Kluczowym elementem jego działalności było 
uchwalenie konstytucji 3 maja 1791 r.52, która wprowadziła 
Monteskiuszowski trójpodział władzy (władza ustawodaw-
cza, wykonawcza i sądownicza). 

Oprócz ww. zasad nowoczesnego państwa, ustawa zasadni-
cza wprowadzała kluczowe zmiany z punktu widzenia bez-
pieczeństwa państwa. Były nimi: zniesienie wolnej elekcji na 
rzecz dziedziczności w ramach dynastii Wettinów, likwidacja 
liberum veto, nałożenie stałych podatków (10% dla szlachty), 
utworzenie stałego wojska w liczbie 100 tys.53, utworzenie 
Straży Praw w miejsce prorosyjskiej Rady Nieustającej54. 
Podjęte wysiłki naprawy Rzeczypospolitej oraz zapewnienia 
jej bezpieczeństwa zarówno zewnętrznego, jak i wewnętrzne-
go okazały się bardzo spóźnione. Ponadto możliwości kraju 
osłabionego pierwszym rozbiorem (1772 r.) nie pozwoliły na 
szybkie zebranie odpowiedniego potencjału gospodarczo-mi-
litarnego umożliwiającego zahamowanie otwartych zapędów 
Rosji, Prus i Austrii. Taki stan rzeczy poskutkował likwidacją 
Rzeczypospolitej (1795 r.) po 4 latach od uchwalenia niniej-
szej konstytucji i nie były temu w stanie zapobiec ani wojna 
obronna z Rosją (1792 r., jej skutkiem był II rozbiór w 1793 r.) 
ani powstanie kościuszkowskie (1794 r.)55. Od tego czasu Pol-
ska zniknęła z mapy świata na 123 lata. Chwilowe pojawie-
nie się jej namiastki w postaci Księstwa Warszawskiego czy 
Królestwa Polskiego było podyktowane tylko partykularnymi  
i okresowymi zarazem interesami Francji, a następnie Rosji. 

Dopiero odzyskanie niepodległości przez Polskę w dniu  
11 listopada 1918 r. pozwoliło na nowo spojrzeć na tematykę 
związaną z bezpieczeństwem odrodzonego państwa. Początki 
tworzenia ładu wewnętrznego w Polsce nie miały jednak wy-
raźnie sprecyzowanego kierunku działania. Świadczyć może 
o tym utworzenie dwóch analogicznie działających formacji 
dbających o ład i porządek na terenie kraju. Pierwszą z nich 
(od 5 grudnia 1918 r.) była Milicja Ludowa, znajdująca swą 
proweniencję w strukturach siłowych Polskiej Partii Socja-
listycznej56. Józef Piłsudski piastujący funkcję naczelnika 
państwa szybko zdał sobie sprawę z konieczności powsta-
nia drugiej formacji, która mogłaby stanowić przeciwwagę 
dla Milicji Ludowej, co było bezpośrednią przesłanką utwo-
rzenia 9 stycznia 1919 r. Policji Komunalnej (utworzono ją  
w dużej mierze z istniejącej wcześniej Policji Miejskiej)57. 
Obydwie formacje, pomimo wzajemnych animozji, musiały 
od 11 kwietnia 1919 r. podporządkować się wspólnemu dla 
obydwu służb Komendantowi Głównemu – Kazimierzowi 
Młodzianowskiemu. System równoległego funkcjonowania 
obydwu służb nie mógł dobrze służyć odrodzonemu państwu 
polskiemu, dlatego też 24 lipca 1919 r. uchwałą Sejmu powo-
łano Policję Państwową jako formację uzbrojoną, zorganizo-
waną i szkoloną na wzór wojskowy, posiadającą wyłączność 
na zapewnienie Polsce ładu i porządku wewnętrznego58. 
Pierwszym Komendantem Głównym Policji Państwowej zo-
stał Władysław Henszel59. Siedzibą ówczesnego Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych i Komendy Głównej został warszawski 
Pałac Zamoyskich mieszczący się przy ul. Nowy Świat 67/69. 
Nowo powstała służba została dopasowana organizacyjnie do 
kształtujących się granic i ostatecznie w 1925 r. podzielona 
na 16 okręgów oraz autonomiczną Policję Województwa Ślą-
skiego. Niższym od okręgu szczeblem organizacyjnym Policji 
Państwowej były komendy powiatowe, których liczba odpo-
wiadała podziałowi terytorialnemu państwa na tym szczeblu 
(276 powiatów)60. Rozpatrując kwestię w tym aspekcie, należy 
zauważyć, że największe miasta II Rzeczypospolitej, liczące 
ponad 100 tys. mieszkańców, otrzymywały wydzielone komen-
dy miejskie odpowiadające statusowi komendy powiatowej 
(początkowo było ich 12, później ich liczba rosła). Najniższym 
szczeblem ww. struktury były komisariaty i posterunki Policji.
Policja Państwowa mimo chronicznego niedofinansowania sta-
rała się dopasowywać swoje możliwości do potrzeb nowocze-
snego świata. W 1923 r. w jej strukturach powołano Rezerwę 
Policji Państwowej, tj. swoiste zwarte oddziały szturmowe, prze-
znaczone do rozpędzania nielegalnych demonstracji. Jednostki 
te stacjonowały w kluczowych miastach Polski, gdzie istniało 
największe zagrożenie wystąpienia niepokojów społecznych.  
W wyposażeniu ww. jednostek specjalnych znajdowały się już 
wtedy armatki wodne oraz metalowe tarcze i kamizelki, wojsko-
we hełmy oraz broń i ostra amunicja. W 1931 r. w strukturach 
Policji Państwowej przy Komendzie Głównej utworzono Refe-
rat Lotniczy, który był na owe czasy iście pionierską komórką. 
Ponadto w 1937 r. służbę na polskich drogach zaczęła pełnić nie-
liczna policja drogowa wyposażona w rodzime motocykle marki 
Sokół. W przededniu wybuchu II wojny światowej, w II Rze-
czypospolitej, mierzącej 388 tys. km2 i liczącej prawie 35 mln 
ludzi, pełniło służbę jedynie 33 tys. funkcjonariuszy Policji. Na-
leży również wspomnieć, że Policja Państwowa w dwudziesto-
leciu międzywojennym wraz z Wojskiem Polskim wzięła udział 
w dwóch bardzo dużych akcjach pacyfikacyjnych61. Pierwszą  
z nich było tak zwane powstanie leskie (czerwiec – lipiec 1932 r.),  
drugą zaś Wielki Strajk Chłopski (z sierpnia 1937 r.). Liczba cy-
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wilnych ofiar śmiertelnych obydwu zajść jest trudna do oszaco-
wania, jednak z dużym prawdopodobieństwem można ją okre-
ślić na poziomie około 100 osób62.
Odrodzona Polska nie była w stanie zapewnić sobie wyma-
ganego poziomu bezpieczeństwa wewnętrznego siłami jedy-
nie stricte policyjnymi. W zaistniałej konieczności rząd Wła-
dysława Grabskiego zdecydował się na powołanie Korpusu 
Ochrony Pogranicza (1924 r.). 

Zadaniem tej formacji była ochrona wschodnich woje-
wództw oraz samej granicy państwa przed przenikaniem jej 
przez agentów, terrorystów czy też zwarte oddziały dywer-
syjne będące częścią składową służb podległych ZSRR63. 
Specyfika tej 26-tysięcznej formacji polegała na tym, że jej 
siły podlegały zarówno resortowi spraw wojskowych (od 
strony: personalnej, organizacyjnej, operacyjnej, szkolenia), 
jak i resortowi spraw wewnętrznych (od strony zabezpiecze-
nia granicy państwa oraz terenów przygranicznych, a także 
budżetu)64.
Zapewnienie II Rzeczypospolitej bezpieczeństwa zewnętrz-
nego, podobnie jak w innych państwach, spoczywało na si-
łach zbrojnych podległych Ministerstwu Spraw Wojskowych. 
Wojsko Polskie było teoretycznie jedną z silniejszych armii 
ówczesnego świata. Zgodnie z tajnym załącznikiem do sojusz-
niczego traktatu polsko-francuskiego z 19 lutego 1921 r., siły 
zbrojne Rzeczypospolitej na stopie pokojowej miały liczyć nie 
mniej niż 250 tys. żołnierzy, przy jednoczesnym zachowaniu 
dwuletniej zasadniczej służby wojskowej. Niestety utrzymy-
waniu tak licznej armii nie była w stanie podołać rozwijająca 
się dopiero gospodarka Polski, która ucierpiała dodatkowo 
podczas Wielkiego Kryzysu (1929–1935)65. Statystyczne wy-
kazanie ponadćwierćmilionowej armii wyglądało jednak do-
brze z punktu widzenia politycznego. Nieliczni i odosobnieni 
światli wojskowi zdawali sobie sprawę z tego, że tak liczna 
armia wywiera bardzo zły wpływ na poziom modernizacji 
przestarzałych sił zbrojnych, ponieważ wydatki przeznaczane 
na same tylko utrzymanie istniejących jednostek pochłaniały 
80% ówczesnego budżetu armii. 
Niewielu polskich wojskowych i polityków chciało zauważyć 
i tym bardziej rozwiązać ten narastający problem, zwłaszcza 
że nad Wojskiem Polskim przez cały okres międzywojenny 
rozpościerał się blask chwały zwycięzców wojny z Bolszewic-
ką Rosją (1919–1921)66. Za takie krótkowzroczne podejście 
oraz swoistą indolencję II Rzeczypospolita zapłaciła klęską  
w kampanii wrześniowej w 1939 r. 
Klęska w wojnie obronnej w 1939 r. spowodowana była 
oczywiście nie tylko zacofaniem technicznym Wojska Pol-
skiego, ale także dysproporcją sił i środków walczących 
stron. Oprócz tych oczywistych przyczyn klęski należy 
wspomnieć o jeszcze jednym ważnym aspekcie. Mianowicie 
do wojny polsko-niemieckiej nie musiało dojść we wrześniu 
1939 r., gdyby polska dyplomacja umiejętnie lawirowała, 
wykorzystując uprzednio znakomite stosunki polsko-nie-
mieckie z okresu 1934–1938 (pierwotnie celem Hitlera było 
zaatakowanie Francji). 
Podsumowując okres II Rzeczypospolitej, można pokusić się 
o stwierdzenie, iż polityka bezpieczeństwa kraju w aspekcie 
zewnętrznym nie zdała egzaminu. Przyglądając się również 
polityce bezpieczeństwa wewnętrznego, należy mocno zasta-
nowić się nad jednoznacznym wystawieniem pozytywnej oce-
ny tego okresu w kontekście zamachu majowego (12–15 maja 
1926 r.)67. Niezależnie od poglądów politycznych i kontekstu 

historycznego wydarzenie to można współcześnie nazwać 
wprost zbrojnym zamachem stanu, który z powodzeniem 
obalił legalnie wybrane władze II Rzeczypospolitej. Sama 
możliwość próby przeprowadzenia takiego zamachu już źle 
świadczyła o poziomie ówczesnej struktury bezpieczeństwa 
kraju, a co dopiero, gdy okazało się, że zamach taki został 
przeprowadzony i zakończył się zwycięstwem marszałka 
Józefa Piłsudskiego i jego zwolenników. Ponadto wybranie 
formy zbrojnego starcia, do którego doszło na ulicach War-
szawy, także nie wpływa pozytywnie na ocenę tamtych wy-
darzeń z punktu widzenia politycznego oraz bezpieczeństwa. 
Mówiąc o wydarzeniach z maja 1926 r., często zapomina się, 
iż w wyniku zbrojnych działań życie straciło 164 niewinnych 
cywili oraz 215 żołnierzy walczących stron. Ponadto oprócz 
379 ofiar śmiertelnych, należy wziąć pod uwagę, iż obrażenia 
wymagające pomocy lekarskiej odniosło około 1000 osób cy-
wilnych i żołnierzy68.
Z historycznego punktu widzenia zupełnie inaczej spojrzymy 
na kwestię bezpieczeństwa Polski w latach 1944–1989. Nie-
wątpliwie cechą determinującą ówczesne okoliczności była 
zmiana systemu polityczno-gospodarczego panującego w na-
szym kraju po zakończeniu II wojny światowej (1939–1945)69. 

Pozostawienie Polski przez Stany Zjednoczone i Wielką Bryta-
nię na łasce ZSRR spowodowało zupełnie inne podejście do za-
gadnień politycznych i bezpieczeństwa. Polska Rzeczpospolita 
Ludowa znalazła się w bloku państw socjalistycznych i od 1955 r.  
aktywnie uczestniczyła w strukturze Układu Warszawskie-
go, który pod przewodnictwem Kremla stanowił przeciwwa-
gę dla utworzonego w 1949 r. Sojuszu Północnoatlantyckiego 
(NATO)70. Dwa przeciwstawione sobie potężne sojusze woj-
skowe, dysponujące bronią nuklearną, prowadziły między sobą 
wyścig zbrojeń zwany ,,zimną wojną”. Współcześni wojskowi 
i historycy często stwierdzają, że ta zażarta i chwilami skryta 
rywalizacja nie dopuściła do przekształcenia wyścigu w realne 
działania zbrojne, które najprawdopodobniej zakończyłyby się 
całkowitą zagładą ludzkości. 
Polska Rzeczpospolita Ludowa (PRL) pod względem wiel-
kości posiadanych sił zbrojnych, liczących niekiedy oko-
ło 400 tys. żołnierzy, stanowiła drugi potencjał zaraz za 
dominującym nad całym Układem Warszawskim ZSRR.  
Zarządzanie tymi licznymi siłami zbrojnymi pozostawało 
w gestii Ministerstwa Obrony Narodowej. Oprócz bezpie-
czeństwa militarnego rywalizacja systemu socjalistycznego 
z kapitalistycznym zakładała utworzenie konkurencyjnego 
bloku gospodarczego. Organizacja taka, nazwana roboczo 
Radą Wzajemnej Współpracy Gospodarczej, powstała pod 
auspicjami Kremla w 1949 r., a jej aktywnym członkiem od 
momentu powstania była Polska Rzeczpospolita Ludowa 
(oficjalna nazwa Polski od 1952 r.). Okres 1944–1989 r. to 
bez wątpienia czas ograniczonej suwerenności Polski, któ-
ra w kwestiach militarnych, gospodarczych oraz politycz-
nych uzależniona była od kluczowych decyzji zapadających  
w Moskwie71.
Dużo więcej swobody komunistyczne władze Polski miały  
w zakresie polityki bezpieczeństwa wewnętrznego, jednak nie 
dotyczyło to okresu od 1944 r. do 1956 r., kiedy to kluczowe zda-
nie w tym zakresie należało do sowieckich doradców z ramienia 
wojska oraz służb specjalnych72. Należy bowiem pamiętać, że  
w ustroju komunistycznym służby porządku publicznego i bez-
pieczeństwa są gwarantem jego funkcjonowania, a ich zadania 
nie ograniczają się tylko i wyłącznie do zwalczania przestęp-
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czości kryminalnej oraz ochrony życia i zdrowia obywateli. Ich 
równoległe zadanie stanowi inwigilowanie i unieszkodliwianie 
osób stanowiących opozycję polityczną, które swoim zachowa-
niem mogłyby zagrozić istnieniu obowiązującego systemu. 
Początki struktur bezpieczeństwa Polski Ludowej sięgają  
21 lipca 1944 r., gdy w ramach Polskiego Komitetu Wyzwo-
lenia Narodowego utworzono Resort Bezpieczeństwa Pu-
blicznego73. 1 stycznia 1945 r. istniejący organ przekształ-
cono w Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego, którego 
podstawowymi zadaniami były: zwalczanie nazistowskiego 
szpiegostwa oraz oddziałów partyzanckich, zwalczanie pod-
ziemia związanego z rządem londyńskim, inwigilacja spo-
łeczeństwa oraz zabezpieczenie zaplecza dla komunistycz-
nych sił politycznych74. Na przełomie 1948 i 1949 r. sytuacja 
w kraju została już praktycznie opanowana przez komuni-
styczne władze, do czego wydatnie przyczyniły się siły ww. 
resortu. W 1948 r. w skład Ministerstwa Bezpieczeństwa 
Publicznego wchodziło około 26 tys. etatowych funkcjona-
riuszy urzędu bezpieczeństwa, ponadto ministrowi Stanisła-
wowi Raczkiewiczowi podlegały także siły: Korpusu Bez-
pieczeństwa Publicznego, liczące 41 tys. żołnierzy; Milicji 
Obywatelskiej, liczące 57 tys.; Wojsk Ochrony Pogranicza, 
liczące 32 tys. żołnierzy; a także Służby Więziennej, liczące 
10 tys. osób. 
Kolejne zmiany w strukturze organizacyjnej bezpieczeń-
stwa wewnętrznego państwa nastąpiły w grudniu 1954 r.75  
i związane były z koniecznością ocieplenia wizerunku służ-
by wobec ucieczki podpułkownika Józefa Światły (był wy-
soko postawionym oficerem bezpieki) do Stanów Zjednoczo-
nych, a także powolną odwilżą polityczną, która rozpoczęła 
się nieformalnie po śmierci Józefa Stalina. Zadecydowało to  
o zlikwidowaniu Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego  
i utworzeniu w jego miejsce Ministerstwa Spraw Wewnętrz-
nych oraz Komitetu do spraw Bezpieczeństwa Publicznego 
(funkcjonował tylko w latach 1954–1956)76. 
Nowo utworzony resort funkcjonował bez większych zmian 
aż do przemian ustrojowych w latach 1989–1990, z roku na 
rok zwiększając swoje stany etatowe. W połowie lat 80 XX w. 
osiągnął pułap około 80 tys. milicjantów wspieranych dodat-
kowo przez 24 tys. funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. 
Celem ww. resortu było dbanie o ład i porządek publiczny oraz 
ochrona socjalistycznej władzy. W historii Polskiej Rzeczy-
pospolitej Ludowej zdarzały się jednak wybuchy społeczne, 
wobec których Milicja i Służba Bezpieczeństwa były zbyt 
słabe i musiały polegać na wsparciu udzielonym przez Lu-
dowe Wojsko Polskie. Tak było właśnie w trakcie wydarzeń: 
poznańskiego Czerwca 1956 r., marca 1968 r., grudnia 1970 r. 
czy stanu wojennego 1981–1983 r.77 
Kolejne zmiany w zakresie bezpieczeństwa zewnętrznego i we-
wnętrznego Polski nastąpiły wraz z upadkiem systemu komu-
nistycznego w Europie Wschodniej, do którego doszło jesienią 
1989 r. Od tej chwili każde z państw po zmianie systemu na de-
mokratyczny mogło stanowić samodzielnie o swojej przyszłości. 

Po rozwiązaniu struktur Układu Warszawskiego i Rady Wza-
jemnej Współpracy Gospodarczej78 Polska mogła rozpocząć 
powolny proces dążenia do integracji ze strukturami Sojuszu 
Północno-Atlantyckiego oraz Unii Europejskiej. Obydwa ww. 
cele udało się osiągnąć. W 1999 r.79 Polska została członkiem 
NATO, a w 2004 r. – Unii Europejskiej. Nawiązanie nowe-
go sojuszu militarnego, którego filar stanowi potęga Stanów 
Zjednoczonych, pozwoliło Polsce na ograniczenie sił zbroj-

nych do 100 tys. żołnierzy, a wstąpienie do Unii Europejskiej 
– na uzyskanie dotacji niezbędnych na przeprowadzenie inwe-
stycji w infrastrukturę. 
Ostanie trzy dekady to także rozwój dbałości o bezpie-
czeństwo wewnętrzne kraju, za którego odpowiedzialność 
ponoszą władze III Rzeczypospolitej80. Kierownictwo nad 
siłami dbającymi o ład i porządek w kraju sprawuje mini-
ster właściwy do spraw wewnętrznych. Jedną z pierwszych 
zmian, jakie nastąpiły po przekształceniu ustroju w Polsce, 
było rozwiązanie Milicji Obywatelskiej i utworzenie Poli-
cji (liczącej ok. 100 tys. funkcjonariuszy), do którego do-
szło 10 maja 1990 r. Kolejnym krokiem było przywrócenie  
27 września 1990 r. współpracy policyjnej naszego kraju  
w ramach Interpolu81. Następną istotną zmianą podnoszącą 
poziom bezpieczeństwa było powołanie (15 kwietnia 2000 r.)  
w strukturze Policji komórki Centralnego Biura Śledczego 
ukierunkowanego na zwalczanie przestępczości zorganizo-
wanej. Ponadto integracja Polski z Unią Europejską znalazła 
bezpośrednie przełożenie w zakresie poprawy bezpieczeń-
stwa poprzez przystąpienie polskiej Policji do struktur Euro-
polu (1 listopada 2004 r.). Istotne osiągnięcie stanowi rów-
nież przynależność Polski (od 21 grudnia 2007 r.) do strefy 
Schengen, co umożliwia wzajemną pomoc i współpracę po-
między służbami państw członkowskich.
W ramach zmian we własnych strukturach tajnych służb 
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych dokonało w 1990 r. li-
kwidacji kojarzonej z poprzednim systemem Służby Bez-
pieczeństwa, zastępując ją Urzędem Ochrony Państwa. For-
macja ta wykonywała swoje obowiązki do 2002 r., kiedy to 
została zlikwidowana, a w jej miejsce powołano dwie od-
rębne służby: Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz 
Agencję Wywiadu82. 
W zakończeniu należy zauważyć, że na opisywanie bezpie-
czeństwa w III Rzeczypospolitej w kontekście historycznym 
jest jeszcze za wcześnie, ponieważ jest to proces, który dzie-
je się na naszych oczach i możemy o nim mówić bardziej  
w kontekście polityki i bieżących zmian, aniżeli z perspek-
tywy choćby nieodległej przeszłości pozwalającej na obiek-
tywną ocenę. 
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Summary

State security from a historical perspective
The present article discusses security issues from a historical 
perspective, as closely connected with the civilization develop-
ment. The author notices that the man as a primitive being re-
alized subconsciously that security was a base of his existence. 
He also describes beginnings of the organization and functioning 
of structures of the state security, dating back to the antiquity. 
According to the chronology he shows how the analogous situa-
tion looked like in the early medieval period, particularly in the 
Frank state. Next he analyses from a point of view of security the 
beginnings of the statehood of Poland and its development, as 
well as political transformations threatening the existence of the 
Republic of Poland, all the way to its total collapse in 1795. He 
also pays special attention to the extremely stormy and being full 
of military-political turnabouts 20th century, from an external 
and internal point of view on Polish state security. In the last 
part of the article he deals with transformations from the begin-
ning of the 21st century, which still have a direct impact on the 
security of Poland.

Tłumaczenie: Renata Cedro
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Na podstawie powyższej ustawy wydano: rozporządzenie 
Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych 
z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów i innych pojaz-
dów mechanicznych na drogach publicznych, rozporządzenie 
Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw Wewnętrznych 
w porozumieniu z Ministrem Spraw Wojskowych z dnia  
27 stycznia 1928 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na dro-
gach publicznych oraz rozporządzenie Ministrów Komunika-
cji, Spraw Wewnętrznych i Spraw Wojskowych wydane w po-
rozumieniu z Ministrem Opieki Społecznej z dnia 27 paździer-
nika 1937 r. o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach 
publicznych. Analiza powyższych aktów prawnych pozwala 
na pogłębienie wiedzy na temat problematyki uregulowania 
ówczesnego bezpieczeństwa ruchu drogowego.
Opracowanie podzielono na dwie części: w pierwszej opisa-
ny został rozwój motoryzacji w odrodzonej Polsce (1918–39), 

natomiast w drugiej przedstawiono zmieniający się stan praw-
ny z uwzględnieniem aspektów użytkowania pojazdów me-
chanicznych, warunków technicznych oraz uprawnień kieru-
jących w II RP. 

ROZWÓJ MOTORYZACJI W ODRODZONEJ  
RZECZYPOSPOLITEJ (1918–1939)

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. prywat-
nych pojazdów praktycznie nie było, co wynikało z zaboru po-
jazdów przez okupantów podczas I wojny światowej. Samocho-
dami dysponowało głównie Wojsko Polskie. Były one pozyska-
ne jako zdobycz wojenna, a także zakup z innych wojsk. Armia 
polska sprzedawała auta prywatnym właścicielom z demobilu. 

Zakład Służby Kryminalnej CSP

mł. asp. Kamil Kosik

Zasady i zakres obowiązywania pierwszego „kodeksu drogowego”, tj. ustawy z dnia 7 października 1921 r.  
o przepisach porządkowych na drogach publicznych1 oraz aktów wykonawczych w II RP dotyczących pojaz-
dów mechanicznych, były odmienne od obecnie obowiązujących przepisów prawa ruchu drogowego. 

Ulica Marszałkowska w Warszawie, 1926–1934. Fragment ulicy w kierunku Dworca Głównego. 
Widoczne tramwaje linii „M”, „O” i „P” oraz samochody osobowe. Źródło: NAC sygn. 1-U-6755-3.
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Pod koniec 1918 r. powstały 
Centralne Warsztaty Samo-
chodowe (CWS), gdzie były 
remontowane samochody ode-
brane okupantom, zakupione 
przez wojsko lub z demobilu. 
W 1928 r. utworzono Państwo-
we Zakłady Inżynierii (PZInż), 
do których włączono CWS. 
W 1931 r. powstał Fundusz 
Drogowy2, który wprowadzał 
podatek od pojazdów mecha-
nicznych, a środki uzyskane  
z Funduszu przeznaczano na 
budowę i modernizację dróg 
publicznych, przez co znacząco 
wzrósł koszt utrzymania auta. 
Kluczowym momentem dla 
rozwoju polskiego przemysłu 
motoryzacyjnego było wyku-
pienie licencji Fiata w 1932 r. 
Od tego momentu zmieniła się 
polityka celna państwa celem 
ochrony rodzimej produkcji. 
W następnych latach wprowadzono ulgi podatkowe dla posia-
daczy krajowych pojazdów mechanicznych, które miały zna-
czenie militarne i w przypadku zagrożenia wojną przechodziły 
na stan wojska. Okres międzywojenny sprzyjał rozwojowi dzia-
łalności Automobilklubu Polskiego, którego początki sięgają 
czasów Polski rozbiorowej (1909 r.) i wojewódzkich automo-
bilklubów. Liczba prywatnych samochodów w 1923 r. wyno-
siła 4242, były to przede wszystkim pojazdy marki Ford, Fiat, 
Dodge, Opel, czyli auta wykorzystywane w działaniach podczas  
I wojny światowej. Liczba ta stale wzrastała i w 1925 r. w Polsce 
było 9789 zarejestrowanych samochodów, natomiast w 1939 r.  
już 41 9483 (stan na dzień 1 stycznia). Z uwagi na bardzo dy-
namiczny rozwój motoryzacji, możliwości techniczne oraz 
technologiczne w odradzającej się II RP, należało wprowadzić 
uregulowania prawne dotyczące pojazdów mechanicznych. 

WYBRANE PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA 
RUCHU DROGOWEGO W II RP

Rozwój motoryzacji w okresie międzywojennym spowodował 
wprowadzenie pierwszej ustawy z dnia 7 października 1921 r. 
o przepisach porządkowych na drogach publicznych, w której 
zawarto przepisy prawne wprowadzające do zasad użytkowa-
nia pojazdów. Artykuły 5, 6 i 26 zapowiadały regulacje doty-
czące: prędkości, znaków drogowych, transportu materiałów 
niebezpiecznych oraz zasad ruchu po drogach publicznych.
Rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Ministra Spraw 
Wewnętrznych z dnia 6 lipca 1922 r. o ruchu samochodów  
i innych pojazdów mechanicznych na drogach publicznych4 
po raz pierwszy określało warunki techniczne pojazdów me-
chanicznych poruszających się po drogach, a także przepisy 
odnoszące się do szeroko rozumianego bezpieczeństwa ludzi. 
Wprowadzono pojęcie pojazdów mechanicznych, tj.: ,,wszyst-
kie pojazdy, służące do przewozu osób lub ciężarów, a poru-
szanych siłą mechaniczną”5. Pojazdy dopuszczone do ruchu 

powinny posiadać urządzenia poprawiające bezpieczeństwo 
użytkowników oraz osób postronnych. Podstawowym ele-
mentem był „silny i niezawodnie działający kierownik, umoż-
liwiający pewne i łatwe mijanie oraz skręcanie pod kątem 
możliwie największym”6. 
Niezbędnymi elementami były również dwa niezależne ha-
mulce, dwa sygnały dźwiękowe, dwie bezbarwne latarnie 
oraz urządzenie zabezpieczające pojazd przed uruchomieniem 
przez osoby niepowołane. Wszystkie pojazdy mechaniczne, 
rozwijające prędkość powyżej 20 km/h, musiały być zaopa-
trzone przynajmniej w jeden reflektor oświetlający drogę na 
odległość co najmniej 100 m. Powyższe rozporządzenie okre-
ślało również przepisy dotyczące rejestracji i dopuszczenia 
pojazdów do ruchu.
Ponadto uregulowano przepisy dotyczące kierowców: ,,do 
samodzielnego prowadzenia pojazdów mechanicznych na 
drogach publicznych mogą być dopuszczone tylko te oso-
by, które uzyskały na to pozwolenie Urzędu wojewódzkiego 
(Okręgowej Dyrekcji robót Publicznych)’’7. Kandydaci na 
kierowców musieli spełniać odpowiednie warunki, m.in.: 
ukończyć 18 lat, biegle czytać i pisać po polsku, nie mieć 
chorób i wad uniemożliwiających prowadzenie pojazdu i, co 
najciekawsze, nie podlegać nałogom, obniżającym ich war-
tość fizyczną i moralną8. Po spełnieniu wszystkich warun-
ków należało zdać egzamin przed komisją egzaminacyjną 
powołaną przez wojewodę.
Wprowadzono wiele uregulowań związanych z bezpieczeń-
stwem ruchu drogowego. Przepisy odnoszące się do pręd-
kości zostały dokładnie określone, tj. w miejscowościach 
zabudowanych samochody osobowe nie mogły przekraczać 
25 km/h, natomiast ciężarowe ‒ 15 km/h, ponadto należa-
ło dostosować prędkość tak, aby nie zagrażać bezpieczeń-
stwu na drodze. Zapisano regulację odnośnie do ruchu pra-
wostronnego oraz określono prawidłowy sposób manewru 
wyprzedzania, omijania i sygnalizowania. W jasny sposób 
sformułowano zapis aktualny do dnia dzisiejszego: „Jeże-
li przytrafi się nieszczęśliwy wypadek, wywołany przez 
pojazd mechaniczny, jadący winni zatrzymać się i przyjść  

Centralne Warsztaty Samochodowe w Warszawie  
– widok na hale obrabiarek. Źródło: NAC sygn. 1-G-1619.
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z pomocą ofiarom wypadku”9. Uregulowano kwestie ruchu 
zagranicznego pojazdów mechanicznych oraz określono od-
powiedzialność karną sprawców niestosujących się do roz-
porządzenia. Powierzono czuwanie nad bezpieczeństwem  
i przestrzeganiem przepisów organom Policji Państwowej 
oraz upoważnionym do tego urzędom państwowym.
Kolejne rozporządzenie Ministra Robót Publicznych i Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych w porozumieniu z Ministrem 
Spraw Wojskowych z dnia 27 stycznia 1928 r. o ruchu po-
jazdów mechanicznych na drogach publicznych10 usystema-
tyzowało przepisy wykonawcze do art. 6 i 26 ustawy z 1921 r.  
Zmieniono pojęcie pojazdu mechanicznego, wprowadzono 
pojęcie autobusu, czyli pojazdu przeznaczonego do przewo-
żenia ośmiu lub większej ilości osób11. Rozszerzono zapisy 
dotyczące obowiązkowego wyposażenia pojazdu ‒ m.in.:  
„w urządzenie usuwające hałaśliwy wydmuch gazów”12, do-
datkowe oświetlenie pojazdów oraz lusterko boczne. Wpro-
wadzono dowody rejestracyjne jako jeden z warunków 
dopuszczenia pojazdów do ruchu. Doprecyzowano zapis 
dotyczący zdarzenia drogowego wskazujący sposób postę-
powania: „kierowca pojazdu, który spowodował wypadek  
z ludźmi, powinien niezwłocznie zatrzymać pojazd i przyjść  
z pomocą ofiarom wypadku”13.
Powyższe rozporządzenie po raz pierwszy zabraniało kierow-
cy „prowadzić pojazd, będąc w stanie nietrzeźwym”14. Nakła-
dało obowiązek dbania o pojazd oraz jego stan techniczny oraz 
posiadania wymaganych dokumentów (pozwolenia na prowa-
dzenie i dowodu rejestracyjnego). Zmieniono kryteria dla kan-
dydatów na kierowców, wymagano jedynie rozumienia języka 
polskiego i umiejętności czytania po polsku w takim stopniu, 
aby móc orientować się w warunkach ruchu drogowego15 oraz 
obniżono wiek uprawnionych do prowadzenia motocykli do 
16 lat. Za ciekawostkę należy uznać zapisy działu szóstego 
rozporządzenia na temat pozwoleń i zakazów dotyczących 
wyścigów pojazdów po drogach publicznych.

Ostatnie rozporządzenie Ministrów Komunikacji, Spraw We-
wnętrznych i Spraw Wojskowych wydane w porozumieniu  
z Ministrem Opieki Społecznej z dnia 27 października 1937 r. 
o ruchu pojazdów mechanicznych na drogach publicznych16 

wprowadzało wiele nowych uregulowań oraz doprecyzowało 
wcześniejsze przepisy. W niezmienionej formie pozostawiono 
definicję pojęcia pojazdu mechanicznego, jako novum pojawiło 
się pojęcie trolejbusu: „pojazd nie biegnący po szynach, a zasila-
ny prądem elektrycznym z sieci (troleybus), uważa się za pojazd 
mechaniczny”17, ponadto w definicji pojęcia autobusu zmniej-
szono liczbę przewożonych podróżnych na siedem lub więcej. 
Rozszerzono także zakres wyposażenia pojazdów w przyrządy 
i urządzenia, które w znaczącym stopniu wpływały na bezpie-
czeństwo ruchu drogowego. Nałożono obowiązek posiadania 
m.in.: mocnego mechanizmu kierowniczego, oświetlenia po-
prawiającego widoczność i bezpieczeństwo, np.: „dwóch kie-
runkowskazów ze światłem czerwonym lub pomarańczowym, 
wprawianych w ruch przez kierowcę, wystających w chwili 
działania z dwóch boków na zewnątrz tak, aby były widoczne  
z przodu i z tyłu pojazdu i zmieniały obrys pojazdu”18. Rozdział 
drugi rozporządzenia z 1937 r. wprowadzał dodatkowe warunki 

Skrzyżowanie Alej Jerozolimskich z ul. Marszałkowską w Warszawie, 1933 r. 
Widok ogólny. Widoczne tramwaje. Źródło: NAC sygn. 1-U-6678

Otwarcie linii trolejbusowej w Poznaniu, 12.02.1930 r.  
Źródło: NAC sygn. 1-G-4046-3.
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techniczne dla autobusów przeznaczonych do przewozu zarob-
kowego osób. Wszystkie unormowania prawne tego rozdziału 
służyły poprawie warunków transportu dla osób korzystających 
z pojazdów („urządzenia do należytego przewietrzania wnętrza 
autobusu”19) oraz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa podró-
żujących (dwie gaśnice, apteczkę doraźnej pomocy, szyby ze 
szkła nie rozpryskującego się20). 
Podobna sytuacja miała miejsce w nowelizacji powyższego 
rozporządzenia dotyczącej przepisów dopuszczających pojazdy 
mechaniczne do ruchu na drogach publicznych, wprowadzającej 
obowiązek badań technicznych i terminy ich przeprowadzania.
Duża zmiana zaszła w zakresie przepisów dotyczących po-
zwoleń na prowadzenie pojazdów mechanicznych. Wprowa-
dzono podział na dwa rodzaje kierowców: niezawodowych 
(amatorów) i zawodowych. Pozwolenie mogło być udzielone: 
„a) kierowcy niezawodowemu – na prowadzenie pojazdów 

mechanicznych, nie przeznaczonych do zarobkowych 
przewozów,

b) kierowcy zawodowemu – na prowadzenie wszelkich po-
jazdów mechanicznych”21. 

Kierowca niezawodowy mógł ubiegać się o wydanie pozwole-
nia po ukończeniu 16 lat i musiał znać język polski w stopniu 
pozwalającym na orientację w warunkach ruchu. Natomiast 
kierowca zawodowy – pod warunkiem, że ukończył 21 lat 
oraz umiał biegle mówić i czytać po polsku.
Złagodzono przepisy dotyczące prędkości: „szybkość pojaz-
du mechanicznego powinna być taka, aby kierowca panował  
w każdej okoliczności nad pojazdem”22. Wprowadzono po-
jęcie zachowania szczególnej ostrożności i zobligowano kie-
rowców do jej zachowania w następujących sytuacjach: „zbli-
żając się do przejazdu kolejowego, na skrzyżowaniach, na 
odcinkach oznakowanych dróg przy przejściach przez jezdnię, 
przed przystankami, w razie przejazdu przez chodnik, przy 

mijaniu lub wyprzedzania pochodów lub oddziałów wojsko-
wych, w innych przypadkach, gdy bezpieczeństwo ruchu tego 
wymagało”23. Dodatkowo doprecyzowano obowiązki w razie 
wystąpienia zdarzenia drogowego: „kierowca pojazdu mecha-
nicznego w razie wypadku z ludźmi powinien niezwłocznie 
udzielić pomocy ofiarom wypadku oraz zameldować o tym 
najbliższemu posterunkowi policji”24.

PODSUMOWANIE

Analiza aktów prawnych regulujących zasady użytkowania 
pojazdów mechanicznych w II RP pokazuje, że wprowadzane 
przepisy stale zmieniano w miarę rozwoju motoryzacji. Kolejne 
nowelizacje przepisów miały na celu ochronę rodzimego prze-
mysłu motoryzacyjnego oraz służyły poprawie bezpieczeństwa 
na drogach publicznych. Część  przytaczanych przepisów obo-
wiązuje w obecnej ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo  
o ruchu drogowym25. 

1 Dz. U. R.P. Nr 89, poz. 656.
2 Ustawa z dnia 3 lutego 1931 r. o Państwowym Funduszu Drogowym  

(Dz. U. R.P. Nr 16, poz. 81).
3 Rocznik statystyki Rzeczypospolitej Polskiej 1930, GUS, Warszawa 1930, 

s. 137; Mały Rocznik Statystyczny Polski: wrzesień 1939 – czerwiec 1941, 
GUS, Warszawa 1990, s. 90.

4 Dz. U. R.P. Nr 65, poz. 587. Rozporządzenie obowiązywało do 28 kwietnia 
1928 r.

5 Tamże, § 1.
6 Tamże, § 6, lit. a.
7 Tamże, § 24.
8 Tamże, § 24, lit. a–d.
9 Tamże, § 33.
10 Dz. U. R.P. Nr 41, poz. 396.
11 Tamże, § 1, pkt 3.
12 Tamże, § 5, lit. c.
13 Tamże, § 49.
14 Tamże, § 51, lit. a.
15 Tamże, § 58, lit. c.
16 Dz. U. R.P. Nr 85, poz. 616. Rozporządzenie obowiązywało do 31 marca 

1963 r.
17 Tamże, § 1, pkt 2.
18 Tamże, § 9, pkt 1, lit. k.
19 Tamże, § 15, pkt 1, lit. j.
20 Tamże, § 15, pkt 1, lit. a, d, l.
21 Tamże, § 39, pkt 3, lit. a, b.
22 Tamże, § 54, pkt 1.
23 Tamże, § 55, lit. a–g.
24 Tamże, § 66.
25 Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.

Summary

Formal aspects of using motor vehicles in the II Republic  
of Poland

The purpose of this article is to present formal aspects of using 
motor vehicles in the II Republic of Poland, as well as to show 
changing provisions connected with the development of the au-
tomotive industry in Poland. The article contains the synthet-
ic description of the development of the automotive industry 
in the years 1918-1939 and the analysis of chosen regulations 
concerning the road safety in the above mentioned period, with 
particular reference to duties imposed on owners and drivers.

Tłumaczenie: Renata Cedro

Samochodowy wyścig w Katowicach zorganizowany przez 
Śląski Klub Automobilowy. Jedyna kobieta biorąca udział 
w wyścigu – E. Stałowska – w samochodzie Dodge.  
Źródło: NAC sygn. 1-S-2825-2.

XI Międzynarodowy Rajd Automobilklubu Polski. 
Uczestnik rajdu w samochodzie BMW 320.  
Źródło: NAC sygn. 1-M-1643-18
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1. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OSÓB DOROSŁYCH  
JAKO UCZNIÓW 
Proces zdobywania wiedzy dzieli się na trzy grupy aktywności po-
znawczej. Są to1:
•	 określanie celu uczenia się, 
•	 uaktywnianie oraz wdrażanie określonych strategii poznawczych, 
•	wykorzystywanie zróżnicowanych strategii kontrolnych.
Ze względu na to, że wyróżnia się trzy etapy rozwoju człowieka do-
rosłego, każdy z nich wyróżnia się odmiennymi poziomami przy-
swojenia i stosowania wiedzy. 

PIERWSZY ETAP to wczesna dorosłość (od 20 do 30–40 lat), ce-
chuje się najwyższym poziomem i możliwościami przyswajania 
wiedzy oraz dużym relatywizmem zachodzącym w myśleniu. 

KOLEJNY ETAP to okres od 30–40 do 50–60 lat. W tym wie-
ku większość umiejętności intelektualnych utrzymuje się na 
względnie ustabilizowanym poziomie. Systematycznie jednak 
obniża się prędkość ich przetwarzania (choć ma to jeszcze wy-
miar indywidualny). 

OSTATNI ETAP późna dorosłość (55–66 lat) cechuje się znacz-
nym spadkiem inteligencji płynnej (wrodzonej genetycznie), 
przy utrzymywaniu się na tym samym poziomie (lub nieznacz-
nie wyższym) inteligencji społecznej2. 

Zróżnicowanie to powoduje, że każda osoba dorosła charakteryzu-
je się odmiennymi możliwościami oraz tempem uczenia się. Zwy-

kle oddziałuje na to dotychczasowy styl życia, doświadczenia oraz 
posiadane zdolności lub wcześniejsza edukacja3.
Należy podkreślić, że każda osoba dorosła traktuje cały proces ucze-
nia się głównie jako wyzwanie oraz uczy się o wiele łatwiej, kiedy ma 
dokładnie określony cel, czuje się bezpiecznie, a także ma świado-
mość tego, że może wpływać na cały przebieg procesu uczenia się4. 
Jednocześnie ważne jest, aby nowa wiedza mogła nawiązywać 
głównie do znanych obszarów oraz do znanych pojęć, oraz by do-
rosły mógł uczyć się we własnym tempie przy preferowanym stylu 
uczenia się. Dodatkowo musi widzieć korzyści wynikające z przy-
swajanej wiedzy5.
Zasady, które obowiązują w przypadku nauczania osób dorosłych, to6:
•	 wpływ dotychczasowych doświadczeń na proces uczenia się,
•	 autorytet oraz odpowiedni poziom wiarygodności osoby, która 

prowadzi zajęcia, 
•	 zaangażowanie w cały proces uczenia się.
O systemie nauczania i wartościach istotnych dla osób dorosłych 
w procesie edukacji doskonale świadczy cytat: „Podstawowym źró-
dłem wiedzy dla ludzi dorosłych nie jest przeczytana lektura czy 
zaobserwowana sytuacja, ale doświadczenie związane z wyko-
nywaną pracą. Realizacja zawodowych czynności uczy więcej niż 
informacje, jak pracować, a podejmowanie codziennych obowiąz-
ków dostarcza wiedzy o tym, jak być skutecznym”7.
Chcąc sprawić, by dorośli uczyli się szybciej, należy poznać prefe-
rowane przez nich style uczenia się. W ten sposób dużo łatwiej jest 
dopasować metody nauczania i przygotować program, który w ich 
przekonaniu będzie najbardziej atrakcyjny. 

WYBRANE ASPEKTY METODYKI 
NAUCZANIA OSÓB DOROSŁYCH

nadkom. Katarzyna Bakalarczyk-Burakowska 
Zakład Doradztwa Dydaktycznego i Psychologii CSP

PORADNIK  
NAUCZYCIELA POLICYJNEGO

Osoby dorosłe coraz częściej decydują się na kontynuowanie nauki. Starają się regularnie podejmować 
kształcenie w zakresie podnoszenia kompetencji czy też przekwalifikowania się. Zwykle jest to motywo-
wane potrzebą dostosowywania się do zmieniających się uwarunkowań i zwiększającej się konkuren-
cji na rynku pracy. W niniejszym artykule wskazano najważniejsze metod kształcenia osób dorosłych  
– zarówno metod tradycyjnych, jak i nowoczesnych. Artykuł został przygotowany w oparciu o dostępną 
literaturę przedmiotu oraz publikacje ukazujące się w pismach specjalistycznych.



              

                     

69

Style te zostały przedstawione w poniższej tabeli. Wyszczególniono 
tutaj zarówno wady, jak i zalety każdego z podejść.

Tabela 1. Wady i zalety poszczególnych stylów uczenia się.

STYL  
UCZENIA SIĘ ZALETY WADY

EM
PI

RY
K

angażowanie się  
w nowe 
doświadczenia,
otwartość, chęć 
działania, inicjowanie 
zmian, skuteczność  
i szybkość działania,
podejście: wszystkiego 
spróbować

nadmierna skłonność 
do ryzyka, działanie bez 
przemyślenia, przesadna 
niechęć do samodzielnej 
pracy, znużenie przy 
wdrażaniu projektów,
słaba umiejętność 
konsolidacji

KO
NT

EM
PL

AT
OR

skrupulatność  
i metodyczne 
podejście,
działanie poprzedzone 
gruntownym 
przemyśleniem, 
umiejętność słuchania  
i przyswajania 
informacji

wycofanie i obserwacja,
powolne podejmowanie 
decyzji, nadmierna 
ostrożność, unikanie 
ryzyka,
znikoma asertywność

TE
OR

ET
YK

logiczne myślenie, 
racjonalizm  
i obiektywizm,
poszukiwanie  
związków 
przyczynowo- 
-skutkowych,
skłonność do 
perfekcjonizmu 
i porządkowania 
wszystkiego,  
analityczne podejście

ograniczenie w myśleniu 
poziomym, niska tolerancja 
niepewności, nieporządku, 
niejasności, niska 
tolerancja subiektywizmu 
i intuicji,
presja konieczności 
wykonania pracy

PR
AG

M
AT

YK

zainteresowanie 
praktycznym 
wykorzystaniem 
wiedzy,
pragmatyzm, realizm,
nastawienie 
techniczne,
przechodzenie wprost 
do sedna

odrzucanie wszystkiego  
bez oczywistej  
praktycznej aplikacji,  
brak zainteresowania teorią 
i podstawowymi zasadami,
orientacja na zadania,
a nie na osobę,
niecierpliwość,
wybieranie pierwszego 
korzystnego rozwiązania

Źródło: K. Mikołajczyk, Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć 
trener o specyfice kształcenia uczestników szkolenia.

W przypadku nauczania osób dorosłych należy mieć świadomość 
tego, jakie bariery pojawiają się tutaj najczęściej. 
Zalicza się do nich8:
•	 brak pewności siebie,
•	 nadmierna duma, 
•	 opór oraz brak odpowiedniej motywacji, 
•	 zaniżone czy też zawyżone wyobrażenie na swój temat, 
•	 odczuwana presja, 
•	 ukierunkowanie na uczenie się.

Wszystko to powoduje, że dorośli muszą mieć świadomość tego, 
po co chcą się uczyć i jakie korzyści będą mogli z tego uzyskać. 
Zwykle podchodzą oni do uczenia się jak do rozwiązywania pro-
blemów, a uczą się najlepiej wówczas, gdy temat nauczania ma dla 
nich konkretną wartość bezpośrednią9.

2. METODYKA NAUCZANIA  
W UJĘCIU TEORETYCZNYM 
Zdaniem C. Plewki metodyka nauczania jest działem dydaktyki 
szczegółowej, który specjalizuje się w poszukiwaniu skutecznych 
sposobów nauczania wybranego przedmiotu. Realizowane jest 
to przez analizę określonych celów, treści, jak również metod i po-
szczególnych form organizacyjnych. To dyscyplina praktyczna, któ-
ra zajmuje się przyjętymi metodami nauczania określonych treści10. 
Natomiast według E. Czerwonki metodyka zwykle jest kojarzona  
z kształceniem. Stanowi dział dydaktyki skoncentrowany na poszu-
kiwaniu oraz charakteryzowaniu skutecznych sposobów nauczania 
wybranego przedmiotu przez analizowanie konkretnych celów, tre-
ści czy metod i określonych form organizacyjnych kształcenia11.
Metody szkolenia to systematyczne oraz świadome wykorzysty-
wanie zróżnicowanych sposobów pracy, które mają na celu przede 
wszystkim12: skuteczne przekazywanie określonych wiadomości, 
wykształcenie w odbiorcach określonych poglądów czy postaw lub 
umiejętności i kompetencji, rozwijanie zainteresowań. Dodatkowo 
również pomagają we wdrożeniu uczestników zajęć do tego, by sa-
modzielnie pozyskiwali wiedzę. Niezbędnym warunkiem uczenia 
się dorosłych jest bowiem nie pouczanie czy przekazywanie go-
towych odpowiedzi, ale wspieranie w odkrywaniu wewnętrznych 
zasobów przypisywanych każdemu człowiekowi13.

Specyfika nauczania osób dorosłych opiera się na kilku klu-
czowych zasadach ustalonych przez M. Knowlesa14. 

ZALICZA SIĘ DO NICH15:

•	 PRZEKONANIA DOTYCZĄCE OSÓB UCZĄCYCH SIĘ:

 – dorosły jest w stanie samodzielnie kierować całym proce-
sem uczenia, 

 – nauczyciel ma za zadanie wspierać cały proces generowa-
nia potrzeb edukacyjnych oraz udziela niezbędnej pomo-
cy przy ich zaspokojeniu; 

•	 DOŚWIADCZENIE OSOBY UCZĄCEJ SIĘ:

 – dorośli wnoszą odpowiednie doświadczenie życiowe, 
 – stosuje się takie metody, jak: eksperymentowanie, rozwią-

zywanie problemów czy też dyskusja; 

•	 PEŁNĄ GOTOWOŚĆ DO UCZENIA SIĘ:

 – dorosły uczy się tego, co w jego przekonaniu będzie mu 
potrzebne, 

 – najważniejszą motywacją jest chęć nauczenia się tego, co 
pomoże funkcjonować w nowych realiach, 

 – organizowanie nauczania – zaspokojenie potrzeb osób 
uczących się;

•	 PODEJŚCIE DO NAUKI:

 – dorośli uczą się po to, aby ciągle rozwijać swoje kompetencje, 
 – szukają szansy na rozwój oraz na przedstawienie swojego 

potencjału. 
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W podejmowaniu pracy edukacyjnej z osobami dorosłymi waż-
ne jest nie tylko odpowiednie planowanie przez instruktora, lecz 
także późniejsze zaangażowanie uczestników w cały proces. W ten 
sposób mają oni świadomość tego, że mogą wpływać na program 
edukacji i są odpowiedzialni za jej efekty. 
Zadaniem osoby prowadzącej zajęcia jest przeprowadzenie zajęć 
w sposób metodyczny tzn. określenie celu oraz metodyki naucza-
nia opierającej się o rozpoznane możliwości czy też ograniczeń 
oraz zdolności i zainteresowań. Nauczyciel musi również ustalić 
treści kształcenia oraz wykorzystywane metody realizowania po-
szczególnych celów, a także środki dydaktyczne16.
W odniesieniu do metod nauczania można wyróżnić podejście pe-
dagogiczne oraz andragogiczne.

Tabela 2. Podejście do metod nauczania. 

ELEMENT PODEJŚCIE 
PEDAGOGICZNE

PODEJŚCIE  
ANDRAGOGICZNE

przygotowanie 
ucznia

minimalne

zapewnienie niezbędnych 
informacji, pomoc 
w sformułowaniu 
realistycznych oczekiwań, 
inicjowanie do namysłu  
nad treściami kształcenia

atmosfera
formalne, 

ukierunkowane  
na nauczyciela

zaufanie, obustronny 
szacunek, nieformalne, 
współdziałanie, wsparcie, 
autentyzm

planowanie

przez nauczyciela

wspólne planowanie  
przez ucznia i nauczyciela

diagnozowanie 
potrzeb

wspólne szacowanie

wyznaczenie 
celów

obustronne negocjacje

tworzenie planu 
uczenia się

tworzenie w całości,
skupienie się  

na treści

sekwencyjne, w zależności 
od gotowości ucznia,  
w całości skoncentrowane 
na problemie

metody  
i techniki

skupienie się  
na przekazie

skupienie  
na poszukiwaniach

Źródło: J. Woźniak, Specyfika uczenia się dorosłych, https://bozena-
belcar.weebly.com/uploads/4/4/7/1/44710589/specyfika_ucze-
nia_si%C4%98_doros%C5%81ych.pdf.

Tabela nr 2 wskazuje, że podejście pedagogiczne skupia się na 
nauczycielu oraz na samym procesie nauczania, natomiast podej-
ście andragogiczne nastawione jest głównie na słuchacza oraz na 
jego potrzeby. 
Wybór metod oraz technik nauczania nie może cechować się przy-
padkowością. Powinny one stanowić gwarancję skutecznego prze-
kazywania wiedzy, a także zwiększania poziomu zainteresowania  
i zaangażowania uczestników zajęć w ich przebieg.
Zdaniem A. Kozaka wybór ten uzależniony jest od takich czynni-
ków, jak17:
•	 przyjęty cel szkolenia, 
•	 umiejętności, preferencje i dotychczasowe doświadczenie oso-

by szkolącej, 

•	 indywidualne preferencje poszczególnych uczestników, 
•	 czas trwania szkolenia, 
•	 bieżący poziom uwagi oraz ogólnego zaangażowania wszyst-

kich uczestników, 
•	 przyjmowane przez uczestników postawy,
•	wielkość grupy, 
•	 dostępne narzędzia pomocnicze.
Zazwyczaj wyróżnia się podejście tradycyjne, które ukierunkowane 
jest na pozyskiwanie określonej wiedzy teoretycznej oraz na bar-
dziej jednostronny przekaz. W tym przypadku to osoba prowadzą-
ca zajęcia i stosowane materiały dydaktyczne stanowią kluczowe 
źródło wiedzy, a uczestnik to bierny odbiorca. 
Coraz częściej zastosowanie znajduje podejście aktywizujące, gdzie 
najważniejsza jest osoba zdobywająca wiedzę oraz cały jej proces 
uczenia się. Zadaniem prowadzącego jest kreowanie umiejętności 
samodzielnego myślenia oraz tego, jak zadawać pytania, jak znaleźć 
odpowiedzi. Jest to swoiste połączenie teorii i praktyki, z naciskiem 
na praktykę. Uczestnicy mają tutaj duży wpływ na to, czego chcą się 
w danym momencie nauczyć18.

3. METODY NAUCZANIA 
Metody nauczania według W. Okonia to przede wszystkim celowe oraz 
regularnie stosowane metody pracy nauczyciela z uczniem. Pozwalają 
one na to, by uczeń opanował wiedzę oraz kluczowe umiejętności po-
sługiwania się nią w praktyce. Umożliwiają kształtowanie zdolności oraz 
zróżnicowanych kompetencji przypisanych poszczególnym uczniom19. 
Zdaniem F. Szloska metody mogą być podzielone na podające, proble-
mowe i eksponujące czy też programowane i praktyczne. Jest to zatem 
sposób postępowania pozwalający na pozyskiwanie wiadomości oraz 
umiejętności. Można go systematycznie powtarzać20.
Nie ma jednej, konkretnej metody nauczania, która byłaby dobra dla 
wybranej grupy odbiorców. Ważne jest zatem nieustanne modyfikowa-
nie metod, tak aby spełniały oczekiwania poszczególnych słuchaczy21.
Zwykle w procesie nauczania dominują metody tradycyjne (wykła-
dy, praca z materiałami). Sporadycznie stosuje się również metody 
aktywizujące, w tym m.in. dyskusje, odgrywanie ról itp. Na schema-
cie nr 1 (s. 71) przedstawiono poziom zależności między wybranym 
etapem uczenia się a przyjętą metodą nauczania.
Jedną z metod nauczania jest uczenie się przez doświadczenie. 
Podstawową zasadą w tym przypadku jest wprowadzanie nowych 
treści, które zostaną przyswojone jedynie w przypadku, kiedy będą 
się odnosić do dotychczasowych doświadczeń22.
Obowiązujący cykl uczenia się poprzez doświadczenie został przed-
stawiony na schemacie nr 2 (s. 71).
Na powyższym schemacie wskazano, że konkretne doświadczenie 
stanowi wyłącznie określony punkt wyjścia. Osoba ucząca się musi tę 
wiedzę odpowiednio przeanalizować i wyciągnąć z niej odpowiednie 
wnioski, dotyczące tego, co było w niej dobre, a co złe i jakie są przy-
czyny takiego postrzegania konkretnych zdarzeń. W dalszej kolejności 
należy ustalić, jak w przyszłości można zachować się w identycznych 
sytuacjach i jak można zastosować w tym celu pozyskaną wiedzę23. 
W tym kontekście cały proces uczenia się składa się zarówno z od-
czuwania, jak i obserwacji oraz myślenia i działania24.
Kluczowe metody pracy z grupą przedstawione zostały w ta- 
beli nr 3 (s. 72).

ZAKOŃCZENIE
Metodyka nauczania osób dorosłych, aby była skuteczna, musi od-
powiadać realiom służby lub pracy. Powinna też reagować na ocze-
kiwania, jak również potrzeby uczestników szkoleń. Tak przygoto-
wana oferta szkoleniowa będzie nie tylko ciekawa dla uczniów, ale 
również będzie odpowiadać ich potrzebom. Ważne jest, aby zajęcia 
odbywały się w komfortowej oraz przyjaznej czy też bezstresowej 
atmosferze. Wybrane metody muszą aktywnie angażować osoby 
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• wskazywanie
  możliwości • motywowanie

• „uczenie”• wspieranie

CO JEŻELI
studium
przypadku

DLACZEGO
dyskusja

CO
wykład

JAK
symulacja 
granie ról
rozwiązywanie 
problemów

KONKRETNE DOŚWIADCZENIE

GENERALIZOWANIE

ZASTOSOWANIE PRZETWARZANIE

Schemat 1. Etap uczenia się a przyjęte metody nauczania. 
Źródło: S. Filas, Jak uczyć dorosłych, „Zeszyt Metodyczny” 2017, nr 1, s. 3–10.

1.
KONKRETNE

DOŚWIADCZENIE

3.
ABSTRAKCYJNA

KONCEPTUALIZACJA

4.
AKTYWNE

EKSPERYMENTOWANIE

2.
REFLEKSYJNA
OBSERWACJA

ZRÓB COŚ 
(co się wydarzło?)

POMYŚL O TYM 
(jak to było?)

ZRÓB TO INACZEJ
(jak to wykorzystać?)

NADAJ TEMU ZNACZENIE
(dlaczego tak się stało)

Schemat 2. Cykl uczenia się przez doświadczenie.
Źródło: S. Filas, Jak uczyć dorosłych, „Zeszyt Metodyczny” 2017, nr 1, s. 13.
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uczące się. Ze względu na specyfikę podejścia osób dorosłych do 
procesu edukacji muszą to być metody atrakcyjne, które częściej 
kładą nacisk na praktykę niż na teorię. 
Istotne jest także, aby prowadzący miał świadomość tego, że w więk-
szości przypadków ma do czynienia z osobami ukierunkowanymi,  
z własnymi zainteresowaniami i potrzebami, jednocześnie nieocze-
kującymi wyłącznie poznania teorii, ale również zaznajomienia się  
z praktycznymi aspektami poszczególnych pojęć. Dlatego też nauczy-
ciel właśnie na tym elemencie powinien koncentrować się najczęściej.
Przy wyborze metod warto rozważyć możliwości, jakie oferuje po-
stęp technologiczny, a także wykorzystywać innowacyjne rozwią-
zania i narzędzia wspierające proces nauczania.

1 K. Mikołajczyk, Jak uczą się dorośli, czyli co powinien wiedzieć trener o spe-
cyfice kształcenia uczestników szkolenia, „E-Mentor” 2011, nr 2.

2 Tamże.
3 Tamże.
4 J. Woźniak, Specyfika uczenia się dorosłych, https://bozenabelcar.weebly.

com/uploads/4/4/7/1/44710589/specyfika_uczenia_si%C4%98_do-
ros%C5%81ych.pdf [dostęp: 12.09.2019 r.].

5 Tamże
6 S. Filas, Jak uczyć dorosłych, „Zeszyt Metodyczny” 2017, nr 1, s. 3–10.
7 Tamże.
8 J. Woźniak, Specyfika uczenia się dorosłych, https://bozenabelcar.weebly.

com/uploads/4/4/7/1/44710589/specyfika_uczenia_si%C4%98_do-
ros%C5%81ych.pdf [dostęp: 12.09.2019 r.].

9 Tamże.
10 C. Plewka, Metodyka nauczania teoretycznych przedmiotów zawodowych, 

Wyd. ITE, Radom 1999, s. 39-43.
11 E. Czerwonka, E. Waszkuć, Metodyka nauczania przedmiotów, Wyd. WSH, 

Kielce 2012, s. 4-8.
12 S. Filas, Jak uczyć dorosłych, nr 1, s. 3–10.
13 M. Czarnecki, Edukacja ustawiczna dorosłych, „Kwartalnik Naukowo-Me-

todyczny” 2004, nr 1, s. 22–26.
14 S. Filas, Jak uczyć dorosłych, nr 1, s. 3–10.
15 Tamże.
16 M. Kilian, Metodyka edukacji osób w starszym wieku: podstawowe wska-

zówki i zasady, „Forum Pedagogiczne” 2015, nr 1, s. 174–179.
17 A. Kozak, Metody prowadzenia szkoleń czyli niezbędnik trenera, Wyd. GWP, 

Gdańsk 2009, s. 12–16.
18 Tamże.
19 Tamże.
20 B. Dziurzyńska-Pyrsz, Specyfikacja metod prowadzenia zajęć, Wyd. UW, 

Wrocław 2011, s. 8–10.
21 A. Szafernakier-Świrko, Nauczanie dorosłych – nowe wyzwania, „Lingwi-

styka Stosowana” 2016, nr 1, s. 89–93.
22 M. Kossakowska, Szkolenia pracowników a rozwój organizacji, Wyd. OE, 

Kraków 2006, s. 57–60.
23 M. Łaguna, Przygotowanie szkolenia, czyli jak dobry początek prowadzi do 

sukcesu, Wyd. GWP, Gdańsk 2009, s. 36–40.
24 Tamże.
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Tabela 3. Przykładowe metody pracy.

METODY  
PODAWCZE  

I INSTRUKTA-
ŻOWE

METODY 
AKTYWIZUJĄCE

PRACA 
UKIERUNKOWANA  

NA PROCES

wykład,  
miniwykład, 
prelekcja ilustro-
wana slajdami

dyskusja grupowa  
i dyskusje  
w podgrupach

przygotowanie  
szkolenia wspólnie  
z uczestnikami,  
w tym stawianie celów 
szkolenia oraz przygo-
towanie się z trenerem 
i prowadzenie szko-
lenia przez samych 
uczących się

demonstracja 
umiejętności, 
standardu, 
obserwowanie 
mistrza

ćwiczenia metafo-
ryczne pokazujące 
zachodzące zjawiska

sesje dzielenia się 
wiedzą, sesje do-
brych praktyk

ćwiczenie stan-
dardu wykona-
nia zadania np. 
w miejscu pracy 
lub jako symula-
cja na szkoleniu

gry symulacyjne  
i zajęcia typu outdo-
or, czyli rozbudowane 
formy ćwiczeń meta-
forycznych

moderowane prace 
zespołów roboczych, 
różne metody prowa-
dzenia zebrań

wypełnianie 
różnego rodzaju 
testów spraw-
dzających po-
ziom wiedzy

złożone gry symula-
cyjne w sieci kompu-
terowej

wizyty studyjne  
u partnerów,  
klientów

korzystanie  
z lekcji  
e-learningo-
wych zawie-
rających testy 
wyboru

scenki, elementy 
pracy z dramą, ewen-
tualnie z zamianą ról

treningi interperso-
nalne

uczenie się  
z dokumentów  
i materiałów

ćwiczenie umiejętno-
ści i własnego stylu 
poprzez pracę  
w parach lub trójkach 
z obserwatorem

sesje informacji 
zwrotnych

– zabawy relaksujące, 
przerywniki, zajęcia  
ruchowe

prowadzenie pro-
jektów na zewnątrz 
firmy, np. o charakte-
rze społecznym

– analiza case-study 
(studia przypadków)

zadania pomiędzy 
sesjami i spotkaniami

– wykonywanie zadań  
w podgrupach, ewen-
tualnie z elementami 
rywalizacji  
lub późniejszej pre-
zentacji

Before Action Review  
i After Action Review, 
czyli analiza pracy 
zespołu przed wyko-
naniem i po wykona-
niu zadania  
lub projektu

– – coaching i mentoring

Źródło: S. Filas, Jak uczyć dorosłych, „Zeszyt Metodyczny” 2017, nr 1, s. 10.






