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WST¢P

W kolejnym - czternastym - tomie „Problemów Wspó∏czesnej Krymina-
listyki” nasi czytelnicy mogà zapoznaç si´ z pracami przede wszystkim m∏odych
naukowców. Sà wÊród nich m∏odsi pracownicy naukowi, uczestnicy seminarium
doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, a tak˝e studenci z pasjà naukowà. Ho∏dujàc tradycji tej 
publikacji, zamieszczamy teksty przygotowane przez Kole˝anki i Kolegów 
z ró˝nych oÊrodków uniwersyteckich, naukowców, ekspertów i sympatyków
kryminalistyki. Sà w tym tomie tak˝e wybrane wystàpienia uczestników 
V Sympozjum Kryminalistycznego Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
zorganizowanego w maju 2009 roku w Ciechocinku. 

Jak zwykle poruszana problematyka dotyczy bardzo szerokiego spektrum
zagadnieƒ z zakresu procesu karnego i kryminalistyki, dlatego przyj´liÊmy
zwyczajowà zasad´ prezentacji tekstów w porzàdku alfabetycznym nazwisk
Autorów i bez ingerencji merytorycznej w otrzymane teksty. Od kilkunastu lat
wyznajemy bowiem zasad´, ˝e w „Problemach Wspó∏czesnej Kryminalistyki”
Autorzy przedstawiajà w∏asne poglàdy i stanowiska, bez poprawek meryto-
rycznych ze strony redaktorów wydania.

˚yczymy mi∏ej lektury i zapraszamy do publikacji na naszych ∏amach.

prof. dr hab. Ewa Gru za



.
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...A kiedy przyjdzie godzina rozstania, 
Popatrzmy sobie w oczy d∏ugo, d∏ugo,
I bez jednego s∏owa po˝egnania,
Idêmy - ja w jednà stron´, a ty w drugà… 

A kiedy przyjdzie... Tadeusz Boy-˚eleƒski

Ostatnie miesiàce ubieg∏ego roku dla Kole˝anek i Kolegów z Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego to czas przykrych i bolesnych po˝egnaƒ. 
Z naszego grona odeszli na wieczny spoczynek dwaj nasi Koledzy: Wies∏aw
P´ciak i Tadeusz Powàzka. Obie te Êmierci by∏y zaskoczeniem, czymÊ nag∏ym,
trudnym do uwierzenia i zaakceptowania.

Wies∏aw P´ciak (1954  - 2009)
Wiesiek by∏ ekspertem badaƒ dokumentów i by∏ym
prezesem warszawskiego oddzia∏u PTK. Z ogromnà
pasjà potrafi∏ opowiadaç o swojej pracy, kolejnych
pomys∏ach na usprawnianie metod badawczych 
w ekspertyzie dokumentów. Dla niego praca i nauka
stanowi∏y jednoÊç. Zawsze pe∏en energii, zapa∏u 
i uÊmiechu. Zabrak∏o Mu czasu na zrealizowanie jed-
nego z marzeƒ – napisania pracy doktorskiej 
z kryminalistyki. 
Odszed∏ po nag∏ej i niespodziewanej chorobie.

Tadeusz Powàzka (1948  - 2009)
Tadeusz by∏ ekspertem z zakresu rekonstrukcji
wypadków drogowych. W swojej pracy zawodowej
∏àczy∏ wykszta∏cenie in˝ynierskie z zainteresowa-
niami motoryzacjà. Zawsze aktywny uczestnik sym-
pozjów kryminalistycznych, zw∏aszcza ekspertów
kryminalistyki ds. wypadków drogowych.
Tadziu, zapami´tamy Ci´ jako pe∏nego ˝ycia, humoru,
skorego do ˝artów wspania∏ego Koleg´.  

Pozostaniecie na zawsze w naszej pami´ci.

Kole˝anki i Koledzy
z Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

WSPOMNIENIA
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1 Wypowiedê by∏ego Komendanta Sto∏ecznego Policji - nadinspektora Ryszarda
Siewierskiego – wkrótce  po uzyskaniu przez Laboratorium Kryminalistyczne Komendy
Sto∏ecznej Policji w 2005 r. certyfikatu akredytacji, zgodnie z normà PN-EN ISO/IEC 17025.

Tomasz Bednarek

AKREDYTOWAå, CZY TE˚ NIE?  OTO JEST PYTANIE.

Motto:
„Teraz wiem, ˝e opinie wydane przez to Laboratorium 

sà tak samo istotne przed sàdem w Warszawie, 
jak i przed sàdem w Genewie”1

Zmiany wspó∏czesnego Êwiata wymuszajà wr´cz nieprzerwany rozwój nauki
i techniki. W tym chocia˝by kontekÊcie z ca∏à si∏à jawi si´ problem zapewnienia
najwy˝ej jakoÊci Êwiadczonych us∏ug. Zagadnienie to staje si´ coraz bardziej
widoczne w Êrodowisku prawniczym, dla którego najistotniejsza jest wiarygod-
noÊç, a zarazem powtarzalnoÊç uzyskiwanych wyników badaƒ naukowych.
Kszta∏towanie prawid∏owych i zgodnych z rzeczywistoÊcià rozstrzygni´ç proce-
sowych wymaga mo˝liwie szybkiego, precyzyjnego i pe∏nego ustalenia stanu
faktycznego. Wzrost  skomplikowania materii dowodowej toczàcych si´ post´-
powaƒ sk∏ania do du˝o cz´stszego ni˝ wczeÊniej korzystania z pomocy fachow-
ców – z takà oto nadziejà, ˝e przedstawiane przez bieg∏ych opinie przychodzà 
z pomocà organom procesowym w obiektywnej ocenie sprawy. Permanentne
przeobra˝enia wymagajà natomiast od bieg∏ych nie tylko posiadania najwy˝szych
kwalifikacji, lecz równie˝ sta∏ego ich doskonalenia i umiej´tnoÊci wykorzystania
wyników badaƒ naukowych przygotowanych przez innych, w tym pracowników
nauki z kraju, jak i zagranicy.  Ju˝ dawno, dawno temu Sàd Najwy˝szy s∏usznie
skonstatowa∏, ˝e korzystanie  w znacznie szerszym zakresie z aktualnej wiedzy
specjalistycznej z ró˝nych dziedzin winno nale˝eç do podstawowych elementów
post´powania karnego, zw∏aszcza zaÊ post´powania dowodowego w sprawach
z∏o˝onych pod wzgl´dem faktycznym i dowodowym. Post´p wiedzy oraz rozwój
nauki w ró˝nych dziedzinach jest niewàtpliwie szybki, bardziej specjalistyczny 
i obejmuje coraz to nowe sfery ˝ycia spo∏ecznego i jednostki, jej psychiki i osobo-
woÊci oraz coraz to nowe sfery ogólnie poj´tej techniki. W zwiàzku z post´pem



2 Wyrok SN z 17.10.1979 r., sygn. akt I KR 140/79, OSNPG 1980, nr 6, poz. 86, tak˝e 
W. Przyby∏o, Postanowienie o dopuszczeniu dowodu opinii bieg∏ego w teorii i praktyce, 
III Dni Kryminalistyki Wydzia∏u Prawa i Administracji Uniwersytetu  Rzeszowskiego, 
materia∏y pokonferencyjne pod red. M. Zelka, Rzeszów 2009, s. 71 i nast.

3 Takà niew∏aÊciwà praktyk´ ju˝ dawno temu poddawano ostrej krytyce. Por. S. Kalinowski:
Bieg∏y i jego opinia, Wydawnictwo CLK KGP, Warszawa 1994, s. 71-72. 

4 T. Tomaszewski: Kwalifikacje bieg∏ych wydajàcych opinie kryminalistyczne, „Problemy
wspó∏czesnej kryminalistyki”, tom 3, red. E. Gruza i T. Tomaszewski, Warszawa 2000, s. 345
i nast., T. Wid∏a: Uwagi o przeprowadzaniu dowodu z opinii bieg∏ego, Palestra Nr 3-4, 2002, 
s. 72 i nast.,  E. Gruza: B∏´dy w opiniach bieg∏ych, „Problemy wspó∏czesnej kryminalistyki”,
tom 9, red. E. Gruza i T. Tomaszewski, Warszawa 2005, s. 17 i nast., tak˝e E. Gruza: 
O b∏´dach i ich przyczynach w opiniach bieg∏ych, w Doctrina multiplex veritas una. Ksi´ga
jubileuszowa ofiarowana profesorowi Mariuszowi Kulickiemu, Wydawnictwo UMK Toruƒ
2004, tak˝e: J. Wójcikiewicz: Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego
1993-2008, Wydawnictwo TNOiK, Toruƒ 2009, s. 251 i nast.

5 Kwestie dotyczàce bieg∏ych sàdowych reguluje rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci 
z dnia 24.01.2005 roku w sprawie bieg∏ych sàdowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133). Zgodnie 
z informacjami prasowymi Ministerstwo SprawiedliwoÊci przygotowa∏o za∏o˝enia do projektu
nowej ustawy o bieg∏ych sàdowych, która ma zreformowaç zasady powo∏ywania, pracy 
i wynagradzania bieg∏ych. Zmiana przepisów to odpowiedê na krytyczne opinie o pracy bie-
g∏ych, które nap∏ywajà do resortu. Prezesi sàdów okr´gowych zawieszà w funkcji bieg∏ych,
którzy sprzeniewierzà si´ obowiàzkom (…). Autorami tych˝e opinii sà nie tylko uczestnicy
rozpraw, ale te˝ s´dziowie.– gazetaprawna.pl – informacja z dnia 11 grudnia 2009 - stan na
20.04.2010 r.

6 Kwestie dotyczàce bieg∏ych sàdowych reguluje rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci 
z dnia 24.01.2005 roku w sprawie bieg∏ych sàdowych (Dz. U. Nr 15, poz. 133), patrz tak˝e: 
T. Tomaszewski: Stary bieg∏y w nowej szacie, Problemy wspó∏czesnej kryminalistyki”, tom 7,
red. E. Gruza i T. Tomaszewski, Warszawa 2003, s. 23 i nast., E. Gruza: B∏´dy w opiniach …,
dz. cyt., s. 18.

wiedzy i rozwojem nauki w ró˝nych jej dziedzinach nast´puje równie˝ post´p 
i rozwój wiedzy specjalistycznej stosowanej dla  potrzeb wymiaru sprawiedli-
woÊci i organów Êcigania2.

By∏by to oczywiÊcie stan idealny. Nie zawsze jest tak niestety w rzeczywistoÊci.
Z jednej strony ocenie opinii bieg∏ych towarzyszyç mo˝e, ca∏kowicie niezrozu-
mia∏a i w zasadzie niczym nieuzasadniona, wiara w ich nieomylnoÊç – przypisu-
jàca bieg∏ym rol´ „uczonego s´dziego”3, a z drugiej rzadko poruszana jest, poza
nielicznymi mo˝e Autorami4, problematyka b∏´dów w sporzàdzanych opiniach.
Mówiàc zaÊ o ewentualnych przyczynach b∏´dów wskazaç nale˝y, ˝e z jednej
strony wp∏yw na to mieç mogà obowiàzujàce regulacje prawne5, które w niewy-
starczajàcy sposób okreÊlajà zasady ustanawiania bieg∏ych6, a z drugiej niedo-
stateczna wiedza prawna bieg∏ych, szczególnie z zakresu teorii opiniowania7.
Warto w tym miejscu przywo∏aç przyk∏ad, celowo spoza naszego kraju, podany

T.Bednarek12



7 E. Gruza: B∏´dy w opiniach …, dz. cyt., s. 19.
8 J. Wójcikiewicz: Temida nad …, dz. cyt. s. 262-263.
9 P.C. Gianelli: Wrongful Convictions and Forensic Science: The Need to Regulate Crime Labs,

North Carolina Law Review, 2007, 86, 1, s. 163 i nast.
10 T. Wid∏a: Uwagi o przeprowadzaniu …, dz. cyt., s. 72 i nast.

przez J. Wójcikiewicza8, niefrasobliwej chemiczki z Oklahoma City Police
Department. W trakcie ponad 20 letniej kariery wyda∏a oko∏o 3000 opinii, 
z których 23 w sprawach o przest´pstwa zagro˝one karà Êmierci. Dwunastu ska-
zanych zosta∏o straconych. Zwolniono jà z pracy dopiero w 2001 roku po raporcie
ujawniajàcym przera˝ajàca beztrosk´ bieg∏ej, a w tym gubienie dowodów, 
kontaminacj´, niszczenie dowodów w sprawach dotyczàcych zgwa∏ceƒ ju˝ po 
2 latach, niepoddawanie si´ testom proficiency, o wydawaniu fa∏szywych opinii
nie wspominajàc9. 

Na krajowym chocia˝by gruncie Interesujàce stanowisko (odnoszàce si´ co
prawda w g∏ównej mierze do bieg∏ych z zakresu badaƒ dokumentów powstajà-
cych na bazie przeró˝nych studiów podyplomowych, w których wyk∏adowcami
sà np. specjaliÊci ... z daktyloskopii) ju˝ kilka lat temu sformu∏owa∏ T. Wid∏a10.
Mówi on wprost, ˝e w ekspertyzie dokumentów – jak w ka˝dej innej – pomy∏ki
si´ zdarzajà i zdarzaç si´ muszà. I tu – jak wsz´dzie – nie ma metod doskona-
∏ych, ani te˝ nieomylnych specjalistów. W kryminalistycznym pismoznawstwie
wiele jednak zale˝y od doÊwiadczenia praktycznego i mo˝noÊci konsultacji 
z innymi specjalistami z tej dziedziny. Tego tak wykszta∏conym ekspertom
zabraknie. A zatem nale˝y spodziewaç si´ zalewu b∏´dnych opinii. Sprawi to, 
˝e sama ekspertyza dokumentów (a zw∏aszcza porównawcze badania pisma)
znajdzie si´ na cenzurowanym. Nie wystarczy ostrzec wymiar sprawiedliwoÊci
odpowiednimi publikacjami w periodykach prawniczych. Co prawda powinno
to decydentów procesowych zmobilizowaç do przeprowadzania wnikliwej 
oceny opinii z tego zakresu (z uwzgl´dnieniem zarówno kryteriów przedmioto-
wych jak i podmiotowych), ale stanie si´ tak, o ile zdarzenia z sal sàdowych
potwierdzaç b´dà, ˝e bezkrytyczne traktowanie bieg∏ych i ich opinii nie pop∏aca.
Wolno wierzyç, ˝e w tej walce swego rodzaju sojusznikami ludzi nauki zapewne
b´dà adwokaci, których dociekliwoÊç w konkretnych sprawach przyczyni si´ 
do ustalenia prawdy, a w ogólnoÊci do poziomu opiniowania. Badania pisma 
– z uwagi na znaczàcy udzia∏ procesie opiniowania czynników o charakterze
subiektywnym – to dzia∏ identyfikacji, który wymaga szczególnej uwagi 
organów procesowych.

Spoglàdajàc na problem du˝o szerzej warto si´ nad nim g∏´boko pochyliç 
i poszukaç mo˝liwie najlepszych rozwiàzaƒ zmierzajàcych do zapewnienia naj-
wy˝szej jakoÊci sporzàdzanych dla procesu karnego opinii kryminalistycznych.
Nie mniej istotne pozostaje wskazanie podstawowych mechanizmów - o charak-
terze wr´cz systemowym, które mog∏yby t´ jakoÊç zapewniç. Nie mo˝na 

Akredytowaç, czy te˝ nie? Oto jest pytanie. 13



11 Norma PN-EN ISO/IEC 17025 – „Ogólne wymagania dotyczàce kompetencji laboratoriów
badawczych i wzorcujàcych“ skierowana jest do tych laboratoriów, które chcà potwierdziç
swoje kompetencje w zakresie realizowanych przez nie badaƒ. Laboratoria te muszà wdro˝yç
system zarzàdzania zgodny z normà ISO/IEC 17025 oraz otrzymaç certyfikat akredytacji
wydany przez Polskie Centrum Akredytacji. W normie tej okreÊlone sà zarówno wymagania
odnoÊnie prawid∏owego opracowania oraz wdro˝enia systemu, a tak˝e warunki, które powinny
zostaç spe∏nione aby uznane zosta∏y kompetencje laboratorium w zakresie wykonywania przez
nie badaƒ.

12 P.C. Gianelli: Wrongful Convictions …, dz. cyt., s.. 163-235.
13 P. Rybicki: Nowe idee na polu standaryzacji – dz. cyt, s. 17.
14 J. Wójcikiewicz: Temida nad …, dz. cyt. s265.

zapominaç równie˝ o tym, ˝e organ procesowy zwracajàc si´ do bieg∏ego 
o wykonanie wnioskowanych badaƒ, przyjmuje za∏o˝enie (czasem zbyt optymi-
styczne), ˝e posiada on odpowiednie kompetencje techniczne a badania zostanà
zrealizowane w sposób obiektywny, najbardziej rzetelny i w zasadzie bezb∏´d-
ny. Czy istnieje sposób, aby takie przekonanie organ procesowy móg∏ uzyskaç?
Zdaniem autora opracowania jest to mo˝liwe.  Mechanizmem, który by∏by 
w stanie istotnie wesprzeç realizacj´ podstawowego celu procesu karnego 
okreÊlonego  w art. 2 §1 pkt 1 k.p.k. tj. „aby sprawca przest´pstwa zosta∏ wykryty
i pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej, a osoba niewinna nie ponios∏a tej
odpowiedzialnoÊci” jest akredytacja instytucji wykonujàcych takie  ekspertyzy
– zgodnie PN-EN ISO/IEC 1702511. Poza granicami naszego kraju o tym 
problemie mówi si´ wprost, a mianowicie, ˝e remedia ze strony nauk sàdowych
sà oczywiste: akredytacja laboratoriów, certyfikacja bieg∏ych, standaryzacja,
programy zapewnienia jakoÊci, testy proficiency, zewn´trzne audyty12.
Problematyka ta na gruncie krajowym nie jest niestety przez przedstawicieli
organów procesowych w ogóle dziÊ brana pod uwag´. Analiza ankiet przepro-
wadzonych chocia˝by przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne
Komendy G∏ównej Policji prowadzi do smutnego niestety wniosku, i˝ z trzech
parametrów us∏ugi tj. jakoÊci, ceny i czasu wykonania, dla Zleceniodawców 
najistotniejszy jest ten ostatni13. Prowadziç to powinno do zaniepokojenia,
bowiem to w∏aÊnie przedstawiciele tej˝e grupy powinni byç ˝ywo zainteresowa-
ni wype∏nianiem jak najwy˝szych norm jakoÊciowych przez laboratoria, którym
powierzajà materia∏ stanowiàcy przedmiot badaƒ. Cz´sto jako argument s∏yszy
si´, ˝e organy procesowe nie majà wystarczajàcej wiedzy, aby zrewidowaç prac´
bieg∏ych. Doskona∏y zaÊ przyk∏ad na to, ˝e i przedstawiciel organów procesowych
(w tym wypadku s´dzia) mo˝e jednak skutecznie skontrolowaç bieg∏ego i jego
opini´, a wcale nie musi mieç licencjatu bàdê magisterium z ekonomii, genetyki,
czy chemii podaje J. Wójcikiewicz14, a pochodzi on ze sprawy PZU ˚ycie.
Bieg∏a po raz 18 (sic!!!) wyst´powa∏a przed sàdem. Sàd dopytywa∏ si´, jakà
metodà okreÊli∏a ryzyko inwestycyjne. Bieg∏a zwleka∏a  z odpowiedzià, wi´c
s´dzia zapyta∏:  - „A metod´ McKenziego pani zna? Bieg∏a: Tak. S´dzia 
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15 Do najistotniejszych, stricte specjalistycznych opracowaƒ, które ukaza∏y si´ w ostatnim czasie
nale˝à: M. Skorupka: Walka z wiatrakami – czyli jakoÊç w laboratoriach kryminalistycznych,
Biuletyn Informacyjny CLK KGP, 2007, nr 122, s. 72; J. Hebenstreit: Zapewnienie jakoÊci 
w laboratoriach sàdowych. [w:] Ekspertyza sàdowa. Zagadnienia wybrane, praca zbiorowa
pod red. J. Wójcikiewicza, wyd. a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 603 i nast,  
M. P´ka∏a, E. Marciniak: Poj´cie jakoÊci we wspó∏czesnej technice kryminalistycznej,
„Problemy Kryminalistyki”, 2008, nr 260, s. 45.; R. W∏odarczyk, E. Rzeczyc, 
I. So∏tyszewski: System zarzàdzania jakoÊcià a kryminalistyczne badania w∏osów, „Problemy
Kryminalistyki”, 2009, nr 263, s. 28; M. Skorupka: Akredytowanie laboratoriów kryminali-
stycznych? Za i przeciw – okiem praktyka, strona internetowa Laboratorium
Kryminalistycznego KSP - http://laboratorium.policja.waw.pl/download.php?s=19&id=10242
– z dnia 30.04.2010 r., P. Rybicki: Nowe idee na polu standaryzacji, dz. cyt., s. 5 i nast.

zdziwiony: Ale prosz´ pani, ja t´ metod´ wymyÊli∏em przed chwilà!”. W kon-
tekÊcie powy˝szego chocia˝by przed laboratoriami kryminalistycznymi stoi
koniecznoÊç podj´cia wÊród przedstawicieli organów procesowych du˝o 
szerszego ni˝ dotychczas procesu edukacyjnego omawiajàcego rol´ i znaczenie
systemu akredytacji podmiotów dostarczajàcych opinii kryminalistycznych.

Wracajàc zaÊ do wàtku g∏ównego opracowania warto jasno wyartyku∏owaç,
˝e równie˝ i w naszym kraju problematyka przygotowania do akredytacji i akre-
dytowania laboratoriów wykonujàcych ekspertyzy kryminalistyczne dla potrzeb
organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci nie jest tematem nowym. Na temat
standardów funkcjonowania takich laboratoriów, oceny kompetencji zatrudnio-
nych w nich specjalistów, technicznej strony samego procesu, czy chocia˝by
wynikajàcych z tego faktu wymiernych korzyÊci dla samych laboratoriów, czy
podmiotów korzystajàcych z ich us∏ug napisano ju˝ wiele na ∏amach krajowych
periodyków specjalistycznych15. Powraca on co jakiÊ czas z ró˝nà intensywnoÊcià
od roku 2003 – czyli od podj´cia pierwszych, wymiernych dzia∏aƒ w tym 
kierunku.

Wspó∏czesne laboratorium kryminalistyczne musi wykazywaç si´ du˝à ela-
stycznoÊcià ze wzgl´du na szybko nast´pujàce zmiany zwiàzane z rozwojem
nauki i techniki, a tak˝e zmieniajàcymi si´ potrzebami Zleceniodawców. Bardzo
cz´sto bywa tak, ˝e wydanie opinii kryminalistycznej wymaga nie tylko wyso-
kich fachowych kwalifikacji, ale tak˝e pracy z pogranicza badaƒ naukowych.
Powinno si´ równie˝ wiedzieç, ˝e wprowadzenie systemu zarzàdzania (b´dàce-
go podstawà akredytacji) nie jest to˝same z samym aktem akredytacji.
Wdro˝enie systemu polega na podj´ciu dzia∏aƒ pozwalajàcych na spe∏nienie
wymagaƒ zawartych w normie ISO/IEC 17025, natomiast akredytacja jest to
formalne uznanie przez upowa˝nionà jednostk´ kompetencji do wykonywania
okreÊlonych dzia∏aƒ. W polskiej Policji dla przyk∏adu mamy ∏àcznie osiemnaÊcie
laboratoriów kryminalistycznych, w tym tylko  dwa z spoÊród nich potwierdzi∏y
dotychczas spe∏nienie wymagaƒ PN-EN ISO/IEC 17025, a mianowicie
Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Komendy G∏ównej Policji (CLK KGP)
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16 Zakres akredytacji LK KSP dost´pny jest na stronie PCA 
- http://www.pca.gov.pl/zakresy/AB/AB%20645.pdf – stan na dzieƒ 30.04.2010 r. 

17 Strona internetowa PCA - http://www.pca.gov.pl/?page=akredytowane_podmioty&&r=lb
- stan na dzieƒ 15.04.2010 r.

18 Zobacz wi´cej na stronie internetowej PCA w dziale: Akredytowane Podmioty -> Laboratoria
Badawcze -> Ekspertyzy Sàdowe - stan na dzieƒ 30.04.2010 r.

19 P. Rybicki: Nowe idee na polu standaryzacji … dz. cyt., s. 13.
20 Zarzàdzenie nr 294 Komendanta g∏ównego Policji z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie upraw-

nieƒ do samodzielnego wydawania opinii w policyjnych laboratoriach kryminalistycznych, 
Dz. U. Nr 6 KGP z dnia 5 kwietnia 2007 r. , poz. 54.

» nr akredytacji AB 596 » akredytowanego w dniu 16.05.2005 r. oraz
Laboratorium Kryminalistyczne Komendy Sto∏ecznej Policji (LK KSP) 
» nr akredytacji AB 64516 » akredytowanego w dniu 27.09.2005 r. I jak na razie 
sà to jedyne laboratoria spoÊród wszystkich wykonujàcych ekspertyzy sàdowe,
które legitymujà si´ akredytacjà17. Do dziÊ zresztà na stronach internetowych
Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) w dziale ekspertyzy sàdowe widniejà tyl-
ko te dwa podmioty, jako te, które legitymujà si´ akredytacjà18. Kierownictwo
pozosta∏ych laboratoriów szeroko rozumianego sektora nauk sàdowych, jak
twierdzi P. Rybicki19 z ró˝nych wzgl´dów nie zdoby∏o si´ dotychczas na poddanie
swoich jednostek niezale˝nej ocenie strony trzeciej.

Celem opracowania jest  przedstawienie systemu akredytacji w jednym 
z dwóch policyjnych laboratoriów, które jà posiadajà tj. LK KSP, jak równie˝
wskazanie istoty i znaczenia badaƒ bieg∏oÊci i porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych.
Zadaç mo˝na w tym miejscu pytanie, czemu dopiero teraz powsta∏o przedmiotowe
opracowanie? Odpowiedê jest prosta - pozwala ono na spojrzenie od strony
praktycznej z kilkuletniej perspektywy na funkcjonowanie tego˝ systemu, stano-
wiàc jednoczeÊnie przyczynek do jego oceny. Warto wskazaç, ˝e LK KSP jest
jednym z wi´kszych laboratoriów policyjnych. Zatrudnionych jest w nim ∏àcznie
105 pracowników, w tym 53 posiadajàcych uprawnienia do samodzielnego
wydawania opinii20. Wykonuje ono oko∏o 15 000 ekspertyz rocznie dla obszaru
Warszawy (np. badania: pisma, daktyloskopijne, mechanoskopijne) i w wybra-
nych dyscyplinach (np. badania: DNA, broni i balistyki, krwi na zawartoÊç 
alkoholu) dla jednostek województwa mazowieckiego  - b´dàc tzw. laboratorium
regionalnym.

Opracowanie jest próbà podsumowania dotychczas podejmowanych dzia∏aƒ
w Komendzie Sto∏ecznej Policji (KSP) na przestrzeni ostatnich siedmiu lat,
poczàtkowo w celu uzyskania akredytacji, a nast´pnie jej utrzymania - zarówno
w zakresie samego laboratorium, jak i stosowanych przez nie poszczególnych
metod badawczych - wykorzystywanych w procesie dowodowym przez organy
procesowe. Rozpoczynaç je b´dzie przedstawienie poj´ç podstawowych – czyli
co to takiego akredytacja, ze wskazaniem istotnych ró˝nic mi´dzy akredytacjà 
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21 Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55, poz. 255). - Tekst
ujednolicony po zmianie z 24 lipca 2002 roku - http://www.stacja.com.pl/prawo/1993/000.htm
- stan na dzieƒ 30.04.2010 r.

22 Wi´cej informacji na stronie internetowej Polskiego Centrum Badaƒ i Certyfikacji 
-j www.pcbc.gov.pl – stan na dzieƒ 30.04.2010 r.

23 Ustawa o systemie oceny zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 43,
poz. 489).

24 Wi´cej informacji na stronie internetowej Polskiego Centrum Akredytacji - www.pca.gov.pl
- stan na dzieƒ 30.04.2010 r.

a certyfikacjà, gdy˝ poj´cia te niestety sà cz´sto mylone, omówieniu podlegaç
b´dzie proces uzyskiwania akredytacji przez LK KSP i nast´pnie funkcjonowanie
w tym˝e systemie ze szczególnym uwzgl´dnieniem badaƒ bieg∏oÊci i porównaƒ
mi´dzylaboratoryjnych. Omówiona zostanie tak˝e polityka PCA dotyczàca
wykorzystywania tego typu badaƒ w procesach akredytacji i nadzoru nad akre-
dytowanymi podmiotami, jak równie˝ sprecyzowane zostanà wymagania 
dotyczàce uczestnictwa w tego typu przedsi´wzi´ciach. Przedstawione zostanà
równie˝ najnowsze europejskie tendencje odnoszàce si´ wprost do problematyki
akredytacji laboratoriów sàdowych. 

CO TO TAKIEGO AKREDYTACJA ?
Polski parlament dostosowujàc nasze prawo do obowiàzujàcego mi´dzy

innymi w krajach Unii Europejskiej ju˝ 3 kwietnia 1993 roku uchwali∏ ustaw´21,
na mocy, której w 1994 r. powo∏ano do ˝ycia Polskie Centrum Badaƒ 
i Certyfikacji (PCBC)22. Wraz z up∏ywem lat z uwagi na koniecznoÊç oddzielenia
zasad akredytacji od certyfikacji, 28 kwietnia 2000 roku Sejm wyda∏ kolejnà,
tym razem nowà ustaw´ o systemie zgodnoÊci, akredytacji oraz zmianie niektó-
rych ustaw23, powo∏ujàc do ˝ycia z dniem 1 stycznia 2001 roku krajowà jednostk´
akredytujàca pod nazwà Polskie Centrum Akredytacji (PCA)24. Ustawa ta da∏a
podstawy prawne do utworzenia i dzia∏ania krajowej jednostki akredytujàcej 
- PCA, upowa˝nionej do akredytowania jednostek kontrolujàcych, jednostek
certyfikujàcych (wyroby, systemy zarzàdzania, personel) oraz laboratoriów
badawczych i pomiarowych. W czerwcu 2000 r.  przyzna∏a ona certyfikat 
akredytacji dla pierwszej jednostki kontrolujàcej. 

Obecnie PCA jest cz∏onkiem organizacji skupiajàcej jednostki akredytujàce
laboratoria, jednostki certyfikujàce i jednostki kontrolujàce w Europie EA
(European co-operation for Accreditation). Jest tak˝e cz∏onkiem mi´dzynarodo-
wych organizacji skupiajàcych na ca∏ym Êwiecie instytucje akredytujàce jed-
nostki certyfikujàce i kontrolujàce IAF (International Accreditation Forum,
Inc.) oraz laboratoria badawcze i wzorcujàce ILAC (International Laboratory
Accreditation Cooperation). Przynale˝noÊç do tych organizacji skutkuje mi´dzy
innymi tym, ˝e akredytacje PCA sà uznawane w Europie i na Êwiecie. Ogólnà
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25 ISO 9000:2005 - Quality management system – Fundamentals and vocabulary, polski odpo-
wiednik: PN-EN ISO 9000:2006(U) System zarzàdzania jakoÊcià – Podstawy i terminologia.
Norma ISO 9001:2008 nale˝y do bogatej rodziny norm serii ISO 9000. W Polsce zosta∏a 
ona wydana przez Polski Komitet Normalizacyjny jako PN-EN ISO 9001:2009. Jest podstawà
do wdro˝enia i certyfikacji Systemu Zarzàdzania JakoÊcià (SZJ). Norma jest skonstruowana
uniwersalnie. Nie zawiera wymagaƒ dotyczàcych wyrobu (nie jest normà technicznà), tylko
wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania. Wymagania te pozwalajà na wdro˝enie SZJ
zarówno w przedsi´biorstwach produkcyjnych, us∏ugowych, jak i w administracji publicznej.
Koncepcja systemu zarzàdzania jakoÊcià oparta jest na cyklu Deminga.

zasadà PCA jest prowadzenie dzia∏alnoÊci akredytacyjnej tylko na terenie
Polski. PCA udziela akredytacji laboratorium tylko na takà dzia∏alnoÊç, co do
której ma ono kompetencje techniczne. Oznacza to, ˝e PCA nie udziela akredyta-
cji na badania, co do których laboratorium ma zawartà umow´ z podwykonawcà
na Êwiadczenie badaƒ uzupe∏niajàcych lub umow´ na dorywcze wykorzystywanie
kluczowego wyposa˝enia pomiarowo-badawczego do realizacji badaƒ.

Warto teraz zajàç si´ wyjaÊnieniem poj´ç podstawowych i wskazaniem istot-
nych ró˝nic mi´dzy nimi, gdy˝ jak wskazuje praktyka sà one cz´sto ze sobà
mylone i u˝ywane, w sposób ca∏kowicie nieuzasadniony, zamiennie. Nale˝y
pami´taç, ˝e istnieje istotna ró˝nica pomi´dzy poj´ciami “system zarzàdzania
jakoÊcià“, a “akredytacjà“. 

Certyfikacja zgodnie z definicjà zawartà w normie ISO 9000:200525 jest to
“system zarzàdzania do kierowania organizacjà i nadzorowania w odniesieniu
do jakoÊci”. Ma ona zastosowanie w odniesieniu do wszystkich organizacji bez
wzgl´du na typ, wielkoÊç, dostarczane wyroby lub Êwiadczone us∏ugi. Nacisk
jest po∏o˝ony na potwierdzenie zgodnoÊci organizacji z wymaganiami dotyczà-
cymi systemu zarzàdzania jakoÊcià (sposób nadzorowania i przebiegu procesów,
systemowe podejÊcie, kontakty z Klientem, itp.). Dlatego te˝ certyfikacja 
nie powinna byç pod ˝adnym pozorem rozumiana w kontekÊcie wykazywania
kompetencji technicznych organizacji do przedstawiania miarodajnych wyników. 

W akredytacji natomiast k∏adzie si´ nacisk na potwierdzenie kompetencji
technicznych do wykonywania przez laboratorium okreÊlonych badaƒ, pomia-
rów lub wzorcowaƒ. Akredytacja to nic innego, jak formalne potwierdzenie
przez upowa˝nionà do tego krajowà jednostk´ organizacyjnà kompetencji innej
jednostki lub osoby dzia∏ajàcej w obszarze oceny zgodnoÊci. S∏u˝y ona jako coÊ
w rodzaju kredytu zaufania dla danej jednostki, czy te˝ referencji potwierdzajà-
cych rzetelnoÊç organizacji oferujàcej dany rodzaj us∏ugi. Stanowi oficjalne
potwierdzenie strony trzeciej, ˝e laboratorium dzia∏a zgodnie z udokumentowa-
nym systemem zarzàdzania i posiada kompetencje do wykonywania badaƒ
wskazanych w zakresie akredytacji. Jest ona dotychczas dobrowolna oraz
dost´pna dla wszystkich laboratoriów bez wzgl´du na ich status prawny, 
wielkoÊç, iloÊç zatrudnionych pracowników, dziedziny, itd. Zasady akredytacji

T.Bednarek18



26 UNDP to program Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju. Tworzy globalnà sieç
odpowiedzialnà za programowanie zmian i zapewnienie uczestniczàcym w nim paƒstwom
dost´pu do wiedzy, doÊwiadczenia i Êrodków, które pomagajà ludziom w budowie lepszego
˝ycia.

zawarte sà w mi´dzynarodowych normach oraz wytycznych, które okreÊlajà
wymagania dla jednostek akredytujàcych i jednostek organizacyjnych podlega-
jàcych temu procesowi. Uzyskanie certyfikatu akredytacji Êwiadczy o tym, 
˝e akredytowane podmioty zosta∏y ocenione wed∏ug tych˝e norm i wytycznych.
Akredytacji udziela krajowa jednostka akredytujàca , a jest nià PCA, która ma
wy∏àczne uprawnienia do oceny, czy laboratorium spe∏nia wymogi ustanowione
przez ujednolicone normy. W odniesieniu natomiast do laboratoriów sàdowych
akredytacj´ b´dziemy rozumieç, jako potwierdzenie przez niezale˝nà i upowa˝-
nionà do tego jednostk´ krajowà (PCA) kompetencji tego laboratorium do wyko-
nywania ekspertyz dla potrzeb organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci.

Jednostka chcàca otrzymaç akredytacj´ na okreÊlone przez siebie badania
musi zapewniç, i˝ wymagania znajdujàce si´ w standardzie PN-EN ISO/IEC
17025: 2005 zosta∏y spe∏nione. Akredytacja jest równie˝ zobowiàzaniem orga-
nizacji do realizacji badaƒ w sposób bezstronny, rzetelny a tak˝e niezale˝ny.
Laboratorium powinno zgodnie z wymaganiami wykonywaç wszelkie badania 
i pomiary wed∏ug udokumentowanych procedur badawczych przy pomocy 
przygotowanej do sprawnego dzia∏ania aparatury.  Standard, o którym mowa
powy˝ej sk∏ada si´ z dwóch zasadniczych cz´Êci. W pierwszej cz´Êci mo˝emy
znaleêç wymagania dotyczàce systemu zarzàdzania, organizacji, nadzoru nad
dokumentami i zapisami, zakupów us∏ug i materia∏ów, obs∏ugi Klienta, a tak˝e
przeglàdów zarzàdzania w laboratorium. W drugiej cz´Êci zaÊ znajdziemy
wymagania odnoÊnie kompetencji technicznych laboratorium w zakresie wyko-
nywanych badaƒ. Akredytacja nie jest jednak przyznawana na sta∏e i wià˝e si´ 
z pewnymi kosztami ponoszonymi przez laboratorium. W okresie jej wa˝noÊci
laboratorium wnosi do PCA op∏aty z tytu∏u: uczestnictwa w krajowym systemie
akredytacji, za audity w nadzorze, z tytu∏u ponownej oceny, za przywrócenie
akredytacji po jej zawieszeniu oraz w przypadku rozszerzenia jej zakresu.

LABORATORIUM KSP W SYSTEMIE AKREDYTACJI
Troch´ historii…
Wszystko rozpocz´∏o si´ od podpisanego w paêdzierniku 2002 r. porozumienia

Komendanta Sto∏ecznego Policji z „Umbrellà” - czyli jednym z g∏ównych 
projektów programu UNDP26. Najwi´kszym przedsi´wzi´ciem UNDP w Polsce
by∏ w∏aÊnie projekt Umbrella (parasol). Zosta∏ on powo∏any do ˝ycia w 1990
roku przez Rzàd Polski i Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju
(UNDP/ONZ). Pomocowa dzia∏alnoÊç projektu by∏a finansowo wspierana 
przez RP i ONZ  oraz Rzàdy Japonii i Holandii. W latach 1990 - 2004  projekt

Akredytowaç, czy te˝ nie? Oto jest pytanie. 19
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ten Êwiadczy∏ us∏ugi doradcze w takich dziedzinach jak: systemy zarzàdzania,
rozwój demokracji lokalnej, budowa strategii zrównowa˝onego rozwoju, procesy
integracyjne z UE - skierowane do organizacji publicznych i biznesowych.  
W uznaniu zas∏ug w zakresie upowszechniania i wdra˝ania systemów zarzàdzania
w urz´dach administracji publicznej zosta∏ uhonorowany Laurem Premiera RP27.
Z programu skorzysta∏a przeogromna liczna klientów, w tym m.in.: przedsi´-
biorstwa ró˝nych bran˝, jednostki administracji publicznej, s∏u˝ba zdrowia,
szko∏y, fundacje i stowarzyszenia. 

Dzi´ki temu porozumieniu ju˝ w lutym 2003 r. 75 funkcjonariuszy KSP
ukoƒczy∏o studia podyplomowe prowadzone przez Politechnik´ Warszawskà 
z zakresu zarzàdzania jakoÊcià (TQM28). W czasie studiów szkolili si´ na liderów
w swoich jednostkach oraz zaliczyli zaj´cia z zakresu nowoczesnego zarzàdzania
Policjà. Nast´pny krok w tym kierunku postawi∏o laboratorium kryminalistyczne.
Warto wiedzieç, ˝e pierwsze dzia∏ania nad wdro˝eniem akredytacji podj´to ju˝ 
z poczàtkiem 2003 r., m.in.: poprzez sformu∏owanie Polityki JakoÊci i podsta-
wowych za∏o˝eƒ do wdra˝ania systemu. Zacz´to opracowywaç stosowane w LK
KSP metody badawcze w formie procedur oraz dokumentacj´ systemowà, 
tj. Ksi´g´ Zarzàdzania JakoÊci oraz Ksi´g´ Procedur Ogólnych i Ksi´gi
Procedur Badawczych. Równolegle kszta∏cono pracowników, którzy mieli 
pe∏niç funkcje auditorów wewn´trznych i zajmowaç si´ systemem  zarzàdzania.
Fundamentalnym za∏o˝eniem, które przyj´to  przy budowaniu sytemu by∏o
oparcie go o stosowane i funkcjonujàce na bie˝àco rozwiàzania. Wprowadzono
tylko niezb´dne zmiany, tak by spe∏niç szczegó∏owe wymagania cytowanej 
normy. U podstaw takiego za∏o˝enia, jak si´ okaza∏o z perspektywy czasu 
bardzo s∏usznego, sta∏a koniecznoÊç unikania niepotrzebnych zmian w bie˝àcym
funkcjonowaniu Laboratorium. 

12 listopada 2003 w PCA zosta∏ z∏o˝ony wniosek podpisany przez
Komendanta Sto∏ecznego Policji o akredytacj´ wybranych metod badaw-
czych.  W tym samym czasie podobny wniosek z∏o˝y∏o w PCA Centralne
Laboratorium Kryminalistyczne KGP29. Kierownictwo LK KSP dostrzeg∏o
koniecznoÊç dostosowania standardów badaƒ, ich jakoÊci do wymogów stawia-
nych na terenie Unii Europejskiej laboratoriom prowadzàcym badania na rzecz
organów sprawiedliwoÊci. Warto w tym miejscu podkreÊliç, ˝e dzia∏anie to by∏o
ca∏kowicie niezale˝ne od CLK KGP. Od tego czasu rozpoczà∏ si´ szeroko 
rozumiany proces dostosowywania do szczegó∏owych wymagaƒ standardu

27 Wi´cej informacji na stronie internetowej  http://www.umbrella.org.pl/index.htm – stan na
dzieƒ 30.04.2010 r.

28 TQM - Total Quality Management.
29 Szerzej na ten temat - T. Noszczyƒski: Znak jakoÊci, Gazeta Policyjna 48/2003 - 21-28 XII 2003 r.

– wydanie internetowe http://www.gazetapolicyjna.policja.pl/archiwum/4803/48s4a1.html.  – stan
na dzieƒ 30.04.2010 r.
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ISO/IEC 17025. Warto równie˝  wspomnieç, ˝e i PCA musia∏o  przygotowaç si´
do procesu akredytacji organizujàc m.in. audit zerowy – czyli analiz´ i ocen´
wytworzonego systemu. Przeprowadzona analiza pozwoli∏a na diagnoz´ stopnia
spe∏nienia wymagaƒ cytowanej normy30. Przedstawiciele PCA wspólnie z kie-
rownictwem LK KSP dokonali m.in. wst´pnej oceny przygotowanej  dokumenta-
cji, uzgodnili zakres odpowiedzialnoÊci za poszczególne obszary funkcjonowania
Laboratorium, przedmiot dzia∏alnoÊci w obszarach badawczych, wst´pnie 
okreÊlono równie˝ przebieg procesów w w´z∏owych obszarach. Po wdro˝eniu
zaprojektowanego sytemu zwrócono si´ ponownie do PCA  o udzielenie akredy-
tacji w uzgodnionym zakresie badaƒ, który obejmowa∏ ostatecznie siedem 
procedur badawczych. Patrz tabela 1.

Tabela 1. Wykaz laboratoryjnych procedur badawczych zg∏oszonych w 2005 r.
do PCA celem akredytowania, opr. w∏asne.

Warto wspomnieç równie˝ o kilku podstawowych zasadach, jakimi kierowano
si´ tworzàc laboratoryjne procedury badawcze, a mianowicie: powinny byç 
tworzone zawsze przez ekspertów reprezentujàcych poszczególne dyscypliny
kryminalistyczne, majà one pomagaç, a nie utrudniaç - chocia˝by poprzez 
nadmierne wyd∏u˝anie procesu badawczego, czy rozbudowanie procesu 
dokumentowania badaƒ, nie powinny byç oderwane od rzeczywistoÊci – muszà

30 LK KSP przygotowywa∏o si´ do uzyskania akredytacji jeszcze pod rzàdami poprzedniego
wydania normy 17025 – czyli PN-EN ISO/17025:2001.

Lp. Nazwa procedury
Oznaczenie 
procedury 

1. Identyfikacja p∏ynów ∏atwo zapalnych PB-LK KSP-V-01/05

2.
Identyfikacja alkoholu etylowego i jego iloÊciowe 

oznaczanie 
PB-LK KSP-V-02/05

3. Oznaczanie etanolu w p∏ynach ustrojowych cz∏owieka PB-LK KSP-VI-01/05 

4. Badania Êladów mechanoskopijnych PB-LK KSP-VII-01/05

5. Badania oznaczeƒ identyfikacyjnych PB-LK KSP-VII-02/05 

6. Badanie urzàdzeƒ o charakterze broni palnej PB-LK KSP-VII-03/05

7.
Badanie przedmiotów o charakterze amunicji 

do broni palnej 
PB-LK KSP-VII-04/05



opisywaç faktyczny sposób wykonania badaƒ na urzàdzeniach, w które jest
wyposa˝one laboratorium, nie mogà byç w ˝aden sposób narzucane albo bezre-
fleksyjne przepisywane - muszà uwzgl´dniaç specyfik´ danego laboratorium,
nie nale˝y tworzyç procedur przesadnie rozbudowanych z du˝à iloÊcià czynnoÊci
do wykonania i dokumentów do wype∏nienia (w ˝adnym wypadku nie wolno
tego robiç kosztem monitorowania jakoÊci badaƒ, czy chocia˝by nadzoru nad
sprz´tem pomiarowo-badawczym), wybierajàc procedury do akredytacji warto
skoncentrowaç si´ na tych modelowych dla danego laboratorium31. 

Podstawowymi dokumentami w oparciu, o które przeprowadzono w LK KSP
proces akredytacji  by∏y: norma PN-EN ISO/IEC 17025:2001/Ap1:200332,
Ksi´ga Zarzàdzania JakoÊcià, Ksi´ga Procedur Ogólnych, Ksi´ga Procedur
Badawczych, dokumenty PCA:  DA-0133, DA-0534, DA-0635, Polityka
ILAC36, wniosek o akredytacj´ oraz sprawozdanie z wizytacji wst´pnej.
Ostatecznie 27 wrzeÊnia 2005 roku Laboratorium Kryminalistyczne KSP, jako
jedyne laboratorium kryminalistyczne szczebla wojewódzkiego, uzyska∏o 
certyfikat akredytacji37.  

Uzyskanie statusu akredytowanego laboratorium badawczego przez LK KSP
by∏o tylko praêród∏em niekoƒczàcej si´ drogi. Teraz musi ono ka˝dego roku
potwierdzaç, ˝e system nie tylko dzia∏a poprawnie, ale jest systematycznie
doskonalony (corocznie dokonuje si´ stosownej oceny w tym zakresie w trakcie
przeglàdów zarzàdzania). Ewoluuje on nieustannie, czego dowodem sà chocia˝by
kolejne wydania Ksi´gi Zarzàdzania JakoÊcià i procedur ogólnych, a tak˝e nowe
procedury badawcze oraz instrukcje. 

Mówiàc o ewolucji systemu warto wspomnieç chocia˝by:
2006 rok - wdro˝ony system dostosowany zosta∏ do zmian, które wywo∏ane

zosta∏y kolejnym wydaniem normy -  PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Realizujàc zobowiàzania wynikajàce z zawartego kontraktu, w paê-
dzierniku 2006 r., auditorzy PCA przeprowadzili audit w procesie
nadzoru. Wykaza∏ on zgodnoÊç funkcjonujàcego w LK KSP systemu
z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2005, a tak˝e 
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31 M. Skorupka: Walka z wiatrakami …, dz. cyt., s. 82
32 PN-EN ISO/IEC 17025:2001.
33 DA-01 - Opis systemu akredytacji –  obecnie funkcjonuje  wyd. 6 z 15.02.2008 r. - stan na

dzieƒ 30.04.2010 r.
34 DA-05 - Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotyczàca wykorzystywania badaƒ bieg∏o-

Êci/porównaƒ mi´dzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru laboratoriów - obecnie
funkcjonuje  wyd. 4 z 07.02.2008r. 

35 DA-06 - Polityka Polskiego Centrum Akredytacji dotyczàca zapewnienia spójnoÊci pomiaro-
wej -  obecnie funkcjonuje  wyd. 3 z 20.06.2007 r. 

36 ILAC-P10:2002 - Polityka ILAC dotyczàca spójnoÊci pomiarowej wyników pomiarów.
37 Strona internetowa PCA - http://www.pca.gov.pl/?page=karta_podmiotu&&id=AB%20645

- stan na dzieƒ 30.04.2010 r.
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posiadanie kompetencji technicznych do wykonywania badaƒ 
w zg∏oszonym zakresie.

2007 rok - w trakcie kolejnego auditu w nadzorze rozszerzony zosta∏ zakres
akredytacji Laboratorium o procedur´ badaƒ Êladów biologicznych
pochodzenia ludzkiego - profilowanie DNA w systemie SGM Plus 
- Procedura PB-LK KSP-VI-02/06.

Wspó∏czesnoÊç…
Proces wdra˝ania sytemu przyniós∏ wymierne korzyÊci w zakresie poprawy

funkcjonowania laboratorium. Przyczyni∏ si´ w szczególnoÊci do:
➲ uporzàdkowania istniejàcej dokumentacji i uregulowania jej obiegu, które

prowadzi∏o ostatecznie do ograniczenia jej iloÊci, mimo poczàtkowych obaw
o nadmierne zbiurokratyzowanie szeregu realizowanych procesów, 

➲ opracowania stosowanych dotychczas metodyk w formie procedur badaw-
czych i kontroli ich przestrzegania (mogà one ulegaç zmianie, o ile jest to
celowe),

➲ przeprowadzenia inwentaryzacji sprz´tu pod wzgledem stosowanych procedur
badawczych, przeprowadzenie jego kwalifikacji i jednoznaczne okreÊlenie
potrzeb sprz´towych,

➲ jednoznacznego okreÊlenia wymagaƒ dotyczàcych stosowanych w ramach
procedur badawczych odczynników, materia∏ów pomocniczych, a tak˝e
warunków lokalowych i   Êrodowiskowych,

➲ eliminacji niezgodnoÊci z procedurami poprzez podejmowanie dzia∏aƒ 
korygujàcych,

➲ eliminacji przyczyn bledów poprzez podejmowanie dzia∏aƒ zapobiegawczych.
Warto wspomnieç, ˝e postanowienia kontraktu pozwalajà ekspertom na

powo∏ywanie si´ na otrzymanà przez laboratorium akredytacj´ (np. w sàdzie) w
celu potwierdzenia kompetencji w∏asnych oraz instytucji. Dzi´ki wprowadzeniu
zaÊ procedur nadzoru nad wyposa˝eniem mo˝na udokumentowaç zachowanie
spójnoÊci pomiarowej, co ma znaczàcy wp∏yw na zachowanie wysokiej jakoÊci
przeprowadzanych badaƒ.

W 2009 r. LK KSP poda∏o si´ kolejnej ocenie w nadzorze przeprowadzonej
przez auditorów i ekspertów PCA. By∏ to tzw. audit recertyfikacyjny – zwiàzany
z odnowieniem zakresu akredytacji i jej potencjalnym przed∏u˝eniem. W wyniku
przeprowadzonej oceny LK KSP zosta∏a przed∏u˝ona wa˝noÊç Certyfikatu
Akredytacji Laboratorium Badawczego na kolejne 4 lata. Obecnie sto∏eczne
Laboratorium jest akredytowane w zakresie badaƒ genetycznych, mechanosko-
pijnych i balistycznych. W 2010 roku planowane jest rozszerzenie wachlarza
badaƒ akredytowanych o  daktyloskopi´, aby dostosowaç je do najnowszych
trendów unijnych.  W kolejnych latach nast´powaç b´dzie sukcesywne powi´k-
szanie zakresu badaƒ obj´tych przez metody akredytowane. 
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Laboratorium ca∏y czas doskonali metody badaƒ i sposób kontroli nad ich
wynikami. Uczestniczy w mi´dzynarodowych i krajowych badaniach mi´dzyla-
boratoryjnych osiàgajàc bardzo dobre wyniki. Poddaje si´ corocznym niezale˝-
nym ocenom przeprowadzanym przez PCA. To wszystko pozwala utrzymaç
wysoki standard i doskonaliç stosowane badania kryminalistyczne. 

BADANIA BIEG¸OÂCI, PORÓWNANIA MI¢DZYLABORATORYJNE
Poj´cia podstawowe
W normie PN-EN ISO/IEC 17025:2005 zawarte jest kluczowe wymaganie,

aby laboratoria posiada∏y ustanowione procedury sterowania jakoÊcià, zapew-
niajàce systematyczne monitorowanie miarodajnoÊci uzyskiwanych wyników
badaƒ, które dostarcza si´ Klientom. Natomiast jednostka akredytujàca - zgodnie
z wymogami normy PN-EN ISO/IEC 17011:200638 - zobowiàzana jest wymagaç
od akredytowanych podmiotów uczestnictwa w programach badaƒ bieg∏oÊci lub
innych porównaniach, jeÊli sà one dost´pne i w∏aÊciwe dla profilu funkcjonowania
laboratorium. Jednostka akredytujàca uwzgl´dnia udzia∏ laboratoriów i wyniki
uzyskiwane w badaniach bieg∏oÊci podczas corocznie realizowanych ocen, jak 
i w procesach podejmowania decyzji.

Badania bieg∏oÊci39 postrzegaç nale˝y jako jeden z najbardziej skutecznych 
i niezale˝nych instrumentów wspierajàcych laboratoria w  wykazywaniu 
kompetencji jednostce akredytujàcej lub stronom trzecim. Sà one szczególnym
rodzajem mi´dzylaboratoryjnych badaƒ porównawczych. Jest to pot´˝ne narz´-
dzie, które umo˝liwia zapewnienie jakoÊci pracy laboratoriów i monitorowanie
ich skutecznoÊci oraz porównania uzyskiwanych przez nie wyników z podobnymi
laboratoriami. Umo˝liwiajà one na bie˝àco monitorowanie realizowanych przez
laboratoria badaƒ. Dzi´ki nim mo˝na równie˝ zidentyfikowaç d∏ugoterminowe
trendy oraz zastosowaç niezb´dne dzia∏ania korygujàce lub zapobiegawcze 
- o ile oczywiÊcie b´dà potrzebne. 

Warto w tym miejscu wyjaÊniç kolejne poj´cia, które przewijaç si´ b´dà 
w dalszej cz´Êci opracowania, a mianowicie:
➲ Badanie bieg∏oÊci (PT - Proficiency Testing) - okreÊlenie, za pomocà porów-

naƒ mi´dzylaboratoryjnych, zdolnoÊci laboratorium do przeprowadzania
badaƒ (czasem badania bieg∏oÊci oznacza si´ te˝ skrótem EQA - External
Quality Assurance).

➲ Porównania mi´dzylaboratoryjne (ILC - Interlaboratory Comparisons) 
- organizacja, wykonanie oraz ocena badaƒ tego samego lub porównywalnych

38 PN-EN ISO/IEC 17011:2006  - Ocena zgodnoÊci – Wymagania ogólne dla jednostek akredytu-
jàcych prowadzàcych akredytacj´ jednostek oceniajàcych zgodnoÊç (angielski odpowiednik
ISO/IEC 17011:2004).

39 Zgodnie z definicjà zawartà w ISO/IEC Guide 43-1:1997.



obiektów przez co najmniej dwa laboratoria - zgodnie z wczeÊniej ustalonymi
warunkami.
Uczestnictwo w PT/ILC jest skutecznym, zewn´trznym sposobem sprawdzenia,

jak i potwierdzenia przez laboratorium mo˝liwoÊci uzyskiwania przez nie mia-
rodajnych wyników badaƒ. Do podstawowych korzyÊci p∏ynàcych z uczestnictwa
w PT/ILC zaliczyç mo˝na m.in.:
➲ Porównania mi´dzylaboratoryjne:

❍ wsparcie laboratoriów w procesach tworzenia nowych metod badawczych,
np. przy szacowaniu niepewnoÊci pomiaru,

❍ wielostronne kszta∏cenie pracowników laboratoryjnych,
❍ weryfikacja uzyskiwanych wyników przez personel laboratorium,
❍ wzmacnianie powiàzaƒ mi´dzy laboratoriami, np. laboratoriami o podob-

nym profilu dzia∏alnoÊci podstawowej.
➲ Badania bieg∏oÊci:

❍ dostarczanie PCA obiektywnych dowodów potwierdzajàcych zdolnoÊç
laboratorium do wykazania posiadanych przez nie kompetencji technicznych,

❍ weryfikacja zgodnoÊci z niepewnoÊciami pomiarów okreÊlonymi w meto-
dach badawczych znajdujàcych si´ w zakresie akredytacji,

❍ bie˝àce monitorowanie funkcjonowania laboratorium oraz identyfikacja
mo˝liwoÊci jego doskonalenia, 

❍ budowanie wielostronnego zaufania.
Mówiàc o badaniach bieg∏oÊci, nale˝y pami´taç, ˝e konieczne jest wczeÊniej

zorganizowanie porównania mi´dzylaboratoryjnego, zaÊ porównanie mi´dzyla-
boratoryjne musi zostaç poprzedzone okreÊleniem szczegó∏owych warunków
jego realizacji. Bardzo istotne jest równie˝ to, ˝e wykorzystanie porównaƒ 
mi´dzylaboratoryjnych do badaƒ bieg∏oÊci wià˝e si´ ze statystycznie rozsàdnà
liczbà uczestników - co najmniej oÊmiu. Przy mniejszej ich liczbie opracowywa-
nie wyników jest wysoce wàtpliwe i wtedy lepiej pozostaç przy porównaniu
mi´dzylaboratoryjnym. 

KorzyÊci p∏ynàce z uczestnictwa w PT/ILC osiàgnàç mo˝na tylko wówczas,
gdy badania zostanà zrealizowane tak jak normalne, rutynowe dzia∏ania labora-
toryjne. Wk∏adanie nadmiernego wysi∏ku w zapewnienie ostatecznej jakoÊci
wyniku oraz, co du˝o bardziej niebezpieczne, komunikowanie si´ z innymi
uczestnikami w celu „korekty” uzyskanych wyników jest wysoce nieetyczne. 
W takiej sytuacji cele PT/ILC nie zostanà osiàgni´te, natomiast efekt edukacyjny
w stosunku do personelu b´dzie ca∏kowicie  odwrotny. Warto dodaç, ˝e analizy
dotyczàce uczestnictwa laboratoriów wskazujà jednoznacznie, ˝e w programach
PT/ILC laboratoria akredytowane uzyskujà lepsze wyniki ni˝ te, które akredyta-
cji nie posiadajà. Natomiast w grupie akredytowanych podmiotów lepsze wyniki
uzyskujà laboratoria regularnie uczestniczàce w tego typu badaniach.
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Polityka PCA w odniesieniu do PT/ILC
PCA przyk∏ada du˝à wag´ do uczestnictwa laboratoriów w PT/ILC. Wyniki

uczestnictwa w nich laboratoriów sà wa˝kim elementem oceny laboratoriów
zarówno w procesie akredytacji, jak i  nadzoru nad laboratoriami, chocia˝ nie sà
one jedynym i podstawowym kryterium wskazujàcym na udzielenie bàdê te˝
utrzymanie akredytacji. Warto dodaç, ˝e udzia∏ w tego typu testach traktowany
jest jako jeden z podstawowych elementów wykazania kompetencji technicznych
akredytowanych laboratoriów. Polityk´ dotyczàcà wykorzystania badaƒ bieg∏oÊci
i porównaƒ  mi´dzylaboratoryjnych w procesach akredytacji i nadzoru okreÊla
dokument oznaczony jako DA-05. Spe∏nienie wymagaƒ w nim zawartych jest
obowiàzkowe jako warunek niezb´dny do uzyskania lub utrzymania akredytacji.
Laboratoria powinny mieç ustanowionà polityk´ dotyczàcà uczestnictwa 
i wykorzystywania PT/ILC jako zewn´trznego i niezale˝nego narz´dzia 
sterowania jakoÊcià. Polityka ta powinna byç udokumentowana w dokumentacji
systemowej.

Obecnie wymagane przez PCA  jest  uczestnictwo w:
➲ Jednym programie przed udzieleniem akredytacji. OkreÊla ono obszary dzie-

dzin (ewentualnie poddziedzin) badawczych, które sà w∏aÊciwe do wykazania
kompetencji laboratoriów w odniesieniu do g∏ównych zakresów dzia∏alnoÊci.

➲ Jednym programie dla ka˝dej dziedziny badawczej wchodzàcej do zakresu
akredytacji laboratorium w ka˝dym 4-letnim cyklu.
W sytuacjach wystàpienia istotnych zmian w zakresie akredytacji lub te˝ per-

sonelu laboratorium PCA mo˝e skróciç podany powy˝ej okres. W wypadkach,
kiedy uczestnictwo w tego typu programach jest bezp∏atne udzia∏ laboratorium
jest obowiàzkowy. Odmowa uczestnictwa mo˝e dawaç istotnà podstaw´ do
zawieszenia akredytacji. Ponadto  mo˝e ono okreÊliç dziedziny badawcze, które
wymagajà wi´kszej cz´stoÊci uczestniczenia ni˝ podano to powy˝ej, mo˝e 
równie˝ wskazaç konkretne programy, w których uczestnictwo jest obowiàzkowe. 

Warto dodaç, ˝e  PCA nie organizuje samodzielnie programów PT/ILC. 
W sytuacjach niezb´dnych potrzeb mo˝e ono zleciç organizacj´ takich programów
podmiotom o udokumentowanych kompetencjach. Przy wyborze i uznawaniu
takich programów PCA kieruje si´ wytycznymi zawartymi ISO/IEC Guide 
43-240: Wykorzystuje si´  równie˝ dokumenty publikowane przez EA i ILAC41.
W sytuacjach, w których organizacje te wymagajà od swoich cz∏onków stosowania
si´ do postanowieƒ takich dokumentów sà one traktowane przez PCA jako
dokumenty do obowiàzkowego stosowania.

26

40 ISO/IEC Guide 43-2 - Proficiency testing by interlaboratory comparison – Part 2 Selection and
use of proficiency testing schemes by laboratory accreditation bodies.

41 International Laboratory Accreditation Cooperation. www.ilac.org – stan na dzieƒ 30.04.2010
r. Istotnym dokumentem jest ILAC-G13:08/2007 ILAC Guidelines for the Requirements for
the Competenceof Providers of Proficiency Testing Scheme.

T.Bednarek
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Organizatorami programów PT/ILC, akceptowanymi przez PCA, mogà 
byç na przyk∏ad: krajowe jednostki akredytujàce, komercyjni organizatorzy.
regionalne lub mi´dzynarodowe organizacje zrzeszajàce jednostki akredytujàce,
organy stanowiàce (a w tym wskazane przez nie laboratoria referencyjne), 
przemys∏ lub organizacje  producentów. Warto zaznaczyç, ˝e organizator takiego
programu powinien mieç wdro˝ony system zarzàdzania jakoÊcià, w∏aÊciwy dla
zakresu jego dzia∏alnoÊci.

Laboratoria powinny stosowaç si´ do nast´pujàcych warunków uczestnictwa
w PT/ILC:
➲ badania  realizowaç w sposób identyczny z normalnie przyj´tà przez labora-

torium praktykà post´powania z próbkami badawczymi,
➲ uczestniczyç w programach z cz´stotliwoÊcià  w∏aÊciwà dla rodzaju i wielkoÊci

Êwiadczonych us∏ug badawczych,
➲ oznaczaç wyniki w badanych próbkach dla wszystkich cech obj´tych zakresem

akredytacji,
➲ poddawaç analizie wszystkie wyniki i trendy uk∏adania si´ wyników, nato-

miast szczególnej analizie - wszystkie wàtpliwe i niezadowalajàce wyniki,
jak równie˝ podejmowaç skuteczne dzia∏ania zapobiegawcze lub korygujàce
- analizy te i dzia∏ania powinny byç w pe∏ni udokumentowane.
Akredytowane laboratoria sà zobowiàzane do przekazywania do PCA 

w styczniu ka˝dego roku sprawozdaƒ o uczestnictwie w tego typu programach.
Sprawozdanie takie obejmowaç powinno: nazw´ programu wraz z datà jego
realizacji, organizatora i jego system zarzàdzania jakoÊcià w odniesieniu do 
programu, obiekty badaƒ i oznaczane cechy, stosowane w programie kryteria,
wyniki uczestnictwa dotyczàce ka˝dej badanej cechy, krótkà informacj´ o rezul-
tatach przeprowadzonej w laboratorium analizy wyników uczestnictwa i podj´-
tych dzia∏aniach zapobiegawczych i korygujàcych, o ile taka potrzeba w ogóle
si´ pojawi∏a. PCA mo˝e równie˝ zwróciç si´ do poszczególnych laboratoriów 
o przes∏anie pe∏nej dokumentacji dotyczàcej uczestnictwa w okreÊlonych 
programach PT/ILC. Warto równie˝ pami´taç o tym, ˝e laboratoria sà zobowià-
zane do wyjaÊnienia braku uczestniczenia wówczas, kiedy sà one dost´pne oraz
w wypadkach obowiàzkowego uczestnictwa.

Warto teraz przyjrzeç si´ bli˝ej szczegó∏owym zasadom uczestnictwa 
laboratoriów badawczych w PT/ILC oraz wykorzystania ich wyników zarówno
w procesach w akredytacji , jak i nadzoru. Do podstawowych kryteriów akceptacji
uzyskanych rezultatów, które stosowane sà przy ocenie osiàgni´ç laboratoriów
badawczych nale˝à nast´pujàce parametry:
➲ ˝aden wynik badanych cech nie mo˝e znaleêç si´ w grupie wyników nieza-

dowalajàcych,
➲ przy ocenie uzyskanych rezultatów dopuszcza si´ 20 % wyników w grupie

wàtpliwych,
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➲ w  przypadku uczestnictwa w testach  z wyboru w∏asnego laboratoriów, 
przy wyborze konkretnego programu powinno si´ uwzgl´dniç, nast´pujàce
parametry:
❍ wybrane programy obejmowaç powinny zakres akredytacji w mo˝liwie

najwi´kszym stopniu,
❍ obiekty badaƒ w ramach programu winny byç najbardziej zbli˝one 

do tych, które laboratorium bada w normalnej dzia∏alnoÊci,
❍ mierzone cechy – okreÊlone do wyznaczenia w badanych próbkach

powinny byç mo˝liwie najbardziej zbli˝one do tych, które laboratorium
bada w tego typu próbkach w swojej rutynowej praktyce,

❍ wartoÊç mierzonych cech – powinna znajdowaç si´ w zakresie, które
laboratorium bada,

❍ cz´stotliwoÊç uczestnictwa w nast´pnych programach – winna byç ÊciÊle
skorelowana z innymi metodami sterowania jakoÊcià badaƒ, stosowanymi
przez laboratorium dla poszczególnych obszarów badawczych,

❍ techniki statystyczne wykorzystywane do oceny osiàgni´tych rezultatów
powinny byç adekwatne do mierzonych cech i metod badaƒ obj´tych pro-
gramem, a kryteria dotyczàce akceptacji osiàgni´tych rezultatów winny
byç jednoznacznie okreÊlone.

Warto wiedzieç równie˝, ˝e przed udzieleniem akredytacji przez PCA 
laboratorium winno przedstawiç dowody uczestnictwa z pozytywnym wynikiem
przynajmniej w jednym programie PT/ILC dla ka˝dej z podstawowych dziedzin
badaƒ zg∏oszonych do akredytacji, w okresie nie d∏u˝szym ni˝ dwa lata przed
z∏o˝eniem wniosku W okresie wa˝noÊci akredytacji natomiast laboratorium
powinno w ka˝dym cyklu akredytacji uczestniczyç z pozytywnym wynikiem
przynajmniej w jednym programie dla ka˝dej z podstawowych dziedzin badaƒ
(warunek minimum). W sytuacji niezadowalajàcego wyniku uczestnictwa,
udzia∏ w programie dotyczàcym tej dziedziny badaƒ powinien zostaç powtórzony
jeszcze w tym cyklu, je˝eli jest to mo˝liwe, lub te˝ w nast´pnym cyklu akredytacji
powinno zaplanowaç si´ dwukrotne uczestnictwo. Rezultaty udzia∏u laboratoriów
w PT/ILC sà brane pod uwag´ przy wyznaczaniu  przerw pomi´dzy ocenami
w nadzorze w kolejnych cyklach wa˝noÊci akredytacji i planowaniu zakresu
ocen. PCA bierze pod uwag´ zarówno rezultaty uzyskane przez laboratorium,
jak równie˝ sposób wykorzystywania tych rezultatów w doskonaleniu kompe-
tencji technicznych. W sytuacjach uzyskiwania przez laboratoria badawcze 
niezadowalajàcych wyników w dwóch kolejnych rundach testów  PCA 
rozwa˝yç mo˝e mo˝liwoÊç zawieszenia akredytacji, natomiast niezadowalajàce
wyniki w trzech kolejnych rundach sà podstawà do zawieszenia akredytacji.
Oczywistym jest, ˝e zawieszenie akredytacji dotyczy badaƒ, które by∏y obj´te
programem.
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LK KSP w programach  PT/ILC … 
Laboratorium ca∏y czas doskonali stosowane przez nie metody badaƒ i sposób

kontroli nad ich wynikami. Uczestniczy zarówno w mi´dzynarodowych, jak 
i krajowych badaniach mi´dzylaboratoryjnych osiàgajàc bardzo dobre wyniki.
Poddaje si´ corocznym niezale˝nym ocenom przeprowadzanym przez PCA. 
To wszystko pozwala utrzymaç wysoki standard i doskonaliç realizowane przez
nie badania kryminalistyczne. Utrzymujàc wysokie standardy jakoÊci LK KSP
systematycznie uczestniczy w zewn´trznych, mi´dzynarodowych testach 
mi´dzylaboratoryjnych i badaniach bieg∏oÊci, a w tym np.:
➲ test z zakresu badania krwi na zawartoÊç alkoholu organizowany  przez

Deutsche Vereinte Gesellschaft für Klinische Chemie und Laboratoriumsmedizin
(DGKL) w Bonn, obecnie organizacja ta zmieni∏a nazw´ na Referenzinstitut
für Bioanalytik.

➲ test z zakresu badaƒ genetycznych organizowany przez GEDNAP42, a reko-
mendowany przez ENFSI - potwierdzenie kompetencji z zakresu procedury
badawczej DNA,

➲ test z zakresu badaƒ mechanoskopijnych zorganizowany przez CTS43

(Collaborative Testing Services) - potwierdzenie kompetencji z zakresu 
procedury badawczej „Badanie Êladów mechanoskopijnych”,

➲ test z zakresu badaƒ broni i balistyki - FAID’2005.
Na 2010 r., za zgodà Komendanta Sto∏ecznego Policji, zaplanowane zosta∏o

dalsze rozszerzenie udzia∏u LK KSP w mi´dzynarodowych testach bieg∏oÊci 
o nast´pujàce obszary badawcze: badania daktyloskopijne i badania broni 
i balistyki – oba testy organizowane przez CTS.

Ponadto eksperci LK KSP uczestniczà na bie˝àco w badaniach bieg∏oÊci
organizowanych przez CLK KGP, a w tym m.in. z zakresu:
➲ badaƒ daktyloskopijnych,
➲ badaƒ traseologicznych,
➲ klasycznych badaƒ dokumentów (pismo r´czne - badania oryginalnych 

dokumentów),
➲ analizy iloÊciowej siarczanu amfetaminy.

Warto w tym miejscu podkreÊliç, ˝e wydawane po takim teÊcie certyfikaty,
bàdê atesty sà wy∏àcznie rodzajem uznania laboratorium w danym Êrodowisku 
i nie mogà byç traktowane jako potwierdzenie jego kompetencji technicznych.

42 Uzyskanie certyfikatu GEDNAP nast´puje po bezb∏´dnym oznaczeniu profili DNA testowych
Êladów biologicznych, poprzedzonym ich identyfikacjà, czyli stwierdzeniem czy jest to krew,
Êlina lub nasienie, czy te˝ mieszanina tych rodzajów Êladów. Certyfikaty przyznawane przez
Zrzeszone Niemieckie Instytuty Kryminalistki i Medycyny Sàdowej.

43 Zobacz stron´ internetowà Collaborative Testing Services 
- http://www.collaborativetesting.com/ – stan na dzieƒ 30.04.2010 r.
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Warto równie˝ dodaç, ˝e udzia∏ w badaniach bieg∏oÊci jest okreÊleniem zdolnoÊci
personelu laboratorium do wykonywania czynnoÊci zwiàzanych z przeprowa-
dzaniem badaƒ. CyklicznoÊç badaƒ bieg∏oÊci pozwala na sta∏e monitorowanie
jakoÊci pracy. Badania te pozwalajà wykazaç ró˝nice w poziomie pracy
poszczególnych laboratoriów oraz definiujà êród∏a zagro˝eƒ dla uzyskiwanych
wyników.

KorzyÊci p∏ynàce z uczestnictwa w PT/ILC 
Warto przyjrzeç si´ teraz korzyÊciom p∏ynàcym z uczestnictwa laboratoriów

kryminalistycznych w PT/ILC. KorzyÊci te podzieliç mo˝emy na trzy podstawowe
grupy, a mianowicie: techniczne, edukacyjne i marketingowe.

W ramach  korzyÊci technicznych wyodr´bniç mo˝na:
➲ Mo˝liwoÊç sterowania jakoÊcià badaƒ. Laboratorium powinno wykorzystywaç

w∏asne uczestnictwo w PT/ILC do szerokiej analizy post´powania podczas 
rutynowego wykonywania badaƒ kryminalistycznych. Nie mo˝na zapominaç 
o tym, ˝e zupe∏nie inne mo˝liwoÊci daje jednorazowe uczestnictwo, wype∏nia-
jàce minimalne wymagania PCA (jeden raz w 4-letnim cyklu akredytacji dla
konkretnej dziedziny badawczej), a zupe∏nie inne regularne uczestnictwo 
w kolejnych edycjach programów.

➲ Dostarczenie danych do gruntownej analizy stanu sterowania jakoÊcià 
w laboratorium. Post´powanie takie daje materia∏ wyjÊciowy do podejmowania
dzia∏aƒ korygujàcych i zapobiegawczych (o ile sà one oczywiÊcie potrzebne).
Pozwala równie˝ na doskonalenie personelu, jak i stosowanych metod
badawczych.

➲ Mo˝liwoÊç zwalidowania stosowanych przez laboratorium metod badawczych.
➲ Dostarczenie niezb´dnych danych do wyznaczenia obszarów niepewnoÊci 

w odniesieniu do stosowanych metod badawczych.
➲ Pozyskiwanie nowych materia∏ów odniesienia. Cz´sto zdarza si´ tak, ˝e po

zrealizowaniu przez laboratorium tego typu badaƒ pozostaje cz´Êç próbki.
Je˝eli tylko jest to mo˝liwe i uzasadnione laboratorium uzyskuje w ten 
sposób dodatkowy materia∏ odniesienia.

➲ Podnoszenie profesjonalizmu personelu laboratorium. Dla przyk∏adu, je˝eli
w ramach konkretnego badania PT/ILC nale˝y wykonaç równolegle kilka
oznaczeƒ, warto jest zleciç je wszystkim upowa˝nionym do tego pracowni-
kom (nie powinno si´ ograniczaç tego post´powania do wybranych tylko
jego cz∏onków). Je˝eli zaÊ jest niemo˝liwe, to powinno zleciç si´ je ekspertom,
którzy w sà zarówno najlepsi i najgorsi. 

Do korzyÊci edukacyjnych zaliczyç nale˝y g∏ównie:
➲ Mo˝liwoÊç porównania zdolnoÊci laboratorium kryminalistycznego do reali-

zacji okreÊlonych badaƒ (nawet tych najbardziej specyficznych) z innymi
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laboratoriami o podobnym profilu dzia∏ania. Warto pami´taç, ˝e konieczne
jest w tym przypadku posiadanie pe∏nej informacji. Pozwala ona bowiem 
na podjecie merytorycznej dyskusji z ca∏ym personelem uczestniczàcym 
w konkretnym teÊcie.

➲ Analizy regularnego uczestnictwa w PT/ILC pozwalajà  z jednej strony na
doskonalenie realizowanych przez laboratorium badaƒ, a z drugiej strony
dostarczajà bie˝àcych danych  do prowadzania szkoleƒ wewnàtrzlaboratoryjnych.

➲ Bie˝àce dostarczanie, skàdinàd ca∏kowicie niezale˝nej wiedzy na temat bie-
g∏oÊci kierowanej komórki organizacyjnej dla kierownictwa laboratoriów.
Wiedza ta powala na podejmowanie dzia∏aƒ zwiàzanych z bie˝àcym  dosko-
naleniem merytorycznych obszarów laboratorium. Warto jednak przy tym
pami´taç, ˝e czasem mo˝e wystàpiç bardzo negatywny efekt edukacyjny
wià˝àcy si´ z udzia∏em w takich programach. Mo˝e si´ on bowiem koncen-
trowaç wy∏àcznie na wyniku w systemie zerojedynkowym, tj. - “zaliczy∏” 
- “nie zaliczy∏” -> cz´sto preferowanym przez personel kierowniczy niektórych
organizacji. Negatywne oddzia∏ywanie to poczucie, ˝e wykonawcy testów sà
egzaminowani oraz starajà si´ oni za wszelkà cen´ zdaç egzamin. W zwiàzku
z tym, w ramach programu wykonujà niejako na rozkaz badania, które 
w ˝aden sposób nie sà w stanie odzwierciedliç codziennego dzia∏ania labora-
torium. Wi´cej informacji na temat efektów negatywnych w tym obszarze
funkcjonowania zbiorowoÊci ludzkich znaleêç mo˝na w ca∏kowicie odr´b-
nym opracowaniu44.

Bioràc udzia∏ z PT/ILC nale˝y mieç równie˝ na uwadze aspekty zwiàzane 
z ich kosztami i przydatnoÊcià do okreÊlonego zastosowania. KorzyÊci finanso-
wych natomiast, choç trudno w odniesieniu do organizacji non profit, jaka jest
policyjne laboratorium  kryminalistyczne, doszukiwaç si´ mo˝na w: 
➲ Obni˝eniu kosztów ponoszonych przez laboratorium w zwiàzku z akredyta-

cjà. Uczestnictwo w dobrze wybranych pod wzgl´dem merytorycznym oraz
finansowym PT/ILC mo˝e obni˝yç koszty ponoszone przez laboratorium w
zwiàzku z akredytacjà. PCA bowiem uwzgl´dnia uczestnictwo laboratoriów
w tego typu testach oraz uzyskiwane przez nie wyniki w planowaniu progra-
mu nadzoru na kolejny cykl akredytacji. Istnieje zatem mo˝liwoÊç zaplano-
wania mniejszej liczby ocen w cyklu.

➲ Czytelnym i jednoznacznym potwierdzeniu bieg∏oÊci laboratorium dla obec-
nych i potencjalnych jego Klientów.

➲ Obni˝eniu kosztów walidacji metod badawczych stosowanych rutynowo
przez laboratorium. 

44 T. Bednarek: Teoretyczne i praktyczne aspekty systemu motywowania policjantów
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Sto∏ecznej Policji, „Problemy Kryminalistyki”
2009, nr 266, s. 32.
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➲ Dostarczeniu niezb´dnych dowodów bieg∏oÊci w sytuacjach skarg Klientów,
w szczególnoÊci w odniesieniu do uzyskanych wyników badaƒ. 

➲ Uczestnictwo laboratoriów w okreÊlonych programach PT/ILC w obszarze
regulowanym mo˝e byç tak˝e koniecznym warunkiem ich udzia∏u w ró˝nych
programach badawczych.

EUROPEJSKIE TENDENCJE
Czy laboratoria wykonujàce ekspertyzy muszà byç akredytowane?

Przyk∏adem aktualnych tendencji mogà tu byç chocia˝by przepisy holenderskie
nak∏adajàce taki obowiàzek na laboratoria wykonujàce badania DNA. Oznacza
to tyle, ˝e wyniki tych˝e badaƒ mogà byç u˝yte jako dowód w procesie sàdo-
wym tylko wtedy, gdy zosta∏y wykonane w akredytowanym laboratorium.
Przyj´cie tak rygorystycznej zasady wià˝e si´ z jednej strony z coraz bardziej
istotnym znaczeniem dla sàdów znaczeniem dowodów biologicznych, z drugiej
zaÊ, z niebezpieczeƒstwem uzyskania fa∏szywych wyników spowodowanych dla
przyk∏adu brakiem ÊciÊle okreÊlonych zasad wykonywania badaƒ lub nieistnie-
niem kontroli wyników w laboratorium nieposiadajàcym systemu zapewnienia
jakoÊci45. 

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje równie˝  jedna z ostatnich legislatyw Unii
Europejskiej s∏u˝àca wprowadzeniu obowiàzkowej akredytacji jednostek
badawczych dzia∏ajàcych w unijnej przestrzeni46. Zdaniem Twórców decyzji
akredytacja47 ekspertyz kryminalistycznych jest wa˝nym krokiem w kierunku
bezpieczniejszej i bardziej skutecznej mi´dzynarodowej wymiany danych
naukowych w ramach Unii. Akredytacja daje bowiem niezb´dne gwarancje, aby
dzia∏ania laboratoryjne by∏y prowadzone zgodnie ze stosownymi normami mi´-
dzynarodowymi. Celem tej˝e decyzji ramowej jest zapewnienie uznawania
wyników dzia∏aƒ laboratoryjnych prowadzonych w jednym paƒstwie cz∏onkow-
skim za równowa˝ne wynikom dzia∏aƒ laboratoryjnych prowadzonych w innym
paƒstwie cz∏onkowskim. Cel ten zostanie osiàgni´ty przez zapewnienie akredy-
tacji dzia∏aƒ laboratoryjnych przez jednostk´ akredytujàcà, jako zgodnych 
z mi´dzynarodowà normà EN ISO/IEC 17025. Z jej treÊci wyczytaç mo˝na
m.in., ˝e Informacje b´dàce wynikiem ekspertyz kryminalistycznych w jednym

45 J. Hebenstreit: Zapewnienie jakoÊci w laboratoriach …, dz. cyt., s. 608, za J.F. Nijboer,
W.J.J.M. Sprangers: Harmonisation In Forensic Expertise, THELA THESIS, Amsterdam 2000.

46 Decyzja 2009/905/JHA on Accreditation of forensic service providers carrying out laboratory
activities z 30 listopada 2009, opublikowana w Official Journal of the European Union  
z 9.12.2009, L 322/14.

47 A udziela jej krajowa jednostka akredytujàca, która ma wy∏àczne uprawnienia do oceny, 
czy laboratorium spe∏nia wymogi ustanowione przez ujednolicone normy. Uprawnienia nadaje
jednostkom akredytujàcym paƒstwo. Patrz Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 765/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. 
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paƒstwie cz∏onkowskim mogà budziç w innym paƒstwie niepewnoÊç co do 
sposobu post´powania z przedmiotem badaƒ, metod, z których skorzystano 
oraz sposobu interpretacji wyników. Z punktu widzenia UE szczególnie wa˝ne
jest zagwarantowanie jakoÊci informacji w przypadku danych tak wra˝liwych
jak profile DNA48 lub odbitki linii papilarnych49. W uzasadnieniu do jednej 
z wczeÊniej utworzonych  propozycji przedmiotowego aktu UE podkreÊla si´, 
˝e jest to pierwszy krok w drodze do wprowadzenia obowiàzkowej akredytacji
pozosta∏ych dyscyplin kryminalistycznych50.

Ka˝de z paƒstw UE zosta∏o zobowiàzane do tego, aby wyniki dzia∏aƒ labora-
toryjnych prowadzonych w innym paƒstwie cz∏onkowskim by∏y uznawane 
za równowa˝ne wynikom dzia∏aƒ laboratoryjnych prowadzonych na terytorium
tego paƒstwa cz∏onkowskiego. Wi´cej informacji zarówno na temat Êwiatowych,
jak i europejskich tendencji odnoszàcych si´ do akredytacji stosowanych przez
laboratoria kryminalistyczne metod badawczych uzyskaç mo˝na w przywo∏ywa-
nym ju˝  wczeÊniej opracowaniu P. Rybickiego51.

ZAKO¡CZENIE
Korzystanie  w szerokim zakresie z aktualnej wiedzy specjalistycznej 

z ró˝nych dziedzin nale˝y obecnie z jednej strony do podstawowych elementów
post´powania karnego, a z drugiej wymaga od bieg∏ych nie tylko posiadania naj-
wy˝szych kwalifikacji, lecz równie˝ sta∏ego ich doskonalenia, jak równie˝
umiej´tnoÊci wykorzystania wyników badaƒ naukowych. Zadaniem doktryny
natomiast, praktyki i legislacji powinno byç niezmienne dà˝enie do wypracowa-
nia maksymalnie precyzyjnych, obiektywnych i czytelnych kryteriów oceny
pracy bieg∏ych.

Podsumowujàc opracowanie warto pokusiç si´ równie˝ o prób´ odpowiedzi
na kluczowe pytanie: „Akredytowaç laboratoria  kryminalistyczne, czy tez nie?”
W ocenie autora, bioràc pod uwag´ chocia˝by obecne prawne uregulowania
europejskie nie tylko warto, ale wr´cz trzeba. Powinno si´ równie˝ szerzej ni˝
dotychczas korzystaç z wypracowanych mechanizmów oceny pracy bieg∏ych. 
A takimi najbardziej skutecznymi i ca∏kowicie niezale˝nymi instrumentami
mog∏yby byç zewn´trzne testy mi´dzylaboratoryjne i badania bieg∏oÊci.

48 Paƒstwa cz∏onkowskie UE zosta∏y zobowiàzane do podj´cia  niezb´dnych Êrodków w celu
zastosowania si´ do przepisów decyzji ramowej 2009/905/JHA w odniesieniu do badaƒ DNA
przed dniem 30 listopada 2013 r.

49 Paƒstwa cz∏onkowskie UE zosta∏y zobowiàzane do podj´cia  niezb´dnych Êrodków w celu
zastosowania si´ do przepisów decyzji ramowej 2009/905/JHA w odniesieniu do badaƒ DNA
przed dniem 30 listopada 2015 r.

50 P. Rybicki: Nowe idee …., dz. cyt., s. 5.
51 Tam˝e, s. 13.
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Anna Biederman-Zar´ba

ZNACZENIE RESPEKTOWANIA MODELU 
INTELEKTUALNO-DEDUKCYJNEGO DLA WYNIKÓW

DOWODOWYCH OGL¢DZIN MIEJSCA ZDARZENIA

G∏ównym celem post´powania karnego jest wykrycie i pociàgni´cie do
odpowiedzialnoÊci karnej sprawcy przest´pstwa.

Dà˝enie do osiàgni´cie tego celu pozostaje w Êcis∏ym zwiàzku z zasadà traf-
nej represji, w myÊl której, „ka˝dy ten i tylko ten, kto jest winien pope∏nienia
przest´pstwa, powinien za to ponieÊç odpowiedzialnoÊç takà i tylko takà, na jakà
wedle prawa zas∏u˝y∏”1

Dyrektywa ta odnosi si´ nie tylko do sprawstwa, ale równie˝ do czynu, jego 
kszta∏tu i okolicznoÊci, nie ograniczajàc do elementów znamionujàcych.

Osiàgni´cie celów post´powania karnego uwarunkowane jest zgodnoÊcià
poczynionych w procesie karnym ustaleƒ faktycznych z rzeczywistym przebie-
giem wyjaÊnianego zdarzenia. Wymaga to przeprowadzenia szeregu czynnoÊci
dowodowych, wÊród których na plan pierwszy wysuwajà si´ ogl´dziny, 
a w szczególnoÊci ogl´dziny miejsca.

Trafnie zauwa˝a si´ na gruncie doktryny kryminalistycznej, ˝e ogl´dziny
miejsca zdarzenia „sà jednà z najistotniejszych czynnoÊci procesowo-krymina-
listycznych”2, podkreÊlajàc przy tym, i˝ „od rzetelnoÊci i poprawnoÊci ich
przeprowadzenia zale˝à dalsze losy post´powania karnego”3.

Dowodowa omnipotencja ogl´dzin miejsca zdarzenia w praktyce Êledczej
jest jednak bardziej naukowym mitem ni˝ procesowym faktem.

Potwierdzajà to wyniki badaƒ, które prowadzà do zaskakujàcego stwierdze-
nia, i˝ w znacznej liczbie spraw, w których ogl´dziny miejsca zdarzenia by∏y
przeprowadzone, ich wyniki nie mia∏y znaczenia dla poczynienia ustaleƒ 
faktycznych b´dàcych podstawà orzeczenia. 

1 M. CieÊlak, Polska procedura karna, Warszawa 1973, s. 221.
2 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. St´pka, Kryminalistyka – wybrane zagadnienia teorii 

i  praktyki Êledczo-sàdowej, Toruƒ 2005, s. 400–402.
3 E. ˚ywucka-Koz∏owska, Dowodowe znaczenie ogl´dzin miejsca znalezienia zwłok [w:]

Rozprawy z Jałowcowej Góry, red. J. Wójcikiewicz, Kraków 2004, s. 155. 



38 A. Biederman-Zar´ba

Ogl´dziny bardzo cz´sto wykonywane sà „rutynowo, niedok∏adnie i  niesys-
tematycznie”4. Badania ujawniajà równie˝ swoisty oportunizm ogl´dzinowy ze
strony organów prowadzàcych post´powanie przygotowawcze, na co wskazujà
cz´ste przypadki rezygnacji z ogl´dzin miejsca zdarzenia.

Kodeks post´powania karnego statuuje ogl´dziny jako odr´bnà, samoistnà
czynnoÊç dowodowà (art. 207 § 1 kpk), b´dàcà sposobem przeprowadzenia
dowodów rzeczowych. Przypomnieç nale˝y, i˝ na gruncie procesowym dowody
rzeczowe to „te êród∏a dowodowe, które dostarczajà Êrodków dowodowych 
w postaci swoich cech (lub ich konfiguracji) poznawanych za pomocà zmy-
s∏ów”5. Doktryna procesu karnego traktuje miejsce jako szczególny rodzaj
dowodu rzeczowego, definiujàc je jako wyodr´bnionà cz´Êç przestrzeni wraz ze
znajdujàcymi si´ tam urzàdzeniami i przedmiotami, zwracajàc uwag´ na
szczególne znaczenie poszczególnych elementów miejsca, ich uk∏ad i wzajemne
relacje6. Ogl´dziny miejsca zdarzenia sà niczym innym, jak sposobem
przeprowadzenia tego szczególnego dowodu rzeczowego. Miejsce zdarzenia
jest bowiem samo w sobie dowodem rzeczowym, dostarczajàc informacji o jego
topografii, w∏aÊciwoÊciach, elementach i ich uk∏adach oraz zaistnia∏ych na miej-
scu w wyniku wyjaÊnianego zdarzenia bàdê w zwiàzku z nim zmianach. 

JednoczeÊnie rezultatem ogl´dzin mo˝e byç wyodr´bnienie przedmiotów
materialnych w postaci Êladów kryminalistycznych, stanowiàcych odmiennà
kategori´ dowodów rzeczowych. Konsekwencjà takiego stanu rzeczy jest
koniecznoÊç dostrzegania i respektowania w praktyce Êledczej funkcji dowodo-
wej ogl´dzin miejsca zdarzenia, jeÊli nie przede wszystkim, to co najmniej na
równi z funkcjà wykrywczà.

Pomimo mocno akcentowanych w doktrynie procesu karnego walorów
dowodowych ogl´dzin miejsca zdarzenia, przepisy prawa karnego procesowego
nie okreÊlajà ani celów, ani funkcji tej czynnoÊci. Dobitnà tego ilustracjà jest
przepis art. 207 § 1 kpk, w brzmieniu: W razie potrzeby dokonuje si´ ogl´dzin
miejsca, osoby lub rzeczy. Wskazujàc nader enigmatycznie podstaw´ prawnà tej
czynnoÊci, ustawodawca ocen´ owej potrzeby pozostawi∏ organowi procesowe-
mu. Ten o potrzebie przeprowadzenia ogl´dzin sk∏onny jest decydowaç,
odwo∏ujàc si´ do doktryny kryminalistycznej. 

4 E. Gruza, Ogl´dziny Êledcze miejsca zdarzenia w praktyce Êledczej [w:] Problemy
Wspó∏czesnej Kryminalistyki, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, Warszawa 1996, t. I, s. 121.

5 A. Gaberle, Dowody w sàdowym procesie karnym, Kraków 2007, s. 217.
6 Tam˝e, s. 218.
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Chocia˝ nauka kryminalistyki trafnie okreÊla cele i zadania ogl´dzin miejsca
zdarzenia, nie poprzestajàc na wskazaniu dzia∏aƒ zmierzajàcych do ujawnienia 
i zabezpieczenia Êladów kryminalistycznych7, praktyka Êledcza dostarcza 
niezliczonych przyk∏adów na ograniczanie dzia∏aƒ podejmowanych w trakcie
ogl´dzin miejsca zdarzenia g∏ównie do poszukiwania i zabezpieczenia Êladów
kryminalistycznych. Przy czym, co szczególnie niebezpieczne dla ustalenia
prawdy materialnej, bardzo cz´sto dokonuje si´ ju˝ w trakcie ogl´dzin „katego-
ryzacji Êladów”, zabezpieczajàc tylko te potencjalnie nadajàce si´ do
identyfikacji8. Jednoznacznie Êwiadczà o tym zapisy w protoko∏ach ogl´dzin
miejsca zdarzenia o treÊci: „nie ujawniono Êladów przydatnych (nadajàcych si´),
do identyfikacji”.

Potwierdzajà to wyniki badaƒ i analiz, które wskazujà na znaczny odsetek
ogl´dzin, które wbrew uzasadnionym charakterem zdarzeƒ oczekiwaniom, nie
doprowadzi∏y do ujawnienia i zabezpieczenia Êladów kryminalistycznych9.   

Nierzadko zatem samo ujawnienie i zabezpieczenie Êladów kryminalistycz-
nych traktowane jest w praktyce Êledczej jako „ostateczny wynik ogl´dzin” 10.

Byç mo˝e, kierujàc si´ szkodliwà zasadà, w myÊl której „ogl´dziny nale˝à do
czynnoÊci koniecznych z punktu widzenia kryminalistyki, gdy istnieje domnie-
manie, ˝e dzia∏anie przest´pne pozostawi∏o Êlady, które - odpowiednio
ujawnione i zabezpieczone - zostanà wykorzystane w procesie ustalania 
okolicznoÊci zdarzenia i sprawcy czynu przest´pnego”11 nader cz´sto, przy
braku takiego domniemania, odst´puje si´ w praktyce Êledczej od ogl´dzin
miejsca zdarzenia. 

Wyniki badaƒ aktowych wskazujà, i˝ w przypadku niektórych kategorii
spraw, jak przyk∏adowo rozboje czy kradzie˝e z w∏amaniem, ogl´dziny miejsca
zdarzenia przeprowadza si´ w mniej ni˝ po∏owie post´powaƒ12.

Tymczasem ujawnienie i zabezpieczenie Êladów kryminalistycznych przy-
datnych do identyfikacji jest warunkiem cz´sto koniecznym, ale niewystarczajà-
cym dla poczynienia prawdziwych ustaleƒ faktycznych.

Zas∏ugujàce na negatywnà ocen´ zjawisko t∏umaczyç mo˝na (co nie oznacza,

7 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyƒski, Kryminalistyka – rzecz o metodach Êledczych, Warszawa
2008, s. 204-207; M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. St´pka, Kryminalistyka – wybrane
zagadnienia teorii i praktyki Êledczo-sàdowej, Toruƒ 2005, s. 400-402.

8 J. Kasprzak, Wybrane zagadnienia ekspertyzy cheiloskopijnej, Problemy Kryminalistyki
1986, nr 173, s. 354.

9 E. Gruza, Ogl´dziny Êledcze..., tam˝e, s. 121; M. Goc [w:] NowoczesnoÊç ogl´dzin procesowo-
kryminalistycznych – studia i materiały, red. M. Goc, M. Zajder, Szczytno 1999, s. 11.

10 J. Gurgul, O wnioskowaniu z wyników ogl´dzin, Problemy Kryminalistyki 1971, nr 91, s. 852.
11 B. Ho∏yst, Kryminalistyka, Warszawa 2007, s. 436.
12 P. Girdwoyƒ, Wersje kryminalistyczne w praktyce policyjnej [w:] Problemy Wspó∏czesnej

Kryminalistyki, red. E. Gruza, T. Tomaszewski, Warszawa 2000, t. III, s. 71.
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˝e nale˝y je tolerowaç), odwo∏ujàc si´ do historii rozwoju nauki kryminalistyki,
która w uj´ciu tradycyjnym koncentrowa∏a si´ na identyfikacji osób i rzeczy 
w oparciu o badanie Êladów kryminalistycznych13. Konsekwencjà tej tradycji
jest utrzymujàca si´ w praktyce Êledczej dominacja funkcji wykrywczej
ogl´dzin nad funkcjà dowodowà, czego skutkiem jest supremacja konstatacyj-
no-dokumentacyjnego modelu ogl´dzin, zamiast respektujàcego funkcj´
wykrywczà i dowodowà - modelu intelektualno-dedukcyjnego14.

Z uwagi na powy˝sze, poziom ogl´dzin miejsca zdarzenia jest w stosunku do
faktycznych mo˝liwoÊci wynikajàcych z istoty tej czynnoÊci oraz uzasad-
nionych potrzeb dowodowych niewspó∏miernie niski. Przyczyny takiego stanu
rzeczy sà z∏o˝one, a lista najcz´Êciej pope∏nianych b∏´dów obszerna.

Zainspirowana rezultatami post´powania karnego przed sàdem w K. w spra-
wie zabójstwa Bogdana R. na tle rabunkowym, chcia∏abym zwróciç uwag´ na
znaczenie respektowania modelu intelektualno-dedukcyjnego dla wyników
dowodowych ogl´dzin miejsca zdarzenia.

Prokurator rejonowy w K. oskar˝y∏ Krzysztofa H., Sebastiana P. i Jacka K. 
o to, ˝e w dniu 9 stycznia 2004 roku w K., dzia∏ajàc w zamiarze pozbawienia
˝ycia Bogdana R., zadali mu r´kami szereg uderzeƒ w twarz, g∏ow´ oraz tu∏ów 
i po obezw∏adnieniu go przez skr´powanie nóg i ràk taÊmà klejàcà wielokrotnie
owin´li nià jego g∏ow´, zaklejajàc usta i nos. Takim dzia∏aniem pozbawili go
mo˝liwoÊci oddychania, powodujàc Êmierç na skutek gwa∏townego uduszenia.

Sàd Okr´gowy w K. nie zgodzi∏ si´ z wersjà oskar˝enia, zmieni∏ opis czynu,
przyjmujàc, i˝ oskar˝eni nie zakleili pokrzywdzonemu nosa, a jedynie usta. 
W konsekwencji wykluczy∏ po stronie oskar˝onych zamiar bezpoÊredni i przy-
jà∏, i˝ dzia∏ali oni jedynie z zamiarem ewentualnym doprowadzenia do Êmierci
Bogdana R., kwalifikujàc ich zachowanie z art. 148 § 2 pkt. 2 kk w zw. art. 280
§ 1 kk w zw. z art. 11 § 1 kk. O tak istotnej, i jak si´ okaza∏o, brzemiennej 
w skutkach procesowych zmianie zadecydowa∏y braki dowodowe wynikajàce 
z b∏´dów pope∏nionych na etapie czynnoÊci ogl´dzinowych zw∏ok pokrzywdzo-
nego i miejsca ich ujawnienia.

Jak ustali∏ sàd, sprawcy do mieszkania pokrzywdzonego wtargn´li po otwar-
ciu im przez niego drzwi. BezpoÊrednio po tym zosta∏ on uderzony w twarz, co
spowodowa∏o jego upadek na pod∏og´ w przedpokoju. Oskar˝eni bili go nadal,
˝àdajàc ujawnienia skrytki z bi˝uterià. Poniewa˝ pokrzywdzony krzycza∏, stara-
jàc si´ w ten sposób sprowadziç pomoc, sprawcy skr´powali taÊmà klejàcà jego
r´ce i nogi, a tak˝e wielokrotnie owin´li nià jego g∏ow´ oraz twarz. Cia∏o prze-
ciàgn´li do jednego z pokojów, k∏adàc na pod∏odze twarzà w dó∏ i przykryli du˝à

13 B. Ho∏yst, op. cit., s. 566.
14 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. St´pka, op. cit., s. 402.
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iloÊcià garderoby oraz ko∏drami. Po splàdrowaniu mieszkania i zabraniu kosz-
townoÊci, nie interesujàc si´ losem pokrzywdzonego, wyszli z mieszkania,
zamykajàc za sobà drzwi.

Zw∏oki odkry∏a Jadwiga R., ˝ona ofiary, po powrocie do mieszkania z zakupów.
To jej zeznania, z∏o˝one niestety ju˝ po przeprowadzeniu ogl´dzin, by∏y

decydujàce dla przyj´cia w akcie oskar˝enia wersji, i˝ sprawcy napadu, owijajàc
pokrzywdzonemu g∏ow´ i twarz taÊmà klejàcà, dzia∏ali z zamiarem bezpoÊred-
nim pozbawienia go ˝ycia. Z jej zeznaƒ wynika∏o bowiem, i˝ cia∏o nie tylko
znajdowa∏o si´ w pozycji utrudniajàcej, jeÊli nie uniemo˝liwiajàcej oddychanie,
ale co najwa˝niejsze, taÊma klejàca zatyka∏a zarówno usta, jak i otwory nosowe.

Taki skutek zachowania oskar˝onych by∏by oczywistym przejawem bezpo-
Êredniego zamiaru pozbawienia ˝ycia Bogdana R.

Jadwiga R. zezna∏a ponadto, i˝ po odkryciu cia∏a m´˝a wezwa∏a do pomocy
sàsiada Stanis∏awa T., który po przeci´ciu no˝yczkami taÊm podjà∏ prób´ reani-
macji. Âwiadek Stanis∏aw T. nie tylko inaczej opisa∏ po∏o˝enie zw∏ok, ale rela-
cjonujàc podj´te wspólnie z Jadwigà R. dzia∏ania, stwierdzi∏, i˝ taÊma znajdowa-
∏a si´ na ustach i oczach, r´kach oraz nogach. Nie potwierdzi∏ zatem zeznaƒ
Jadwigi R. co do zaklejenia taÊmà równie˝ nosa. 

Oskar˝eni, którzy przyznali si´ do dokonania napadu na Bogdana R., katego-
rycznie negowali dzia∏anie z zamiarem pozbawienia go ˝ycia. Chcàc uniemo˝li-
wiç wzywanie pomocy, zakleili mu taÊmà jedynie usta.

Sàd przyjà∏, i˝ cia∏o Bogdana R. w chwili odnalezienia go przez Jadwig´ R.
rzeczywiÊcie le˝a∏o na pod∏odze w pozycji opisanej przez nià. 

Nie mogàc poczyniç kategorycznych ustaleƒ co do umiejscowienia taÊmy na
g∏owie i twarzy pokrzywdzonego, sàd, stosujàc zasad´ in dubio pro reo, ustali∏,
i˝ nie mia∏ on zaklejonych ust.

By∏o to rozstrzygni´cie zdecydowanie korzystniejsze dla oskar˝onych, 
czy jednak zgodne z rzeczywistym stanem rzeczy?

Pytanie to musi pozostaç bez odpowiedzi.
Dodaç nale˝y, i˝ opierajàc si´ na stosownych opiniach specjalistycznych, sàd

przyjà∏ nieco inny, w porównaniu z wersjà oskar˝enia, mechanizm uduszenia.
Mia∏a je spowodowaç niewydolnoÊç oddechowa wynikajàca z zaklejenia
pokrzywdzonemu ust, przy∏o˝enia twarzy, a w szczególnoÊci nosa, do
mi´kkiego pod∏o˝a, skr´powania i ucisku klatki piersiowej przez przykrywajàce
cia∏o przedmioty. Doprowadzajàc do takiej sytuacji, oskar˝eni, zdaniem sàdu,
mieli ÊwiadomoÊç, i˝ mo˝e to doprowadziç do uduszenia si´ pokrzywdzonego.
Przewidujàc taki skutek, pozostawili go w takim stanie, dajàc tym samym
wyraz, i˝ godzili si´ na spowodowanie Êmierci Bogdana R. 

Sàd Apelacyjny w K. wyrokiem z dnia 9 paêdziernika 2007 roku, na skutek ape-
lacji oskar˝yciela publicznego, oskar˝yciela posi∏kowego oraz obroƒców oskar˝o-
nych uchyli∏ zaskar˝one orzeczenie, a spraw´ przekaza∏ do ponownego rozpoznania.
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Zdecydowa∏y o tym nie tylko wàtpliwoÊci co do mechanizmu uduszenia.
Sàd odwo∏awczy zwróci∏ uwag´, i˝ tak, jak wàtpliwe by∏o zaklejenie pokrzy-

wdzonemu taÊmà nosa, tak wobec braku obiektywnego potwierdzenia w wyni-
kach ogl´dzin miejsca zdarzenia zastrze˝enie budzi przyj´cie przez sàd faktu
przykrycia pokrzywdzonego ubraniami i ko∏drami.

Otwarta zatem zosta∏a droga do dalszych zmian zarówno co do opisu czynu,
jak i jego kwalifikacji prawnej.

Przedstawionych wàtpliwoÊci mog∏oby nie byç, gdyby ju˝ w trakcie ogl´dzin
miejsca zdarzenia podj´to prób´ zbudowania wst´pnych wersji co do przebiegu
zdarzenia. Wymaga∏o to uwzgl´dnienia informacji o stanie zw∏ok w momencie
ich ujawnienia. Informacji, których mog∏a dostarczyç obecna przy ogl´dzinach
˝ona ofiary, Jadwiga R. 

Tymczasem, wobec faktu Êmierci gwa∏townej, przyj´to, i˝ by∏a ona wyni-
kiem zabójstwa i skoncentrowano wysi∏ki na poszukiwaniu Êladów kryminali-
stycznych pozwalajàcych na identyfikacj´ jego sprawców.

Nawet ujawnienie przy zw∏okach Êladów w postaci fragmentów taÊmy klejà-
cej nie sk∏oni∏o prowadzàcych ogl´dziny do zastanowienia si´, jakà odegra∏y
one rol´ w zdarzeniu, a w szczególnoÊci, czy mog∏y mieç zwiàzek ze zgonem
ofiary. 

Zignorowanie potrzeby zrekonstruowaniu zdarzenia potwierdza równie˝
charakter zasi´gni´tych opinii specjalistycznych odnoszàcych si´ do ujawnio-
nych Êladów, w tym owych taÊm, które mia∏y wy∏àcznie charakter identyfikujàcy.

Uwzgl´dniajàc obecnoÊç w pobli˝u zw∏ok doÊç du˝ych (40-50-centymetro-
wych), fragmentów taÊmy klejàcej, przy ich zabezpieczeniu nale˝a∏o braç pod
uwag´ nie tylko mo˝liwoÊç pozostawienia na nich Êladów daktyloskopijnych
przez sprawc´, ale równie˝ Êladów dermatoskopijnych przydatnych do zrekon-
struowania sposobu ich u˝ycia, a w szczególnoÊci miejsc na twarzy pokrzywd-
zonego, do których bezpoÊrednio przylega∏y. Wa˝ne by∏o zatem zabezpieczenie
strony klejàcej przed zniekszta∏ceniem znajdujàcych si´ tam Êladów. W za∏àcz-
niku do protoko∏u, zawierajàcym analiz´ wyników czynnoÊci technicznych,
wskazaç nale˝a∏o koniecznoÊç pobrania materia∏u porównawczego w postaci
Êladów dermatoskopijnych z okolic nosa i ust. Przyjmujàc, ˝e ujawnione frag-
menty taÊmy mog∏y mieç bezpoÊredni kontakt z powierzchnià skóry nosa, jego
okolic oraz ust, nale˝a∏o zebraç wymazy z tych cz´Êci twarzy do badaƒ, które
mog∏yby wykazaç obecnoÊç w tych miejscach substancji klejàcej pochodzàcej 
z taÊmy.

Wobec zauwa˝alnej obecnoÊci na twarzy ofiary Êladów krwi nale˝a∏o szcze-
gó∏owo zbadaç pod∏o˝e, na którym znajdowa∏y si´ zw∏oki, w poszukiwaniu
ewentualnych Êladów krwawych, które jeÊliby by∏y, mog∏y powstaç wy∏àcznie
w momencie przylegania twarzy do pod∏o˝a.
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Konieczne by∏o tak˝e dok∏adne scharakteryzowanie miejsca ujawnienia
zw∏ok, uwzgl´dniajàce relacje cia∏a do le˝àcych na pod∏odze cz´Êci odzie˝y 
i ko∏der.

Trafnie zauwa˝y∏ sàd odwo∏awczy, ˝e lakoniczny ich opis w protokole ogl´-
dzin i fragmentaryczny materia∏ fotograficzny sugerujà, i˝ przedmioty te nie
mia∏y zwiàzku ze zw∏okami, a zosta∏y jedynie wyrzucone z szaf w trakcie ich
plàdrowania przez oskar˝onych.

Zasygnalizowana sprawa jest negatywnym przyk∏adem przeprowadzenia
ogl´dzin w oderwaniu od kontekstu sytuacyjnego, ukierunkowanych na ujaw-
nienie i zabezpieczenie Êladów kryminalistycznych przydatnych dla ustalenia
sprawcy zdarzenia, które wobec niewàtpliwie gwa∏townego rodzaju Êmierci, ju˝
na samym wst´pie uznane zosta∏o za zabójstwo. 

Dostosowana do jednej wersji zdarzenia, wyznaczonej jedynie przez jego
skutek, koncepcja ogl´dzin nie mog∏a doprowadziç do ujawnienia i zabezpiecze-
nia Êladów kryminalistycznych, które mog∏yby okazaç si´ nie tylko przydatne
dla rekonstrukcji zdarzenia, ale tak˝e budowy i weryfikacji wersji kryminalisty-
cznych.

Przyjmujàc za trafne stwierdzenie, i˝ miejsce zdarzenia jest „otwartà i pe∏nà
cennych wiadomoÊci ksi´gà”15, zastrzec nale˝y, ˝e czytanie jej mo˝e dostarczyç
cennych informacji, pod warunkiem ˝e rozpoczniemy go na miejscu zdarzenia,
jeszcze w trakcie jego ogl´dzin.

Istniejàcy tam rzeczowy zapis zdarzenia, g∏ównie w postaci Êladów krymina-
listycznych, dla zrozumienia, efektywnego ujawnienia i prawid∏owego zabez-
pieczenia wymaga od prowadzàcego ogl´dziny pos∏u˝enia si´ swoistym 
kluczem, jakim sà kryminalistyczne wersje zdarzenia.

Wbrew spotykanym w doktrynie kryminalistycznej poglàdom, które odwo∏u-
jàc si´ do zasad budowy wersji, za przedwczesne uznajà budow´ wersji na
poczàtkowym etapie post´powania przygotowawczego, pos∏u˝enie si´ przez
prowadzàcego ogl´dziny wersjami wst´pnymi, czàstkowymi odnoszàcymi si´
przede wszystkim do charakteru zdarzenia, jego przebiegu i skutków, zapewniç
mo˝e optymalne wykorzystanie potencja∏u dowodowego miejsca zdarzenia.

Efekty tak przeprowadzonych ogl´dzin mogà dostarczyç dowodów pozwala-
jàcych na czynienie ustaleƒ zgodnych z rzeczywistym stanem rzeczy, bez
koniecznoÊci pos∏ugiwania si´ regu∏ami dowodowymi ograniczajàcymi zasad´
prawdy materialnej, z zasadà in dubio pro reo na czele. 

Respektowanie zasady wieloÊci wersji, przy ÊwiadomoÊci wst´pnego 
ich charakteru, powinno wyeliminowaç szkodliwy dla poznania prawdy subiek-
tywizm.

15 P. Horoszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1948, s. 40.
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Sformu∏owanie i uwzgl´dnienie przy prowadzeniu ogl´dzin wersji traktowaç
nale˝y jako swoistà metod´ poznawczà, wkomponowanà w intelektualno-
dedukcyjny model tej czynnoÊci.

O koniecznoÊci wersyjnego podejÊcia do poddawanego ogl´dzinom miejsca
zdarzenia przekonuje równie˝ istota tzw. Êladów zaniechania czy okolicznoÊci
negatywnych.

Za w pe∏ni trafny, godny upowszechnienia oraz wdro˝enia w praktyce uznaç
nale˝y zatem poglàd, i˝ „ogl´dziny to nie tylko postrzeganie zjawisk fizycznych
i ich rejestracja, ogl´dziny to przede wszystkim analiza spostrze˝eƒ zmys∏o-
wych, synteza przyczynowo-skutkowych uk∏adów sytuacyjnych, formu∏owanie
prowizorycznych przedmiotowych i podmiotowych wersji ró˝nego stopnia,
modyfikowanie toku ogl´dzin i poszukiwanie brakujàcych hipotetycznych
danych, to bie˝àca weryfikacja wersji i bie˝àca logiczna analiza gromadzonego
materia∏u metodà dedukcji i analogii”16.

Dla budowy i modyfikacji wersji na etapie ogl´dzin miejsca zdarzenia
konieczne jest uzyskanie przez prowadzàcego ogl´dziny maksymalnej iloÊci
informacji w wyniku czynnoÊci zrealizowanych zarówno na etapie 
przedogl´dzinowym, jak i w rezultacie prowadzonych czynnoÊci oko∏oogl´dzi-
nowych.

Podsumowujàc, mo˝na pokusiç si´ o stwierdzenie, i˝ ogl´dziny miejsca
zdarzenia pozbawione intelektualnej refleksji prowadzàcej do sformu∏owania
wst´pnych przedmiotowych i podmiotowych wersji kryminalistycznych, a jedy-
nie zdominowane dà˝eniem do ujawnienia i zabezpieczenia Êladów kryminali-
stycznych - najcz´Êciej nie b´dà mog∏y zapewniç optymalnego wykorzystania
potencja∏u dowodowego badanego miejsca. 

B´dà czytaniem owej ksi´gi z zamkni´tymi oczyma.

O ile wersjotwórczy charakter ogl´dzin miejsca zdarzenia nie jest na gruncie
praktyki Êledczej kwestionowany, to uznaç i respektowaç nale˝a∏oby równie˝
ogl´dzinotwórcze znaczenie wersji kryminalistycznych.

16 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. St´pka, op. cit., s. 401.
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USTALANIE PRZYNALE˚NOÂCI GATUNKOWEJ ROÂLIN 
I ZWIERZÑT CHRONIONYCH PRZEPISAMI KONWENCJI

WASZYNGTO¡SKIEJ

1. Geneza, struktura i cele CITES1.

Przez tysiàce lat obserwowano Êcis∏à harmoni´ cz∏owieka z przyrodà, a zani-
kanie gatunków stanowi∏o naturalne zjawisko procesu ewolucji. Z czasem liczba
gatunków eliminowanych przez cz∏owieka niepokojàco zacz´∏a si´ zwi´kszaç.
Tylko w ostatnim czasie z r´ki homo sapiens wygin´∏o 17 gatunków niedêwie-
dzi, 5 gatunków wilków, 4 – kotów, 5 – dziko ˝yjàcych koni oraz wiele innych2.
Konsekwencjà dzia∏alnoÊci cz∏owieka, szczególnie intensywnà poczàwszy od
XIX wieku, by∏a post´pujàca degradacja Êrodowiska naturalnego3, m.in.
poprzez wycinanie lasów, dewastacj´ i zniszczenie Êrodowiska, a tak˝e lawino-
wo rosnàcy handel i przemyt powodujàcy zagro˝enie dla wielu gatunków dzikiej
fauny i flory. Przemyt sta∏ si´ bezpoÊrednià przyczynà podj´cia na prze∏omie lat
szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych ubieg∏ego wieku prac nad stworzeniem
umowy mi´dzynarodowej ograniczajàcej handel dzikimi zwierz´tami i roÊlina-
mi egzotycznymi. W tym celu paƒstwa, które ratyfikowa∏y Konwencj´
Waszyngtoƒskà, ustalajà listy gatunków obj´tych ochronà, rozpoznawalnych ich
cz´Êci oraz produktów pochodnych, którymi handel jest ca∏kowicie zakazany
oraz listy innych gatunków poprzez wprowadzenie ograniczeƒ w handlu nimi4.
Handel zwierz´tami i ich pochodnymi daje roczny obrót ponad 6 mld dolarów,

1 Konwencja Waszyngtoƒska o Mi´dzynarodowym Handlu Gatunkami RoÊlin i Zwierzàt
Zagro˝onymi Wygini´ciem (ang. Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora).

2 A. Garski, Zagro˝one gatunki papug, Fauna i Flora 2008, nr 8.
3 B. Dobrzaƒska, G. Dobrzaƒski, B. Kie∏czowski, Ochrona Êrodowiska przyrodniczego,

Warszawa 2008, s. 116.
4 A.S. Pullin, Biologiczne podstawy ochrony przyrody, przek∏ad J. Weiner (red.),  Warszawa

2005, s. 146.
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porównywalny do handlu broni i narkotykami5. W bogatych krajach zachodnich
stale ros∏o zapotrzebowanie na dzikie zwierz´ta i roÊliny egzotyczne, a tak˝e na
niektóre ich cz´Êci, takie jak skóry i futra, koÊç s∏oniowa czy te˝ koÊci tygrysa 
i rogi nosoro˝ca (u˝ywane w medycynie naturalnej jako afrodyzjaki). Szacuje
si´, ˝e handel ten obejmuje corocznie: 25 000-30 000 zwierzàt nale˝àcych do
naczelnych, 9-10 mln storczyków, 2-5 mln dzikich ptaków, 10 mln skór gadów,
15 mln futer, 7-8 mln kaktusów i ponad 500 mln ryb tropikalnych6. Nielegalny
obrót, obejmujàcy miliony okazów roÊlin i zwierzàt, stanowi obok niszczàcego
dla przyrody wp∏ywu gospodarczej dzia∏alnoÊci cz∏owieka g∏ówne zagro˝enie
egzystencji ogromnej liczby gatunków oraz znaczne straty spo∏eczne wskutek
niekontrolowanego handlu i nadmiernej eksploatacji Êrodowiska naturalnego. 

Uwieƒczeniem prac zmierzajàcych do poddania handlu dzikimi gatunkami
odpowiedniej kontroli sta∏o si´ podpisanie 3 marca 1973 roku w Waszyngtonie
Konwencji o Mi´dzynarodowym Handlu Gatunkami RoÊlin i Zwierzàt
Zagro˝onymi Wygini´ciem, zwanej od miejsca podpisania Konwencjà
Waszyngtoƒskà. Konwencj´ podpisa∏o poczàtkowo 21 paƒstw, a w chwili obec-
nej posiada ona 164 sygnatariuszy, w tym od 12 grudnia 1989 roku Polsk´7. 

Celem Konwencji Waszyngtoƒskiej jest stworzenie skutecznego i efektywne-
go mechanizmu mi´dzynarodowej kontroli handlu dzikimi gatunkami roÊlin 
i zwierzàt w sposób, który nie b´dzie stanowi∏ zagro˝enia dla ich wyst´powania8.
Na mocy przepisów szczegó∏owych konwencji dopuszcza si´ mi´dzynarodowà
wymian´ handlowà gatunkami wymienionymi w za∏àcznikach do niej jedynie po
uzyskaniu odpowiednich zezwoleƒ lub Êwiadectw9. Gatunki zagro˝one zosta∏y
wymienione w trzech za∏àcznikach do konwencji10:

 Za∏àcznik I obejmuje list´ gatunków zagro˝onych wygini´ciem, które
ze wzgl´du na swojà wartoÊç i unikalne wyst´powanie obj´te sà szcze-
gólnà ochronà, a handel nimi zosta∏ poddany Êcis∏ej reglamentacji i jest
dozwolony wy∏àcznie w wyjàtkowych okolicznoÊciach (wymiana lub
sprzeda˝ mi´dzy ogrodami zoologicznymi). Zabroniony jest eksport 
i import tych gatunków w celach komercyjnych .W za∏àczniku tym
znajduje si´ ponad 300 gatunków roÊlin.

5 B. Ho∏yst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 493.
6 Tam˝e, s. 493.
7 Obowiàzuje od 12 marca 1990 r. Tekst Konwencji zosta∏ opublikowany w za∏àczniku do

Dziennika Ustaw z 4 kwietnia 1991 roku, Nr 27, poz. 112 i 113.
8 E. Karasiƒska, Chroniç, by nie wygin´∏y, G∏os Szczeciƒski 2000, nr 15.
9 K. Bronowska, Problematyka wykrywczo-dowodowa w sprawach z zakresu ochrony Êrodowi-

ska (ze szczególnym uwzgl´dnieniem ekspertyz), Szczecin 2007, s. 43.
10 B. Ho∏yst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 496.
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 Za∏àcznik II zawiera list´ gatunków roÊlin i zwierzàt, którym nie
zagra˝a bezpoÊrednio wygini´cie, jednak mogà staç si´ one zagro˝one
w przypadku, gdyby handel nimi nie zosta∏ poddany kontroli i ograni-
czeniu. Handel roÊlinami pozyskanymi z natury oraz sztucznie upra-
wianymi jest dozwolony, lecz podlega kontroli. W za∏àczniku tym
znajduje si´ niemal 25 000 gatunków roÊlin.

 Za∏àcznik III obejmuje gatunki, których umieszczenia na liÊcie za˝àda-
∏o choçby jedno z paƒstw-sygnatariuszy konwencji i dla których nie-
zb´dna jest mi´dzynarodowa wspó∏praca w celu ograniczenia lub
zaprzestania ich eksploatacji, a mi´dzynarodowy obrót nimi podlega
kontroli na wniosek kraju z którego jest dokonywany. W za∏àczniku
tym znajduje si´ tylko szeÊç gatunków. 

Lista gatunków obj´tych przepisami CITES jest stale aktualizowana.
Obecnie znajduje si´ na niej oko∏o 23 000 okazów dzikiej fauny i flory, której
grozi wygini´cie.  Przedstawiciele paƒstw cz∏onkowskich spotykajà si´ co dwa
lata w celu kontroli zg∏oszeƒ, procedur oraz uaktualniania wykazów gatunków
obj´tych ochronà w oparciu o informacje o ich iloÊci i rozwoju handlu. Niestety
z roku na rok lista gatunków zagro˝onych stale si´ wyd∏u˝a, co Êwiadczy 
o rosnàcej liczbie gatunków roÊlin i zwierzàt zagro˝onych wygini´ciem poprzez
ich nadmierne u˝ytkowanie, szczególnie gdy sà atrakcyjne dla cz∏owieka11.
JesteÊmy zatem Êwiadkami masowej rzezi zwierzàt w celu zdobycia mi´sa, skór,
rogów, poro˝y, futer, okazów do kolekcji, pamiàtek turystycznych czy te˝
nowych terenów rolniczych12. 

Ka˝da ze stron Konwencji Waszyngtoƒskiej zobowiàzana jest do wyznacze-
nia organów administracyjnych odpowiedzialnych za wydawanie Êwiadectw 
i zezwoleƒ. W przypadku Polski jest to Departament Ochrony Przyrody
Ministerstwa Ârodowiska. Organy te majà za zadanie ∏àcznoÊç z sekretariatem 
i innymi cz∏onkami oraz z organem naukowym pe∏niàcym funkcje opiniodawcze
(opinie o stanie populacji danych gatunków i ewentualnego dopuszczenia 
do obrotu nimi). W Polsce organem takim jest Paƒstwowa Rada Ochrony
Przyrody. Omawiajàc dzia∏ania organów Konwencji Waszyngtoƒskiej nale˝a∏o-
by wspomnieç o mi´dzynarodowym programie monitorowania handlu dzikimi
gatunkami zwierzàt TRAFICC, stanowiàcym wspólnà inicjatyw´ Sekretariatu

11 Zob. A. Gore, Ziemia na kraw´dzi. Cz∏owiek a ekologia, Warszawa 1996.
12 J. Stawicka, M. Szymczak-Piàtek, J. Wieczorek, Wybrane zagadnienia ekologiczne, Warszawa

2006, s. 231.
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Konwencji, Âwiatowego Funduszu na Rzecz Przyrody WWF13 i Mi´dzy-
narodowej Unii Ochrony Przyrody IUCN14. TRAFFIC zosta∏ utworzony w roku
1976 i jest w chwili obecnej najwi´kszym na Êwiecie centrum monitoringu han-
dlu zagro˝onymi gatunkami, a tak˝e najpowa˝niejszym ekspertem w tej dziedzi-
nie. Opracowuje analizy naukowe o skali handlu zagro˝onymi gatunkami i jego
wp∏ywie na stan zasobów naturalnych naszej planety.

Konwencja Waszyngtoƒska jest tylko jednà z wielu umów mi´dzynarodo-
wych regulujàcych problematyk´ zachowania ró˝norodnoÊci biologicznej.
SpoÊród wielu innych nale˝a∏oby wymieniç:

 Konwencj´ o ochronie ró˝norodnoÊci biologicznej - Nairobi/Kenia, 
22 maja 1992 (Dz.U. z 2002 r., Nr 184, poz. 1533),

 Konwencj´ o ochronie w´drownych gatunków dzikich zwierzàt 
- Bonn 23 czerwca 1979 (Dz.U. z 2003 r., Nr 2, poz. 17),

 Konwencj´ o ochronie dzikiej fauny i flory europejskiej i ich siedlisk 
- Berno 19 wrzeÊnia 1979 (Dz.U. z 1996 r., Nr 58, poz. 263 ze zm.),

 Konwencj´ o obszarach wodno-b∏otnych majàcych znaczenie mi´dzy-
narodowe, zw∏aszcza jako Êrodowisko ˝yciowe ptactwa wodnego 
- Konwencja Ramsarska, 2 luty 1971 (Dz.U. z 2003 r., Nr 131, poz.
1206 ze zm.)15.

Unia Europejska, mimo ˝e nie jest stronà Konwencji CITES, tak˝e reguluje
materi´ obj´tà przepisami. Postanowienia konwencji wprowadzono do porzàdku
prawnego w 1982 roku w formie Rozporzàdzenia Rady UE. Obecnie trzonem
unijnego prawa dotyczàcego handlu zagro˝onymi gatunkami dzikiej fauny 
i flory sà rozporzàdzenia16 majàce bezpoÊrednie zastosowanie we wszystkich

13 World Wildlife Fund. Âwiatowy Fundusz na Rzecz Przyrody przygotowa∏ w paêdzierniku 2004
roku raport,  z którego wynika, ˝e w ciàgu 30 lat (od 1970 do 2000 roku) a˝ o 40% zmniejszy∏a
si´ liczebnoÊç gatunków kr´gowych zamieszkujàcych naszà planet´. W czasie 40 lat swego ist-
nienia organizacja przeprowadzi∏a ponad 12 600 projektów ochrony przyrody w 154 krajach,
przyczyniajàc si´ do utworzenia 270 parków narodowych. Fundusz prowadzi szeroko zakrojo-
nà wspó∏prac´ z w∏adzami paƒstw, organizacjami pozarzàdowymi, firmami i osobami prywat-
nymi, pe∏niàc rol´ niezale˝nego doradcy. Dzia∏alnoÊç organizacji wspiera 5 mln cz∏onków. 
Zob. J. Stawicka, M. Szymczak-Piàtek, J. Wieczorek, Wybrane…, wyd. cyt., s. 249.

14 International Union for Conservation of Nature zosta∏a powo∏ana na pierwszym powojennym
Kongresie Ochrony Przyrody w Fontainebleau w 1948 roku, pod nazwà Mi´dzynarodowej Unii
Ochrony Przyrody. W 1956 roku zmieni∏a nazw´ na Âwiatowà Uni´ Ochrony Przyrody i Jej
Zasobów.

15 R. Paczuski, Ochrona Êrodowiska. Zarys wyk∏adu, Bydgoszcz 2007, s. 134.
16 Rozporzàdzenie Rady (WE) Nr 338/97 (Official Journal of the European Communities, L 61, 

3 III 1997) wraz z nowelizacjami w sprawie ochrony gatunków dzikiej fauny i flory poprzez
reglamentacj´ handlu nimi (wersja zaktualizowana w rozporzàdzeniu Nr 1497/2003 oraz 
w rozporzàdzeniu Nr 834/2004; Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 1332/2005 z dnia 9 sierpnia
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paƒstwach cz∏onkowskich, stajàc si´ cz´Êcià ich krajowych porzàdków praw-
nych przy sprecyzowaniu odpowiednich przepisów regulujàcych w∏aÊciwoÊç 
i kompetencje poszczególnych organów oraz sankcje karne za naruszenia posta-
nowieƒ Konwencji.

2. Polskie przepisy prawne zwiàzane z Konwencjà Waszyngtoƒskà.

Polska ratyfikowa∏a Konwencj´ Waszyngtoƒskà 12 grudnia 1989 roku, 
a wesz∏a ona    w ˝ycie 12 marca 1990 roku. Przepisy prawne dotyczàce kontroli
eksportu i importu oraz przetrzymywania roÊlin lub zwierzàt, ich cz´Êci i produk-
tów pochodnych wynikajàce z ratyfikowanych przez Polsk´ umów mi´dzynarodo-
wych, w tym Konwencji Waszyngtoƒskiej, zawarte zosta∏y w nowelizacji ustawy
o ochronie przyrody z 16 paêdziernika 1991 r. dokonanej 7 grudnia 2000 r.17

Artyku∏ 27d, ust´p 1 znowelizowanej ustawy o ochronie przyrody stanowi:
Zabrania si´ przewo˝enia przez granic´ paƒstwa roÊlin i zwierzàt, ich cz´Êci
oraz produktów pochodnych, podlegajàcych ograniczeniom na podstawie umów
mi´dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stronà, bez zezwolenia
ministra w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska”. Ograniczenia te w tym przypadku
wyp∏ywajà bezpoÊrednio z przepisów CITES i dotyczà wymienionych w za∏àcz-
nikach do konwencji gatunków.

Przepisy wykonawcze w tym zakresie zosta∏y okreÊlone w rozporzàdzeniu
ministra Êrodowiska z 27 lutego 2002 roku w sprawie zezwoleƒ na przewo˝enie
przez granic´ paƒstwa okreÊlonych roÊlin lub zwierzàt18. Za∏àcznik 1 do tego
rozporzàdzenia odpowiada w swojej treÊci za∏àcznikom do Konwencji
Waszyngtoƒskiej, a za∏àcznik 2 okreÊla wzory wniosków o wydanie zezwolenia
na przewóz oraz wzory zezwoleƒ.

W roku 2001 w Polsce minister Êrodowiska wyda∏ 208 zezwoleƒ importo-
wych i 122 zezwolenia eksportowe i reeksportowe, zaÊ w roku 2002 ∏àcznie
ponad 500 zezwoleƒ na obrót mi´dzynarodowy roÊlinami i zwierz´tami obj´ty-
mi Konwencjà Waszyngtoƒskà. Artyku∏ 27e ustawy o ochronie przyrody19, 
a tak˝e artyku∏ 9 ustawy o zmianie ustawy o ochronie przyrody20 wprowadza∏y

2005 r. zmieniajàce rozporzàdzenie Nr 338/97; Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 865/2006 (OJ
L 166, 19 VI 2006) ustanawiajàce szczegó∏owe zasady dotyczàce implementacji Rozporzàdzenia
Rady (WE) Nr 338/97; Rozporzàdzenie Komisji (WE) Nr 776/2004 (OJ L 51, 26 II 2003) wstrzy-
mujàce wprowadzenie do Wspólnoty okreÊlonych gatunków dzikiej fauny i flory.

17 Tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r., Nr 99, poz. 1079.
18 Dz.U. Nr 39 z 16 kwietnia 2002, poz. 357.
19 Dz.U. z 2002 r., Nr 99, poz. 1079.
20 Dz.U. z 2001 r., Nr 3, poz. 21.
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ka˝dorazowo obowiàzek rejestracji posiadania, uprawy i hodowli gatunków
roÊlin i zwierzàt wpisanych do za∏àczników Konwencji Waszyngtoƒskiej.
Rejestry gatunków obj´tych ochronà CITES prowadzone sà przez w∏aÊciwych
terytorialnie starostów lub prezydentów miast b´dàcych powiatami grodzkimi.
Obowiàzek rejestracji powstaje w chwili zakupu bàdê sprzeda˝y roÊliny lub
zwierz´cia, wwozu do kraju lub wywozu za granic´, a tak˝e w wypadku nastà-
pienia zmian w danych rejestrowych. Osoby posiadajàce okazy gatunków obj´-
tych ochronà przed wejÊciem w ˝ycie ustawy o ochronie przyrody mia∏y obo-
wiàzek dokonania rejestracji do koƒca paêdziernika 2000 r., jednak˝e praktycz-
ne zastosowanie obowiàzujàcych przepisów wiàza∏o si´ z ich nieznajomoÊcià
wÊród posiadaczy takich okazów oraz z nieprzygotowaniem do ich egzekwowa-
nia przez pracowników starostw powiatowych. TrudnoÊci w realizacji powy˝-
szych przepisów wynika∏y tak˝e z faktu sporzàdzenia listy gatunków obj´tych
obowiàzkiem rejestracji wy∏àcznie w j´zyku ∏aciƒskim, a j´zyka tego nie znajà
nie tylko hodowcy, ale i wi´kszoÊç urz´dników, dlatego te˝ resort Êrodowiska
zainicjowa∏ prace zmierzajàce do usprawnienia procedur rejestracyjnych. 
W nowym projekcie ustawy o ochronie przyrody z dnia 10 lipca 2003 roku prze-
widziano ograniczenie obowiàzku rejestracji jedynie do posiadania i hodowli
niektórych gatunków zwierzàt (p∏azy, gady, ptaki i ssaki), rezygnujàc z niego 
w przypadku roÊlin, ryb i bezkr´gowców21.

3. Naruszenia Konwencji Waszyngtoƒskiej wed∏ug danych Inspekcji Celnej

Od poczàtku lat dziewi´çdziesiàtych (poczàtek transformacji ustrojowo-
gospodarczej) zaobserwowano lawinowy wr´cz wzrost ujawnieƒ naruszeƒ
Konwencji Waszyngtoƒskiej na polskich przejÊciach granicznych. Polska by∏a 
i jest krajem tranzytowym dla odbiorców z krajów Europy Zachodniej, chocia˝ 
i u nas coraz cz´Êciej gatunki te znajdujà nabywców. Po rozszerzeniu Unia
Europejska sta∏a si´ jednym z czo∏owych rynków obrotu okazami CITES22.
Obserwowana znaczna liczba naruszeƒ postanowieƒ CITES wynikajàca przede
wszystkim z aktywizacji dzia∏alnoÊci grup przest´pczych oraz lepszym stanem
wiedzy polskich s∏u˝b celnych, fitosanitarnych i weterynaryjnych majàcym bez-
poÊredni wp∏yw na wi´kszà skutecznoÊç dzia∏aƒ wykrywczych. 

Walka z przemytem i handlem roÊlinami i zwierz´tami znajdujàcymi si´ pod
Êcis∏à ochronà to wspólne szkolenia policjantów, s´dziów, prokuratorów i celni-
ków.  Nadmieniç nale˝y, ˝e obecnie ka˝da izba celna w Polsce ma swojego

21 Zob. M. St´pieƒ, Rejestrowanie zwierzàt i roÊlin podlegajàcych ograniczeniom na podstawie
Konwencji Waszyngtoƒskiej [w:] Prawo i Ârodowisko 2004, nr 1, s. 135.

22 S. Theile, A. Steinem, K. Kecse-Nagy, Expanding Borders: New Challenge for Worldlife
Trade Controls in the European Union, TRAFFIC Europe, Brussels, Belgium 2004 r.
(www.traffic.org/25/network4/report/pdf).
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koordynatora ds. CITES – osob´ wyspecjalizowanà w przepisach i procedurach.
Ponadto zarówno S∏u˝ba Celna, jak i Policja uczestniczà w szkoleniach poÊwi´-
conych tematyce CITES, dotyczàcych aktualnych przepisów, rozpoznawania
gatunków zagro˝onych wygini´ciem oraz sposobach przemytu23.

Celnicy majà prawo zatrzymaç przesy∏k´ ze zwierz´tami, o ile podejrzewajà,
˝e sà to zwierz´ta CITES. Istotne w takiej sytuacji jest stwierdzenie przez gra-
nicznego lekarza weterynarii, czy nie naruszono przepisów ustawy o ochronie
zwierzàt24. Problem identyfikacji gatunków jest w pierwszej fazie post´powania
stosunkowo najmniejszy, bowiem jak ju˝ wspomniano w ka˝dej izbie celnej jest
koordynator ds. CITES, jednak˝e w przypadku wàtpliwoÊci co do gatunku prze-
wo˝onych zwierzàt celnicy mogà zawsze zasi´gnàç opinii bieg∏ego.

W latach 1996-2002 kraje cz∏onkowskie UE sprowadzi∏y ∏àcznie 86%
wszystkich ˝ywych ptaków b´dàcych w obrocie Êwiatowym, jednoczeÊnie sta∏y
si´ drugim co do wielkoÊci rynkiem handlu skórami gadów (35%), ˝ywymi ssa-
kami (25%) oraz ˝ywymi gadami (17%)25.

W przypadku Polski tylko w 2000 roku s∏u˝ba celna udaremni∏a wwóz ponad
1700 ˝ywych okazów roÊlin i zwierzàt oraz produktów pochodnych na polski
obszar celny. W roku 2001 Departament Ce∏ Ministerstwa Finansów odnotowa∏
podobnà liczb´ przypadków, natomiast w 2002 roku zanotowano ich znaczny
wzrost do ponad 19 000 okazów. Rok 2003 to 169 zatrzymaƒ, w trakcie których
skonfiskowano 895 gatunków CITES, w tym 42 ˝ywe, 5 –  roÊlin i 287,33 kg
kawioru. W nast´pnym 2004 roku odnotowano nieznaczny spadek zatrzymaƒ
(130), jednak˝e zaobserwowano wzrost liczby skonfiskowanych towarów 
– 2572 szt., w tym okazów ˝ywych zwierzàt 537, 21 roÊlin, 19,30 kg kolców
je˝ozwierza, 49,25 kg kawioru oraz 17,67 m  drewna egzotycznego. Kolejne
lata to wyraêny wzrost liczby zatrzymaƒ: 2005 – 208; 2006 – 231; 2007 – 230,
utrzymujàcy si´ na wzgl´dnie sta∏ym poziomie. Jednak˝e odnotowano 
zwi´kszonà liczb´ okazów przemycanych na polski obszar celny. W roku 2005
– 13 922 zatrzymania, w tym: 1005 okazów zwierzàt ˝ywych, ponad 1100 oka-
zów roÊlin, 163,99 kg kawioru oraz 4230 medykamentów medycznych. W roku
2006 nastàpi∏ znaczàcy spadek zatrzymaƒ do 6508 szt., w tym: 2015 – okazów
zwierzàt, 107,50 kg kawioru i 2662 produkty medycyny chiƒskiej, by w roku
2007 odnotowaç kolejny spadek do 3196 zatrzymaƒ, w tym: 248 okazów 

23 www. mf.gov.pl/sluzba_celna
24 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2003 r., Nr 16, poz. 1002).
25 M. Kaczyƒska, M. Pcha∏ek, System odpowiedzialnoÊci karnej za przest´pstwa i wykroczenia

przeciwko gatunkom dzikiej fauny i flory zagro˝onym wygini´ciem, Warszawa 2004.
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zwierzàt ˝ywych, 103 kg kawioru, 105 kg koralowców, 20 kg puchu marabuta,
7,75 kg rogu nosoro˝ca oraz 1585 produktów medycyny azjatyckiej26.

Niewàtpliwie s∏u˝ba celna jest coraz skuteczniejsza w ujawnianiu przypadków
nielegalnego przemytu CITES, co bez wàtpienia jest czynnikiem powstrzymujà-
cym ten proceder, jednak wed∏ug danych szacunkowych Interpolu wykrywa si´
zaledwie 1% nielegalnie przewo˝onych przez granic´ okazów. 

Zwierz´ta pochodzàce z przemytu lub nielegalnego obrotu w ramach rynku
wewn´trznego sà w miar´ mo˝liwoÊci umieszczane (za uprzednio wyra˝onà
zgodà) w ogrodach zoologicznych, które stajà si´ uprawnione do ich utrzymy-
wania po stosownym wskazaniu przez ministra Êrodowiska. Ograniczona prze-
strzeƒ ogrodów jest niestety bolàczkà i utworzenie oÊrodka przeznaczonego w
ca∏oÊci na potrzeby wynikajàce z realizacji przepisów CITES w Polsce staje si´
koniecznoÊcià.

4. Wspó∏praca policyjna i celna na p∏aszczyênie europejskiej

Ujawnianie prób przemytu, ustalanie przynale˝noÊci gatunkowej i zwalcza-
nie nielegalnego handlu zwierz´tami roÊlinami obj´tymi ochronà Konwencji
Waszyngtoƒskiej wymaga wspólnych wysi∏ków podejmowanych na arenie mi´-
dzynarodowej. 

Grupa ds. Wdra˝ania (Enforcement Group)27 skupia przedstawicieli
paƒstw cz∏onkowskich odpowiedzialnych za wdra˝anie przepisów rozporzàdze-
nia 338/97.  Grupa ta zajmuje si´ przede wszystkim technicznymi aspektami
egzekwowania postanowieƒ ww. rozporzàdzenia, a przede wszystkim identyfi-
kacjà gatunkowà oraz metodami dochodzeniowo-Êledczymi. Grupa odbywa
coroczne spotkania. G∏ównà rol´ w jej pracach odgrywajà funkcjonariusze s∏u˝-
by celnej i policji odpowiedzialni za kontrol´ handlu gatunkami zagro˝onymi
wygini´ciem.

Europejska Grupa ds. przest´pstw przeciwko dzikiej przyrodzie dzia∏a-
jàca w ramach Interpolu spotyka si´ raz do roku w celu nieformalnej dyskusji
i wymiany doÊwiadczeƒ. Z uwagi na wspólne z Grupà ds. Wdra˝ania pola zain-
teresowaƒ postuluje si´, by grupy te zacieÊni∏y swojà wspó∏prac´.

Europol dzia∏a wówczas, gdy przest´pstwo zosta∏o pope∏nione przez zorga-
nizowanà grup´ przest´pczà i dotyczy co najmniej dwóch paƒstw cz∏onkow-
skich przy zachowaniu warunku subsydiarnoÊci, ˝e paƒstwa te nie sà w stanie
same uporaç si´ z zagro˝eniem. Od 1 stycznia 2002 roku uprawnienia Europolu
rozsta∏y rozszerzone m.in. na zwalczanie przest´pczoÊci mi´dzynarodowej

26 Dane Ministerstwa Finansów (WWW.mf.gov.pl/sluzba_celna).
27 Utworzona na mocy art. 14 ust. 3 Rozporzàdzenia 338/97.
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zwiàzanej z handlem zagro˝onymi gatunkami roÊlin i zwierzàt oraz przest´pczoÊci
przeciwko Êrodowisku naturalnemu. Uprawnienie to przyczyni∏o si´ do utwo-
rzenia w ramach Europolu Grupy Wdro˝eniowej do spraw przest´pczoÊci prze-
ciwko dzikiej przyrodzie, która odbywa cykliczne spotkania raz do roku28.

5. Dost´p do informacji

W przypadku ustalania pochodzenia i przynale˝noÊci gatunkowej zwierzàt 
i roÊlin zagro˝onych wygini´ciem ogromne znaczenie odgrywa sieç wymiany
informacji naukowej i technicznej sprzyjajàca identyfikacji okazów, wielkoÊci
populacji, ich statusu ochronnego, wartoÊci rynkowej, stosowanych metod
dochodzeniowo-wykrywczych czy danych na temat szlaków przemytu. Szybka
wymiana informacji sprzyja efektywnoÊci ujawniania prób przemytu 
i zwalczania mi´dzynarodowej przest´pczoÊci zorganizowanej oraz usprawnie-
niu kontaktów z bieg∏ymi, instytucjami naukowymi, ekspertami, pracownikami
ogrodów zoologicznych, s∏u˝bà celnà  i weterynaryjnà oraz Ministerstwem
Ochrony Ârodowiska.

Sieç ta obejmuje w przypadku Polski Sàd Okr´gowy w Warszawie (2 bie-
g∏ych), Ministerstwo Finansów (Departament Ce∏), Ministerstwo Ârodowiska
(Departament Ochrony Przyrody), Paƒstwowà Rad´ Ochrony Przyrody,
Prokuratur´ Rejonowà Warszawa-Ochota, izby celne, Muzeum i Instytut
Zoologii Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, ogrody zoologiczne oraz
Instytut Oceanografii Uniwersytetu Gdaƒskiego, gdzie mo˝na zasi´gaç informacji
dotyczàcej identyfikacji okazów, przepisów prawno-karnych, prawa wspólnoto-
wego, wniosków i zezwoleƒ na import i eksport takich okazów, wprowadzenie
do Êrodowiska lub ich przemieszczanie, pochodzenia okazów (wyhodowanych
w niewoli),  wymogów dotyczàcych opieki nad  nimi oraz ich przetrzymywania.

28 Zob. H. Maroƒ, Integracja europejska a prawo karne, Toruƒ 2003 r., s. 73-78.
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Marcin Czaja 

KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY 
PRZEST¢PSTWA PRANIA PIENI¢DZY

Proceder legalizowania Êrodków pochodzàcych z nielegalnych êróde∏ 
prawdopodobnie istnieje od poczàtków pojawienia si´ brudnych dochodów,
korupcji, a z ca∏à pewnoÊcià od momentu pojawienia si´ przest´pczoÊci zorgani-
zowanej generujàcej olbrzymie zyski z dzia∏alnoÊci przest´pczej. Samo okreÊle-
nie „pranie pieni´dzy” pojawi∏o si´ najprawdopodobniej za sprawà szefa mafii
chicagowskiej Ala Capone. W okresie obowiàzywania prohibicji w USA, 
w latach dwudziestych ubieg∏ego wieku, mafia czerpa∏a dochody pochodzàce 
z produkcji, sprzeda˝y oraz przemytu napojów alkoholowych. Ta nielegalna
dzia∏alnoÊç powiàzana by∏a z oficjalnymi interesami, które polega∏y na prowa-
dzeniu dzia∏alnoÊci handlowej i us∏ugowej. Mafia kontrolowa∏a przede wszyst-
kim pralnie, sklepy spo˝ywcze oraz cukiernie. W toku funkcjonowania tych
podmiotów mieszano dochody legalne z nielegalnymi poprzez dok∏adanie do
codziennych legalnych utargów znacznych sum pochodzàcych z nielegalnej
dzia∏alnoÊci, a nast´pnie, aby je zalegalizowaç, wp∏acano do banków. Zatem
brudne dochody pochodzi∏y przede wszystkim z szarej strefy, przest´pczoÊci
zorganizowanej, a szczególnie z oszustw podatkowych1.

W du˝ym uproszczeniu przez „pranie pieni´dzy” powinno si´ rozumieç
podejmowanie wszystkich czynnoÊci zmierzajàcych do ukrycie korzyÊci majàt-
kowych uzyskanych z nielegalnych êróde∏ (niezale˝nie od tego, czy przest´p-
stwo pope∏nione by∏o przez ukrywajàcego czy te˝ osoby trzecie), tj. podejmowa-
nie Êwiadomych dzia∏aƒ, których celem jest znalezienie lub stworzenie podstaw,
prawnych lub faktycznych, tworzàcych uzasadnienie posiadanie wy˝ej wymie-
nionych korzyÊci majàtkowych 2.

1 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 29.
2 Wymieniona definicja zosta∏a zamieszczona w publikacji Generalnego Inspektora Informacji

Finansowej, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy i finansowaniu terroryzmu, Centrum Obs∏ugi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Warszawa 2009, s. 39.
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Szerszà definicj´ wprowadza M. Prengel, który wskazuje, ˝e „pranie pieni´-
dzy” jest procesem polegajàcym na wprowadzeniu wi´kszych iloÊci wartoÊci
przest´pczego pochodzenia najcz´Êciej do legalnego systemu gospodarczego po
to, aby naby∏y pozorów pochodzenia zgodnego z prawem, celem maskowania
ich pochodzenia oraz unikni´cia ich odebrania, a tak˝e nierzadko unikni´cia
zap∏aty podatku, które to dzia∏ania sà przest´pczà reakcjà na istnienie wymiaru
sprawiedliwoÊci wspomaganego przez doniesienia pracowników instytucji
finansowych. Dzia∏ania takie majà na celu zapobie˝enie skazania sprawców
przest´pstw pierwotnych, a mienie z dzia∏alnoÊci przest´pczej niejednokrotnie
zostaje w∏àczone do legalnego systemu gospodarczego tak, aby przynios∏o zyski
wspierajàce dzia∏alnoÊç przest´pczà3.

Na gruncie aktualnego stanu prawnego, definicja „prania pieni´dzy” zosta∏a
okreÊlona w ustawie z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy
oraz finansowaniu terroryzmu. W art. 2 ust. 9 tej ustawy okreÊlono, ˝e przez pra-
nie pieni´dzy rozumie si´ zamierzone post´powanie polegajàce na zamianie lub
przekazaniu wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z dzia∏alnoÊci o charakterze
przest´pczym lub z udzia∏u w takiej dzia∏alnoÊci, w celu ukrycia lub zatajenia
bezprawnego pochodzenia tych wartoÊci majàtkowych. Praniem pieni´dzy jest
tak˝e pomoc osobie, która bierze udzia∏ w takiej dzia∏alnoÊci w celu unikni´cia
przez nià prawnych konsekwencji tych dzia∏aƒ, ukryciu lub zatajeniu prawdzi-
wego charakteru wartoÊci majàtkowych lub praw zwiàzanych z nimi, ich êród∏a,
miejsca przechowywania, rozporzàdzania, faktu ich przemieszczania, ze Êwia-
domoÊcià, ˝e wartoÊci te pochodzà z dzia∏alnoÊci o charakterze przest´pczym
lub udzia∏u w takiej dzia∏alnoÊci, nabyciu, obj´ciu w posiadanie albo u˝ywaniu
wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z dzia∏alnoÊci o charakterze przest´pczym
lub udzia∏u w takiej dzia∏alnoÊci lub wspó∏dzia∏aniu, usi∏owaniu pope∏nienia,
pomocnictwie lub pod˝eganiu w przypadkach zachowaƒ okreÊlonych
wczeÊniej4.

Polski kodeks karny definiuje pranie brudnych pieni´dzy w art. 299 § 1,
gdzie okreÊla si´ czyn podstawowy, a tak˝e to, ˝e przedmiotem karalnym czyn-
noÊci wykonawczych jest przyjmowanie, przekazywanie lub wywo˝enie za gra-
nic´, a tak˝e pomoc w przenoszeniu w∏asnoÊci lub posiadania albo podejmowa-
nie innych czynnoÊci, które mogà udaremniç lub znacznie utrudniç stwierdzenie
ich przest´pnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich wykrycie, zaj´cie
albo orzeczenie przepadku, których przedmiotem sà Êrodki p∏atnicze, instrumen-
ty finansowe, papiery wartoÊciowe, wartoÊci dewizowe, prawa majàtkowe albo

3 Marek Prengel, Ârodki zwalczania przest´pczoÊci prania pieni´dzy w uj´ciu prawno-porów-
nawczym, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruƒ 2003, s. 103.

4 Art. 2 ust. 9 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowa-
niu terroryzmu - Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1505 j.t. ze zm. (uwzgl´dniajàcy zmian´ opubli-
kowanà w Dz.U. z 2009 r., Nr 166, poz. 1317).
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inne mienie ruchome lub nieruchomoÊci, pochodzàce z korzyÊci zwiàzanych 
z pope∏nieniem czynu zabronionego5.

Wszelkie dzia∏ania niezale˝nie od poziomu ich skomplikowania okreÊlane
umownie jako „pranie pieni´dzy” lub „pranie brudnych pieni´dzy”, a tak˝e
„czyszczenie pieni´dzy”, tj. dochodów pochodzàcych z dzia∏alnoÊci o charakte-
rze przest´pczym lub z udzia∏u w takiej dzia∏alnoÊci, majà na celu nadanie im
statusu legalnoÊci. Sà przedmiotem szerokiego zainteresowania specjalistów
szeregu dyscyplin naukowych, a szczególnie prawa karnego, kryminologii i kry-
minalistyki6.

T. Hanausek s∏usznie wskazuje, i˝ kryminalistyka obejmuje trzy podstawowe
dzia∏y, czyli taktyk´, technik´ i strategi´, a ponadto metodyk´, która stanowi
zarówno adaptacj´ taktyki, jak i techniki do konkretnej specyfiki zwalczania
okreÊlonych grup przest´pstw7, a podstawowymi funkcjami kryminalistyki sà:
funkcja rozpoznawcza, wykrywcza, dowodowa i profilaktyczna8.

Niniejsze opracowanie ograniczy si´ do funkcji rozpoznawczej, w tym
przede wszystkim do okreÊlenia etapów prania pieni´dzy i rozpoznawania
metod.

Etapy prania pieni´dzy

W zale˝noÊci od warunków instytucjonalno-prawnych dzia∏ania sprawców
prania pieni´dzy w obrocie finansowym przybierajà okreÊlony kszta∏t. 
Do warunków tych zaliczyç nale˝y:

 charakterystyk´ wprowadzania gotówki do systemu finansowego,
 sposoby przep∏ywu Êrodków w tym systemie,
 charakterystyk´ „wyjÊcia” Êrodków z systemu.

Jak wskazuje W. Jasiƒski, stanowià one warunki brzegowe obszaru dzia∏aƒ
(przest´pczych) sk∏adajàcych si´ na proceder prania pieni´dzy. JednoczeÊnie spe∏-
niajà funkcj´ selekcyjnà, sprowadzajàcà si´ do wyodr´bnienia i ∏àczenia w okre-
Êlone kategorie zachowaƒ zbli˝onych do siebie pod wzgl´dem organizacyjno-
technicznym. Poszczególne dzia∏ania w ramach procederu mo˝na grupowaç,
przyjmujàc kryterium organizacyjno techniczne, prawne i czasowe.
Wyodr´bnione kategorie dzia∏aƒ nazywa si´ w literaturze przedmiotu: stadiami,
stopniami, etapami, fazami, stanami przejÊciowymi lub formami prania pieni´dzy. 

5 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 26.
6 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 29.
7 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wyk∏adu, Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., Warszawa

2009, s. 20.
8 J.W. Wójcik, Pranie pieni´dzy, kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrza-

nych, TWIGGER S.A., Warszawa 2002, s. 26.
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Ka˝dy poszczególny etap ma cechy charakterystyczne dla procederu i jest
praniem pieni´dzy. Pranie pieni´dzy mo˝e wi´c ograniczyç si´ tylko do jednego
etapu. Powodowane to mo˝e byç zarówno mo˝liwoÊcià przerwania przez
samych sprawców, jak i przez dzia∏ania przedstawicieli systemu finansowego
bàdê organów Êcigania. Jednak z∏o˝onoÊç procederu prania pieni´dzy powoduje,
˝e liczba etapów jest wi´ksza i ˝e wyst´pujà one w okreÊlonej usystematyzowa-
nej konfiguracji.

Przyjmuje si´, ˝e pranie pieni´dzy przebiega w trzech, kolejno po sobie
nast´pujàcych etapach9. JednoczeÊnie, jak trafnie zauwa˝y∏ W. Jasiƒski, faza
pierwsza mo˝e byç poprzedzona przygotowaniem ca∏ego procederu, polegajà-
cym na przewozie gotówki z miejsca prowadzenia dzia∏alnoÊci przest´pczej do
innego, dajàcego wst´pne gwarancje na powodzenie powzi´tych przedsi´wzi´ç.
Zdajàc sobie spraw´ z tego, ˝e znaczne iloÊci gotówki mogà przyciàgaç uwag´
organów Êcigania i doprowadziç do ich nielegalnego êród∏a, przest´pcy cz´sto
fizycznie usuwajà gotówkà z miejsca ich uzyskania10.

W literaturze przedmiotu przyjmuje si´ nast´pujàce nazewnictwo poszcze-
gólnych etapów prania pieni´dzy: lokowanie (placement), maskowanie 
(layering) i integrowanie (integration).

Lokowanie (placement). Celem tego etapu jest fizyczne rozdysponowanie
gotówki uzyskanej z dochodów pochodzàcych z dzia∏alnoÊci o charakterze prze-
st´pczym oraz wprowadzenie do systemu finansowo-bankowego lub jej zamiana
na instrumenty finansowe lub inne dobra materialne. Najlepsze rezultaty przy-
nosi nabywanie instrumentów finansowych, które nie wymagajà identyfikacji
posiadacza, tzw. na okaziciela. Najcz´Êciej stosowane metody to m.in.:

 rozdrabnianie przy udziale personelu bankowego;
 fa∏szowanie dokumentów na przelewy mi´dzybankowe;
 nak∏onienie pracownika instytucji finansowej do rezygnacji z rejestrowa-

nia wp∏at granicznych czy podejrzanych oraz wp∏acanie do banków mie-
szanych funduszy (legalnych i nielegalnych) przez firmy, w których obrót
gotówkà jest zwiàzany z dzia∏alnoÊcià gospodarczà11.

Faza lokowania charakteryzuje si´ nast´pujàcymi charakterystycznymi
cechami:

 praniu podlegajà wartoÊci pochodzàce bezpoÊrednio z przest´pstwa,
 przedmiot prania wyst´puje najcz´Êciej w postaci pieniàdza gotówkowego,

9 W. Jasiƒski, Przeciw szarej strefie, nowe zasady zapobiegania praniu pieni´dzy, Wydawnictwo
POLTEX, Warszawa 2002, s. 65-66.

10 Ibidem, s. 66.
11 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 37-38.



59Kryminalistyczne aspekty przest´pstwa prania pieni´dzy.

 dzia∏ania przybierajà postaç operacji finansowych, które sà do siebie 
zbli˝one poprzez ich krótkoterminowoÊç, jednorodnoÊç i prostot´12.

Maskowanie (layering) okreÊlane równie˝ jako warstwowanie, nawarstwia-
nie, ukrycie lub odk∏adanie. Dzia∏anie sprawców na tym etapie prania pieni´dzy
ma na celu nagromadzenie wielu ró˝norodnych operacji finansowo-ksi´gowych,
celem oddzielenia zysków legalnych od ich êród∏a, a tak˝e stworzenie systemu
skomplikowanych transakcji finansowych, majàcych na celu wyd∏u˝enie drogi
pieniàdza czy innych Êrodków dla zmylenia organów kontrolnych i zagwaranto-
wanie anonimowoÊci rzeczywistego posiadacza pieni´dzy. Wed∏ug J.W.
Wójcika na tym etapie stosowane sà m.in. nast´pujàce metody:

 zlecanie szeregu operacji i transakcji, np. zamiana lokaty na zakup cze-
ków podró˝nych, akcji, obligacji, zleceƒ p∏atniczych i przeniesienie ich
do banków krajowych lub zagranicznych. Kamuflowanie polega na tym,
aby uniemo˝liwiç organom kontrolnym dotarcie do osób, które inicjowa∏y
lub wp∏aca∏y brudne pieniàdze do banku. SpecjaliÊci w tym zakresie
twierdzà, ˝e najbezpieczniej jest ukryç brudne pieniàdze w banku;

 wykorzystywanie elektronicznych form przekazu pieni´dzy z uwagi na
szybkoÊç operacji, nieograniczony zasi´g geograficzny, a przede wszyst-
kim minimalnà dokumentacj´ utrudniajàcà odtworzenie operacji oraz
zapewniajàcà du˝e szanse na anonimowoÊç z uwagi na masowe korzysta-
nie klientów z tego typu us∏ug13.

W fazie maskowania, podobnie jak w fazie lokowania, mo˝liwe jest wyró˝-
nienie pewnych charakterystycznych dla tego etapu cech. Sà to: 

 bardzo du˝e iloÊci realizowanych transakcji,
 brak ekonomicznego uzasadnienia dla dokonywanych transakcji, 
 wielokrotne zmiany formy pranych Êrodków finansowych,
 wykorzystywanie elektronicznych form przekazu pieni´dzy14.

Integrowanie (integration), legalizowanie czyli legitymizacja. Celem tego
etapu prania pieni´dzy jest znalezienie w∏aÊciwych pozorów i usprawiedliwienie
pojawienia si´ znacznych zasobów i lokaty kapita∏ów, czyli Êrodków pochodzà-
cych z dzia∏alnoÊci o charakterze przest´pczym lub z udzia∏u w takiej dzia∏alnoÊci

12 W. Jasiƒski, Przeciw szarej strefie, nowe zasady zapobiegania praniu pieni´dzy, Wydawnictwo
POLTEX, Warszawa 2002, s. 66.

13 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 38.
14 Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Przeciwdzia∏anie praniu

pieni´dzy i finansowaniu terroryzmu, Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa 2009, s. 49.
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w legalnym obrocie gospodarczym15. Powodzenie fazy integracji jest w znacz-
nej mierze uzale˝nione od skutecznej realizacji fazy maskowania16.
Przeprowadzone pomyÊlnie transakcje umo˝liwiajà powrót wypranych pieni´-
dzy do systemu gospodarczego w taki sposób, ˝e tworzà pozory uzyskiwania ich
z legalnej dzia∏alnoÊci, co majà potwierdzaç dokumenty wydane przez bank czy
inne instytucje finansowe lub organizacje gospodarcze. Integrowanie mo˝e
polegaç m.in. na:

 zawy˝aniu cen w fakturach na towary z importu lub eksportu nabyte
legalnie, aby uwiarygodniç przep∏yw nadwy˝ek;

 sp∏atach kredytów uzyskanych z banków funkcjonujàcych w „oazach
podatkowych” lub o wàtpliwej reputacji, co mo˝e stanowiç przep∏yw nie-
legalnych pieni´dzy do renomowanego banku17; 

 nabywaniu podmiotów gospodarczych celem deklarowania dochodów
przest´pczego pochodzenia jako dochody z legalnie prowadzonej dzia∏al-
noÊci18.

Wybór odpowiedniej metody uzale˝niony jest od mo˝liwoÊci, które posiada
okreÊlona grupa przest´pcza, czyli odpowiednich uk∏adów w instytucjach finan-
sowych, a tak˝e stopnia znajomoÊci metod prania pieni´dzy19.

Metody prania pieni´dzy

Istotne znaczenie dla przedsi´wzi´ç zapobiegawczych ma rozpoznanie
metod prania pieni´dzy20. „Przez metod´ nale˝y rozumieç Êwiadome i konse-
kwentnie stosowany sposób post´powania dla osiàgni´cia okreÊlonego celu;
zespó∏ celowych czynnoÊci i Êrodków. Bioràc pod uwag´ powy˝szà definicj´,
stwierdziç nale˝y, i˝ metody prania pieni´dzy to nic innego jak: Êwiadome 
i konsekwentnie stosowane dzia∏ania, podejmowane przez osoby fizyczne,

15 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 38.
16 Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Przeciwdzia∏anie praniu

pieni´dzy i finansowaniu terroryzmu, Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa 2009, s. 50.

17 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków
2004, s. 38.

18 M. Prengel, Ârodki zwalczania przest´pczoÊci prania pieni´dzy w uj´ciu prawno-porównaw-
czym, Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruƒ 2003, s. 133.

19 J.W. Wójcik, Pranie pieni´dzy kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrza-
nych, TWIGGER S.A., Warszawa 2002, s. 95.

20 J.W. Wójcik, Pranie pieni´dzy. Studium prawno-kryminologiczne i kryminalistyczne,
Wydawnictwo „Dom Organizatora”, Toruƒ 1997, s. 141.
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zmierzajàce do osiàgni´cia celu, jakim jest legalizacja wartoÊci majàtkowych
pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏”21. 

W ramach trójfazowego cyklu prania pieni´dzy stosowanych mo˝e byç kilka
metod, w zale˝noÊci od celu, jaki ma ostatecznie zostaç osiàgni´ty. Inne b´dà
techniki w pierwszej fazie prania pieni´dzy, gdy Êrodki wprowadzane sà do sys-
temu finansowego, inne w fazie maskowania, gdzie celem sprawców jest
oddzielenia legalnych zysków od ich êród∏a, jeszcze inne w ostatniej fazie prania
pieni´dzy, gdy sprawcy tworzà prawne wyjaÊnienie pochodzenia Êrodków
pochodzàcych z dzia∏alnoÊci o charakterze przest´pczym lub z udzia∏u w takiej
dzia∏alnoÊci22. W tej cz´Êci opracowania zostanà przedstawione metody prania
pieni´dzy z uwzgl´dnieniem poszczególnych faz.

Metody prania pieni´dzy w fazie lokowania (placement).

Najcz´Êciej stosowanà metodà w fazie lokowania Êrodków jest dokonywanie
wielu transakcji poni˝ej limitu23 obligujàcego pracowników banków do wyko-
nania czynnoÊci identyfikacji i rejestracji. Metod´ t´ okreÊla si´ w literaturze
przedmiotu jako restrukturyzacja i obejmuje ona najcz´Êciej24:

 wielokrotne wp∏aty gotówkowe na rachunki bankowe podmiotów krajo-
wych i zagranicznych;

 wielokrotnà zamian´ banknotów o mniejszych nomina∏ach na wi´ksze,
poni˝ej obowiàzujàcej granicy identyfikacyjnej, bez wykorzystania
rachunków bankowych;

 przekazywanie do inkasa czeków gotówkowych na kwoty ni˝sze od limi-
tów determinujàcych identyfikacj´;

 smurfing, czyli zorganizowane nabywanie ∏atwo transferowanych warto-
Êci majàtkowych za Êrodki pochodzàce z nielegalnych êróde∏;

 inne, ró˝norakie transakcje gotówkowe przeprowadzane za pomocà wielu
kont, oddzia∏ów, kasjerów lub osób.

21 Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Przeciwdzia∏anie praniu
pieni´dzy i finansowaniu terroryzmu, Centrum Obs∏ugi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
Warszawa 2009, s. 59.

22 W. Jasiƒski, Pranie brudnych pieni´dzy, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 1998, s. 68.
23 Zgodnie z art. 8 ust. 1 ustawy z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz

finansowaniu terroryzmu Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz.1505 j.t. ze zm. (uwzgl´dniajàcy zmian´
opublikowanà w Dz.U. z 2009 r., Nr 166, poz. 1317) limit wynosi 15 000 euro.

24 W. Jasiƒski, Pranie brudnych pieni´dzy, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 1998, s. 69.
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Metody prania pieni´dzy zwiàzane z fazà lokowania w du˝ym zakresie
powiàzane sà z dzia∏alnoÊcià instytucji finansowych, w tym przede wszystkim
banków. Najcz´Êciej wykorzystywane techniki prania pieni´dzy z wykorzysta-
niem systemu bankowego to:

 otwieranie rachunków bankowych na fa∏szywe nazwiska oraz podmioty 
i dokonywanie na nie wp∏at gotówkowych;

 wykorzystanie rachunków bankowych zak∏adanych przez imigrantów,
którzy wp∏acajà w bankach Europy Zachodniej i Stanach Zjednoczonych
Êrodki pochodzàce zazwyczaj z legalnej pracy lub pracy na „czarno” na
jeden rachunek, pieniàdze te nast´pnie przesy∏ane sà do paƒstw, z których
imigranci pochodzà;

 zakup, a nast´pnie sprzeda˝ walut obcych wraz z zapisem na rachunek
bankowy albo te˝ zakup i sprzeda˝ walut obcych w gotówce za poÊred-
nictwem kantorów bankowych i pozabankowych;

 wykorzystywanie bankowych czynnoÊci technicznych, polegajàce na
wymianie zu˝ytych lub uszkodzonych Êrodków p∏atniczych; 

 przechowywanie przedmiotów i wartoÊci pieni´˝nych w skrytkach banko-
wych25.

Niezwykle istotny udzia∏ w praniu pieni´dzy majà tak˝e instytucje finansowe
inne ni˝ banki, gdy˝ oferujà one sprawcom m.in. wymian´ waluty, us∏ugi
maklerskie gie∏d towarowych, us∏ugi maklerskie inwestycyjne, sprzeda˝ metali
szlachetnych, kupno ˝etonów w kasynie gry, us∏ugi pocztowe i telegraficzne,
realizacj´ czeków. W zwiàzku z tymi transakcjami pranie pieni´dzy w tych
instytucjach odbywa w szczególnoÊci z wykorzystaniem nast´pujàcych metod:

 wype∏nienie raportu przy wymianie waluty i podanie, ˝e waluta jest w∏a-
snoÊcià kantoru;

 ukrywanie rzeczywistych êróde∏ funduszy przez maklerów gie∏dowych;
 transakcje, których przedmiotem sà metale szlachetne, klejnoty i dzie∏a

sztuki - jest to Êrodek wymiany brudnych pieni´dzy i u∏atwienie transpor-
tu walorów;

 mieszanie Êrodków legalnych z nielegalnymi w przedsi´biorstwach, w
których obrót du˝à gotówkà jest rzeczà normalnà;

 tworzenie firm fasadowych, w których nie prowadzi si´ dzia∏alnoÊci
gospodarczej, lecz brudnà gotówk´ odprowadza si´ do banku;

 zakup Êrodków trwa∏ych (np. pojazdy, ∏odzie samoloty, akcje, kosztowno-
Êci lub nieruchomoÊci), których celem jest przede wszystkim podtrzyma-
nie luksusowego stylu ˝ycia sprawcy, zamiana cz´Êci nielegalnych 

25 W. Jasiƒski, Pranie brudnych pieni´dzy, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 1998, s. 70.
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dochodów trudnych do ukrycia oraz przygotowanie znacznych walorów,
które majà pos∏u˝yç do kolejnego przedsi´wzi´cia przest´pnego;

 fizyczny przemyt waluty bez pozostania Êladu w dokumentacji. 

W etapie lokowania wykorzystywane sà równie˝ instytucje, które zajmujà si´
przekazami pieni´˝nymi w obrocie krajowym i mi´dzynarodowym za pomocà
przelewów, czeków, trat, kurierów, faksów, sieci komputerowych lub innych
Êrodków, a tak˝e kasyna gry, lokale gier hazardowych i totalizatory sportowe,
wyÊcigi konne itp. oraz przedstawiciele wolnych zawodów, w tym m. in. adwo-
kaci, biegli ksi´gowi26.

Metody prania pieni´dzy w fazie maskowania (layering)

W etapie maskowania ujawnia si´ najbardziej wyrafinowane metody prania
pieni´dzy. Najwa˝niejszym celem tego etapu jest maskowanie Êcie˝ki dokumen-
tacyjnej nielegalnych zysków i warstwowanie zarówno zleceƒ na ró˝norodne
transakcje, jak i wartoÊci pieni´˝ne27. Stosowane dzia∏ania na tym etapie to
przede wszystkim:

 zamiana gotówki na inne Êrodki p∏atnicze, po udanej lokacie w instytucji
finansowej, najcz´Êciej w formie: czeków podró˝nych, akredytyw, prze-
kazów pieni´˝nych, czeków brokerskich, akcji i obligacji;

 zakupy Êrodków materialnych za gotówk´ oraz zamiana ich lub sprzeda˝;
 przekazy elektroniczne funduszy, które obecnie stanowià najskuteczniej-

szy i najwa˝niejszy sposób kamuflowania nielegalnych dochodów28;
 zak∏adanie fikcyjnych przedsi´biorstw i wykorzystanie ich rachunków do

transakcji bezgotówkowych;
 realizacja du˝ej liczby czeków rozrachunkowych wp∏ywajàcych na uznanie;
 nielegalne transfery mi´dzyoddzia∏owe lub mi´dzybankowe29.

Metody prania pieni´dzy w fazie integracji (integration)

W etapie integrowania dochodzi do stworzenia pozorów legalnoÊci zdoby-
tych Êrodków na drodze przest´pstwa. W tej fazie stosowane metody polegajà
m.in. ma transakcjach, które wydajà si´ legalne, ale mogà przynosiç straty, gdy˝
sà to koszty prania pieni´dzy. Wymienione transakcje polegajà najcz´Êciej na:

26 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 95-96.
27 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 96.
28 J.W. Wójcik, Pranie pieni´dzy, kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrza-

nych, TWIGGER S.A., Warszawa 2002, s. 101.
29 W. Jasiƒski, Pranie brudnych pieni´dzy, Wydawnictwo POLTEX, Warszawa 1998, s. 78.
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 nabywaniu nieruchomoÊci i natychmiastowej sprzeda˝y, nawet nast´pne-
go dnia, poniewa˝ fundusze z takiej transakcji uwa˝ane sà za legalne;

 nabywaniu przedsi´biorstw, które sà bliskie upad∏oÊci;
 kredytowaniu, w którym zabezpieczenie stanowià zyski pochodzàce 

z nielegalnych êróde∏;
 fa∏szowaniu faktur importowych i eksportowych; taka transakcja polega na

zawy˝eniu wyceny w dokumentach na towary przywo˝one, aby usprawie-
dliwiç póêniejsze wp∏aty funduszy na rachunki depozytowe, a z drugiej
strony zawy˝ane sà wyceny towarów eksportowych, aby usprawiedliwiç
otrzymanie funduszy z zagranicy30.

Z pewnoÊcià sà jeszcze inne metody prania pieni´dzy, a poziom ich skompli-
kowania uzale˝niony jest od Êrodków i czasu, którymi dysponuje przest´pcza
organizacja pioràca pieniàdze. Nale˝y mieç na uwadze fakt, ˝e zorganizowane
grupy przest´pcze nie respektujà granic pomi´dzy krajami i wykorzystujà do
prania pieni´dzy mi´dzynarodowe powiàzania handlowe i finansowe.
Usprawnienie systemów karnoprawnych i wewn´trznych procedur organów zaj-
mujàcych si´ rozpoznawaniem i Êciganiem zorganizowanej przest´pczoÊci
wymusza poszukiwanie przez przest´pców nowych, niekonwencjonalnych
mechanizmów wprowadzania brudnych pieni´dzy do systemów finansowych31.

30 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie praniu pieni´dzy, Zakamycze, Kraków 2004, s. 100.
31 J.W. Wójcik, Pranie pieni´dzy, kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrza-

nych, TWIGGER S.A., Warszawa 2002, s. 102.
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EUROPEJSKI NAKAZ ARESZTOWANIA W ÂWIETLE
PRZEPISÓW KODEKSU POST¢POWANIA KARNEGO 

Z UWZGL¢DNIENIEM ZMIAN Z DNIA 5 LISTOPADA 2009 R.

Ustawà z dnia 18 marca 2004 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy -
Kodeks post´powania karnego oraz ustawy - kodeks wykroczeƒ z dnia 20 kwiet-
nia 2004 r.1, która wesz∏a w ˝ycie - w dniu przystàpienia Rzeczypospolitej
Polskiej (dalej: RP) do Unii Europejskiej (dalej: UE) - 1 maja 2004 r. do kodek-
su post´powania karnego dodano rozdzia∏y 65a i 65b, poruszajàce zagadnienie
wystàpienia RP do paƒstwa cz∏onkowskiego UE oraz wystàpienie paƒstwa UE 
o przekazanie osoby Êciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania
(dalej: ENA lub nakaz).

ENA zosta∏ dodany do polskiego porzàdku prawnego ze wzgl´du na koniecz-
noÊç implementowania decyzji ramowej Rady UE z dnia 13 czerwca 2002 r. 
w sprawie europejskiego nakazu aresztowania i procedury wydawania osób 
mi´dzy Paƒstwami Cz∏onkowskimi.2 Wy˝ej wymieniona decyzja zobowiàza∏a
paƒstwa cz∏onkowskie UE do ujednolicenia krajowego ustawodawstwa proceso-
wego oraz wprowadzenia odpowiednich zmian z nià zwiàzanych (w Polsce) 
do dnia 1 stycznia 2004 r. 

Zgodnie z art. 1 ust 1 niniejszej decyzji ramowej, ENA „stanowi decyzj´
sàdowà wydanà przez Paƒstwo Cz∏onkowskie w celu aresztowania i przekazania
przez inne Paƒstwo Cz∏onkowskie osoby, której dotyczy wniosek, w celu prze-
prowadzenia post´powania karnego lub wykonania kary pozbawienia wolnoÊci
bàdê Êrodka zabezpieczajàcego”.

ENA jest wynikiem dà˝enia do zniesienia formalnej procedury ekstradycyjnej
mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE w odniesieniu do prawomocnie skaza-
nych osób ukrywajàcych si´ przed wymiarem sprawiedliwoÊci oraz przyspiesze-
nia procedur ekstradycyjnych osób podejrzanych lub oskar˝onych o pope∏nienie
przest´pstwa. ENA zastàpi∏ ekstradycj´ w stosunkach z paƒstwami UE. 



3 P. Hofmaƒski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks post´powania karnego. Tom III. Komentarz do
art. 468-682, Wydawnictwo C. H. Beck, Warszawa 2007 r.,  str. 607;

4 E. Piontek „Europejski nakaz aresztowania”, „Paƒstwo i Prawo”, 4/2004, s. 40;
5 Ustawa z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny, ustawy - Kodeks post´po-

wania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy, ustawy - Kodeks karny skarbowy oraz
niektórych innych ustaw -Dz.U.09.206.1589;

6 Postanowienie Sadu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 19 listopada 2004 r., sygn. akt II AKz
577/04 opubl: KZS 2005/5/67, OSA 2005/8/57;

W odniesieniu do innych paƒstw (nienale˝àcych do UE) nadal obowiàzujà 
tradycyjne formy wydawania osób Êciganych.3

ENA w odró˝nieniu od ekstradycji nie wymaga tzw. „podwójnej karalnoÊci”,
czyli karalnoÊci czynu w prawie krajowym sàdu wyst´pujàcego z wezwaniem 
i zarazem w prawie krajowym sàdu wzywanego do wydania. Wyeliminowana
zosta∏a równie˝ przeszkoda w postaci politycznego charakteru pope∏nionego
przest´pstwa. Ponadto przy ENA mamy do czynienia z bezwzgl´dnie wià˝àcymi
i wyczerpujàcymi katalogami obligatoryjnych i fakultatywnych przes∏anek
odmowy wykonania nakazu. Dodatkowo nale˝y wskazaç, ˝e ekstradycja wyko-
nywana jest przy pomocy paƒstwa jako podmiotu prawa mi´dzynarodowego,
natomiast przekazanie na podstawie ENA le˝y bezpoÊrednio w gestii niezawi-
s∏ych sàdów paƒstw – cz∏onków UE - w ramach wzajemnego uznawania 
wydawanych przez nie postanowieƒ oraz ich wykonywania.4

Wystàpienie do paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie
osoby Êciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 607a kpk, który wchodzi w ˝ycie w dniu 
8 czerwca 2010 r.5 „w razie podejrzenia, ˝e osoba Êcigana za przest´pstwo pod-
legajàce jurysdykcji polskich sàdów karnych mo˝e przebywaç na terytorium
paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w∏aÊciwy miejscowo sàd okr´gowy,
na wniosek prokuratora, a w post´powaniu sàdowym i wykonawczym - z urz´du
lub na wniosek w∏aÊciwego sàdu rejonowego, mo˝e wydaç europejski nakaz
aresztowania”.

Miejsce pobytu osoby Êciganej na terytorium UE nie musi byç zatem sprecy-
zowane. Do wydania ENA nie jest konieczne wykazanie przez prokuratora
wysokiego prawdopodobieƒstwa, ˝e osoba Êcigana przebywa na terenie jednego
z krajów UE6. Z akt sprawy lub wniosku prokuratora winno jednak wynikaç
przynajmniej w minimalnym stopniu, ˝e osoba Êcigana mo˝e przebywaç w jed-
nym z paƒstw cz∏onkowskich. Za wystarczajàce mo˝na uznaç „dowody swobod-
ne” jak np.: rozpytanie, zeznania Êwiadków (krewnych osoby poszukiwanej)

L. CzeÊnin, A. M. Dubielska66



7 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, S. Steinborn, Kodeks post´powania karnego. Komentarz. Tom II
(art. 425-673), Zakamycze, 2006 r., komentarz do art. 607a kpk (pkt 5);

8 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607a kpk (pkt 2);
9 Art. 607a kpk w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 8 czerwca 2010 r.: „W razie podejrzenia, ˝e

osoba Êcigana za przest´pstwo pope∏nione na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przebywa
na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej, w∏aÊciwy miejscowo sàd okr´gowy,
na wniosek prokuratora, mo˝e wydaç europejski nakaz aresztowania, zwany w niniejszym roz-
dziale “nakazem”;

10 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607a kpk (pkt 4);
11 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 7 kwietnia 2009 r., sygn. akt II AKo

31/09, opubl. KZS 2009/5/46;

czy te˝ informacje uzyskane od organów Êcigania innego paƒstwa cz∏onkow-
skiego UE7.

Bezzasadnym wydaje si´ byç równie˝ wyt´pienie prokuratora z wnioskiem
do sàdu o wydanie ENA, je˝eli organom Êcigania znane jest miejsce pobytu oso-
by poszukiwanej na terytorium krajów nie b´dàcych cz∏onkami UE a z którymi
Polska zwiàzana jest „umowà ekstradycyjnà”.

Nakaz mo˝e dotyczyç obywatela jednego z paƒstw UE jak równie˝ innej 
osoby, która przebywa na terytorium UE.8

Wed∏ug art. 607a kpk, wchodzàcego w ˝ycie z dniem 8 czerwca 2010 r.,
wydanie nakazu nast´puje w odniesieniu do przest´pstw podlegajàcych jurys-
dykcji polskich sàdów karnych. W pierwotnym brzmieniu art. 607a kpk9, wydanie
ENA mog∏o nastàpiç jedynie, co do czynów zabronionych, które zosta∏y pope∏-
nione na terytorium Polski. Powy˝sze ograniczenie w sposób znaczàcy utrudnia∏o
jednak Êciganie niektórych przest´pstw, np. okreÊlonych w art. 112 kk.10

Wniosek prokuratora o wydanie ENA rozpoznaje w∏aÊciwy miejscowo 
sàd okr´gowy, zatem sàd, w którego okr´gu pope∏niono przest´pstwo (vide: art.
31 § 1 kpk), a nie sàd, w którego okr´gu prowadzone jest post´powanie przygo-
towawcze.11

Wydanie nakazu jest mo˝liwe na etapie post´powania przygotowawczego
sàdowego jak i wykonawczego. Nale˝y w tym miejscu wskazaç, i˝ ustawodaw-
ca w zmianie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. s∏usznie wprowadzi∏ do treÊci art.
607a kpk zapis, z którego wynika, i˝ w post´powaniu sàdowym i wykonaw-
czym, sàd okr´gowy mo˝e wydaç ENA z urz´du lub na wniosek w∏aÊciwego
sàdu rejonowego. W pierwotnym brzmieniu przepisu art. 607a kpk pomini´to
mo˝liwoÊç wydania nakazu z urz´du przez sàd okr´gowy. Zatem, gdy sàd
stwierdzi∏ potrzeb´ wydania ENA, musia∏ zwróciç si´ do prokuratora, aby ten
rozwa˝y∏ wystàpienie z wnioskiem do sàdu okr´gowego o wydanie ENA.
Paradoksalnie wyglàda∏o to w sytuacji, gdy sprawa (w zwiàzku z którà mia∏ byç
wydany nakaz), toczy∏a si´ przed sàdem okr´gowym jako sàdem pierwszej
instancji. 
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12 P. Hofmaƒski, op. cit., str. 611;
13 P. Hofmaƒski, op. cit., str. 610;
14 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607b kpk (pkt 4,5);
15 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607b kpk (pkt 7);
16 P. Hofmaƒski, op. cit., str. 613;
17 Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 stycznia 2005 r., sygn. akt I KZP 29/04, opubl. OSNKW

2005/1/3; 

Majàc na uwadze przepisy kpk oraz ugruntowane orzecznictwo, ENA wyda-
je si´ wobec podejrzanego lub oskar˝onego, wobec którego zosta∏ zastosowany
Êrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania i w zwiàzku 
z prowadzonym przeciwko tej osobie post´powaniu karnym o przest´pstwo
zagro˝one karà pozbawienia wolnoÊci do roku. Negatywnà przes∏ankà wydania
ENA jest zatem sytuacja, w której czyn zabroniony zagro˝ony jest tylko karà 
o charakterze nieizolacyjnym.12

ENA musi zostaç poprzedzone wydaniem postanowienia o tymczasowym
aresztowaniu osoby Êciganej. Wydana przez polski sàd nakazu nie stanowi
bowiem podstawy do zastosowania wobec osoby Êciganej tymczasowego aresz-
towania w innym paƒstwie nale˝àcym do UE. Z rozdzia∏u 65a kpk wskazany
wy˝ej warunek wprost nie wynika. Nale˝y mieç jednak na uwadze, ˝e jednym 
z elementów wymaganych w treÊci nakazu jest podanie sygnatury, rodzaju 
i treÊci prawomocnego albo podlegajàcego wykonaniu orzeczenia sàdu, 
w zwiàzku z którym nakaz zosta∏ wydany (vide: art. 607c § 1 pkt 4 kpk) a we
wzorze ENA wymagane jest podanie orzeczenia stanowiàcego podstaw´ wyda-
nia nakazu (vide: rubryka B wzoru okreÊlonego przez Ministra SprawiedliwoÊci
w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 607c § 3 kpk).13

Na podstawie nakazu mo˝e byç równie˝ poszukiwana osoba prawomocnie
skazana  ale tylko w celu wykonania kary pozbawienia wolnoÊci orzeczonej 
w wymiarze powy˝ej 4 miesi´cy (musi byç to kara podlegajàca wykonaniu, 
a zatem bez warunkowego zawieszenia jej wykonania) albo innego Êrodka pole-
gajàcego na pozbawieniu wolnoÊci na czas przekraczajàcy 4 miesiàce (w prawie
polskim chodzi tu o Êrodek zabezpieczajàcy wynikajàcy z art. 94 i 96 kk).14

Zgodnie z przyj´tà doktrynà, za niedopuszczalne uznaje si´ wydanie ENA 
w z zwiàzku z wykonaniem zast´pczej kary pozbawienia wolnoÊci w zamian za
grzywn´, natomiast jest to mo˝liwe w zwiàzku z zast´pczà karà pozbawienia
wolnoÊci za kar´ ograniczenia wolnoÊci, je˝eli przekracza ona 4 miesiàce.15

Powy˝sze granice wy∏àczajàce dopuszczalnoÊç wydania nakazu, wprowa-
dzono w celu zaakcentowania, i˝ instrument prawny, jakim jest ENA, s∏u˝yç ma
wspó∏pracy Êcigania powa˝niejszych przest´pstw.16

Orzekanie w kwestii ENA odbywa si´ na posiedzeniu. Na postanowienie
wydane przez sàd okr´gowy w omawianym przedmiocie nie przys∏uguje 
za˝alenie.17
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18 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607a kpk (pkt 12);
19 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607c kpk (pkt 3);
20 Ibidem

ENA jest jednoczesnym wnioskiem o zatrzymanie osoby Êciganej i jej prze-
kazanie.18 Nakaz sporzàdzany jest wed∏ug wzoru okreÊlonego przez Ministra
SprawiedliwoÊci w rozporzàdzeniu wydanym na podstawie art. 607c § 3 kpk.
Nakaz dotyczyç ma jednej osoby i powinien zawieraç: oznaczenie sàdu wydajà-
cego (a nie wyst´pujàcego19), ze wskazaniem jego adresu, numeru telefonu, 
(a tak˝e, je˝eli posiada20) telefaksu i adresu poczty elektronicznej a tak˝e dat´
oraz miejsce wydania ENA. Wa˝nym elementem ENA jest wskazanie w jego
treÊci danych okreÊlajàce to˝samoÊç i obywatelstwo osoby Êciganej
(nazwisko/nazwiska i imi´/imiona, imi´ ojca i matki, nazwisko rodowe, pseudo-
nimy, p∏eç, data i miejsce urodzenia, miejsce zamieszkania i/lub znany adres,
znaki szczególne osoby Êciganej, okreÊlenie jej obywatelstwa i j´zyki dla niej
zrozumia∏e, do∏àczyç - je˝eli sà dost´pne - fotografie, odciski palców osoby 
Êciganej, albo dane umo˝liwiajàce kontakt z osobà, która mo˝e przekazaç 
te informacje lub profil DNA). Nie da si´ ukryç, ˝e podanie szczegó∏owych
informacji dotyczàcych osoby poszukiwanej u∏atwi organom innych paƒstw UE,
Êciganie i z pewnoÊcià przyspieszy post´powanie w tym przedmiocie.

Dodatkowo w treÊci ENA nale˝y podaç sygnatur´, rodzaj i treÊç prawomocne-
go albo podlegajàcego wykonaniu orzeczenia sàdu (tymczasowego aresztowania),
w zwiàzku z którym ENA zosta∏ wydany (prawomocny wyrok skazujàcy lub inne
orzeczenie orzekajàce pozbawienie wolnoÊci), przytoczenie opisu i kwalifikacji
prawnej czynu, wskazanie do ilu przest´pstw nakaz si´ odnosi, górnà granic´ usta-
wowego zagro˝enia karà pozbawienia wolnoÊci za przest´pstwa, o które toczy si´
post´powanie, lub wysokoÊç orzeczonej kary pozbawienia wolnoÊci albo innego
Êrodka polegajàcego na pozbawieniu wolnoÊci, (wymiar kary jaka pozosta∏a do
odbycia), zwi´z∏y opis stanu faktycznego sprawy a tak˝e wskazanie nast´pstw
czynu nieobj´tych ustawowymi znamionami przest´pstwa (ewentualnie, informa-
cje dodatkowe jak np. przedawnienie). 

Wzór ENA obliguje równie˝ do wskazania informacji zwiàzanych z ewentu-
alnym orzeczeniem zaocznym, w zwiàzku z którym wydano nakaz, kwestii 
zaj´cia i wydania przedmiotów mogàcych stanowiç dowody w sprawie lub które
osoba Êcigana uzyska∏a w wyniku przest´pstwa oraz wskazaç te przedmioty. 
W nakazie podaje si´ równie˝ czy przest´pstwa, w zwiàzku z którym wydany
zosta∏ nakaz, sà zagro˝one karà do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci lub Êrod-
kiem polegajàcym na do˝ywotnim pozbawieniu wolnoÊci albo te˝ orzeczono 
za nie takà kar´ lub Êrodek oraz czy polski system prawny przewiduje mo˝liwoÊç
ponownego zbadania - na wniosek lub najpóêniej po 20 latach - czy wymierzona
kara lub Êrodek powinny byç dalej wykonywane i/lub czy polski system prawny
przewiduje mo˝liwoÊç zastosowania prawa ∏aski, o którà dana osoba mo˝e 
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21 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607c kpk (pkt 3);
22 Na podstawie art. 7 decyzji ramowej z dnia 13 czerwca 2002 r. Polska jako organ centralny 

w sprawach nakazu wyznaczy∏a Ministra SprawiedliwoÊci - Prokuratora Generalnego;
23 Zgodnie jednak z decyzjà ramowà o ENA, ka˝de z paƒstw cz∏onkowskich UE mo˝e z∏o˝yç

oÊwiadczenie w Sekretariacie Generalnym Rady UE, ˝e b´dzie akceptowa∏o t∏umaczenie na
inny ni˝ ojczysty j´zyk urz´dowy instytucji Wspólnot Europejskich;

24 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607e kpk, (pkt 2);

si´ ubiegaç na mocy prawa lub praktyki, w celu dalszego niewykonywania tej
kary lub Êrodka. 

Dodatkowo wzór nakazu wymaga wskazania przedstawiciela sàdu wraz 
z okreÊleniem pe∏nionej funkcji (przewodniczàcego sk∏adu orzekajàcego21),
który sk∏ada swój podpis a tak˝e dane osoby, z którà nale˝y kontaktowaç si´ 
w celu dokonania ustaleƒ dotyczàcych przekazania osoby Êciganej. Natomiast 
w przypadku wyznaczenia organu centralnego poÊredniczàcego w przekazywaniu
ENA w∏aÊciwym prokurom, nale˝y wskazaç nazw´ tego organu.22

Z treÊci art. 607c § 2 kpk wynika, ˝e nakaz powinien zostaç przet∏umaczony
na j´zyk urz´dowy paƒstwa wykonania nakazu.23

Zgodnie z przepisami wchodzàcymi w ˝ycie w dniu 8 czerwca 2010 r., je˝eli
miejsce pobytu osoby Êciganej na terenie UE jest znane lub zosta∏o ustalone 
w wyniku poszukiwaƒ, prokurator lub sàd (w post´powaniu sàdowym i wyko-
nawczym), który wyda∏ nakaz, przekazuje go bezpoÊrednio w∏aÊciwemu organowi
sàdowemu paƒstwa wykonania nakazu a odpis nakazu przekazuje Ministrowi
SprawiedliwoÊci. Taka sama procedura wyst´puje w przypadku, gdy paƒstwo
wykonania ENA zwróci∏o si´ o przedstawienie dodatkowych informacji lub
dokumentów.

Nale˝y w tym miejscu wskazaç, i˝ ustawodawca dopiero w zmianie ustawy 
z dnia 5 listopada 2009 r., poruszy∏ sposób dzia∏ania w sytuacji gdy miejsce
pobytu osoby Êciganej nie jest dok∏adnie znane. W takim przypadku, prokurator
lub sàd (w post´powaniu sàdowym i wykonawczym), który wyda∏ nakaz, prze-
sy∏a jego odpis wraz z wnioskiem o wszcz´cie poszukiwaƒ mi´dzynarodowych
do centralnej jednostki Policji, która wspó∏pracuje z Interpolem. 

W celu przekazanie nakazu oraz wszystkich informacji oraz dokumentów 
z nim zwiàzanych mo˝liwe jest wykorzystanie urzàdzeƒ s∏u˝àcych do automa-
tycznego przesy∏ania danych w sposób umo˝liwiajàcy stwierdzenie autentycz-
noÊci tych dokumentów.

Zgodnie z zasadà specjalnoÊci wyra˝onà w treÊci art. 607e kpk, wobec osoby
przekazanej w wyniku ENA nie mo˝e nastàpiç Êciganie, karanie, lub zastosowa-
nie innego Êrodka polegajàcego na pozbawieniu wolnoÊci za przest´pstwa nie
uj´te w treÊci nakazu. Powy˝szy fakt niewàtpliwie stwarza korzystnà sytuacj´
prawnà dla osoby wydanej.24 Mo˝liwe jest natomiast wykonanie kar i Êrodków
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25 Obowiàzuje od dnia 8 czerwca 2010 r. W poprzednim brzmieniu art. 607e § 3 pkt 8) wniosek
kierowa∏ sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy;

niepolegajàcych na pozbawieniu wolnoÊci za czyny nie stanowiàce podstawy
przekazania.

Art. 607e § 2 kpk okreÊla sposób post´powania po przekazaniu osoby Êciganej
w celu wykonana przez nià kary pozbawienia wolnoÊci. Sàd, który prawomocnie
orzek∏ w sprawie, na posiedzeniu, w którym majà prawo wziàç udzia∏ prokurator
i osoba Êcigana mo˝e zarzàdziç wykonanie kary tylko za te przest´pstwa, które
stanowi∏y podstaw´ przekazania osoby Êciganej.

W przypadku kiedy wobec osoby przekazanej toczy si´ post´powanie 
w odniesieniu do przest´pstw nieobj´tych ENA, organ procesowy (zanim podej-
mie decyzj´ o odmowie wszcz´cie lub umorzenia), winien w pierwszej kolejnoÊci
wystàpiç do organu sàdowego paƒstwa wykonania nakazu o wyra˝enie zgody na
Êciganie lub wykonanie kar pozbawienia wolnoÊci lub innych Êrodków polegajà-
cych na pozbawieniu wolnoÊci za przest´pstwa nieuj´te w nakazie.

Osob´ przekazanà w wyniku wykonania nakazu mo˝na Êcigaç i karaç 
za przest´pstwa inne ni˝ te, które stanowi∏y podstaw´ przekazania w sytuacji
gdy paƒstwo wykonania nakazu z∏o˝y∏o oÊwiadczenie o dopuszczalnoÊci Êciga-
nia lub wykonania kar pozbawienia wolnoÊci albo innych Êrodków polegajàcych
na pozbawieniu wolnoÊci za czyny pope∏nione przed przekazaniem, chyba 
˝e organ sàdowy tego paƒstwa w orzeczeniu o przekazaniu postanowi∏ inaczej.
Sytuacja powy˝sza jest mo˝liwa równie˝ w przypadku kiedy organ sàdowy 
paƒstwa wykonania ENA, który przekaza∏ osob´ Êciganà, na wniosek sàdu 
w∏aÊciwego do wydania nakazu25, wyrazi∏ zgod´ na Êciganie lub wykonanie kar
pozbawienia wolnoÊci albo innych Êrodków polegajàcych na pozbawieniu 
wolnoÊci za przest´pstwa inne ni˝ te uj´te w nakazie. Przedmiotowy wniosek,
nie musi przybraç formy ENA, ale powinien zawieraç wszystkie informacje
jakie winny znaleêç si´ w treÊci nakazu (wymienione w art. 607c § 1 kpk) oraz
powinien zostaç przet∏umaczony na j´zyk urz´dowy paƒstwa wykonania nakazu.

Pociàgniecie osoby przekazanej do odpowiedzialnoÊci równie˝ za przest´p-
stwa, które nie stanowi∏y podstawy ENA ma miejsce, w sytuacji, w której czyn
osoby Êciganej jest zagro˝ony karà lub Êrodkiem niepolegajàcymi na pozbawie-
niu wolnoÊci oraz gdy post´powanie karne nie wià˝e si´ ze stosowaniem wobec
tej osoby Êrodka o charakterze izolacyjnym. 

Zasada specjalnoÊci nie znajduje zastosowania równie˝ w przypadku gdy
osoba przekazana, pomimo takiej mo˝liwoÊci, w ciàgu 45 dni od dnia prawo-
mocnego zakoƒczenia post´powania opuÊci∏a terytorium RP albo po jego opusz-
czeniu powróci∏a do Polski. Uznanie takiej domniemanej zgody osoby na Êciga-
nie jej za przest´pstwa nie uj´te w ENA, winno byç poprzedzone zbadaniem 
czy powód nieopuszczenia przez nià terytorium RP nie by∏ spowodowany 
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26 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607e kpk (pkt 10);
27 Ibidem;
28 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607e kpk (pkt 16, 17 i 18);

przeszkodami technicznymi lub natury losowej (np. choroba). Nie ma natomiast
znaczenia powód powrotu osoby, która po prawomocnym zakoƒczeniu post´po-
wania opuÊci∏a Polsk´, a nast´pnie do niej powróci∏a.26

Okres 45 dni w stosunku do osoby, wobec której wydano orzeczenie inne ni˝
wyrok skazujàcy lub warunkowe umorzenie post´powania nale˝y liczyç od dnia
uprawomocnienia si´ przedmiotowego orzeczenia (koƒczàcego post´powanie).
Natomiast w przypadku osoby skazanej wyrokiem, termin ten biegnie od dnia
zakoƒczenia post´powania wykonawczego (odbycia kary, zakoƒczenia okresu
próby, amnestii, u∏askawienia).27

Ponadto, zasady specjalnoÊci nie stosuje si´, gdy osoba Êcigana (jeszcze
przed jej przekazaniem) zgodzi∏a si´ na przekazanie i z∏o˝y∏a oÊwiadczenie
przed organem sàdowym paƒstwa wykonania ENA o zrzeczeniu si´ korzystania
z przywileju wynikajàcego z tej regu∏y. Adekwatnie, osob´ przekazanà 
nakazem, mo˝na Êcigaç za przest´pstwa inne ni˝ te, które stanowi∏y podstaw´
przekazania, (czy wykonaç orzeczonà wobec niej za te przest´pstwa kar´ pozba-
wienia wolnoÊci albo inne Êrodki polegajàce na pozbawieniu wolnoÊci) je˝eli
z∏o˝y∏a ona dobrowolne oÊwiadczenie przed sàdem w∏aÊciwym do rozpoznania
sprawy o zrzeczeniu si´ z korzystania z zasady specjalnoÊci w odniesieniu 
do czynów pope∏nionych przed przekazaniem.

Art. 13 ust. 4 decyzji ramowej z dnia 13 czerwca 2002 r. przewiduje, ˝e ka˝de
paƒstwo cz∏onkowskie, zgodnie ze swoim prawem wewn´trznym, mo˝e okreÊliç
czy zgoda oraz zrzeczenie si´, o którym mowa wy˝ej, jeszcze przed przekaza-
niem osoby Êciganej mo˝e zostaç cofni´ta. Majàc na wzgl´dzie jednak art. 607l
§ 2 kpk nale˝y uznaç, ˝e cofni´cie zrzeczenia si´ zasady specjalnoÊci nie jest
mo˝liwe na gruncie prawa polskiego. W sytuacji natomiast gdy osoba Êcigana
zosta∏a ju˝ przekazana, uznaje si´, ˝e cofni´cie zrzeczenia si´ zasady specjalnoÊci
jest dopuszczalne do czasu wydania wyroku w pierwszej instancji, up∏ywu
przedawnienia karalnoÊci lub te˝ zaistnienia innych negatywnych przes∏anek
procesowych o bezwzgl´dnym charakterze. W przypadku natomiast uzyskania
zgody paƒstwa wykonania nakazu na Êciganie lub karanie za przest´pstwa 
nie obj´te ENA niniejsze zrzeczenie staje si´ bezprzedmiotowe.28

Zgodnie z treÊcià art. 607f  kpk na poczet orzeczonej lub wykonywanej kary
pozbawienia wolnoÊci zalicza si´ przekazanej osobie okres faktycznego pozba-
wienia wolnoÊci w paƒstwie wykonania ENA. Je˝eli przekazanie osoby odby∏o
si´ w zwiàzku z toczàcym si´ post´powaniem, o zaliczeniu orzeka sàd w posta-
nowieniu o zarzàdzeniu wykonania kary. W przypadku natomiast, kiedy osoba
Êcigania zosta∏a przekazana w celu wykonania orzeczonej wobec niej kary lub
Êrodków polegajàcych na pozbawieniu wolnoÊci, okres faktycznego pozbawienia
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29 P. Hofmaƒski op. cit., str. 621;
30 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607d  kpk (pkt 4);

wolnoÊci winien podlegaç zaliczeniu na poczet wymierzonej kary pozbawienia
wolnoÊci przy wyrokowaniu. Ponadto przyjmuje si´, ˝e okres faktycznego
pozbawienia wolnoÊci stosowany w zwiàzku z nakazem, powinien zostaç 
zaliczony równie˝ na poczet wymierzonych kar o charakterze nieizolacyjnym .29

Po prawomocnym zakoƒczeniu post´powania karnego przeciwko osobie 
Êciganej lub po wykonaniu wobec niej kary pozbawienia wolnoÊci albo innego
Êrodka izolacyjnego, sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy jest zobligowany do
przesy∏ania odpisu orzeczenia lub zawiadomienie o wykonaniu kary (albo innego
Êrodka) do organu wymiaru sprawiedliwoÊci paƒstwa wykonania nakazu.
Chodzi tu oczywiÊcie o definitywne zakoƒczenie wykonania kary np. z uwagi na
jej odbycie, a w przypadku warunkowego przedterminowego zwolnienia
moment pozytywnego up∏ywu okresu próby.30

Wed∏ug nowo brzmiàcego art. 607 h kpk, który wchodzi w ˝ycie z dniem 
8 czerwca 2010 r., wniosek do organu wymiaru sprawiedliwoÊci paƒstwa wyko-
nania nakazu o zaj´cie i przekazanie przedmiotów pochodzàcych bezpoÊrednio 
z przest´pstwa oraz przedmiotów, które s∏u˝y∏y lub by∏y przeznaczone do pope∏-
nienia przest´pstwa oraz tych które mogà s∏u˝yç jako dowód w sprawie, rzeczy,
korespondencji, przesy∏ek, wykazów po∏àczeƒ telekomunikacyjnych lub innych
przekazów informacji lub danych przechowywanych w systemie informatycz-
nym lub na noÊniku, w tym korespondencji przesy∏anej pocztà elektronicznà
mo˝e byç z∏o˝ony przez w∏aÊciwy sàd lub prokuratora ale tylko w sprawie, 
w której uruchomiono procedur´ ENA. Z wy˝ej wymienionym wnioskiem,
wyst´puje si´ równie˝ gdy wykonanie nakazu nie jest mo˝liwe ze wzgl´du 
na Êmierç lub ucieczk´ osoby Êciganej. Zaj´cie przedmiotów winno nastàpiç na
podstawie przepisów obowiàzujàcych w paƒstwie wykonania ENA. Natomiast
zwrot tych przedmiotów paƒstwu, które wyda∏o osob´ Êciganà na podstawie
nakazu nast´puje, je˝eli przy przekazaniu zastrze˝ono ich zwrot lub, gdy podle-
gajà zwrotowi osobie pokrzywdzonej lub innej uprawnionej osobie, przebywajà-
cej na terytorium paƒstwa wykonania ENA.

Osoba, która znalaz∏a si´ na terytorium RP w zwiàzku z wykonaniem nakazu,
w celu realizacji kolejnego ENA, mo˝e zostaç przekazana innemu paƒstwu
cz∏onkowskiemu UE je˝eli organ sàdowy paƒstwa wykonania nakazu, (który
przekaza∏ osob´ Êciganà), na wniosek w∏aÊciwego sàdu okr´gowego, wyrazi∏ na
powy˝sze zgod´. Kodeks post´powania karnego przewiduje od tej regu∏y wyjàt-
ki, które nawiàzujà do odst´pstw od zasady specjalnoÊci okreÊlonych w art. 607e
kpk (vide: § 3 pkt 2, 6, 7 albo 8). Osob´ Êciganà, mo˝na zatem poddaç dalszemu
przekazaniu bez zgody paƒstwa, który jà wyda∏ do Polski, je˝eli pomimo takiej
mo˝liwoÊci nie opuÊci∏a ona terytorium RP w ciàgu 45 dni od dnia prawomocnego
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zakoƒczenia post´powania albo po opuszczeniu Polski do niej powróci∏a lub gdy
osoba Êcigana wyrazi∏a zgod´ na przekazanie do paƒstwa innego ni˝ paƒstwo
wykonania nakazu. Wniosek o wyra˝enie zgody na dalsze przekazanie powinien
spe∏niaç wymogi i zawieraç informacje przewidziane dla ENA - wymienione 
w art. 607c § 1 i § 2 kpk.

W tym miejscu nale˝y równie˝ wskazaç, i˝ niedopuszczalne jest wydanie
osoby Êciganej, która w wyniku przekazania znalaz∏a si´ na terytorium RP,
paƒstwu trzeciemu w drodze ekstradycji, je˝eli na takie wydanie nie wyrazi∏

zgody w∏aÊciwy organ.
Przepis art. 607j kpk reguluje kwesti´ warunkowego przekazania osoby 

Êciganej. Polega ono na przekazaniu przez paƒstwo wykonania nakazu osoby
poszukiwanej ENA, pod warunkiem, ˝e wykonanie kary pozbawienia wolnoÊci
lub innego Êrodka o charakterze izolacyjnym nastàpi w tym paƒstwie. Nale˝y
jednak wskazaç, i˝ w tej sytuacji, pomimo, ˝e prawomocne orzeczenie jest
wykonalne, nie wszczyna si´ post´powania wykonawczego poniewa˝ wykona-
nie orzeczonej kary polegajàcej na pozbawieniu wolnoÊci lub innego izolacyjnego
Êrodka nastàpi w paƒstwie wykonania ENA. Wskazany wy˝ej przepis stanowi
zatem lex specialis wobec art. 9 § 1 i § 2 kkw, który przewiduje obligatoryjne
wszcz´cie post´powania wykonawczego jak tylko orzeczenie stanie si´ wyko-
nalne. Niezw∏ocznie po uprawomocnieniu si´ orzeczenia o którym mowa wy˝ej,
sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy wydaje postanowienie o przekazaniu ska-
zanego (lub osoby wobec której orzeczono Êrodek polegajàcy na pozbawieniu
wolnoÊci31) do w∏aÊciwego paƒstwa UE, celem wykonania orzeczonej kary
pozbawienia wolnoÊci lub innego izolacyjnego Êrodka. Odpis takiego postano-
wienia (na które nie przys∏uguje za˝alenie32) wraz z odpisem orzeczenia podle-
gajàcego wykonaniu przekazuje si´ organowi sàdowemu paƒstwa, które wyda∏o
postanowienie o warunkowym przekazaniu osoby Êciganej. 

Natomiast w przypadku orzeczenia w stosunku do osoby przekazanej kary
lub Êrodka o charakterze nieizolacyjnym, wykonanie go/jej nast´puje na teryto-
rium Polski – post´powanie wykonawcze wszczyna si´ zgodnie z art. 9 § 1 kkw.
Taka sytuacja b´dzie mia∏a miejsce przy orzeczeniu kary grzywny lub kary
ograniczenia wolnoÊci jak te˝ pozbawienia wolnoÊci z warunkowym zawiesze-
niem jej wykonania. Dodatkowo, nale˝y wskazaç, i˝ dalsze modyfikacje orze-
czonej kary nieizolacyjnej, a przede wszystkim zarzàdzenie zast´pczej kary
pozbawienia wolnoÊci nie b´dà mia∏y w omawianym aspekcie znaczenia.33

Sytuacja komplikuje si´ jednak, je˝eli za to samo lub inne przest´pstwa, 
w jednym orzeczeniu wymierzono obok bezwzgl´dnej kary pozbawienia wolnoÊci,

31 P. Hofmaƒski, op. cit., str. 628
32 J. Grajewski, op. cit., komentarz do art. 607j  kpk (pkt 8)
33 J. Grajewski, op. cit., komentarz do  art. 607j  kpk (pkt 5)
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kar´ o charakterze nieizolacjnym (np. grzywn´). W takim przypadku wydaje si´
s∏uszne wstrzymanie si´ z wydaniem postanowienia o przekazaniu do momentu
wykonania kary nie polegajàcej na pozbawieniu wolnoÊci. Je˝eli natomiast 
w zamian za grzywn´ wydano orzeczenie o zast´pczej karze pozbawienia 
wolnoÊci, nale˝y uznaç, i˝ ta zast´pcza kara b´dzie mog∏a byç odbyta ju˝ 
w paƒstwie, które zastrzeg∏o przekazanie warunkowe.34

Wystàpienie paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie 
osoby Êciganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania

Zgodnie z treÊcià art. 607k kpk mo˝liwe jest przekazanie z Polski na teryto-
rium innego paƒstwa cz∏onkowskiego UE osoby Êciganej ENA, w celu przepro-
wadzenia przeciwko niej post´powania karnego lub wykonania prawomocnie
orzeczonej kary pozbawienia wolnoÊci lub innego Êrodka izolacyjnego.

Po wp∏yni´ciu ENA do sàdu paƒstwa wykonania nakazu, sàd ten wszczyna
post´powanie w przedmiocie przekazania poprzez przekazanie sprawy prokura-
torowi. Osoba Êcigana uzyskuje od tej chwili status strony (quasi-oskar˝onego),
której przys∏uguje prawo do obrony.35 Po otrzymaniu ENA, prokurator przes∏u-
chuje osob´, której dotyczy nakaz informujàc jà o treÊci ENA, mo˝liwoÊci 
wyra˝enia zgody na przekazanie oraz mo˝liwoÊci wyra˝enia zgody na Êciganie
jej albo wykonanie kary pozbawienia wolnoÊci lub innego Êrodka izolacyjnego
tak˝e za przest´pstwa inne ni˝ te w zwiàzku z którymi nastàpi przekazanie.
OÊwiadczenie o wyra˝eniu zgody na powy˝sze sk∏adane jest dopiero do proto-
ko∏u, na posiedzeniu sàdu - a nie przed prokuratorem. Nale˝y dodatkowo 
nadmieniç, i˝ w sytuacji kiedy osoba Êcigana na podstawie ENA nie stawi si´ na
przes∏uchanie dobrowolnie, dopuszczona jest mo˝liwoÊç zastosowania Êrodków
przymusu w tym zatrzymania i aresztowania.36

Natomiast w przypadku gdy w celu Êcigania osoby, której dotyczy ENA,
wymagane jest uzyskanie zezwolenia, o przedmiotowe zezwolenie zabiegaç
musi prokurator zanim wniesie spraw´ do sadu. Je˝eli zatem nakaz dotyczy pol-
skiego s´dziego, prokurator na jego zatrzymanie i zastosowanie tymczasowego
aresztowania musi uzyskaç zgod´ sàdu apelacyjnego (dyscyplinarnego).37

Prokurator, po przes∏uchaniu osoby Êciganej wnosi spraw´ do w∏aÊciwego
miejscowo sàdu okr´gowego.

Zgodnie z nowym brzmieniem art. 607k § 3 kpk, wchodzàcym w ˝ycie 
z dniem 8 czerwca 2010 r., sàd okr´gowy, na wniosek prokuratora mo˝e 

34 Ibidem
35 P. Hofmaƒski, op. cit, str. 630;
36 Ibidem;
37 Ibidem, str. 630-631;



zastosowaç tymczasowe aresztowanie okreÊlajàc jego termin. Jest to czas 
niezb´dny do rozpoznania przez sàd w Polsce wniosku o przekazanie osoby 
Êciganej. Ustawodawca, sztywno okreÊli∏, i˝ ∏àczny okres stosowania tego izola-
cyjnego Êrodka nie mo˝e przekroczyç 100 dni. Samoistnà podstawà  do zastoso-
wania tymczasowego aresztowania jest istnienie wydanego przez inne paƒstwo
UE, prawomocnego wyroku skazujàcego lub innej decyzji stanowiàcej podsta-
w´ pozbawienia wolnoÊci osoby Êciganej nakazem.38

Dodatkowo, nowelizacjà z dnia 5 listopada 2009 r. wprowadzono do kpk art.
607k § 3a, który przewiduje mo˝liwoÊç zastosowania tymczasowego aresztowania
wobec osoby Êciganej na czas nie d∏u˝ysz ni˝ 7 dni jeszcze przed wp∏yni´ciem
ENA do sàdu. W∏aÊciwy organ sàdowy, który wyda∏ nakaz, wyst´pujàc 
o powy˝sze, musi jednoczeÊnie zapewniç, ˝e wobec osoby Êciganej zapad∏ pra-
womocny wyrok skazujàcy lub wydano innà decyzj´ b´dàcà podstawà zastoso-
wania izolacyjnego Êrodka. Wprowadzenie powy˝szej regulacji zapewne
zmniejszy ryzyko, i˝ osoba Êcigana, w okresie od wydania nakazu do momentu
wp∏yni´cia ENA do sàd w Polsce, mo˝e podjàç próby ucieczki lub ukrycia si´.

W przypadku gdy paƒstwo wydania ENA, (wraz z nakazem) zwróci∏o si´ 
o przeprowadzenie  przes∏uchania osoby Êciganej, osob´ takà przes∏uchuje sàd,
jeszcze przed rozpoznaniem nakazu. Mo˝e to odbyç si´ na tym samym posiedze-
niu, na którym rozpoznany b´dzie wniosek o wydanie osoby Êciganej, jednak
przes∏uchanie o którym mowa wy˝ej winno nastàpiç przed wydaniem orzecze-
nia o przekazaniu. Przes∏uchanie odbywa si´ z udzia∏em osoby wskazanej 
w nakazie (przy czym nie chodzi tu o osob´ Êciganà).39

Sàd orzekajàcy w przedmiocie wydania osoby Êciganej, mo˝e odmówiç jej
przekazania, je˝eli ustali, ˝e ENA nie spe∏nia przes∏anek dopuszczalnoÊci jego
wydania (okreÊlonych przez prawo tego paƒstwa).40 Nie ma natomiast podstaw
do weryfikowania dowodów jakie stanowi∏y podstaw´ wydania nakazu. Istota
ENA opiera si´ bowiem na wysokim stopniu zaufania mi´dzy cz∏onkami UE, 
a co za tym idzie uznawaniu decyzji organów wymiaru sprawiedliwoÊci (w tym
tak˝e decyzji o aresztowaniu).41

Jak zosta∏o ju˝ wskazane, przekazanie osoby Êciganej nast´puje wy∏àcznie 
w celu przeprowadzenia wobec niej post´powania karnego uj´tego w ENA.
Je˝eli zatem w paƒstwie wydania nakazu nie dojdzie do wszcz´cia takiego

L. CzeÊnin, A. M. Dubielska76

38 Art. 607k § 3 kpk w brzmieniu obowiàzujàcym do dnia 8 czerwca 2010 r.: „Nakaz europejski
mo˝e byç po∏àczony z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania lub innego Êrod-
ka zapobiegawczego”;

39 P. Hofmaƒski, op. cit., str. 632;
40 Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 lipca 2006 r., sygn. akt I KZP 21/06, nieopubl.;
41 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 15 paêdziernika 2008 r., sygn. akt II AKz

468/08, opubl. KZS 2009/2/76;
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post´powania osoba, której ENA dotyczy∏ powinna byç z powrotem przekazana
do paƒstwa, które jà wyda∏o.42

Zgodnie z treÊcià art. 607l § 1 kpk, orzekanie w przedmiocie przekazania 
i tymczasowego aresztowania odbywa si´ na posiedzeniu sàdu, w którym udzia∏
majà prawo wziàç prokurator i obroƒca. Przepis powy˝szy nie przewidzia∏ takiego
uprawnienia dla osoby Êciganej. Jego udzia∏ w posiedzeniu jest jednak obligato-
ryjny je˝eli sàd, przed wydaniem postanowienia o przekazaniu, w zwiàzku 
z wnioskiem paƒstwa, które wyda∏o ENA b´dzie zmuszony przes∏uchaç osob´,
której nakaz dotyczy. Ponadto osoba Êcigana winna byç obecna podczas orzeka-
nia w przedmiocie tymczasowego aresztowania. Powy˝sze wynika z art. 249 
§ 3 kpk, wed∏ug którego, przed zastosowaniem Êrodka zapobiegawczego sàd 
w pierwszej kolejnoÊci winien przes∏uchaç osob´ wobec, której ma zamiar
zastosowaç (w tym wypadku) tymczasowe aresztowanie.43

Majàc na uwadze nowe brzmienie art. 607k § 3 kpk, podstawà zastosowania
tymczasowego aresztowania jest sam nakaz. Natomiast orzekajàc w przedmio-
cie przekazania osoby Êciganej, sàd musi wziàç pod uwag´ okreÊlone 
w art. 607p i art. 607r. kpk przyczyny odmowy wykonania ENA oraz zakazy
zawarte w art. 607s i art. 607t kpk

Jak zosta∏o ju˝ wskazane, podczas posiedzenia, sàd mo˝e przyjàç od osoby
Êciganej oÊwiadczenie (do protoko∏u) o zgodzie na przekazanie lub zgodzie na
zrzeczenie si´ przywileju wynikajàcego z zasady specjalnoÊci. Sàd zobligowany
jest pouczyç osob´ Êciganà o niemo˝noÊci cofni´cia z∏o˝onego oÊwiadczenia.

Zgodnie z art. 607l § 3 kpk, postanowienie w przedmiocie przekazania jest
zaskar˝alne. Za˝alenie wnosi si´ w terminie 3 dni od dnia og∏oszenia postano-
wienia. Ustawodawca, do komentowanego przepisu, zmianami do ustawy, które
wchodzà w ˝ycie z dniem 8 czerwca 2010 r. doda∏, i˝ w przypadku osoby pozba-
wionej wolnoÊci, która nie zosta∏a sprowadzona na posiedzenie, 3 dniowy 
termin na wniesienie przedmiotowego za˝alenia p∏ynie od dnia dor´czenia
postanowienia w przedmiocie przekazania.

Nale˝y w tym miejscu dodaç, ˝e postanowienie o zastosowanie wobec osoby
Êciganej tymczasowego aresztowania równie˝ jest zaskar˝alne. Zastosowanie
ma tu art. 252 kpk. 

Przyjmuje si´, ˝e – podobnie jak w przypadku ekstradycji - prawomocne
postanowienie w przedmiocie przekazania podlega zaskar˝eniu kasacjà na pod-
stawie art. 521 kpk. 

Ustawà z dnia 5 listopada 2009 r. skrócono czas na wydanie przez sàd 
okr´gowy postanowienia w przedmiocie przekazania. Zgodnie z brzmieniem 

42 Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 lipca 2006 r., sygn. akt I KZP 21/06, opubl. OSNKW
2006/9/77;

43 P. Hofmaƒski, op. cit., str. 634;
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art. 607m § 1 kpk majàcym wejÊç w ˝ycie z dniem 8 czerwca 2010 r., sàd wydaje
postanowienie, o którym mowa wy˝ej w terminie 40 dni od dnia zatrzymania
osoby Êciganej. Natomiast je˝eli osoba Êcigana z∏o˝y∏a oÊwiadczenie o zgodzie
na przekazanie lub zgodzie na zrzeczenie si´ przywileju wynikajàcego z zasady
specjalnoÊci, termin ten wynosi 3 dni i biegnie od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia.44

Ustawodawca wprowadzajàc powy˝sze zmiany do kpk doda∏ równie˝ art. 607m
§ 1a, w którym okreÊli∏, ˝e post´powanie w przedmiocie przekazania powinno
si´ prawomocnie zakoƒczyç w terminie 60 dni od dnia zatrzymania osoby 
Êciganej lub 10 dni od z∏o˝enia przez nià oÊwiadczenia, o którym jest mowa 
w art. 607l § 2 kpk. Ustawa przewiduje jednak, i˝ w szczególnie uzasadnionych
wypadkach, post´powanie w przedmiocie przekazania mo˝e zostaç zakoƒczone
w terminie kolejnych 30 dni od dnia up∏ywu wskazanych wy˝ej terminów. 
O opóênieniu i jego przyczynach nale˝y powiadomiç organ sàdowy, który wyda∏
ENA. Za szczególnie uzasadniony wypadek mo˝na uznaç np. koniecznoÊç
wezwania paƒstwa, które wyda∏o nakaz o uzupe∏nienie lub przekazanie dodatko-
wych informacji, je˝eli te zawarte w ENA nie wystarczà do jego rozpoznania45,
czy te˝ rozpoznawanie wi´cej ni˝ jednego nakazu.46 Ustawa nie przewidzia∏a
aby przed∏u˝enie terminów wymaga∏o formy postanowienia.

Do terminów, o których mowa wy˝ej nie wlicza si´ czasu zwiàzanego z uzy-
skaniem zezwolenia na Êciganie (vide: art. 607k § 4 kpk). Terminy te ul´gajà
zawieszeniu do czasu uzyskania zezwolenia w przypadku gdy ich bieg ju˝ si´
rozpoczà∏.

Osoba Êcigana, wobec której zapad∏o prawomocne postanowienie o przeka-
zaniu, najpóêniej w terminie 10 dni od dnia uprawomocnienia si´ tego postano-
wienia, powinna zostaç przekazana w∏aÊciwemu organowi sàdowemu paƒstwa,
który wyda∏ ENA. Termin 10 dniowy nie powinien zostaç przekroczony. Je˝eli
jednak nie b´dzie mo˝liwe jego dotrzymanie na skutek wystàpienia si∏y wy˝szej
albo zagro˝enia dla ˝ycia i zdrowia osoby Êciganej, po stwierdzeniu ustania
przyczyny lub przyczyn (o których mowa wy˝ej) ustala si´ kolejny termin prze-
kazania. Przyjmuje si´, ˝e wyznaczenie nowego terminu wymaga formy posta-
nowienia a przekazanie powinno nastàpiç w ciàgu 10 dni od dnia wydania
przedmiotowego postanowienia.47

44 Do dnia 5 listopada 2009 r. – zgodnie z treÊcià art. 607m § 1 kpk - postanowienie w przedmio-
cie przekazania sàd by∏ zobligowany wydaç w terminie 60 dni od dnia zatrzymania osoby 
Êciganej. Je˝eli natomiast osoba Êcigana z∏o˝y∏a oÊwiadczenie, o którym mowa w art. 607l § 2,
termin ten wynosi∏ 10 dni i bieg∏ od dnia z∏o˝enia oÊwiadczenia;

45 P. Hofmaƒski; op. cit., str. 637;
46 J. Grajewski, op. cit., komentarz do art. 607m  kpk (pkt 5);
47 P. Hofmaƒski, op. cit., 638;



Logistyczn-organizacyjne szczegó∏y przekazania osoby Êciganej, powinny
byç ka˝dorazowo uzgadniane mi´dzy w∏aÊciwymi sàdami. Natomiast w celu
samego przekazania, od strony technicznej, b´dzie wymaga∏o zaanga˝owania
odpowiedniej jednostki Policji lub ABW.48

W sytuacji gdy paƒstwo, które wyda∏o ENA nie przyjmie osoby podlegajàcej
przekazaniu w terminach o których mowa wy˝ej (poniewa˝ nie dojdzie do uzgod-
nienia terminu i sposobu przekazania lub gdy pomimo uzgodnienia terminu nie
dojdzie do przekazania w wymaganych na to terminach49), osoba ta powinna byç
niezw∏ocznie zwolniona chyba, ˝e jest ona pozbawiona wolnoÊci w innej sprawie.

W nowym brzmieniu art. 607 o § 1 kpk, który wchodzi w ˝ycie z dniem 
8 czerwca 2010 r., w przypadku gdy przeciwko osobie Êciganej jest prowadzone
post´powanie karne lub post´powania wykonawcze (w przypadku kary pozba-
wienia wolnoÊci) o czyn nie uj´ty w ENA, sàd wydajàc postanowienie o przeka-
zaniu mo˝e odroczyç jego wykonanie do momentu zakoƒczenia w kraju post´-
powania karnego lub do czasu wykonania kary pozbawienia wolnoÊci. Sàd, 
w postanowieniu powy˝szym musi jednoznacznie i ostatecznie okreÊliç czas
odroczenia.50 Dodatkowo o postanowieniu tym zobligowany jest poinformowaç
organ, który wyda∏ ENA.

Przekazanie osoby Êciganej na podstawie ENA, nie wstrzymuje prowadzonego
w kraju post´powania wykonawczego, odnoszàcego si´ do kar o nieizolacyjnym
charakterze.51

Ustawà o zmianie ustawy z dnia 5 listopada 2009 r. do kpk dodano art. 607o
§ 2, który przewiduje, i˝ sàd, który wyda∏ postanowienie odraczajàcego przeka-
zanie osoby Êciganej (z uwagi na prowadzone wobec niej w kraju post´powanie
karne lub post´powania wykonawcze) na wniosek paƒstwa, które wyda∏o nakaz,
mo˝e, na warunkach okreÊlonych w porozumieniu zawartym z tym organem,
czasowo przekazaç osob´ Êciganà. Porozumienie, o którym mowa winno byç
sporzàdzone na piÊmie i okreÊlaç warunki przekazania a przede wszystkim ter-
min powrotnego przekazania osoby Êciganej.

Artyku∏ 607p kpk zawiera enumeratywny katalog obligatoryjnych przes∏anek
odmowy wykonania nakazu. Wynika z tego, ˝e choç ENA podlega kontroli, 
to jednak nie mo˝na odmówiç wykonania go, jeÊli spe∏nia wymogi formalne
zawarte w art. 607c kpk i nie zachodzà przes∏anki negatywne zawarte 
w art. 607p i 607t kpk.52 Zgodnie z treÊcià art. 607 p kpk odmawia si´ wykonania
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48 J. Grajewski, op. cit. komentarz do art. 607n  kpk (pkt 2 i 3);
49 Ibidem (pkt 5);
50 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 10 stycznia 2007 r., sygn. akt II AKz

805/06, opubl.: KZS 2007/5/95;
51 P. Hofmaƒski, op. cit., str. 640;
52 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 15 lipca 2004r., sygn.akt.  II AKz

257/04, opubl. KZS 2004/9/41;



nakazu europejskiego, je˝eli:  a) przest´pstwo, którego dotyczy nakaz europejski,
w wypadku jurysdykcji polskich sàdów karnych podlega darowaniu na mocy
amnestii, b) w stosunku do osoby Êciganej zapad∏o w innym paƒstwie prawo-
mocne orzeczenie co do tych samych czynów oraz w wypadku skazania za te
same czyny, osoba Êcigana odbywa kar´ lub jà odby∏a albo kara nie mo˝e byç
wykonana wed∏ug prawa paƒstwa, w którym zapad∏ wyrok skazujàcy, c) w sto-
sunku do osoby Êciganej zapad∏o prawomocne orzeczenie o przekazaniu do
innego paƒstwa cz∏onkowskiego UE, d) je˝eli narusza∏oby to wolnoÊci i prawa
cz∏owieka i obywatela, e) je˝eli nakaz wydany zosta∏ w zwiàzku z przest´p-
stwem pope∏nionym bez u˝ycia przemocy z przyczyn politycznych oraz f) je˝eli
osoba, której dotyczy nakaz europejski, z powodu wieku nie ponosi wed∏ug 
prawa polskiego odpowiedzialnoÊci karnej za czyny b´dàce podstawà jego
wydania. Przedmiotowej oceny dokonuje si´ zgodnie z prawem polskim, bez
wzgl´du na ustawodawstwo paƒstwa pope∏nienia czynu obejmujàcego ENA
oraz bez wzgl´du na regulacje prawne paƒstwa jego wydania. Prawo polskie nie
przewiduje górnej granicy wieku w zakresie odpowiedzialnoÊci karnej, przewi-
duje natomiast granic´ dolnà – od ukoƒczenia 17 lat - w chwili pope∏nienia 
przest´pstwa, a w odniesieniu do przest´pstw zawartych w art. 10 §2 kk – od
ukoƒczenia 15-go roku ˝ycia. Majàc powy˝sze na wzgl´dzie, sàd w∏aÊciwy do
wydania  osoby na podstawie ENA powinien ustaliç czy czyn le˝àcy u jego pod-
staw wype∏nia znamiona któregokolwiek z przest´pstw okreÊlonych w art. 10 §2
kk.53 Nale˝y si´ jednak zgodziç ze stanowiskiem doktryny,  ˝e „sàd nie jest
uprawniony do dokonywania oceny przewidzianej w art. 10§2 k.p.k. czy okolicz-
noÊci sprawy oraz stopieƒ dojrza∏oÊci sprawcy, jego cechy i warunki osobiste
przemawiajà za tym, aby osoba Êcigana, która ukoƒczy∏a 15 lat, za czyn, którego
dotyczy ENA, ponios∏a odpowiedzialnoÊç na zasadach takich jak doros∏y”54

Weryfikacja sprawy pod kàtem  istnienia wy˝ej wymienionych podstaw okreÊlo-
nych w art. 607p kpk jest obowiàzkiem sàdu okr´gowego, który w przedmiocie
przekazania osoby Êciganej na mocy ENA orzeka na posiedzeniu. W tym miej-
scu nale˝y zwróciç uwag´, ˝e katalog obligatoryjnych przes∏anek odmowy
wykonania nakazu ma charakter roz∏àczny, co oznacza, ˝e w razie zaistnienia
choçby jednej z nich, sàd rozpoznajàcy spraw´ zobowiàzany jest do wydania
postanowienia o odmowie wykonania ENA (o odmowie przekazania osoby 
Êciganej).55

Zgodnie z art. 607p § 2 kpk wykonanie nakazu wobec osoby Êciganej b´dàcej
obywatelem polskim mo˝e nastàpiç pod warunkiem, ˝e czyn, którego nakaz
dotyczy, nie zosta∏ pope∏niony na terytorium RP ani na polskim statku wodnym
lub powietrznym oraz stanowi∏ przest´pstwo wed∏ug prawa RP lub stanowi∏by
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53 J. Grajewski op. cit. s. 345;
54 Ibidem;
55 J. Grajewski op. cit. s.343;
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przest´pstwo wed∏ug prawa RP w razie pope∏nienia na terytorium RP, zarówno
w czasie jego pope∏nienia, jak i w chwili wp∏yni´cia nakazu. Nale˝y zauwa˝yç,
˝e § 2 omawianego artyku∏u stanowi przepis szczególny w stosunku do art. 607r
§1 pkt 1 i 5 wskazujàcego fakultatywne przes∏anki  odmowy wykonania nakazu,
jednak gdy osobà Êciganà na mocy ENA jest obywatel RP przybierajà postaç
negatywnych przes∏anek obligatoryjnych. 56

Kodeks post´powania karnego poza obligatoryjnymi podstawami odmowy
wykonania ENA przewiduje równie˝ przes∏anki fakultatywne odmowy wykona-
nia nakazu. Oznacza to, ˝e przes∏anki zawarte w art. 607r kpk w ˝aden sposób
nie sà wià˝àce dla sàdu przy rozstrzygni´ciu dotyczàcym wykonania bàdê
odmowy wykonania ENA. Przywo∏ujàc stanowisko doktryny sàd w tym zakre-
sie korzysta ze swobody decyzji, jednak powinien konkretnie uzasadniç decyzj´
o odmowie wydania bàdê przekazania osoby obj´tej wydanym ENA pomimo
zaistnienia przes∏anek do odmowy zawartej w art. 607r §1 kpk.57 Zatem zgodnie
z art. 607r § 1 kpk mo˝na odmówiç wykonania nakazu europejskiego je˝eli 
a) przest´pstwo b´dàce podstawà wydania nakazu, inne ni˝ wymienione 
w art. 607w kpk, nie stanowi przest´pstwa wed∏ug prawa polskiego; b) przeciw-
ko osobie Êciganej , której dotyczy nakaz europejski, toczy si´ w RP post´powa-
nie karne o przest´pstwo, które stanowi podstaw´ nakazu europejskiego, 
c) wobec osoby Êciganej, w zwiàzku z czynem b´dàcym podstawà wydania
ENA zapad∏o prawomocne orzeczenie o odmowie wszcz´cia post´powania 
o umorzeniu post´powania lub inne orzeczenie koƒczàce post´powanie w sprawie,
d) wed∏ug prawa polskiego nastàpi∏o przedawnienie Êcigania lub wykonania kary,
a przest´pstwa których to dotyczy, podlega∏y jurysdykcji sàdów polskich, e) nakaz
dotyczy przest´pstw, które wed∏ug prawa polskiego zosta∏y pope∏nione, w ca∏oÊci
lub w cz´Êci, na terytorium RP, jak równie˝ na polskim statku wodnym lub
powietrznym, f) za czyn zabroniony, którego dotyczy ENA, w paƒstwie wydania
nakazu europejskiego mo˝na orzec kar´ do˝ywotniego pozbawienia wolnoÊci
albo inny Êrodek polegajàcy na pozbawieniu wolnoÊci bez mo˝liwoÊci ubiegania
si´ o jego skrócenie.

Odmowa wykonania ENA na podstawie art. 607r § 1 pkt 1 istnieje zarówno
wtedy, gdy czyn b´dàcy podstawà wydania nakazu, jest przest´pstwem w innym
paƒstwie UE, nie jest w ogóle czynem zabronionym w rozumieniu polskiego
prawa karnego oraz wówczas, gdy stanowi on czyn zabroniony, lecz nie jest
przest´pstwem.58

Zgodnie z Postanowieniem Sàdu Najwy˝szego z dnia 8 grudnia 2008 r.
(sygn. akt V KK 332/08) przepisy art. 607p i art. 607r k.p.k. zawierajà wy∏àczne

56 P. Hofmaƒski, op. cit. s. 647,
57 J. Grajewski op. cit. s. 346; 
58 Ibidem;
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przes∏anki dopuszczalnoÊci przekazania osoby Êciganej na mocy ENA przez 
co nale˝y rozumieç, ˝e tylko na podstawie przes∏anek wymienionych enumera-
tywnie  w dwóch wymienionych wy˝ej przepisach sàdowi wolno odmówiç
wykonania nakazu. Kontrola sàdowa nie powinna przebiegaç na podstawie 
art. 607c kpk ale w oparciu o uregulowania prawa paƒstwa wydajàcego nakaz,
wynikajàcego z implementacji do krajowego porzàdku prawnego tego paƒstwa.

Warto zwróciç równie˝ uwag´ na postanowienie z dnia13 grudnia 2006 r.
(sygn. akt. II AKz 404/06), w którym Sàd Apelacyjny w Szczecinie jednoznacz-
nie stwierdzi∏, ˝e polskie sàdy nie mogà odmówiç wydania obywateli polskich,
Êciganych na podstawie ENA, jeÊli spe∏nia on warunki formalne przewidziane 
w art. 607c kpk i nie zachodzi zarazem ˝adna przes∏anka negatywna zawarta 
w art.607p i art. 607r kpk.

Pomimo to, instytucja ENA jest doÊç niejednolita. Potwierdzi∏ to Trybuna∏
SprawiedliwoÊci Wspólnot Europejskich w wyroku z dnia 6 paêdziernika 2009 r.
w sprawie pytania prejudycjalnego skierowanego przez Rechtbank Amsterdam
(Niderlandy), w toku post´powania dotyczàcego wykonania ENA wydanego
przeciwko Dominicowi Wolzenburgowi w oparciu o fakultatywnà podstaw´
odmowy wykonania ENA z powodu sta∏ego pobytu w paƒstwie wykonania. 
D. Wolzenburg nie wyrazi∏ zgody na przekazanie go do Niemiec w celu wyko-
nania kary. Sàd w∏aÊciwy w przedmiocie orzeczenia o wykonaniu ENA choç
ustali∏, ˝e czyny za które zosta∏ skazany w Niemczech sà przest´pstwami na
terytorium Niderlandów to jednak w przypadku skazania na tej samej podstawie
zgodnie z prawem niderlandzkim D. Wolzenburg nie utraci∏by prawa pobytu 
w tym paƒstwie. W rezultacie sàd niderlandzki odmówi∏ przekazania 
D. Wolzenburga w oparciu o wewn´trzne przepisy prawa stanowiàce, ˝e sàd
odmawia przekazania obywatela Królestwa Niderlandów organowi sàdowemu
paƒstwa wydajàcego ENA w celu odbycia prawomocnego wyroku pozbawienia
wolnoÊci. Odmówi równie˝ przekazania obywateli innych paƒstwa cz∏onkow-
skich, którzy zamieszkiwa∏ przez 5 lat legalnie i w sposób nieprzerwany na 
terytorium Królestwa Niderlandów.59

TSWE jednoznacznie stwierdzi∏, ˝e art. 12 WE odnoszàcy si´ do zasady nie-
dyskryminacji nie stoi na przeszkodzie ró˝nicowaniu sytuacji obywateli i mo˝e

59 M. Wàsek-Wiaderek, Przeglàd orzecznictwa europejskiego dotyczàcego spraw karnych,
Zeszyt nr 3-4/2009; wyrok Wielkiej Izby ETS z 6 paêdziernika 2009 roku w sprawie pytania
prejudycjalnego skierowanego przez Rechtbank Amsterdam (Niderlandy) sprawa C-123/08,
za: http://www.sn.pl/orzecznictwo/poesk/0903-4/Przeg_orz_eu_dot_spraw_karnych_34_2009,
stan na 25.02.2010 r.; wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym z∏o˝ony przez
Rechtbank w dniu 21 marca 2008-post´powanie karne przeciwko  D. Wolzenburgowi, 
C 123/08, za: http://www.ms.gov.pl/ue/wyroki/C-123-08_Wolzenburg.pdf, stan na dzieƒ
25.02.2010 r.; E. Skibiƒska, Europejski nakaz aresztowania, Monitor Prawniczy nr 22/2009,
16.11.2009,za:http://www.monitorprawniczy.pl/index.php?mod=m_aktualnosci&cid=19&id=2516,
stan na: 23.02.2010 r.;
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przewidywaç ró˝ne traktowanie obywateli w∏asnych i UE w przedmiocie wyko-
nywania ENA.60 Trybuna∏ podkreÊli∏ równie˝, ˝e powód fakultatywnej odmowy
wykonania europejskiego nakazu aresztowania - zgodnie z art. 4 pkt 6 decyzji
ramowej z dnia 13 czerwca 2002 r. - ma g∏ównie na celu umo˝liwienie „przypi-
sania szczególnej wagi zwi´kszeniu szans ponownej integracji spo∏ecznej osoby
Êciganej po wykonaniu kary, na którà by∏a skazana. Wykonujàce nakaz paƒstwo
cz∏onkowskie ma zatem prawo realizowaç taki cel tylko wobec osób, które 
wykaza∏y pewien stopieƒ integracji ze spo∏eczeƒstwem danego paƒstwa 
cz∏onkowskiego. W niniejszym przypadku jedyna przes∏anka przynale˝noÊci paƒ-
stwowej w przypadku w∏asnych obywateli, i przes∏anka pobytu przez nieprze-
rwany okres pi´ciu lat w przypadku obywateli innych paƒstw cz∏onkowskich,
mogà byç uwa˝ane – zdaniem TSWE – za umo˝liwiajàce zagwarantowanie, 
aby osoba, której dotyczy wniosek, by∏a wystarczajàco zintegrowana z wykonu-
jàcym nakaz paƒstwem cz∏onkowskim. Natomiast obywatel wspólnotowy, który
nie posiada obywatelstwa wykonujàcego nakaz paƒstwa cz∏onkowskiego i nie
przebywa∏ w tym paƒstwie przez okreÊlony czas w sposób nieprzerwany, wyka-
zuje ogólnie wi´cej wi´zów ze swoim paƒstwem cz∏onkowskim pochodzenia ni˝
ze spo∏eczeƒstwem wykonujàcego nakaz paƒstwa cz∏onkowskiego”.61

Konkludujàc, sàd mo˝e odmówiç wykonania ENA wydanego przeciwko
jego obywatelowi, a obywatela innego paƒstwa Unii Europejskiej z prawem
pobytu potraktowaç inaczej. Tym samym decyzj´ uzale˝niç od przes∏anki
zamieszkiwania legalnie i w sposób nieprzerwany przez pi´ç lat w paƒstwie
cz∏onkowskim wykonujàcym nakaz, jak to mia∏o miejsce w sprawie
Europejskiego Nakazu Aresztowania D. Wolzenburga.62

Art. 607s § 2 kpk ma charakter fakultatywny. Dotyczy jedynie takich sytu-
acji, w których osoba Êcigana wyka˝e, ˝e pomimo i˝ nie jest obywatelem 
paƒstwa wykonujàcego ENA, nie korzysta z prawa azylu to z wzgl´du na wi´zi
∏àczàc jà z krajem, w którym aktualnie przebywa, nie powinna byç wydana. Sàd
zwróci∏ uwag´, ˝e wi´zi te muszà byç na tyle silne i trwa∏e, ˝e odbywanie przez
skazanego kary w paƒstwie, w którym wydano ENA, pociàga∏oby za sobà
znacznà dolegliwoÊç, zwiàzanà z obywaniem kary o charakterze izolacyjnym
dot. kontaktów z rodzinà,  przepustek, mo˝liwoÊci decydowania o w∏asnych
sprawach majàtkowych. 63

JeÊli osoba Êcigana - jest obywatelem polskim albo korzysta w RP z prawa
azylu- nie wyrazi na to zgody, odst´puje si´ od wykonania nakazu europejskiego

60 A. ¸ukaszewicz Rzeczpospolita „Europejski nakaz aresztowania niejednolity”, 2009-10-08, za:
http://www.rp.pl/artykul/331985,374393.html, stan na 23.02.2010 r.;

61 E. Skibiƒska op. cit.;
62 A ¸ukaszewicz op. cit.; 
63 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 11 paêdziernika 2006 r., Sygn. II AKz

661/06, opubl: KZS 2007/1/100;
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wydanego w celu wykonania kary pozbawienia wolnoÊci lub Êrodka polegajàcego
na pozbawieniu wolnoÊci jednak dokonywanie zmian w wymiarze kary orzeczo-
nej przez sàd paƒstwa obcego jest niedozwolone (art. 607s §1 kpk). Polskie usta-
wodawstwo przewiduje równie˝, ˝e mo˝na odmówiç wykonania nakazu, jeÊli
zosta∏ on wydany w celu przewidzianym w art. 607s § 2 kpk a osoba Êcigana ma
miejsce zamieszkania lub na sta∏e przebywa na terytorium RP. Odmawiajàc
przekazania z przyczyn wymienionych w art. 607s kpk sàd orzeka o wykonaniu
kary albo Êrodka polegajàcego na pozbawieniu wolnoÊci zgodnie z kwalifikacjà
prawnà czynu w prawie polskim, orzeczonych przez organ sàdowy paƒstwa
wydania nakazu. Warunkiem przekazania w takiej sytuacji jest wyra˝enie przez
t´ osob´ zgody na przekazanie. Zgoda ta powinna zostaç wyra˝ona w sposób
Êwiadomy i dobrowolny, w formie pisemnej albo ustnie przed prokuratorem 
(np. w trakcie przes∏uchania, o którym mowa w art. 607k § 2 kpk) lub przed
sàdem na posiedzeniu, o którym mowa w art. 607l § 1 kpk.64

Odstàpienie od przekazania na podstawie art. 607s § 1 i § 2 kpk absolutnie
nie oznacza, ˝e dochodzi do odstàpienia zastosowania kary wobec osoby Êciga-
nej. Dochodzi wtedy do sui generis przej´cia wyroku skazujàcego paƒstwa
wydajàcego ENA w celu wykonania go na terytorium RP. W tym zakresie 
orzeka sàd okr´gowy w∏aÊciwy w przedmiocie wykonania nakazu zgodnie z art.
611c kpk. Odmowa wykonania ENA i okreÊlenie kwalifikacji prawnej czynu
wed∏ug prawa polskiego z regu∏y nast´puje na posiedzeniu zgodnie z art. 607l
kpk. chyba, ˝e do∏àczone do nakazu dokumenty lub informacje oka˝à si´ niewy-
starczajàce do okreÊlenia kwalifikacji prawnej czynu zgodnie z prawem pol-
skim, a co za tym idzie i do wykonania kary w Polsce. W ostatnim przypadku
sàd odracza posiedzenie i zwraca si´ do w∏aÊciwego organu paƒstwa wydania
nakazu europejskiego o nades∏anie dokumentów lub informacji niezb´dnych do
wykonania nakazu np. informacje o okresie odbytej dotychczas kary przez osob´
Êciganà w paƒstwie wydania ENA, która zalicza si´ na poczet orzeczonej kary
pozbawienia wolnoÊci. Wykonanie kary odbywa si´ wtedy wed∏ug przepisów
prawa polskiego.65

Zgodnie z art. 607t k.p.k. jeÊli nakaz zosta∏ wydany w celu Êcigania osoby,
która jest obywatelem polskim albo korzysta na terytorium RP z prawa azylu,
przekazanie mo˝e nastàpiç pod warunkiem, ˝e osoba ta b´dzie odes∏ana 
do Polski po prawomocnym zakoƒczeniu post´powania w paƒstwie wydania
nakazu. W dniu 27 kwietnia 2005 roku Trybuna∏ Konstytucyjny wyda∏ wyrok, 
w którym uzna∏, ˝e budzàcy kontrowersje przepis zezwalajàcy na przekazanie
obywatela polskiego do paƒstwa cz∏onkowskiego UE na podstawie ENA jest
niezgodny z art. 55 ust.1 Konstytucji RP i straci moc po 18 miesiàcach od dnia

64 J. Grajewski, op. cit. s. 350;
65 Ibidem. s. 351;
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og∏oszenia wyroku, tj. z dniem 5 listopada 2006 roku.66 Trybuna∏  ostatecznie
uzna∏, ˝e niedopuszczalne jest przekazanie obywatela polskiego na podstawie
ENA. 

Artyku∏ 607t kpk stanowi, ˝e sàd orzekajàcy o wydaniu na podstawie nakzau
osoby Êciganej b´dàcej obywatelem polskim albo korzystajàcej w RP z prawa
azylu zobowiàzuje równoczeÊnie sàd wydania ENA do odes∏ania jej na teryto-
rium RP po prawomocnym zakoƒczeniu post´powania w paƒstwie wydania
nakazu. Przytaczany przepis ma zastosowanie wy∏àcznie do ENA wydanego 
w celu przeprowadzenia post´powania karnego przeciwko osobie Êciganej. Sàd
orzekajàc o wykonaniu nakazu w stosunku do osoby, o której mowa w § 1 wy˝ej
wymienionego przepisu zastrzega, ˝e w razie skazania jej na kar´ pozbawienia
wolnoÊci albo orzeczenia wobec niej innego Êrodka polegajàcego na pozbawieniu
wolnoÊci w paƒstwie wydania nakazu zostanie ona po prawomocnym zakoƒczeniu
post´powania odes∏ana na terytorium RP w celu wykonania jej na terytorium RP,
zgodnie z art. 607s § 3-5 kpk.67

JeÊli wydany zosta∏ ENA w celu wykonania kary albo Êrodka zabezpieczajà-
cego orzeczonych zaocznie, a osoba Êcigana pozbawiona zosta∏a prawa 
do rzetelnego procesu, w tym prawa do obrony, mo˝e dojÊç do przekazania jedy-
nie wtedy, gdy organ, który wyda∏ ENA zapewni jà o mo˝liwoÊci wystàpienia 
w paƒstwie wydania nakazu  z wnioskiem o przeprowadzenie z jej udzia∏em
nowego post´powania sadowego w tej sprawie (art. 607u kpk). Gwarancja
udzia∏u w ponownie przeprowadzanym post´powaniu sàdowym z jej udzia∏em
stanowi podstawowe prawo do rzetelnego procesu oraz prawa do obrony.68

OkolicznoÊç, ˝e czyn nie jest przest´pstwem zgodnie z polskimi przepisami,
nie stanowi przeszkody do wykonania ENA, jeÊli dotyczy osoby nieb´dàcej
obywatelem polskim oraz dotyczy czynu zagro˝onego w paƒstwie jego wydania
karà co najmniej 3 lat pozbawienia wolnoÊci lub te˝ innym Êrodkiem polegajàcym
na pozbawieniu wolnoÊci, który mo˝e byç orzeczony w tym samym wymiarze 
i jest jednym z czynów wymienionych w art. 607w kpk.

Katalog przest´pstw wymienionych w art. 607w kpk zmierza do wzmocnie-
nia wspó∏pracy w zakresie zwalczania przest´pstw zagra˝ajàcych najbardziej
spo∏eczeƒstwu UE.69 W tym przypadku przestaje mieç zastosowanie zasada
podwójnej przest´pnoÊci czynu obj´tego wydanym nakazem, bowiem jeÊli czyn
w paƒstwie wydania ENA zagro˝ony jest karà co najmniej 3 lat pozbawienia
wolnoÊci albo dotyczy czynu, za który mo˝e byç orzeczony inny Êrodek polega-
jàcy na pozbawieniu wolnoÊci co najmniej w tym samym wymiarze - a dotyczy

66 Dz. U. Nr 77, poz. 680;  wyrok wraz z uzasadnieniem OTK-A 2005, nr 4, poz. 42;  J. Grajewski,
op.cit. s. 352

67 J. Grajewski, op.cit., s. 353;
68 Ibidem, s. 354;
69 Ibidem;



86 L. CzeÊnin, A. M. Dubielska

osoby nieb´dàcej obywatelem polskim – sàd nie mo˝e odmówiç jego wykonania,
w oparciu o okolicznoÊç, ˝e zgodnie z prawem polskim nie stanowi on przest´p-
stwa. Zatem przes∏anka jednoczesnej przest´pnoÊci czynu w paƒstwie wydania
ENA i w paƒstwie wykonania nakazu nie mo˝e staç na przeszkodzie jego realiza-
cji na terytorium RP zgodnie z wytycznymi zawartymi w art. 607w kpk.70 Sàd
badajàc kwestie dopuszczalnoÊci wykonania ENA, zobowiàzany jest oceniç czy
okreÊlony w nakazie czyn stanowiàcy przest´pstwo zgodnie z prawem paƒstwa
jego wydania ma odzwierciedlenie w katalogu okreÊlonym w art. 607w kpk.71

Ustawodawca zmianami, które wejdà w ˝ycie w dniu 8 czerwca 2010 r. doda∏
art. 607wa stanowiàcy, ˝e w∏aÊciwy sàd lub prokurator na wniosek organu sàdo-
wego paƒstwa wydania nakazu europejskiego dokonuje zaj´cia i przekazania
przedmiotów pochodzàcych bezpoÊrednio z przest´pstwa, które s∏u˝y∏y lub by∏y
przeznaczone do pope∏nienia przest´pstwa lub rzeczy mogàcych stanowiç
dowód w sprawie, tj. korespondencji, przesy∏ek, wykazów po∏àczeƒ telekomuni-
kacyjnych lub innych przekazów informacji lub na noÊniku oraz korespondencji
przesy∏anej pocztà elektronicznà. 

Nowa regulacja prawna zatem daje mo˝liwoÊç wyst´powania do organów
paƒstwa wydania ENA o przekazanie dowodów rzeczowych oraz wymaga od
organów polskich wykonywania tego rodzaju wystàpieƒ kierowanych od paƒstw
cz∏onkowskich. Do tej pory przedmiotowa wspó∏praca oparta by∏a na regulacji
w przedmiocie pomocy prawnej w sprawach karnych. Reasumujàc art. 607wa
kpk okreÊla tryb post´powania organów polskich w sytuacji, gdy to organ 
paƒstwa cz∏onkowskiego wydania ENA wyst´puje o wykonanie takich czynnoÊci
natomiast art. 607h kpk dotyczy sytuacji odwrotnej, kiedy to polski sàd lub 
prokurator wyst´puje do paƒstwa wykonania nakazu o dokonanie czynnoÊci
przewidzianych w tym artykule.72

Wed∏ug przepisów wchodzàcych w ˝ycie w dniu 8 czerwca 2010 r., zaj´cie 
i przekazania wy˝ej wspomnianych dowodów nale˝y dokonaç równie˝ w przy-
padku gdy wykonanie ENA jest niemo˝liwe ze wzgl´du na Êmierç lub ucieczk´
osoby Êciganej (art. 607wa § 2 kpk). Przekazanie dokumentów i dowodów 
rzeczowych zgodnie z nowo dodanym brzmieniem art. 607wa kpk mo˝e nastà-
piç pod warunkiem ich zwrotu, m.in. gdy podlegajà zwrotowi pokrzywdzonemu
lub innemu uprawnionemu podmiotowi przebywajàcemu na terytorium RP.
Ponadto ustawodawca do dodanej regulacji prawnej (art. 607wa § 4) nakazuje
stosowaç odpowiednio przepisy rozdzia∏u 62b kpk o wystàpieniu paƒstwa cz∏on-
kowskiego UE o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub majàcego
na celu zabezpieczenie mienia.

70 J. Grajewski, op. cit. s. 355;
71 Ibidem;
72 www.prokuratura-zz.pl/do_pobrania/kpkiinne.uzas.rtf, s.33  stan na: 27.02.2010 roku;
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Z ∏àcznym rozpoznawaniem nakazów mamy do czynienia w przypadku wp∏y-
ni´cia dwóch lub wi´cej ENA dotyczàcych tej samej osoby (art. 607x kpk). 
Co prawda w art. 607x § 1 kpk mowa jest o zbiegu dwóch nakazów, wydanych 
w stosunku do tej samej osoby Êciganej, mimo to oczywistym wydaje si´, 
˝e podobnie jak art. 607x § 2 kpk znajduje on zastosowanie tak˝e w przypadku
wp∏yni´cia trzech lub wi´kszej liczby ENA dotyczàcych tej samej osoby
Êciganej.73

Ustawodawca nie wymaga by wszystkie ENA dotyczy∏y tego samego czynu,
jednak sytuacji takiej nie wyklucza. JeÊli jednak do chwili wp∏yni´cia drugiego 
z nich, pierwszy nakaz nie zosta∏ jeszcze rozpoznany, prokurator powinien
wnieÊç do sàdu wszystkie zbiegajàce si´ w czasie ENA dotyczàce tej samej 
osoby z wnioskiem o ich rozpoznanie ∏àczne. W efekcie sàd zobowiàzany jest
zbadaç czy nie zachodzà przes∏anki uniemo˝liwiajàce przekazanie oraz rozstrzy-
gnàç, który z wniesionych ENA ma byç wykonany. JeÊli jednak jeden z nakazów
nie b´dzie spe∏nia∏ okreÊlonych wymogów np. dosz∏o do skazania in absentia, sàd
odstàpi od jego wykonania, zaÊ co do drugiego z nich sàd rozstrzygnie o jego
wykonaniu. Sytuacja jest bardziej skomplikowana, gdy nie zachodzà ˝adne
przeszkody przekazania w odniesieniu do ka˝dego z wydanych ENA. W ostat-
niej sytuacji sàd rozstrzygnàç powinien, któremu paƒstwu nastàpi przekazanie
osoby Êciganej bioràc pod uwag´ „okolicznoÊci ka˝dej ze spraw, wag´ przest´p-
stwa i miejsce jego pope∏nienia, kolejnoÊç wydania nakazów oraz ich cele”.74

Zgodnie z art. 607x §2 kpk jeÊli drugi ENA wp∏ynà∏ po wydaniu postanowienia
w przedmiocie wydania osoby Êciganej na podstawie pierwszego z nakazów, ale
przed uprawomocnieniem si´ tego postanowienia, drugi nakaz przekazywany
jest prokuratorowi. Po  podj´ciu czynnoÊci zgodnie z art. 607k kpk prokurator
wnosi go do sàdu, który zobowiàzany jest odroczyç rozpoznanie kolejnego
nakazu europejskiego do czasu uprawomocnienia si´ postanowienia w przed-
miocie przekazania osoby Êciganej na podstawie pierwszego ENA. W momen-
cie jego uprawomocnienia, sàd zobowiàzany jest post´powanie dotyczàce 
drugiego z ENA kontynuowaç i orzec o odmowie wykonania go na podstawie
art. 607p pkt 3 kpk.75

JeÊli uprawomocni si´ postanowienie o odmowie wykonania pierwszego
ENA, odroczone post´powanie dotyczàce drugiego nakazu nale˝y kontynuowaç
i rozpoznaç. 76

Jednak w przypadku uchylenia postanowienia w przedmiocie przekazania
osoby Êciganej na podstawie pierwszego ENA, sprawa zostaje przekazana 

73 J. Grajewski, op. cit.   s. 356;
74 P. Hofmaƒski, op. cit. s. 660-661;
75 P. Hofmaƒski, op. cit. s.661;
76 Ibidem;
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do ponownego rozpoznania przez sàd pierwszej instancji, który rozpoznaje 
obydwa ENA ∏àcznie i zobowiàzany jest orzec o przekazaniu osoby Êciganej 
do jednego z paƒstw wydania ENA zgodnie z § 1 omawianego przepisu 
(art. 607x §3 kpk).77

JeÊli natomiast w stosunku do tej samej osoby Êciganej wp∏ynie ENA oraz
wniosek o wydanie w trybie ekstradycji, po rozpoznaniu nakazu sàd wydaje
postanowienie w przedmiocie jego dopuszczalnoÊci oraz zawiesza post´powanie
i zawiadamia o jego treÊci Ministra SprawiedliwoÊci. Z literalnej wyk∏adni 
art. 607y kpk wynika, ˝e sàd najpierw rozwa˝a w przedmiocie dopuszczalnoÊci
na podstawie ENA, wydaje w tej sprawie postanowienie oraz zawiesza post´po-
wanie. Nast´pnie jeÊli Minister SprawiedliwoÊci  nie postanowi o wydaniu 
osoby Êciganej w trybie ekstradycji, której dotyczy ENA, sàd podejmuje zawie-
szone post´powanie i wydaje postanowienie w przedmiocie przekazania 
paƒstwu wydania nakazu. JeÊli jednak Minister SprawiedliwoÊci postanowi 
o uwzgl´dnieniu wniosku ekstradycyjnego, sàd w∏aÊciwy w sprawie przekazania
na podstawie nakazu podejmuje zawieszone post´powanie, nast´pnie je umarza-
jàc.78 Zgodnie z poglàdem przedstawionym przez doktryn´ art. 607y kpk 
znajdzie odpowiednie zastosowanie tak˝e w razie zbiegu kilku wniosków 
ekstradycyjnych i jednego nakazu, bàdê zbiegu kilku ENA i wniosku o ekstradycj´
czy te˝ w razie zbiegu kilku nakazów i kilku wniosków o ekstradycj´.79

Sàd w∏aÊciwy w przedmiocie przekazania osoby Êciganej na mocy ENA
mo˝e wezwaç organ sàdowy, który wyda∏ nakaz, do uzupe∏nienia informacji 
w okreÊlonym terminie. Wystàpienie do organu sàdowego paƒstwa wydania
ENA musi wynikaç z faktu, ze dotychczas przekazane informacje nie sà wystar-
czajàce do podj´cia decyzji w przedmiocie przekazania osoby Êciganej, np. brak
danych identyfikujàcych osob´ Êciganà. Wzywajàc do uzupe∏nienia braków sàd
wyznacza termin, w jakim informacje powinny byç przekazane. Termin ten nie
podlega ˝adnym ograniczeniom zgodnie z art. 607z kpk, jednak sàd powinien
mieç na uwadze koniecznoÊç zachowania terminów okreÊlonych w art. 607m
kpk Ponadto zgodnie z § 2 omawianego przepisu, termin nie mo˝e byç przed∏u-
˝any, a jego przekroczenie wywo∏uje skutki w postaci rozpoznania ENA 
w oparciu o informacje przekazane wczeÊniej. Z modus procedendi okreÊlonego
w tym przepisie mo˝na korzystaç powtórnie.80

Zgodnie z art. 607za kpk wniosek w∏aÊciwego organu sadowego paƒstwa
wydania ENA o wyra˝enie zgody na pociàgniecie osoby Êciganej do odpowie-
dzialnoÊci za czyny, które nie by∏y obj´te przekazaniem, oraz zgody na wykony-
wanie kar  pozbawienia wolnoÊci i innych Êrodków polegajàcych na pozbawieniu

77 Ibidem;
78 Ibidem, s. 662-663,
79 J. Grajewski, op. cit., s. 360;
80 P. Hofmaƒski, op. cit. s. 663-664,
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wolnoÊci rozpatruje sàd okr´gowy - który wyda∏ postanowienie w przedmiocie
przekazania - w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku. Nale˝y pami´taç,
˝e osoba przekazana na podstawie ENA do paƒstwa jego wydania, mo˝e byç
przez to paƒstwo Êcigana jedynie za czyny le˝àce u podstaw przekazania.
Ponadto osoba Êcigana przekazana na podstawie nakazu do paƒstwa wydania
nakazu nie mo˝e zostaç przekazana innemu paƒstwu UE bez zgody paƒstwa
jego wykonania, chyba, ˝e paƒstwo wykonania ENA wyrazi zgod´ na dalsze
przekazanie (vide: art. 607i kpk).81

Zgodnie z brzmieniem artyku∏u 607zb kpk Minister SprawiedliwoÊci na
wniosek paƒstwa wykonania nakazu udziela zezwolenia na przewóz przez tery-
torium RP osoby Êciganej na podstawie ENA. Przepis ten poza wskazaniem
organu uprawnionego do udzielenia zezwolenia, okreÊla równie˝ warunki 
formalne, którym powinien odpowiadaç wniosek o zezwolenie na przewóz.
Ustawodawca w omawianym artykule przewidzia∏ równie˝ szczególne warunki
udzielania zezwolenia w sytuacji, gdy osoba Êcigana jest obywatelem polskim
lub korzysta w RP z prawa azylu oraz modus procedendi w przypadku tranzytu
drogà lotniczà bez làdowania na terytorium RP. 

Organem w∏aÊciwym do wystàpienia z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na tranzyt (osoby Êciganej) z paƒstwa przekazania na podstawie ENA do paƒ-
stwa jego wydania jest organ paƒstwa przekazania. W sytuacji, gdy  tranzyt
dotyczy obywatela RP lub osoby korzystajàcej w Polsce z prawa azylu Minister
SprawiedliwoÊci mo˝e zezwoliç na jego przeprowadzenie pod warunkiem, 
˝e osoba ta po zakoƒczeniu post´powania zostanie przekazana na terytorium RP
do wykonania kary pozbawienia wolnoÊci lub innego Êrodka polegajàcego na
pozbawieniu wolnoÊci. W wypadku tranzytu powietrznego bez planowanego
làdowania, nale˝y tylko zawiadomiç Ministra SprawiedliwoÊci o przewo˝eniu
osoby Êciganej nad terytorium RP. JeÊli dojdzie jednak do nieprzewidzianego
làdowania zastosowanie ma procedura przewidziana w §1 zgodnie z § 2 i § 3
omawianego artyku∏u.82

Art. 607zc kpk stanowi lex specialis w stosunku do art. 35 §1 kpk. Na podsta-
wie komentowanego artyku∏u sàd, do którego skierowany zosta∏ nakaz w razie
swej niew∏aÊciwoÊci zobowiàzany jest przekazaç go w∏aÊciwemu organowi
sàdowemu powiadamiajàc o przekazaniu w∏aÊciwy organ sàdowy paƒstwa
wydania ENA. 83

Zgodnie z doktrynà mo˝na przyjàç, ˝e omawiany przepis 607 zc kpk. odnosi
si´ do sytuacji, w której organ sàdowy wydajàcy ENA b∏´dnie okreÊli∏ adresata
tego˝ ENA. Zasadnym wydaje si´ teza, ˝e ustawodawca stosujàc s∏owo „sàd”,
pominà∏ okolicznoÊç, i˝ organami w∏aÊciwymi do przyjmowania ENA 

81 Ibidem, s.665;
82 P. Hofmaƒski, op. cit. s.668-669;
83 Ibidem, s. 669-670;
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wydanych przez organy sàdowe innych paƒstw UE sà w∏aÊciwe miejscowo 
prokuratury okr´gowe. Ponadto wyk∏adnia literalnà przepisu sprawia, ˝e nie ma
on zastosowania w przypadku, gdy ENA zostaje przes∏any przez organ sàdowy
innego paƒstwa UE, który go wyda∏, do niew∏aÊciwego miejscowo prokuratora
okr´gowego lub innego organu. Autorzy wy˝ej wymienionego komentarza stojà
na stanowisku, ze je˝eli prokurator wniesie spraw´ w myÊl art. 607k § 2 kpk do
niew∏aÊciwego sàdu okr´gowego, stosuje si´ przepis art. 607zc, a nie art. 35 § 1
kpk, w przeciwnym razie okaza∏oby si´, ˝e przepis jest „normà pustà”. Sàd, 
do którego prokurator przekaza∏ spraw´ dotyczàcà wykonania ENA, bada 
z urz´du swojà w∏aÊciwoÊç oraz wydaje postanowienie, w którym stwierdza
swojà niew∏aÊciwoÊç do rozpoznania ENA, i przekazuje spraw´ w∏aÊciwemu
sàdowi okr´gowemu.84

Post´powanie w sprawie ENA charakteryzuje si´ szybkoÊcià dzia∏ania.
Wydanie osoby Êciganej nakazem nast´puje zazwyczaj zaraz po jej zatrzymaniu,
co z pewnoÊcià przyspiesza post´powanie karne, sàdowe czy te˝ wykonawcze
(w sprawie stanowiàcej podstaw´ wydania ENA). Ponadto w ramach nakazu
mogà byç wydawani wszyscy obywatele UE, bez wzgl´du na to czy Êcigani 
sà za przest´pstwa o charakterze politycznym.

Mo˝na zatem uznaç, ˝e instytucja ENA poprzez uproszczonà procedur´ auto-
matycznego wydawania osób Êciganych jest efektywnym Êrodkiem w zwalcza-
niu przest´pczoÊci zast´pujàcym dotychczasowe porozumienia o ekstradycji
mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi UE.

84 J. Grajewski, op.cit. s. 368.
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POZIOM KORUPCJI W POLSCE LATACH 2000–2008

Korupcja jest zjawiskiem n´kajàcym spo∏eczeƒstwa od najdawniejszych cza-
sów, a jednoczeÊnie jednym z najpowa˝niejszych problemów wielu paƒstw
Êwiata. ¸apownictwo bez wàtpienia przyczynia si´ do rozk∏adu praworzàdnoÊci
w paƒstwie, hamuje rozwój ekonomiczny i spo∏eczny, a zarazem negatywnie
wp∏ywajàc na poziom inwestycji zagranicznych spowalnia rozwój gospodarczy
krajów postkomunistycznych w drodze do gospodarki rynkowej. 

Indeks Percepcji Korupcji, stworzony przez Johanna Grafa Lambsdorffa,
profesora Uniwersytetu w Pasawie w Niemczech, na zlecenie Transparency
International, klasyfikuje kraje na podstawie poziomu postrzeganej korupcji
wÊród urz´dników paƒstwowych i polityków. Jest to z∏o˝one badanie zbierajàce
wyniki z ró˝nych sonda˝y, oparte na danych dotyczàcych korupcji pochodzà-
cych z badaƒ przeprowadzonych przez niezale˝ne instytucje. Indeks w 2008 r.
objà∏ 180 paƒstw. Polska w skali 10-punktowej uzyska∏a 4,6 punktu, przy czym
10 punktów oznacza przejrzystoÊç i znikomy poziom korupcji, zaÊ 0 punktów 
- wysoki stopieƒ korupcji. Polska zaj´∏a 58 miejsce w rankingu. Bez wàtpienia
wynik ten Êwiadczy o wysokim poziomie postrzeganej korupcji w Polsce.
PodkreÊliç nale˝y, i˝ rezultat Polski uleg∏ nieznacznej poprawie w stosunku do
roku ubieg∏ego (o 0,4 pkt), przez co kontynuowany jest rozpocz´ty w 2006 r.
wzrost wskaênika percepcji korupcji w Polsce.

WysokoÊç Indeksu Percepcji Korupcji w latach 2000–2008 w Polsce zosta∏a
przedstawiona na wykresie nr 11.

1 èród∏o: www.transparency.pl
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Wykres 1

Powy˝sze badania potwierdzi∏y, ˝e Polska jest postrzegana jako jedno z naj-
bardziej skorumpowanych paƒstw w Unii Europejskiej, zarówno w odniesieniu
do dawnych cz∏onków Unii, jak i oÊmiu paƒstw Unii z Europy Ârodkowow-
schodniej.

W badaniach pt. Global Corruption Barometr 2007, przeprowadzonych
przez Transparency International, w okresie od czerwca do wrzeÊnia 2007 r. 
w 60 paƒstwach na 63 000 respondentach, w tym w Polsce, zadano mi´dzy inny-
mi pytanie dotyczàce zdania respondentów w przedmiocie poziomu korupcji 
w okresie kolejnych trzech lat. WÊród pytanych Polaków 27% uzna∏o, i˝ poziom
korupcji zmniejszy si´ w przysz∏oÊci, 34% stwierdzi∏o, i˝ poziom korupcji pozo-
stanie na dotychczasowym poziomie, zaÊ 39% wyrazi∏o poglàd, i˝ poziom
korupcji wzroÊnie. Na wykresie 2 przedstawiono graficzne uj´cie wyników
przytoczonych badaƒ2. 

Wykres 2

2 www.transparency.org
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W wyniku wskazanych wy˝ej badaƒ grupa 22% pytanych Polaków uzna∏a,
˝e polityka rzàdu w zakresie zwalczania korupcji jest efektywna, 30% wyrazi∏o
poglàd, i˝ polityka rzàdu nie jest ani efektywna, ani nieefektywna, zaÊ 48% pyta-
nych stwierdzi∏o, ˝e polityka rzàdu w kontekÊcie zwalczania korupcji nie jest
efektywna. 

Podsumowujàc, stwierdziç nale˝y, ˝e Polska nale˝y do krajów, w których
postrzegany jest bardzo wysoki poziom korupcji. Dobrym prognostykiem jest
fakt, i˝ od 2005 r. nast´puje wzrost indeksu percepcji korupcji w Polsce. Bioràc
pod uwag´ wyniki badaƒ pt. Global Corruption Barometr 2007, mo˝na wysnuç
wniosek, ˝e pomimo systematycznego, niewielkiego wzrostu indeksu percepcji
korupcji Polacy sceptycznie oceniajà dzia∏ania rzàdu w walce z korupcjà i jed-
noczeÊnie nie wierzà w efektywnà walk´ z korupcjà, przynajmniej w okresie
2008-2010.

Wa˝nym czynnikiem pozwalajàcym zarówno na ocen´ poziomu korupcji,
jak i efektywnoÊci walki z nià w Polsce sà statystyki policyjne dotyczàce iloÊci
oraz dynamiki przest´pstw korupcyjnych stwierdzonych. Przest´pstwami
stwierdzonymi sà zdarzenia, co do których w zakoƒczonym post´powaniu przy-
gotowawczym potwierdzono, ˝e sà przest´pstwami. W przypadku gdy w zakoƒ-
czonym post´powaniu stwierdzono, ˝e zdarzenie nie mia∏o znamion przest´p-
stwa, nie podlega∏o ono rejestracji statystycznej. 

W tabeli 1 zamieszczono dane dotyczàce iloÊci korupcyjnych przest´pstw
stwierdzonych w latach 2000-2008. Analiza przedstawionych wyników pozwala
na konkluzj´, ˝e najwi´kszà dynamikà charakteryzujà si´ przest´pstwa p∏atnej
protekcji (czynnej i biernej), najmniejszà zaÊ przest´pstwa ∏apownictwa czynne-
go. Przy czym przest´pstwa z art. 229 kk sà mniej wi´cej o 1/3 razy cz´Êciej
pope∏niane ni˝ przest´pstwa ∏apownictwa biernego. 

Du˝à dynamikà charakteryzujà si´ równie˝ przest´pstwa korupcji wyborczej,
menad˝erskiej i sportowej. 

Analiza danych statystycznych dotyczàcych przest´pstw stwierdzonych 
z art. 228 kk wskazuje na systematyczny wzrost wskaênika dynamiki w roku
2001 o niemal 25% w stosunku do roku 2000. W roku 2002 nastàpi∏ spadek
powy˝szego wskaênika o 15% w stosunku do roku wczeÊniejszego. Nast´pnie 
w 2003 roku ponownie odnotowano wzrost wskaênika dynamiki o niemal 20%
w stosunku do roku 2002. W roku 2004 nastàpi∏ kolejny spadek omawianego
wskaênika o 27%. Nast´pnie w latach 2005-2007 odnotowano systematyczny
wzrost iloÊci przest´pstw stwierdzonych z art. 228 kk. W roku 2008 nastàpi∏ 
spadek wskaênika o 14% w porównaniu do roku wczeÊniejszego.

W odniesieniu do liczby przest´pstw stwierdzonych z art. 229 kk stwierdziç
mo˝na, ˝e w roku 2001 odnotowano wzrost wskaênika o 34% w stosunku do
roku poprzedniego. W roku 2002 wskaênik dynamiki omawianych przest´pstw
spad∏ o 18% w stosunku do roku 2001. W latach 2003-2007 odnotowano syste-



matyczny wzrost liczby przest´pstw stwierdzonych z art. 229 kk. W roku 2008
nastàpi∏ spadek omawianego wskaênika o 1%.

W latach 2001–2006 widoczny jest wzrost liczby przest´pstw stwierdzonych
z art. 230 kk i 230a kk w odniesieniu do roku 2000. W roku 2007 zanotowano
spadek wskaênika o 26% w stosunku do roku 2006. Jednak˝e w 2008 r. ponow-
nie nastàpi∏ wzrost iloÊci przest´pstw stwierdzonych o 38% w odniesieniu do
roku 2007 i 2% w porównaniu z rokiem 2006.

Tabela 13

W tabeli 2 uj´to dane dotyczàce wszystkich przest´pstw stwierdzonych 
w latach 2000–2008 oraz sum´ wszystkich korupcyjnych przest´pstw stwierdzo-
nych w tym okresie. Graficznà interpretacj´ tych danych obrazuje wykres 3, 
na którym poczàwszy od 2002 r. wyraênie widoczna jest tendencja wzrostu
dynamiki korupcyjnych przest´pstw stwierdzonych, przy jednoczesnej sta∏ej
tendencji obni˝ania dynamiki przest´pstw stwierdzonych ogó∏em. Dodatkowo
dane wskazujà, i˝ od 2002 r. nast´puje sta∏y wzrost iloÊci stwierdzonych 
przest´pstw korupcyjnych w stosunku do wszystkich stwierdzonych przest´pstw
w poszczególnych latach. W roku 2008 odnotowano niewielki spadek iloÊci
stwierdzonych przest´pstw korupcyjnych (o oko∏o 4%) w stosunku do roku
2007. 
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3 www.kgp.gov.pl

2000 491 100 794 100 57 100 - - - - - -

2001 613 125 1061 134 103 181 - - - - - - 

2002 526 107 875 110 146 256 - - - - - -

2003 629 128 1173 148 296 519 - - - - - -

2004 457 93 1397 176 424 744 - - - - - -

2005 1855 378 1979 249 472 828 5 100 10 100 15 100

2006 2102 428 2238 282 737 1293 18 360 36 360 2 13

2007 2639 537 3178 400 545 956 99 1980 169 1690 5 33

2008 2282 465 3134 395 756 1326 18 360 43 430 10 706

Przest´pstwa 
stwierdzone z art.

228 kk
LATA

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Przest´pstwa 
stwierdzone z art.

229 kk

Przest´pstwa 
stwierdzone z art.

230, 230a kk

Przest´pstwa 
stwierdzone z art.

250a kk

Przest´pstwa 
stwierdzone z art.

296a kk

Przest´pstwa 
stwierdzone z art.

296b kk
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Krzywa obrazujàca wzrost dynamiki stwierdzonych przest´pstw korupcyj-
nych ma wyraênie bardziej pionowy kszta∏t od krzywej dotyczàcej dynamiki
przest´pstw stwierdzonych ogó∏em, co oznacza du˝e ró˝nice pomi´dzy danymi
w poszczególnych latach.

2000 1266910 100 1342 100 0,10

2001 1390089 110 1777 132 0,12  

2002 1404229 111 1547 115 0,11  

2003 1466643 116 2098 156 0,14 

2004 1461217 115 2278 170 0,15  

2005 1379962 109 4336 323 0,31  

2006 1287918 102 5133 382 0,39  

2007 1152993 91 6635 494 0,57  

2008 1082057 85 6339 472 0,58

Tabela 24

Wykres 3

4 www.kgp.gov.pl

Przest´pstwa 
stwierdzone ogó∏em

Przest´pstwa
korupcyjne 

stwierdzone ogó∏em

Stosunek liczby przest´pstw
stwierdzonych ogó∏em 
do liczy przest´pstw 

korupcyjnych stwierdzonych 
ogó∏em wyra˝ony w %

Lata 

Liczba 
Wskaênik
dynamiki

w %
Liczba 

Wskaênik
dynamiki

w %
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W tabeli 3 przedstawiono dane dotyczàce liczby przest´pstw stwierdzonych
ogó∏em w rozbiciu na poszczególne typy. W przypadku przest´pstwa sprzedaj-
noÊci, uzyskane dane statystyczne nie pozwalajà na porównanie iloÊci stwier-
dzonych przest´pstw w poszczególnych typach, z uwagi na ich zbiorczà klasyfi-
kacj´. Natomiast analiza danych statystycznych dotyczàcych stwierdzonych
przest´pstw przekupstwa nasuwa wniosek, i˝ w przypadku tych przest´pstw
przewa˝ajà typy kwalifikowane (art. 229 § 3 i 4 kk), w proporcji 1:1,5 w stosun-
ku do typu podstawowego i uprzywilejowanego uj´tych ∏àcznie. Oznacza to,
˝e najcz´Êciej stwierdza si´ dzia∏anie sprawcy polegajàce na udzieleniu lub
obietnicy udzielenia korzyÊci majàtkowej lub osobistej w celu sk∏onienia osoby
pe∏niàcej funkcj´ publicznà do naruszenia przepisów prawa albo za naruszenie
przepisów prawa bàdê te˝ przest´pstwo dotyczy korzyÊci majàtkowej znacznej
wartoÊci.

Tabela 35

Podsumowujàc, stwierdziç mo˝na, i˝ pomimo sceptycznego podejÊcia
Polaków do kwestii mo˝liwoÊci efektywnej walki z korupcjà, statystyki policyj-
ne wskazujà na coraz wi´kszà dynamik´ wzrostu iloÊci korupcyjnych prze-
st´pstw stwierdzonych. Trudna jest ocena, czy wspomniany wzrost dynamiki
zwiàzany jest z coraz sprawniejszà pracà organów Êcigania czy te˝ jedynie ze
wzrostem iloÊci pope∏nianych przest´pstw tego rodzaju, który niesie za sobà
wi´kszy odsetek przest´pstw stwierdzonych.

5 www.kgp.gov.pl

2000 491 100 487 99,18 4 0,82 - - 794 100 281 35,39 513 64,61 - - 

2001 613 100 612 99,83 1 0,17 - - 1061 100 310 29,21 749 70,59 2 0,2 

2002 526 100 520 98,85 6 1,15 0 0 875 100 366 41,82 509 58,18 0 0

2003 629 100 626 99,52 3 0,48 0 0 1173 100 441 37,59 732 62,41 0 0 

2004 457 100 453 99,12 4 0,88 0 0 1397 100 458 32,78 938 67,14 1 0,08 

2005 1855 100 1852 99,83 3 0,17 0 0 1979 100 672 33,95 1305 65,94 2 0,11

2006 2102 100 2098 99,80 3 0,2 0 0 2238 100 702 31,36 1535 68,59 1 0,05

2007 2639 100 2603 98,63 36 1,37 0 0 3178 100 1105 34,78 2047 64,41 26 0,81

2008 2282 100 2277 99,78 4 0,17 1 0,05 3134 100 1038 33,12 2092 66,75 1 0,13

Rok 

Art. 228 kk Art. 229 kk

Ogó∏em %
§ 1 - 4 § 5 § 6 § 1 - 2 § 3 - 4 § 5

Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba % Liczba %

Ogó∏em %
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Dla uzyskania pe∏niejszego obrazu poziomu korupcji nale˝y powy˝sze dane
statystyczne dotyczàce stwierdzonych przest´pstw korupcyjnych przeanalizo-
waç w kontekÊcie danych dotyczàcych skazaƒ za przest´pstwa ∏apownictwa. 

W tabeli 4 zamieszczono dane dotyczàce iloÊci skazaƒ za poszczególne prze-
st´pstwa korupcyjne w latach 2000–2007, zaÊ graficzny obraz danych obrazuje
wykres 4. 

Analiza przedstawionych danych statystycznych prowadzi do wniosku, 
˝e pomimo wzrostowej tendencji iloÊci stwierdzonych przest´pstw z art. 228 kk,
po systematycznym wzroÊcie w latach 2001–2005 w stosunku do roku 2000,
poczàwszy od 2006 r. nastàpi∏ spadek liczby prawomocnych skazaƒ o oko∏o
30%. Podobnie w przypadku przest´pstw z art. 230 i 230a kk – statystyka doty-
czàca przest´pstw stwierdzonych wskazuje w latach 2000–2006 wzrost iloÊci
przest´pstw stwierdzonych, w roku 2007 niewielki spadek w porównaniu do
roku 2006 (o oko∏o 26%), natomiast w roku 2008 wzrost o oko∏o 40% w porów-
naniu do roku 2007. Natomiast statystyka dotyczàca iloÊci prawomocnych 
skazaƒ za przest´pstwa z art. 230 i 230a kk wskazywa∏a w latach 2001–2002
niewielki spadek w porównaniu do roku 2000, w 2003 r. odnotowano wzrost 
o oko∏o 84% w porównaniu do roku 2002, zaÊ w okresie lat 2004–2007 ponow-
nie odnotowuje si´ systematyczny spadek iloÊci prawomocnych skazaƒ.

Statystyka dotyczàca stwierdzonych przest´pstw z art. 229 kk,  jak te˝ pra-
womocnych skazaƒ na podstawie wymienionego artyku∏u wykazuje systema-
tycznà tendencj´ wzrostowà w ca∏ym okresie obj´tym badaniem. 

W statystyce Ministerstwa SprawiedliwoÊci obejmujàcej prawomocne skazania
w latach 2003–2007, nie odnotowano skazaƒ z art. 250a kk, 296a kk oraz 296b kk. 

Tabela 46

6 Dane Ministerstwa SprawiedliwoÊci.

2000 104 100 395 100 22 100 - - - - - -  

2001 101 97 444 112 14 64 - - - - - -  

2002 152 146 448 113 18 82 - - - - - -  

2003 121 116 647 164 33 150 - - - - - -  

2004 307 295 1025 259 21 95 - - - - - -  

2005 361 347 1364 345 10 45 - - - - - -  

2006 447 430 1464 371 11 50 - - - - - -  

2007 315 303 2167 549 9 41 - - - - - -  

Skazania prawomocne
za czyn 

z art. 228 kk
LATA

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Wskaênik 
dynamiki 

w %
Liczba

Skazania prawomocne
za czyn 

z art. 229 kk

Skazania prawomocne
za czyn 

z art. 230, 230a kk

Skazania prawomocne
za czyn 

z art. 250a kk

Skazania prawomocne
za czyn 

z art. 296a kk

Skazania prawomocne
za czyn 

z art. 296b kk



7 Dane Ministerstwa SprawiedliwoÊci.
8 T. Chrestowski, Prawne, kryminologiczne i kryminalistyczne aspekty ∏apówkarstwa,

Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1985, s.18.
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Wykres 47

Reasumujàc, stwierdziç mo˝na, i˝ pomimo podobieƒstw faktycznych pomi´-
dzy przest´pstwami korupcji biernej i czynnej oraz faktycznej zale˝noÊci zacho-
dzàcej pomi´dzy jej sprawcami istniejà znaczne rozbie˝noÊci zwiàzane z liczbà
stwierdzonych przest´pstw sprzedajnoÊci i przekupstwa. Zarówno statystyki
policyjne obejmujàce liczb´ przest´pstw stwierdzonych, jak i statystyki
Ministerstwa SprawiedliwoÊci w zakresie liczby wydanych, prawomocnych
wyroków sàdowych potwierdzajà, ˝e organy Êcigania i wymiaru sprawiedliwo-
Êci w latach 2000–2008 mia∏y oko∏o po∏ow´ razy cz´Êciej do czynienia z prze-
st´pstwami przekupstwa ni˝ sprzedajnoÊci. 

Odnoszàc powy˝sze wnioski do danych obejmujàcych liczb´ przest´pstw
stwierdzonych w latach 1970–1979, dodatkowo stwierdziç mo˝na, i˝ proporcja
pomi´dzy iloÊcià przest´pstw ∏apownictwa czynnego i biernego nie uleg∏a zmianie8. 

Powy˝sze wnioski sk∏aniajà dodatkowo do tezy, i˝ proces wykrywczy 
przest´pstw przekupstwa jest cz´Êciej zakoƒczony sukcesem ni˝ analogiczny
zwiàzany z przest´pstwami sprzedajnoÊci. Dok∏adna analiza prawnych, krymi-
nalistycznych i przede wszystkim kryminologicznych aspektów przest´pstw
∏apownictwa pozwoli na wskazanie przyczyn takiego stanu rzeczy. 



Piotr Guzewski

SZKOLENIA EKSPERCKIE Z ZAKRESU METODYKI 
USTALANIA PRZYCZYN PO˚ARÓW W EUROPIE

Dobrze przygotowani eksperci do metodycznego ustalania przyczyn powsta-
wania po˝arów sà kluczowym elementem struktury dochodzeƒ popo˝arowych.
Ich przygotowanie powinno opieraç si´ na w∏aÊciwie zorganizowanym szkole-
niu obejmujàcym ró˝ne poziomy wiedzy oraz ró˝ne poziomy umiej´tnoÊci
odpowiadajàce zadaniom realizowanym w zwiàzku z po˝arem w kolejnych eta-
pach prowadzenia czynnoÊci procesowych. Inny zakres umiej´tnoÊci b´dzie
potrzebny funkcjonariuszom policji i stra˝y po˝arnej, którzy jako pierwsi podej-
mujà interwencj´ na miejscu zdarzenia; inny - ekspertom majàcym za zadanie
zebraç materia∏ dowodowy i w∏aÊciwie go udokumentowaç i jeszcze inny - eks-
pertom majàcym ustaliç przyczyn´ powstania po˝aru. Taki podzia∏ umiej´tno-
Êci, którym w dalszej kolejnoÊci przyporzàdkowane sà okreÊlone kompetencje,
wynika z priorytetów i kolejnoÊci prowadzenia dzia∏aƒ. Funkcjonariusze policji,
którzy pierwsi podejmujà interwencj´ przy po˝arze, odpowiedzialni sà za zabez-
pieczenie miejsca zdarzenia oraz wst´pnà ocen´ i kwalifikacj´ zdarzenia.
Funkcjonariusze stra˝y po˝arnej odpowiedzialni sà na tym etapie za zlokalizo-
wanie zagro˝enia, ewakuacj´ osób i mienia ze strefy zagro˝enia oraz udzielenie
kwalifikowanej pomocy medycznej ofiarom. Po zakoƒczeniu tych dzia∏aƒ
dowodzàcy akcjà ratowniczo-gaÊniczà stra˝ak zobowiàzany jest równie˝ 
do ustalenia wst´pnej przyczyny po˝aru w oparciu o posiadanà na tym etapie
wiedz´. Inne umiej´tnoÊci b´dà niezb´dne ekspertom prowadzàcym szczegó∏o-
we ogl´dziny pogorzeliska pod kàtem ustalenia okolicznoÊci powstania po˝aru,
zabezpieczenia dowodów i próbek do dalszych badaƒ specjalistycznych, 
a jeszcze inne ekspertom odpowiedzialnym za przygotowanie opinii na temat
przyczyny po˝aru. W przypadkach, gdzie konieczne b´dzie wykonanie skompli-
kowanych analiz, b´dzie wymagany zakres wiedzy akademickiej. Dla ekspertów
z poszczególnych obszarów umiej´tnoÊci i kompetencji powinny byç zapewnio-
ne mo˝liwoÊci metodycznego przygotowania do wykonywania czynnoÊci 
w przydzielonym zakresie zadaƒ. 
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Szkolenia specjalistyczne z zakresu badaƒ przyczyn powstawania po˝arów 
sà organizowane w nielicznych miejscach na Êwiecie. Jest to zwiàzane przede
wszystkim z du˝à specyfikà tego typu szkoleƒ oraz wàskim obszarem zastoso-
wania. W paƒstwach wiodàcych, takich jak USA, Kanada, Wielka Brytania 
i Szwecja, eksperci badajàcy przyczyny po˝arów oraz opiniujàcy w sprawach 
o po˝ary muszà legitymowaç si´ okreÊlonym poziomem przygotowania ogólnego.
Wiedza kierunkowa rozwijana jest w ramach szkoleƒ specjalistycznych, pod-
czas których nabywane sà umiej´tnoÊci w zakresie:

- analizy kierunków rozwoju po˝aru na podstawie Êladów ujawnionych
podczas bezpoÊrednich ogl´dzin miejsca po˝aru/obiektu,

- ustalania miejsca êród∏a po˝aru,
- oceny wp∏ywu dzia∏aƒ ratowniczo-gaÊniczych na mo˝liwoÊci ujawnienia

Êladów zwiàzanych z rozwojem po˝aru, miejsca êród∏a po˝aru itp.,
- interpretacji zniszczeƒ termicznych i ogniowych materia∏ów konstrukcyj-

nych budowli i wyposa˝enia, instalacji technicznych itp.,
- znajomoÊci automatycznych urzàdzeƒ sygnalizacji i gaszenia po˝aru oraz

ich wp∏ywu na rozwój po˝aru.
- znajomoÊci urzàdzeƒ klimatyzacji i wentylacji obiektów oraz ich wp∏ywu

na kierunki przemieszczania si´ po˝aru i zakres zniszczeƒ po˝arowych,
- ujawniania i metod w∏aÊciwego zabezpieczania Êladów na terenie pogo-

rzeliska, 
- dokumentowania czynnoÊci wykonywanych w ramach ustalania przyczy-

ny powstania po˝aru,
- znajomoÊci zagadnieƒ bezpieczeƒstwa pracy na pogorzelisku,
- technik analitycznych i Êledczych,
- znajomoÊci zarówno zagadnieƒ prawnych dotyczàcych szeroko rozumia-

nej ochrony przeciwpo˝arowej, jak i zagadnieƒ dotyczàcych prowadzenia
post´powaƒ przez organy procesowe,

- wspó∏pracy z organami procesowymi oraz organizacji dochodzeƒ z udzia-
∏em zespo∏ów eksperckich etc.,

- sporzàdzania raportów,
- wyst´powania przed sàdem

i szereg innych, które trudno w tym miejscu wszystkie wymieniç.

W grupie paƒstw europejskich kierunkowe szkolenia z zakresu dochodzeƒ
popo˝arowych i wst´pnego ustalania przyczyn powstawania po˝arów dost´pne
sà w Wielkiej Brytanii, Szwecji oraz w Polsce. Poza Europà szkolenia przygoto-
wujàce ekspertów do wykonywania czynnoÊci w zakresie ustalania przyczyn
powstawania po˝arów oferowane sà w szerokim zakresie w USA. W tym miej-
scu warto wspomnieç, ˝e Stany Zjednoczone sà jedynym paƒstwem, w którym
opracowano i wdro˝ono norm´ z zakresu badaƒ przyczyn powstawania po˝arów
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NFPA 921: Guide for Fire and Explosion Investigations1, stanowiàcà kompen-
dium wiedzy o dochodzeniach popo˝arowych i dobrych praktykach. Wymogi
dotyczàce kwalifikacji eksperckich z zakresu dochodzeƒ popo˝arowych opisane
sà z kolei w normie NFPA 1033: Standard for Professional Qualifications for
Fire Investigator2.

OÊrodki w Europie, które majà wieloletnià praktyk´ w szkoleniu ekspertów
w zakresie dochodzeƒ popo˝arowych oraz ustalania przyczyn powstawania
po˝arów, znajdujà si´:

1) w Wielkiej Brytanii:
- Fire Service College w Moreton-in-Marsh,
- Gardiner Association Ltd., Essex,
- Uniwersytet w Edynburgu,
- Uniwersytet w Leeds,
- Uniwersytet w Cranfield;

2) w Szwecji:
- oÊrodek szkoleniowy Szwedzkiej Agencji S∏u˝b Ratowniczych SARS 
w Revinge - Rescue Service College. 

Od roku 2007 szkolenia tego typu prowadzone sà równie˝ w Polsce. Kursy 
z zakresu wst´pnego ustalania przyczyn powstawania po˝arów, które odpowia-
dajà kursom drugiego stopnia organizowanym w Wielkiej Brytanii3 dost´pne 
sà w Szkole Aspirantów Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej w Poznaniu.

Nale˝y w tym miejscu zauwa˝yç, ˝e Wielka Brytania oraz Polska oferujà 
te kursy równie˝ dla ekspertów zagranicznych.

Poza formami kursowymi szkoleƒ eksperckich podnoszenie kwalifikacji oraz
poszerzanie wiedzy odbywa si´ podczas warsztatów i konferencji (Polska,
Wielka Brytania, W∏ochy). Coraz cz´Êciej kraje europejskie realizujà ró˝ne 

1 Praca zbiorowa, NFPA 921: The Guide for Fire and Explosion Investigations, NFPA, Quincy,
MA, 2008.

2 Praca zbiorowa, NFPA 1033: Standard for Professional Qualifications for Fire Investigator,
NFPA, Quincy, MA, 2009. (Pierwsze wydanie tej normy pod nazwà: NFPA 1031: Professional
Qualifications for Fire Inspector, Fire Investigator, and Fire Prevention Education Officer,
ukaza∏o si´ w roku 1977 po pi´ciu latach pracy komitetu technicznego; wydanie normy poÊwi´-
cone tylko kwalifikacjom ekspertów z dochodzeƒ popo˝arowych ukaza∏o si´ w roku 1987).

3 W Wielkiej Brytanii szkolenia z zakresu dochodzeƒ popo˝arowych prowadzone sà na trzech
szczeblach: szczebel podstawowy - szkolenie wst´pne dla stra˝aków i policjantów, którzy
pierwsi podejmujà interwencj´ na miejscu po˝aru; drugi szczebel - szkolenie dla ekspertów
badajàcych pogorzelisko/obiekt pod kàtem ujawnienia przyczyny po˝aru i przygotowujàcych
opini´ nt. przyczyny po˝aru; trzeci szczebel, akademicki - dla ekspertów odpowiedzialnych 
za organizacj´ dochodzeƒ popo˝arowych i naukowe analizy.
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formy szkoleƒ obejmujàcych problematyk´ dochodzeƒ popo˝arowych w ramach
projektów unijnych (Szwecja4, Wielka Brytania5).

W grupie paƒstw europejskich najszerszà ofert´ szkoleƒ w zakresie ustalania
przyczyn po˝arów oraz organizacji dochodzeƒ popo˝arowych mo˝na znaleêç 
w Wielkiej Brytanii. Nie ma w tym nic dziwnego, zwa˝ywszy, ˝e w∏aÊnie w tym
kraju od dawna obowiàzujà oficjalne procedury post´powania oraz okreÊlono
poziomy wymagaƒ dla ekspertów uczestniczàcych w ustalaniu przyczyn
powstawania po˝arów. Systematyczne podejÊcie do organizacji dochodzeƒ
popo˝arowych to tak˝e stworzenie mo˝liwoÊci szkolenia i zdobywania kwalifi-
kacji przez ekspertów na ró˝nych poziomach umiej´tnoÊci. W∏aÊciwe przygoto-
wanie oraz mo˝liwoÊci ustawicznego poszerzania wiedzy postrzegane sà 
w Wielkiej Brytanii jako podstawowy i kluczowy element decydujàcy o sprawno-
Êci ca∏ego systemu. Obecnie dà˝y si´ równie˝ do tego, aby eksperci wyst´pujàcy
w sprawach o po˝ary legitymowali si´ wykszta∏ceniem wy˝szym i posiadali kie-
runkowe przygotowanie do pe∏nienia roli eksperta zdobyte w jednym z oÊrod-
ków akademickich lub w Fire Service College w Moreton-in-Marsh. OÊrodki 
te oferujà szkolenia zgodne z poziomem wymagaƒ okreÊlonym przez IFE
(Institution of Fire Engineers). Takie podejÊcie gwarantuje przygotowanie eks-
pertów na jednorodnym poziomie we wszystkich hrabstwach i prowadzenie
czynnoÊci w zakresie ustalania przyczyn powstawania po˝arów wed∏ug jednej
procedury w ca∏ym kraju.

Wielka Brytania obok Stanów Zjednoczonych postrzegana jest jako niewàt-
pliwy autorytet i lider w dziedzinie organizacji badaƒ popo˝arowych i ustalania
przyczyn powstawania po˝arów. Z doÊwiadczeƒ tych dwóch paƒstw ch´tnie
korzystajà kraje rozpoczynajàce wprowadzanie usystematyzowanego i meto-
dycznego podejÊcia do badaƒ popo˝arowych.

I. Wielka Brytania

W Wielkiej Brytanii szkolenia w zakresie dochodzeƒ popo˝arowych realizo-
wane sà na trzech poziomach. Poziom pierwszy to szkolenie wst´pne, dla funk-
cjonariuszy policji oraz stra˝y po˝arnej z pionu interwencyjnego. W ramach
tego szkolenia funkcjonariusze, którzy jako pierwsi podejmujà czynnoÊci na
miejscu po˝aru, zdobywajà wst´pnà wiedz´ na temat przyczyn po˝arów, zabez-
pieczenia miejsca zdarzenia pod kàtem ustalania przyczyny po˝aru, wspó∏pracy
z innymi podmiotami odpowiedzialnymi za prowadzenie czynnoÊci w zwiàzku 

4 Fire investigation methods and lessons learned from fires and other relevant incidents, 16-19
June 2005, SASR Revinge, 2005, Szwecja.

5 European Exchange of Best Practise In Arson Investigation and Prevention Project – Tackling
Fire Crime In Europe, Northumberland Fire and Rescue Service, 2007-2008, Wielka Brytania.
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z po˝arem. Szkolenie wst´pne realizowane jest w wymiarze jednodniowym 
w komendach stra˝y po˝arnych oraz w oÊrodku szkoleniowych Gardiner
Association Ltd. w Essex.

Drugi poziom to szkolenie kursowe dla ekspertów odpowiedzialnych 
za przeprowadzenie ogl´dzin pogorzeliska/obiektu obj´tego po˝arem oraz usta-
lanie przyczyny po˝aru. Szkolenia te ukierunkowane sà g∏ównie na rozwijanie
oraz doskonalenie umiej´tnoÊci praktycznych (Fire Service College w Moreton-
in-Marsh oraz Gardiner Association Ltd. w Essex). 

Trzeci poziomi to szkolenia realizowane w ramach kszta∏cenia licencjackie-
go i magisterskiego na uczelniach wy˝szych. Na tym poziomie oferowane sà
tak˝e szkolenia rozwijajàce umiej´tnoÊci w zakresie wspó∏pracy pomi´dzy pod-
miotami uczestniczàcymi w ustalaniu przyczyn powstawania po˝arów. Modu∏y
zaj´ciowe z dochodzeƒ popo˝arowych w ramach studiów dziennych prowadzo-
ne sà przez Uniwersytet w Leeds (Leeds University), Uniwersytet w Edynburgu
(Edinburgh University) oraz Uniwersytet w Cranfield (Cranfield University).

Fire Service College
OÊrodek szkoleniowy Fire Service College (FSC) w Moreton-in-Marsh,

hrabstwo Gloucestershire, jest uznanym nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale i na
Êwiecie, oÊrodkiem szkolenia s∏u˝b ratowniczych. Kursy specjalistyczne 
z zagadnieƒ operacyjnych oraz prewencyjnych organizowane sà w FSC od
ponad 40 lat. Z bogatej oferty FSC korzystajà stra˝acy i ratownicy ze wszystkich
kontynentów naszego globu. Jednym z liczàcych si´ szkoleƒ przygotowanych
przez kadr´ dydaktycznà FSC sà specjalistyczne kursy z zakresu dochodzeƒ
po˝arowych: Fire Investigation Course (FIC).

Kurs z zakresu dochodzeƒ po˝arowych organizowany w FSC ma ju˝ d∏ugo-
letnià tradycj´. W ramach rozwijania wspó∏pracy w ostatnich latach wspó∏orga-
nizatorem kursu jest Centrex National Training Centre (Policja). Program kursu,
jak równie˝ jego przebieg, konsultowany jest z naukowcami placówek akade-
mickich w Wielkiej Brytanii oraz USA. Kadra dydaktyczna na kursie wywodzi
si´ z kr´gu specjalistów i naukowców praktyków, posiadajàcych wieloletnie
doÊwiadczenia w dziedzinie badaƒ po˝arowych oraz ustalania przyczyn powsta-
wania po˝arów. Szko∏a w Moreton-in-Marsh od wielu lat przygotowuje funkcjo-
nariuszy brytyjskiej stra˝y po˝arnej, policji, wojska oraz przedstawicieli pod-
miotów prywatnych w zakresie praktycznego badania pogorzeliska pod kàtem
ustalania przyczyny po˝aru.

Kurs FIC ukierunkowany jest na kszta∏towanie praktycznych aspektów usta-
lania przyczyn po˝arów oraz interdyscyplinarnej wspó∏pracy ró˝nych s∏u˝b 
i podmiotów. Zaj´cia praktyczne prowadzone sà pod kàtem ukazania roli i zadaƒ
eksperta na pogorzelisku oraz nauczenia podstaw przeprowadzania ogl´dzin
pogorzeliska w zakresie ustalenia okolicznoÊci towarzyszàcych powstaniu 
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i rozwojowi po˝aru. G∏ówne cele szkoleniowe kursu to przede wszystkim kszta∏-
towanie umiej´tnoÊci praktycznych w takich obszarach, jak:

- organizacja dochodzenia na terenie pogorzeliska,
- bezpieczeƒstwo przy wykonywaniu prac na pogorzelisku,
- analiza Êladów rozwoju po˝aru,
- metody lokalizacji miejsca êród∏a po˝aru,
- metody ujawniania, opisywania i dokumentowania Êladów i próbek

zabezpieczonych do dalszych badaƒ specjalistycznych oraz na potrzeby
prowadzonego post´powania procesowego,

- metody przygotowania próbek do transportu oraz zasad ich przechowy-
wania do chwili wykonania badaƒ specjalistycznych lub wykorzystania w
post´powaniu procesowym,

- rola eksperta sàdowego w pracach zespo∏u specjalistów na terenie pogo-
rzeliska,

- sporzàdzanie ekspertyz i opinii na potrzeby organów procesowych,
- wyst´powanie przed sàdem w sprawach o po˝ary.

Program kursu FIC obejmuje 80 godzin zaj´ç teoretycznych i praktycznych
realizowanych w ciàgu dziesi´ciu dni. Zaj´cia odbywajà si´ w formie:

- wyk∏adów,
- pokazów,
- çwiczeƒ laboratoryjnych,
- çwiczeƒ praktycznych wewn´trznych oraz çwiczeƒ poligonowych,
- realizacji projektów grupowych (syndicate projects & presentations), 
- omawiania wybranych przypadków ustalania przyczyny powstania po˝a-

ru (case study).

W tabeli 1 przedstawiono zagadnienia realizowane podczas kursu FI 09/05 
w roku 2005.

Szkolenie na kursie koƒczy si´ egzaminem praktycznym i teoretycznym.
Egzamin praktyczny polega na przeprowadzeniu w∏asnego dochodzenia po˝aro-
wego i przygotowaniu raportu koƒcowego. Egzamin ten przeprowadzany jest 
w zespo∏ach 4-, 5-cioosobowych sk∏adajàcych si´ z policjantów i stra˝aków.
Egzamin teoretyczny przeprowadzany jest na zakoƒczenie szkolenia i obejmuje
indywidualne udzielenie pisemnej odpowiedzi na 10 pytaƒ otwartych. Czas
egzaminu pisemnego: 150 minut.
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Tabela 1. Program zaj´ç na kursie Fire Investigation Course.

Dzieƒ Tematyka zaj´ç

1. dzieƒ

2. dzieƒ

3. dzieƒ 

4. dzieƒ 

5. dzieƒ

6. dzieƒ

Wst´p do kursu z dochodzeƒ po˝arowych 
Wst´p do dochodzeƒ po˝arowych 
Chemia spalania – cz.1 
Chemia spalania – cz.2 
ElektrycznoÊç jako przyczyna po˝aru – cz.1 
ElektrycznoÊç jako przyczyna po˝aru – cz.2 

Analiza zdj´ç z pogorzeliska po kàtem ustalania okolicznoÊci
przebiegu po˝aru i prawdopodobnej przyczyny jego powstania
Podejrzany zgon w po˝arze – studium przypadku 
Psy pogorzeliskowe – prezentacja 
Dochodzenie po˝arowe – ochrona zdrowia i bezpieczeƒstwo 
w pracach na pogorzelisku 
Zabezpieczanie Êladów na miejscu wybuchu – cz.1
Zabezpieczanie Êladów na miejscu wybuchu – cz.2

Zarzàdzanie na miejscu po˝aru – ustalenie miejsca êród∏a po˝aru
Zarzàdzanie na pogorzelisku – wybuch 
Zarzàdzanie na pogorzelisku – ogl´dziny – cz.1 
Zarzàdzanie na pogorzelisku – ogl´dziny – cz.2 
Organizacja dochodzenia po˝arowego oraz ustalanie przyczyny
powstania po˝aru – çwiczenia w grupach 
Badania szk∏a w dochodzeniu po˝arowym 

Konstrukcje i urzàdzenia zapalajàce 
Dochodzenia w po˝arach z udzia∏em ofiar Êmiertelnych
Wybuchy – rodzaje, skutki i badania Êladów wybuchów – cz.1
Wybuchy – rodzaje, skutki i badania Êladów wybuchów – cz.2 

Przyczyny po˝arów w pojazdach samochodowych 
Ustalanie przyczyn po˝arów w samochodach – çwiczenia 
w grupach 

Ustalanie przyczyn po˝arów w samochodach – prezentacja 
wyników dochodzenia 
Pandora’s boxes – obiekty do praktycznego ustalania przyczyny
po˝aru – wprowadzenie do çwiczeƒ praktycznych 
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Wysoki poziom szkolenia na kursie zapewniony jest poprzez:
- w∏aÊciwie dobrany program szkolenia,
- zaanga˝owanie do szkolenia wysokiej klasy specjalistów oraz naukow-

ców praktyków z uczelni akademickich,
- doÊwiadczony zespó∏ wyk∏adowców-praktyków odpowiedzialnych za

przygotowanie i przebieg kursu,
- bogate zaplecze laboratoriów, gdzie praktycznie mo˝na w skali laborato-

ryjnej zaprezentowaç ró˝ne aspekty zwiàzane z rozwojem i przyczynami
powstawania po˝arów i wybuchów,

- doskona∏e zaplecze multimedialne oraz literaturowe,
- doskona∏e mo˝liwoÊci do przeprowadzania çwiczeƒ w warunkach odpo-

wiadajàcych warunkom rzeczywistym (poligon ogniowy, Pandora’s
boxes etc.).

Godne zauwa˝enia sà zaj´cia praktyczne prowadzone w obiektach potocznie
nazywanych Pandora’s boxes. Obiekty te to typowe metalowe kontenery przy-
stosowane do ustalania przyczyn powstawania po˝arów. Po adaptacji obejmujà-
cej wykonanie drzwi i okien, kontenery wykaƒczane sà od wewnàtrz p∏ytami
kartonowo-gipsowymi oraz wyposa˝ane sà w meble typowe dla pomieszczeƒ
mieszkalnych, biurowych, warsztatowych etc. W przygotowanych pomieszcze-
niach wywo∏ywany jest nast´pnie w ró˝ny sposób po˝ar. Zarówno moment ini-
cjacji po˝aru, jak i jego rozwój oraz gaszenie przez jednostk´ stra˝y po˝arnej

7. dzieƒ

8. dzieƒ

9. dzieƒ

10. dzieƒ

Ustalanie przyczyn po˝arów w budynkach - praktyczne 
çwiczenia w grupach 

Opracowywanie raportów z dochodzenia po˝arowego 
- praca w grupach 
Prawne aspekty dochodzeƒ po˝arowych 
Wystàpienia bieg∏ych/ekspertów przed sàdem – zaj´cia 
teoretyczne 

Przes∏uchanie w sàdzie – prezentacja wyników dochodzenia oraz
wystàpienia przed sàdem 
Egzamin teoretyczny (150 min.) 

Przedstawienie i omówienie po˝arów obiektów, w których
poszczególne grupy ustala∏y przyczyn´ powstania po˝aru
Podsumowanie kursu 
Wr´czenie certyfikatów
Zakoƒczenie kursu 
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rejestrowane sà na kamerze wideo. W dalszej kolejnoÊci uczestnicy szkolenia
podzieleni na kilkuosobowe grupy ustalajà w tych obiektach przyczyn´ po˝aru
oraz sporzàdzajà raport koƒcowy wraz z dokumentacjà poglàdowà. 

Oprócz pogorzeliska çwiczàcy majà do dyspozycji:
- meldunek z po˝aru sporzàdzony przez dowodzàcego dzia∏aniami ratowni-

czo-gaÊniczymi,
- protokó∏ z policji6,
- wst´pne protokó∏y z przes∏uchaƒ Êwiadków, którzy zauwa˝yli/zg∏osili

po˝ar.
Oprócz tego zespó∏ mo˝e:
- skorzystaç z psa pogorzeliskowego7 z przewodnikiem, 
- zleciç przeprowadzenie badaƒ zabezpieczonych na pogorzelisku Êladów 

i dowodów,
- wnioskowaç o dos∏uchanie Êwiadków.
Po opracowaniu raportu ka˝da z çwiczàcych grup przedstawia wyniki swoich

prac, które nast´pnie porównywane sà z materia∏em zarejestrowanym na kame-
rze wideo. Powy˝sze s∏u˝y do wspólnej analizy b∏´dów pope∏nionych podczas
przeprowadzania ogl´dzin pogorzeliska i ustalania przyczyny powstania po˝aru.

Na koniec przedstawiciel ka˝dej z grup bierze udzia∏ w zainscenizowanej
rozprawie sàdowej, podczas której przedstawia ustalonà przyczyn´ po˝aru i uza-
sadnia swoje stanowisko wobec pytaƒ oskar˝enia, obrony i przewodniczàcego
sk∏adu s´dziowskiego. W podobny sposób w grupach ustalane sà przyczyny
po˝arów w pojazdach osobowych.

Podstawowym podr´cznikiem na kursie jest ksià˝ka wydana przez Institution
of Fire Engineers Principles of fire investigation8 oraz norma NFPA 921: Fire
and Explosion Investigations9. Oprócz tych pozycji bardziej dociekliwi uczest-
nicy kursu majà do dyspozycji bogate zasoby biblioteczne szko∏y w Moreton-in-
Marsh.

Szczegó∏y dotyczàce kursu Fire Investigation Course dost´pne sà na stronie
internetowej Fire Service College: http://www.fireservicecollege.ac.uk/.

6 Dokument w treÊci porównywalny do polskiej notatki urz´dowej pierwszego policjanta podej-
mujàcego interwencj´ na miejscu zdarzenia.

7 Pies pogorzeliskowy – pies specjalnie przygotowany do pracy na pogorzelisku. Zadaniem psa
pogorzeliskowego jest wskazanie miejsca/miejsc, gdzie w zgliszczach obecne sà pozosta∏oÊci
po cieczach palnych, które mog∏y byç u˝yte do umyÊlnego sprowadzenia po˝aru. Najcz´Êciej
u˝ywanà rasà do pracy na pogorzelisku sà labradory z uwagi na bardzo dobry w´ch, ch´ç do
pracy w ka˝dych warunkach i bardzo dobrà wspó∏prac´ z cz∏owiekiem.

8 R.A. Cooke, R.H. Ide, Principles of Fire Investigation, The Institution of Fire Engineers,
Leicester 1985.

9 Praca zbiorowa, NFPA 921: The Guide for Fire and Explosion Investigations, NFPA, Quincy,
MA, 2008.
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Gardiner Associates w Essex
Gardiner Associates Ltd. jest prywatnà spó∏kà Êwiadczàcà us∏ugi szkolenio-

we w zakresie zagadnieƒ zwiàzanych z dochodzeniami popo˝arowymi. Spó∏ka
funkcjonuje na rynku brytyjskim od 1995 roku i posiada akredytacj´ na prowa-
dzenie kursów zgodnie z wymaganiami IFE (Institution of Fire Engineers) oraz
innych kursów doskonalàcych w ramach CPD (Continuing Personal
Development). Niektóre kursy, jak na przyk∏ad kurs rozwijajàcy umiej´tnoÊci
wyst´powania przed sàdem i przes∏uchiwania Êwiadków, Gardiner Associates
Ltd., przeprowadza przy wspó∏udziale The Inns of Court School of Law oraz City
University of London. Adresatem oferty szkoleniowej Gardiner Associates Ltd.
sà przedstawiciele brytyjskich organów procesowych, stra˝y po˝arnej, laborato-
riów naukowych, eksperci sàdowi, eksperci niezale˝ni etc. Kursy dost´pne sà
równie˝ dla ekspertów zagranicznych. Tylko w roku 2005 Gardiner Associates
Ltd. przeprowadzi∏a 30 szkoleƒ dla ponad szeÊciuset s∏uchaczy. Kursy obejmujà
zarówno zaj´cia teoretyczne, jak i praktyczne. Te ostatnie przeprowadzane sà 
w dwunastu obiektach wyposa˝onych w typowe media i przystosowanych do
prowadzenia badaƒ pogorzeliska i analiz kierunków rozprzestrzeniania si´ po˝aru.

Gardiner Associates Ltd. w swojej ofercie ma nast´pujàce rodzaje kursów,
szkoleƒ i seminariów dotyczàcych badania przyczyn powstawania po˝arów:

- Improvised Explosive Device (IED) Awareness (1 day seminar) – jedno-
dniowe seminarium przeznaczone dla s∏u˝b, które jako pierwsze przyje˝-
d˝ajà na miejsce zdarzenia, oraz kryminalnych s∏u˝b dochodzeniowych
policji i ekspertów z zakresu dochodzeƒ popo˝arowych; w ramach kursu
omawiane sà zagadnienia dotyczàce rodzajów wybuchów, materia∏ów
wybuchowych do u˝ytku cywilnego i wojskowego, urzàdzeƒ podpalajà-
cych, prowizorycznych urzàdzeƒ i materia∏ów wybuchowych,

- Introductory (2-Day) – dwudniowy kurs wst´pny przeznaczony dla funk-
cjonariuszy policji i stra˝y po˝arnej, którzy rozpoczynajà prac´ w charak-
terze ekspertów z zakresu dochodzeƒ popo˝arowych,

- Foundation (5-Day) – pi´ciodniowy program kursu podstawowego obej-
muje wiedz´ teoretycznà oraz umiej´tnoÊci wymagane zgodnie z NFPA
1033 Professional Qualifications for Fire Investigator oraz zgodne z pro-
gramem zatwierdzonym przez IFE (Institution of Fire Engineers); kurs
przewidziany jest dla specjalistów posiadajàcych ju˝ doÊwiadczenie 
w zakresie ustalania przyczyn powstawania po˝arów,

- Practical Course (5-Day) – pi´ciodniowy kurs praktyczny z zakresu
metodyki ustalania przyczyn powstawania po˝arów; w rzeczywistych
obiektach inicjowane sà w ró˝ny sposób po˝ary (np. po˝ary spowodowa-
ne elektrycznoÊcià, podpaleniem etc.), które nast´pnie sà analizowane
przez uczestników szkolenia pod okiem doÊwiadczonych instruktorów;
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pracujàcy w grupach s∏uchacze ustalajà przyczyn´ po˝aru, zabezpieczajà
wszelkie niezb´dne dowody i sporzàdzajà koƒcowy raport; na zakoƒcze-
nie szkolenia analizowane sà wyniki prac çwiczàcych grup, które porów-
nywane sà z materia∏ami zdj´ciowymi i filmowymi ukazujàcymi rzeczy-
wistà przyczyn´ i rozwój po˝aru w analizowanym przez grup´ obiekcie,

- Practical Performance Development (5 day residential course) – pi´cio-
dniowy kurs przeznaczony dla ekspertów po b´dàcych po kursie 
praktycznym Practical Course i majàcym sta˝ w zakresie dochodzeƒ
popo˝arowych; rozwija umiej´tnoÊci w zakresie badania pogorzeliska,
przes∏uchiwania Êwiadków oraz przygotowania wystàpieƒ do udzia∏u 
w rozprawie sàdowej,

- Advanced Course (5-day)  – kurs zaawansowany, rozwija wiedz´ oraz
umiej´tnoÊci praktyczne w zakresie zagadnieƒ dotyczàcych rozwoju
po˝aru, zachowania si´ ludzi podczas po˝aru (Principles of Fire
Behaviour and People in Fire), technik przeprowadzania wywiadu
(Interview Techniques), wyst´powania przed sàdem w charakterze Êwiad-
ka (Courtroom Witness Skills), kontaktów z mediami (Handling the
Media),

- Arson And Fatal Fire Awareness (1,5 day seminar) – pó∏toradniowe semi-
narium przeznaczone dla starszych oficerów dochodzeniowych policji
oraz oficerów s∏u˝b kryminalnych; rozwija umiej´tnoÊci w zakresie usta-
lania okolicznoÊci po˝arów wywo∏anych zamierzonym dzia∏aniem cz∏o-
wieka oraz po˝arów, w których wystàpi∏y ofiary Êmiertelne.

Nowe kursy organizowane przez Gardiner Associates Ltd. to:
- John Dehaan’s Fire & Explosion Course (5-Day),
- Practical Development (5-Day),
- Arson Awareness Seminars (1-Day).
Szczegó∏y dotyczàce tematyki poszczególnych kursów i szkoleƒ dost´pne sà

na stronie internetowej Gardiner Associates Ltd.: http://www.gardinerassocia-
tes.com/.

Uniwersytet w Leeds
Uniwersytet w Leeds od ponad trzydziestu lat ka˝dego roku oferuje jeden

blok zaj´ciowy pod nazwà Fire and Explosion Investigation, który realizowany
jest jako uzupe∏niajàcy modu∏ programowy w ramach studiów dziennych na kie-
runku Fire and Explosion Engineering.  Szkolenie to dost´pne jest nie tylko dla
studentów, ale równie˝ dla osób posiadajàcych wy˝sze wykszta∏cenie w ramach
rozwijania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych (kursy podyplomowe). 
Po zakoƒczeniu szkolenia mo˝na otrzymaç zaÊwiadczenie uczestnictwa lub cer-
tyfikat potwierdzajàcy uzyskanie kwalifikacji po zdaniu egzaminu koƒcowego.
Program szkolenia zgodny jest z zakresem wiedzy wymaganej na egzaminie dla
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ekspertów z dochodzeƒ popo˝arowych, który przeprowadzany jest przez IFE
(Institution of Fire Engineers). Szkolenie kierowane jest do wszystkich podmio-
tów zajmujàcych si´ przyczynami po˝arów, w tym w szczególnoÊci do eksper-
tów sàdowych, koronerów, przedstawicieli policji, stra˝y po˝arnej, towarzystw
ubezpieczeniowych, doradców ds. bezpieczeƒstwa po˝arowego itd.
Pi´ciodniowy program zaj´ç obejmuje pi´ç bloków tematycznych, z których
ka˝dy stanowi zamkni´tà ca∏oÊç. Taka organizacja szkolenia umo˝liwia osobom
podnoszàcych kwalifikacje lub pragnàcym rozszerzyç wiedz´ w konkretnym
zakresie udzia∏ w dowolnie wybranych blokach tematycznych lub nawet tylko 
w jednym bloku. Bloki tematyczne realizowane w ramach szkolenia obejmujà
nast´pujàce obszary wiedzy:

- Dzieƒ 1: Organizacja dochodzeƒ popo˝arowych i analiza wybranych
po˝arów (Principles of fire investigation with case studies).

- Dzieƒ 2: Podstawy naukowe i in˝ynieria po˝arów (Fire science and engi-
neering fundamentals).

- Dzieƒ 3: Analizy popo˝arowe oraz modelowanie i ich zastosowanie 
w ochronie przeciwpo˝arowej (Post fire data analysis and modelling and
its use in fire protection).

- Dzieƒ 4: Wybrane rodzaje po˝arów (Specialist fires).
- Dzieƒ 5: Dochodzenia po wybuchach (Explosion investigation).

W tabeli 2 przestawiono szczegó∏owo program zaj´ç w ka˝dym bloku tema-
tycznym.

Ponadto wiedz´ z zakresu zagadnieƒ zwiàzanych z po˝arami i ochronà przed
po˝arami mo˝na uzupe∏niç na innych pi´ciodniowych kursach oferowanych
przez uniwersytet, takich jak: 

- Gazy, pary i py∏y – zagro˝enia wybuchowe (Gas, Vapour & Dust -
Explosion Hazards).

- Dynamika i modelowanie rozwoju po˝aru (Fire Dynamics and
Modelling).

- Projektowanie bezpieczeƒstwa po˝arowego (Fire Safety Design).
- OdpornoÊç ogniowa i palnoÊç polimerów i wyrobów w∏ókienniczych

(Flame retardancy and flammability of polymers and textiles).

Szczegó∏y dotyczàce kursu Fire and Explosion Investigation mo˝na znaleêç
bezpoÊrednio na uniwersyteckiej stronie internetowej:
http://www.engineering.leeds.ac.uk/cpd/FireExpolsionInvestigation.shtml.
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Tabela 2. Program zaj´ç na Uniwersytecie w Leeds.
Dzieƒ 1: Organizacja dochodzeƒ popo˝arowych i analiza przypadków
(Day 1: Principles of fire investigation with case studies) 

Temat 1

Temat 2 

Temat 3 

Temat 4 

Temat 5

Temat 6

Temat 1

Temat 2 

Temat 3 

Temat 4 

Temat 5

Temat 6

Temat 7

Management of Fire Investigation
& collection of information

Deductive evidence at the scene,
locating seats of fire & witness
statements 

The effects of firefighting opera-
tions on fire investigation

Legal implications of Fire
Investigation – The Digital
Equipment Company fire case
study 

The Interaction of Insurance with
Fire Investigation 

Fire Investigation case studies –
First Impressions always deceive

Heat Transfer, Ignition and Flame
Spread 

Burning rates, Fire plumes 

Compartment fires 

Stoichiometry, passive fire protec-
tion and air supply, fire load, esti-
mation of fire heat release  

Fire combustion products and 
toxicity as a function of ventilation
conditions 

Forensic Pathology as an aide to
Fire Investigation 

The Role of Education and
Training the Fire Investigators

Organizacja dochodzeƒ popo˝aro-
wych i zbieranie informacji

Ujawnianie dowodów na pogorze-
lisku, okreÊlanie miejsca êród∏a
po˝aru i zeznania Êwiadków       

Wp∏yw dzia∏aƒ ratowniczo-gaÊni-
czych na dochodzenie popo˝arowe

Uregulowania prawne w docho-
dzeniach popo˝arowych – studium
przypadku po˝aru w Digital
Equipment Company 

Towarzystwa ubezpieczeniowe 
a dochodzenia popo˝arowe –
zwiàzki i zale˝noÊci

Studium przypadku – pierwsze
wra˝enia sà zawsze mylàce

Przep∏yw ciep∏a, zap∏on, rozprze-
strzenianie si´ p∏omienia

Wspó∏czynnik spalania, geometria
p∏omienia

Po˝ary wewn´trzne

Stechiometria spalania, bierne 
systemy zabezpieczeƒ, dop∏yw
powietrza, obcià˝enie ogniowe,
obliczenia ciep∏a po˝aru

Produkty spalania i toksycznoÊç 
w zale˝noÊci od warunków 
wentylacji

Patologia sàdowa w dochodze-
niach popo˝arowych

Znaczenie edukacji i szkolenia
ekspertów ustalajàcych przyczyny
po˝arów

Dzieƒ 2: Podstawy naukowe i in˝ynieria po˝arów
(Day 2: Fire science and engineering fundamentals)
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Temat 8

Temat 1

Temat 2

Temat 3

Temat 4 

Temat 5

Temat 1

Temat 2 

Temat 3 

Temat 4 

Temat 5

Temat 6

Temat 7

Laboratory Analytical techniques
for the detection of accelerants 

Implication on design and codes
from real fire cases

Fire Investigation Case Studies –
lessons learned 

Fire Modelling in support of fire
investigation 

Fire tests in support of Fire
Investigation 

Passive Fire Protection in process
and building fires (failure & 
testing) 

Fire and explosion experience in
industrial and commercial fires 

Vehicle Fire Investigation

Electrical Fires

Scene investigation - Case Studiem

Hazard zoning – defining the 
situation 

Hickson & Welch Fire and other
case studies 

Bleves

Analityczne techniki laboratoryjne
w wykrywaniu przyspieszaczy
po˝arowych

Wykorzystanie rzeczywistych
przypadków po˝arów w projekto-
waniu i dostosowywaniu przepi-
sów prawa

Analizy przeprowadzonych 
dochodzeƒ popo˝arowych
– zdobyte doÊwiadczenia 

Modelowanie po˝arowe elemen-
tem wspierajàcym dochodzenie
popo˝arowe

Testy po˝arowe elementem wspie-
rajàcym dochodzenie popo˝arowe

Bierna ochrona przeciwpo˝arowa
w po˝arach technologicznych 
i obiektów (wady i testowanie)

Po˝ary i wybuchy w obiektach
przemys∏owych i handlowych

Ustalanie przyczyn po˝arów 
w pojazdach samochodowych

Po˝ary spowodowane elek-
trycznoÊcià

Ogl´dziny pogorzeliska – studium
przypadków

Strefy zagro˝enia po˝arowego
– zdefiniowanie zagadnienia

Studium przypadków – po˝ar 
w Hickson & Welch i inne

Po˝ary typu BLEVE

Dzieƒ 3: Analizy popo˝arowe oraz modelowanie i ich zastosowanie 
w ochronie przeciwpo˝arowej
(Day 3: Post fire data analysis and modelling and its use in fire protection) 

Dzieƒ 4: Wybrane rodzaje po˝arów 
(Day 4: Specialist fires)



113Szkolenia eksperckie z zakresu metodyki ustalania przyczyn po˝arów ...

Uniwersytet w Cranfield
Uniwersytet w Cranfield jest organizatorem kursu pod nazwà Fires,

Explosions and their Investigation. Kurs odbywa si´ na podobnych zasadach,
jak ma to miejsce na Uniwersytecie w Leeds, a wi´c jest to szkolenie realizowa-
ne jako uzupe∏niajàcy blok zaj´ciowy w ramach studiów dziennych oraz jako
szkolenie uzupe∏niajàce w ramach doskonalenia zawodowego lub studiów pody-
plomowych. Szkolenie organizowane jest raz w roku w miesiàcu styczniu.

Program szkolenia obejmuje nast´pujàce zagadnienia:
- èród∏a po˝aru (Fire initiation). 
- Samozap∏on i wybuchy termiczne (Spontaneous ignition and thermal

explosion).
- Rozprzestrzenianie si´ ognia w gazach (Fire spread in gases). 
- Wybuchy py∏ów (Dust explosions).
- Po˝ary cieczy w zbiornikach (Pool fires). 
- Po˝ary beztlenowe (Anaerobic fires). 
- Spalanie cia∏ sta∏ych (Fire spread in solids). 
- PalnoÊç (Flammability). 
- Anatomia po˝aru (Anatomy of a fire).
- Toksyczne oddzia∏ywanie po˝aru (Toxic effects of fire). 
- Skondensowane materia∏y wybuchowe (Condensed explosives). 
- Prowizoryczne materia∏y wybuchowe i urzàdzenia zapalajàce

(Improvised explosive and incendiary devices).
- Sàdowe ogl´dziny miejsc po˝arów i wybuchów (Forensic examination of

fires and explosions).
- Analiza po˝arów – studium przypadku (Consideration of case studies).

Dzieƒ 5: Dochodzenia po wybuchach
(Day 5: Explosion investigation)

Temat 1

Temat 2

Temat 3 

Temat 4 

Temat 5

Types of Explosions

Vapour/gas explosion fundamen-
tals with case studies including
fuel tank vapour explosions 

Spontaneous Ignitron

Electrostatic Ignition Hazards

Explosion investigation: 
estimation of overpressures from
structural damage and missile path
length 

Rodzaje wybuchów

Podstawowe zasady wybuchów
par i gazów – studium przypadków
w tym wybuchy par w zbiornikach
paliwowych 

Samozap∏on

Zagro˝enia po˝arowe 
od elektrostatycznoÊci

Dochodzenia po wybuchach: 
szacowanie nadciÊnienia na pod-
stawie zniszczeƒ strukturalnych
oraz zasi´gu od∏amków
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Warunki szczegó∏owe dotyczàce programu oraz uczestnictwa w szkoleniu
mo˝na znaleêç na uniwersyteckiej stronie internetowej:
http://www.cranfield.ac.uk/cds/shortcourses/firesexplosionsinvestigation.jsp

Oprócz powy˝szego kursu wiedz´ z zakresu zagadnieƒ zwiàzanych z po˝ara-
mi, dochodzeniami i post´powaniem sàdowym mo˝na uzyskaç na kursach
takich jak:

- Nauki sàdowe, rola eksperta sàdowego (Forensic Science, Role of the
Forensic Expert).

- Wyst´powanie przed sàdem i odpowiedzialnoÊç prawna bieg∏ego
sàdowego (Courtroom Skills and the Legal Responsibilities of the Expert
Witness).

- Wst´p do materia∏ów wybuchowych (Explosives – Introduction).
- Nauka o wybuchach dla zaawansowanych (Explosive Science – Advanced).
- Nauki sàdowe - dochodzenie i zbieranie dowodów rzeczowych (Forensic

Science - Investigation and Evidence Collection).

Uniwersytet w Edynburgu
Uniwersytet w Edynburgu od wielu lat oferuje studentom i s∏uchaczom mo˝-

liwoÊç zdobywania lub poszerzania wiedzy w zakresie organizacji dochodzeƒ
popo˝arowych oraz zagadnieƒ zwiàzanych z szeroko rozumianym bezpieczeƒ-
stwem po˝arowym obiektów i procesów technologicznych. Szkolenia te dost´p-
ne sà na kierunkach studiów dziennych oraz na kilkudniowych specjalistycz-
nych kursach doskonalàcych organizowanych w ramach CPD (Continuing
Personal Development). W zakresie dochodzeƒ popo˝arowych w ramach CPD
raz w roku, w miesiàcu marcu lub kwietniu, organizowany jest Fire Science and
Investigation Course. Historia tego kursu liczy ju˝ ponad 24 lata10.

Fire Science and Investigation Course ma nieco inny charakter ni˝ kursy
organizowane przez pozosta∏e uczelnie na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to kurs
ukierunkowany g∏ównie na sprawy dotyczàce organizacji dochodzeƒ popo˝aro-
wych oraz roli wspó∏pracy podmiotów bioràcych udzia∏ w ustalaniu przyczyn
powstawania po˝arów. Z tego wzgl´du organizator kursu tworzy grup´ zaj´cio-
wà, w sk∏ad której wchodzà przedstawiciele ró˝nych instytucji zajmujàcych si´
tà problematykà, a wi´c stra˝y po˝arnej, policji, prokuratury, sàdów, laborato-
riów naukowo-badawczych, instytutów naukowych, specjalistów medycyny
sàdowej, niezale˝nych ekspertów itd. Nadrz´dnym celem realizowanym pod-
czas szkolenia jest ukazanie multidyscyplinarnego aspektu badaƒ popo˝arowych
i poznanie roli podmiotów uczestniczàcych w procesie ustalania przyczyny
powstania po˝aru, ich kompetencji i zadaƒ. Wzajemne zrozumienie to klucz do
uzyskania wysokiej efektywnoÊci i skutecznoÊci w ustalaniu przyczyn powsta-
wania po˝arów. Kurs obejmuje 32 godziny zaj´ç praktycznych i teoretycznych

10 W roku 2009 odby∏ si´ XXIV kurs.
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realizowanych od poniedzia∏ku do czwartku, podczas których odbywajà si´
wyk∏ady, pokazy, analizy materia∏ów poglàdowych oraz dowodów rzeczowych
z rzeczywistych po˝arów, analizy wybranych po˝arów w ramach tzw. studium
przypadku (case study). Kurs nie obejmuje zaj´ç z praktycznego badania pogo-
rzeliska pod kàtem ujawniania miejsc êród∏a po˝aru i kierunków rozwoju po˝aru
oraz ujawniania i zabezpieczania Êladów i dowodów rzeczowych. W piàtek
uczestnicy kursu mogà dodatkowo przystàpiç do egzaminu organizowanego
zgodnie z wymaganiami Institution of Fire Engineers, po którego zdaniu otrzy-
mujà certyfikat IFE potwierdzajàcy uzyskanie kwalifikacji eksperta w zakresie
dochodzeƒ popo˝arowych. Osoby, które nie wyra˝à ch´ci przystàpienia do egza-
minu, koƒczà szkolenie czwartego dnia i uzyskujà certyfikat uczestnictwa 
w Fire Science and Investigation Course. W tabeli 3 przedstawiono szczegó∏o-
wy wykaz tematów realizowanych podczas wy˝ej wymienionego kursu.
Organizatorem i kierownikiem kursów jest uznany w Wielkiej Brytanii 
i na Êwiecie teoretyk oraz praktyk w dziedzinie dochodzeƒ popo˝arowych prof.
Dougal Drysdale. Szczegó∏y dotyczàce samego kursu mo˝na znaleêç na stronie
uniwersyteckiej: http://www.lifelong.ed.ac.uk/cpd/courses/scieng.

Oprócz specjalistycznego kursu Fire Science and Investigation Course
wiedz´ z zakresu ochrony przeciwpo˝arowej i badaƒ po˝arowych mo˝na 
uzyskaç na dziennych kierunkach studiów w blokach zaj´ciowych takich jak:

- Current Methods in Fire Safety Engineering
- Fire Science and Fire Dynamics
- Advanced Fire Safety Engineering Project
- Fire Dynamics Laboratory
- Fire Resistance of Structures
- Fire Science Design Project.

Tabela 3. Program kursu Fire Science and Fire Investigation na
Uniwersytecie w Edynburgu.

Dzieƒ 1   

Temat 1

Temat 2

Temat 3 

Temat 4 

Temat 5

Temat 6

Introduction to fire investigation

Fire behaviour of combustible
materials 

Ignition sources

Case studies and discussion 

Ignition and fire growth 

Fire in compartments 

Wprowadzenie do dochodzeƒ
popo˝arowych

Zachowanie si´ materia∏ów pal-
nych w Êrodowisku po˝arowym

èród∏a zap∏onu

Studium przypadku - dyskusja

Zap∏on i rozwój po˝aru

Po˝ary wewn´trzne 
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Temat 7

Temat 8

Dzieƒ 2

Temat 1

Temat 2

Temat 3

Temat 4

Temat 5

Temat 6

Temat 7

Temat 8

Dzieƒ 3

Temat 1

Temat 2

Temat 3

Temat 4

Temat 5

Temat 6

Dzieƒ 4

Temat 1

Temat 2

Temat 3

Identification of items at the fire
scene

Case studies and discussion 

Investigation at the fire scene 
– part I 

Investigation at the fire scene 
– part II 

Case studies and discussion 

Fires of electrical origin – part I 

Fires of electrical origin – part II 

Case studies and discussion 

Response of materials and struc-
tures to fire conditions 

Examination of fire debris 

Analytical techniques

Investigation of explosions 
– part I 

Investigation of explosions 
– part II 

Case studies and discussion 

Spontaneous combustion

Wilful fire raising

Techniques for collecting informa-
tion at the fire scene 

Forensic pathology as an aid to fire
investigation 

Legal aspects of fire investigation 

Identyfikacja Êladów na
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II. Szwecja

W Szwecji ustalaniem przyczyn powstawania po˝arów ustawowo przez wie-
le lat zajmowa∏a si´ tylko i wy∏àcznie policja. Przedmiotem jej zainteresowania
by∏y jednak tylko po˝ary, w których podejrzewano podpalenie. W pozosta∏ych
przypadkach po˝arów, np. po˝ary technologiczne, nie by∏y prowadzone ˝adne
ustalenia co do okolicznoÊci i przyczyny powstania po˝aru. Stra˝ po˝arna 
w ramach swoich kompetencji sporzàdza∏a po po˝arze jedynie krótki meldunek,
w którym nie by∏o ˝adnych informacji mogàcych wspomóc ustalenie przyczyny
powstania po˝aru. Policjanci nie majàc przygotowania w zakresie zagadnieƒ
zwiàzanych z szeroko rozumianym po˝arnictwem, nie byli w stanie skutecznie
badaç pogorzelisk pod kàtem rozpoznania kierunków rozwoju po˝aru, ustalenia
miejsca êród∏a po˝aru i ustalenia przyczyny, która do niego doprowadzi∏a. Efekt
koƒcowy to oczywiÊcie niskie wskaêniki ujawniania rzeczywistych przyczyn
po˝arów oraz ewentualnych sprawców. W takich warunkach równie˝ oddzia∏y-
wania prewencyjne po po˝arach by∏y znikome.

Zmiany organizacyjne w strukturach szwedzkiej policji i stra˝y po˝arnej
przeprowadzone w po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych ubieg∏ego stulecia umo˝li-
wi∏y równie˝ wprowadzenie jakoÊciowej zmiany w organizacji dochodzeƒ
popo˝arowych. W 1995 roku Szwedzka Agencja S∏u˝b Ratowniczych (SASR)
razem z policjà podj´∏a wspó∏prac´ w zakresie przygotowania i wdro˝enia szko-
leƒ dla ekspertów wyznaczonych do badania przyczyn powstawania po˝arów.
Na miejsce szkoleƒ wybrano oÊrodek szkoleniowy SASR Rescue Services
College w Revinge11, który posiada dobre zaplecze do prowadzenia teoretycz-
nych i praktycznych zaj´ç z zakresu badaƒ popo˝arowych. Zgodnie z za∏o˝enia-
mi wspólne szkolenie funkcjonariuszy policji i stra˝y po˝arnej z wybranych
miejscowoÊci mia∏o zaowocowaç nawiàzaniem wspó∏pracy i utworzeniem 
w tych miejscowoÊciach ∏àczonych grup dochodzeniowych. Praca na pogorzeli-
skach zespo∏ów specjalistów z policji i stra˝y po˝arnej oraz wspólne szkolenia

Temat 4

Dzieƒ 4

Case studies and discussion 

IFE accreditation examination 

Studium przypadku – dyskusja

Egzamin potwierdzajàcy uzyska-
nie kwalifikacji eksperta docho-
dzeniowego zgodnie z kryteriami
IFE 

11 http://www.raddningsverket.se/templates/SRSA_Page____21543.aspx
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mia∏y przyczyniç si´ do poprawy skutecznoÊci w ustalaniu przyczyn powstawa-
nia po˝arów oraz zainicjowania wspó∏pracy na poziomie lokalnym. Jednym 
z obowiàzków nowych zespo∏ów dochodzeniowych jest opracowywanie rapor-
tów z przeprowadzonych dochodzeƒ, które sà przedmiotem szczegó∏owych ana-
liz. Tak powsta∏ Szwedzki Program Dochodzeƒ Popo˝arowych (The Swedish
Fire Investigation Programme).

Krajowy Program Dochodzeƒ Popo˝arowych zak∏ada∏ wspólne szkolenie
wybranych policjantów i stra˝aków, a nast´pnie wspólne prowadzenie ogl´dzin
pogorzeliska, ustalanie przyczyny po˝aru i sporzàdzanie ostatecznego raportu.
Od 1996 r. ka˝dego roku w oÊrodku szkoleniowym w Revinge organizowany
jest jeden kurs dla grupy 30 policjantów i stra˝aków z wybranych miejscowoÊci
na terenie Szwecji. Do roku 2005 na dziesi´ciu kursach przeszkolono 300 funk-
cjonariuszy stra˝y po˝arnej i policji wyznaczonych do pracy w zespo∏ach ustala-
jàcych przyczyny powstawania po˝arów. W tej grupie znajduje si´ 40 doÊwiad-
czonych oficerów dochodzeniowych z komend stra˝y po˝arnych na terenie
Szwecji, którzy zajmujà si´ praktycznie tylko sprawami dotyczàcymi ustalania
oraz analizy przyczyn powstawania po˝arów. W przypadkach zdarzeƒ, gdzie
podejrzewa si´ celowe sprowadzenie po˝aru, zadaniem oficera dochodzeniowe-
go jest udzielenie pomocy s∏u˝bom kryminalnym policji w zakresie ustalenia
sprawcy podpalenia. W przypadku pozosta∏ych po˝arów oficer dochodzeniowy
prowadzi szerokà dzia∏alnoÊç prewencyjnà w zakresie zapobiegania ponownym
przypadkom ich zaistnienia, wykorzystuje zdobytà wiedz´ o ustalonych przy-
czynach do poprawy bezpieczeƒstwa po˝arowego w obiektach i procesach tech-
nologicznych, prowadzi dzia∏alnoÊç edukacyjnà w lokalnej spo∏ecznoÊci oraz
analizuje akcje gaszenia po˝arów, a wnioski przedk∏ada dowódcom jednostek 
w celu poprawy jakoÊci i skutecznoÊci dzia∏aƒ ratowniczych. Oficer dochodze-
niowy Komendy Stra˝y Po˝arnej zobowiàzany jest do przes∏ania ka˝dego roku
do Krajowego Biura Dochodzeƒ Popo˝arowych minimum 14 raportów z prze-
prowadzonych na jego terenie dochodzeƒ w zakresie ustalenia przyczyny
powstania po˝aru oraz do uczestniczenia ka˝dego roku w minimum dwóch spo-
tkaniach szkoleniowych, które odbywajà si´ w oÊrodku w Revinge. SASR party-
cypuje w kosztach utrzymania etatów oficerów dochodzeniowych w wysokoÊci
10% ich uposa˝enia, wyposa˝a oficerów dochodzeniowych w specjalistyczny
sprz´t i urzàdzenia oraz op∏aca koszty dwóch spotkaƒ szkoleniowych ka˝dego
roku.

Szkolenie specjalistyczne dla policjantów i stra˝aków z zakresu ustalania
przyczyn powstawania po˝arów realizowane jest zgodnie z programem obejmu-
jàcym 110 godzin zaj´ç teoretycznych i praktycznych rozpisanych na trzy tygo-
dnie zaj´ciowe. W pierwszym tygodniu zaj´cia organizowane sà w oddzielnych
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grupach dla policjantów i stra˝aków. Pozosta∏e dwa tygodnie to nauka wspólna.
Stra˝acy kierowani na szkolenie muszà posiadaç doÊwiadczenie zawodowe 
w zakresie praktycznego gaszenia po˝arów oraz prewencyjnym; podobnie poli-
cjanci kierowani na szkolenie muszà mieç okreÊlony sta˝ pracy i doÊwiadczenie
zawodowe.

W oÊrodku szkoleniowym w Revinge na potrzeby kursów specjalistycznych
z zakresu ustalania przyczyn powstawania po˝arów przygotowano specjalne
kontenery przystosowane do zaj´ç z praktycznego badania pogorzeliska. W ka˝-
dym kontenerze znajdujà si´ po dwa wydzielone boksy, w których mogà byç
aran˝owane pomieszczenia o ró˝nej funkcji, np. pokój dzienny, sypialnia, kuch-
nia, ∏azienka, pralnia, warsztat mechaniczny, warsztat elektryczny itd.
Pomieszczenia te wyposa˝ane sà w typowe, w∏aÊciwe dla ich funkcji meble,
instalacje oraz urzàdzenia elektryczne; posiadajà pe∏ne wykoƒczenie w zakresie
budowlanym, a wi´c tynki (Êciany pomalowane lub pokryte tapetà) i boazerie,
stolark´ okiennà i drzwiowà, wykoƒczone pod∏ogi etc. Instalacje i urzàdzenia
elektryczne sà sprawne, a na zewnàtrz ka˝dego pomieszczenia znajduje si´
skrzynka elektryczna z bezpiecznikami. W pomieszczeniach w ró˝ny sposób
inicjowany jest po˝ar, a zadaniem grupy dochodzeniowej uczestniczàcej 
w szkoleniu jest:

- rozpoznanie wst´pne zdarzenia na podstawie analizy raportów policji 
i stra˝y po˝arnej,

- przes∏uchanie Êwiadków zdarzenia w tym równie˝ stra˝aków, którzy
pierwsi przystàpili do dzia∏aƒ ratowniczo-gaÊniczych,

- rozpoznanie zagro˝eƒ wyst´pujàcych na pogorzelisku i dobór w∏aÊciwych
Êrodków ochrony osobistej,

- odtworzenie kierunków rozwoju po˝aru i ustalenie miejsca êród∏a po˝aru,
- ustalenie przyczyny po˝aru,
- zabezpieczenie niezb´dnych dla dalszego post´powania dowodów 

rzeczowych,
- sporzàdzenie dokumentacji fotograficznej, niezb´dnych szkiców oraz

rysunków,
- sporzàdzenie raportu koƒcowego z przeprowadzonego dochodzenia.

Przed po˝arem stan pomieszczenia oraz jego wyposa˝enie sà udokumentowa-
ne na materiale filmowym. Równie˝ mechanizm powstania po˝aru, a nast´pnie
jego rozwój i przebieg dzia∏aƒ gaÊniczych sà zarejestrowane. Ka˝da grupa docho-
dzeniowa po sporzàdzeniu raportu na forum ogólnym prezentuje i szczegó∏owo
omawia wyniki prac. Na zakoƒczenie wystàpienia grupy instruktor prowadzàcy
zaj´cia pokazuje film, który przedstawia stan pomieszczenia przed po˝arem, miej-
sce êród∏a po˝aru oraz mechanizm jego powstania. Zaj´cia praktyczne koƒczà si´
dyskusjà, analizà b∏´dów w przeprowadzonym dochodzeniu i wnioskami.
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Trzytygodniowe szkolenie specjalistyczne koƒczy si´ egzaminem i wyda-
niem dyplomów potwierdzajàcych zdobycie kwalifikacji w zakresie ustalania
przyczyn powstawania po˝arów.  Od tej chwili funkcjonariusze stra˝y po˝arnej i
policji uczestniczàcy w szkoleniu mogà realizowaç zadania z zakresu ustalania
przyczyn powstawania po˝arów w swoich macierzystych rejonach. W kolejnych
latach zobowiàzani sà do przesy∏ania raportów dochodzeniowych oraz do
uczestniczenia ka˝dego roku w spotkaniach szkoleniowych, których celem jest
aktualizacja wiedzy, doskonalenie umiej´tnoÊci oraz wymiana doÊwiadczeƒ.

W ostatnich okresie w Rescue Service College w Revinge uruchomiono kurs
podstawowy z zakresu ustalania przyczyn powstawania po˝arów pod nazwà
Fire Investigations Basic Course. Kurs trwa pi´ç dni, podczas których realizo-
wane sà zaj´cia w nast´pujàcych blokach tematycznych:

- Rozwój po˝aru i analiza pogorzeliska (Fire development and interpreting
the scene of a fire) 

- Ârodki i urzàdzenia stosowane do podpaleƒ (Incendiaries) 
- Podstawy prawne dochodzeƒ popo˝arowych (Legal matters in a fire

investigation) 
- Post´powanie w sprawach o po˝ary (The legal process)
- Dokumentowanie pogorzeliska (Documentation in a fire investigation).
Kurs przeznaczony jest dla ekspertów wyznaczonych do prowadzenia czyn-

noÊci w zakresie ustalania przyczyn powstawania po˝arów. Szczegó∏y dotyczà-
ce kursu dost´pne sà na stronie internetowej Rescue Service College w Revinge:
http://www.raddningsverket.se/templates/SRSA_Page____21067.aspx.

III. Polska

W Polsce specjalistyczne szkolenia z zakresu ustalania przyczyn powstawa-
nia po˝arów sà obecnie dost´pne w Szkole Aspirantów Paƒstwowej Stra˝y
Po˝arnej w Poznaniu (SA PSP). Pi´ciodniowy kurs z zakresu wst´pnego ustala-
nia przyczyn powstawania po˝arów zosta∏ przygotowany w roku 2007 przy
wspó∏pracy ze specjalistami z Northumberland Fire and Rescue Service 
w Wielkiej Brytanii.

Geneza kursu
Problemy w zakresie organizacji dochodzeƒ popo˝arowych oraz wysoki

odsetek przyczyn po˝arów w grupie podpaleƒ (tab. 4, rys. 1) by∏y g∏ównymi
czynnikami, które przyczyni∏y si´ do zapoczàtkowania w SA PSP w Poznaniu
szkoleƒ specjalistycznych dla osób wykonujàcych czynnoÊci w zakresie ustala-
nia okolicznoÊci powstania i rozprzestrzeniania si´ po˝arów. Zanim jednak 
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przeprowadzono pierwsze szkolenie, zrealizowano szereg przedsi´wzi´ç, dzi´ki
którym by∏o mo˝liwe:

- opracowano programu kursu specjalistycznego,
- wytypowano grup´ specjalistów do przeprowadzenia zaj´ç,
- przygotowano obiekty do çwiczeƒ praktycznych (obiekty kontenerowe

oraz pojazdy). 

Do najwa˝niejszych przedsi´wzi´ç poprzedzajàcych pierwszy kurs z docho-
dzeƒ popo˝arowych mo˝na zaliczyç:

- konferencje „Badanie przyczyn powstawania po˝arów” organizowane 
w cyklu dwuletnim od 2003 roku (2003, 2005, 2007),

- wyjazdy studialne do Wielkiej Brytanii i Szwecji, których celem by∏o roz-
poznanie organizacji dochodzeƒ popo˝arowych oraz systemu przygoto-
wania bieg∏ych/ekspertów,

- nawiàzanie wspó∏pracy z komendà stra˝y po˝arnej w Morpeth, hrabstwo
Northumberland, w której strukturze funkcjonuje grupa specjalistyczna
przeznaczona do walki z problemem podpaleƒ (Arson Task Force12).

Tabela 4. G∏ówne przyczyny po˝arów w Polsce w latach 1998–200713.

12 Grupa Arson Task Force funkcjonuje w ramach Community Safety Academy za∏o˝onej przy
komendzie stra˝y po˝arnej hrabstwa Northumberland. 

13 èród∏o: Biuletyn Informacyjny KG PSP za lata 1998 – 2007.
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Rys. 1. G∏ówne przyczyny po˝arów w Polsce w latach 1998-2007.

Kolejnym wa˝nym etapem by∏o zainteresowanie komendantów wojewódz-
kich Policji i PSP oraz dyrektora najwi´kszego towarzystwa ubezpieczeniowego
PZU SA na terenie Wielkopolski problemami wyst´pujàcymi w dochodzeniach
popo˝arowych. Dzi´ki ich zaanga˝owaniu dosz∏o do podpisania listu intencyj-
nego, który zak∏ada∏ rozpocz´cie na terenie Wielkopolski dobrowolnej, opartej
na partnerstwie, wspó∏pracy tych instytucji w celu podniesienia standardu
dochodzeƒ popo˝arowych. Sygnatariuszami listu intencyjnego podpisanego 
19 marca 2007 roku w Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu zostali:

- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu,
- Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu,
- PZU SA Oddzia∏ w Poznaniu,
- SITP Oddzia∏ w Poznaniu,
- Szko∏a Aspirantów PSP w Poznaniu.

W podpisanym liÊcie intencyjnym strony oÊwiadczy∏y, ˝e:
- rozpoczynajà wspó∏prac´ w celu udoskonalenia systemu prowadzenia

dochodzeƒ w sprawach o po˝ary w Wielkopolsce,
- b´dà organizowaç wspólne przedsi´wzi´cia szkoleniowe (warsztaty, kon-

ferencje), wydawnicze (publikacje ksià˝kowe, ulotki) i popularyzatorskie
w celu optymalizacji czynnoÊci dochodzeniowych w sprawach o po˝ary 
i doskonalenia metod ustalania przyczyn powstawania po˝arów,

- punktem docelowym wspó∏pracy mi´dzy instytucjami mo˝e byç, ale nie
musi, powo∏anie wspólnej jednostki do walki z podpaleniami na terenie
Wielkopolski,
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- strony przedsi´wezmà wszelkie prawne i faktyczne dzia∏ania w celu
wprowadzenia w ˝ycie postanowieƒ zawartych w liÊcie intencyjnym oraz
powo∏ajà osoby koordynujàce bie˝àcà ich realizacj´,

- list intencyjny jest wyrazem woli podj´cia wspó∏pracy i nie tworzy ˝ad-
nych zobowiàzaƒ do zawiàzania partnerstwa, mo˝e natomiast stanowiç
wsparcie w procesie ubiegania si´ o dofinansowanie ze Êrodków unijnych
lub lokalnych.

List intencyjny otworzy∏ furtk´ do organizacji pierwszego w Polsce kursu 
z dochodzeƒ popo˝arowych. Ka˝da ze stron uruchomi∏a bowiem wewn´trzne
dzia∏ania, które pozwoli∏y m.in. wytypowaç grup´ policjantów, stra˝aków 
i likwidatorów szkód z PZU SA do udzia∏u w szkoleniu oraz pozyskaç Êrodki
finansowe na organizacj´ kursu. Szko∏a Aspirantów PSP w Poznaniu zobowià-
za∏a si´ do zorganizowania i przeprowadzenia kursu.

Kurs z zakresu wst´pnego ustalania przyczyn po˝arów - „FIC”

W dniach 3-7 wrzeÊnia 2007 roku, po blisko dwuletnich przygotowaniach
organizacyjnych, przeszkolono w Poznaniu pierwszà grup´ funkcjonariuszy
policji, stra˝y po˝arnej i przedstawicieli towarzystwa ubezpieczeniowego PZU
SA z terenu województwa wielkopolskiego. W pierwszym kursie wzi´∏o udzia∏
23 przedstawicieli z KW PSP i KWP w Poznaniu, KM PSP i KMP w Poznaniu,
KM PSP i KMP w Pile, KM PSP i KMP w Lesznie, KM PSP i KMP w Kaliszu,
KM PSP i KMP w Koninie, PZU SA Oddzia∏y w Poznaniu, Pile, Lesznie,
Kaliszu i Koninie oraz przedstawiciele szkó∏: Szko∏y Policji w Pile, CS PSP 
w Cz´stochowie i SA PSP w Poznaniu.

Program kursu zosta∏ przygotowany przez zespó∏ polsko-angielski pod kie-
runkiem Piotra Guzewskiego i Dave’a Myersa. Warto w tym miejscu wspo-
mnieç, ˝e Dave Myers jest szefem Arson Task Force14 w hrabstwie
Northumberland w Wielkiej Brytanii, w którym od po∏owy lat dziewi´çdziesià-
tych ubieg∏ego stulecia realizowany jest rzàdowy program walki z przest´pczo-
Êcià na tle podpaleƒ. Podstawà, na której oparto program kursu, jest metodyka
przeprowadzania ogl´dzin pogorzeliska oraz metodyka szkolenia ekspertów
wed∏ug wzorców obowiàzujàcych w Wielkiej Brytanii. W ten sposób przygoto-
wany program odpowiada wspó∏czesnym rozwiàzaniom w organizacji docho-
dzeƒ popo˝arowych w wiodàcych w tym zakresie paƒstwach. Szczególny nacisk
po∏o˝ono na kszta∏towanie partnerskiego podejÊcia w dochodzeniach popo˝aro-
wych. Z tego wzgl´du w za∏o˝eniach programowych kursu przewidziano prac´
uczestników w kilkuosobowych, mieszanych grupach (stra˝acy, policjanci,
przedstawiciele towarzystw ubezpieczeniowych). Taka organizacja zaj´ç ma

14 Arson Task Force - wydzia∏ Community Safety Academy funkcjonujàcej w strukturze Fire and
Rescue Service HQ w hrabstwie Northumberland.
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zapewniç wzajemne poznanie kompetencji oraz zrozumienie oczekiwaƒ partne-
rów. Koƒcowy efekt to sprawniejsze ustalanie przyczyn powstawania po˝arów.

W przygotowaniu i przeprowadzeniu kursu FIC uczestniczy∏y nast´pujàce
instytucje:

- Northumberland Fire and Rescue Service,
- Northumbria Police,
- Szko∏a Aspirantów PSP w Poznaniu, 
- Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu, 
- Komenda Wojewódzka PSP w Poznaniu, 
- Stowarzyszenie In˝ynierów i Techników Po˝arnictwa Oddzia∏ w Poznaniu, 
- Towarzystwo Ubezpieczeniowe PZU S.A. Oddzia∏ w Poznaniu,
- Centrum Szkolenia Motoryzacji w Poznaniu,
- Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Wojewódzkiej we Wroc∏awiu.
Kurs obejmuje 50 godzin zaj´ç teoretycznych i praktycznych realizowanych

w ró˝norodnych formach, takich jak: wyk∏ady, çwiczenia laboratoryjne, omó-
wienia przypadków (case study), analiz´ materia∏ów operacyjnych (zdj´ç), prak-
tyczne ogl´dziny spalonych obiektów, badanie dowodów in situ, sporzàdzanie
dokumentacji poogl´dzinowej. W tabeli 5 przedstawiono program kursu.

Podczas zaj´ç teoretycznych omówiono zagadnienia dotyczàce:
- organizacji dochodzeƒ popo˝arowych w Wielkiej Brytanii,
- roli partnerskiego podejÊcia w ustalaniu przyczyn po˝arów,
- fizykochemii spalania,
- organizacji pracy na pogorzelisku,
- bezpieczeƒstwa prac podczas ogl´dzin pogorzeliska,
- potencjalnych êróde∏ po˝aru,
- analizy Êladów rozwoju po˝aru,
- analizy materia∏u poglàdowego,
- sporzàdzenia dokumentacji z ogl´dzin miejsca po˝aru,
- opracowania wst´pnej notatki nt. przyczyny po˝aru.

Tabela 5. Program kursu z dochodzeƒ popo˝arowych.

Lp. Temat  
Dzieƒ 1 

1.1 Wprowadzenie do dochodzeƒ popo˝arowych  
1.2 Organizacja dochodzeƒ popo˝arowych w Wielkiej Brytanii i hrabstwie 

Northumberland  
1.3 Miejsce po˝aru jako miejsce przest´pstwa – zasady prowadzenia dochodzeƒ 

w sprawach o po˝ary  
1.4 Zjawisko po˝aru – çwiczenia laboratoryjne – cz. 1  
1.5 Zjawisko po˝aru – çwiczenia laboratoryjne – cz. 2  
1.6 Analiza Êladów po˝arowych – analiza szk∏a  
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1.7 Organizacja dochodzeƒ popo˝arowych – cz. 1  
1.8 Organizacja dochodzeƒ popo˝arowych – cz. 2  
1.9 Organizacja dochodzeƒ popo˝arowych – cz. 3  
1.10 Podsumowanie  
Dzieƒ 2 
2.1 Znaczenie partnerskiego podejÊcia w dochodzeniach popo˝arowych  
2.2 Organizacja pracy na pogorzelisku – zarzàdzanie  
2.3 Miniwarsztaty – wykorzystanie analizy zdj´ç w procesie ustalania przyczyny

po˝aru – cz. 1  
2.4 Miniwarsztaty – wykorzystanie analizy zdj´ç w procesie ustalania przyczyny

po˝aru – cz. 2  
2.5 Miniwarsztaty – wykorzystanie analizy zdj´ç w procesie ustalania przyczyny

po˝aru – cz. 3  
2.6 ElektrycznoÊç jako przyczyna po˝aru  
2.7 Inne êród∏a zapalenia  
2.8 Wyst´powanie w charakterze Êwiadka. Sporzàdzanie opinii popo˝arowej  
2.9 Przesàdy i mity w dochodzeniach popo˝arowych  
2.10 Podsumowanie 
Dzieƒ 3 
3.1 Potencjalne êród∏a po˝arów w samochodach (systemy paliwowe, elektryczne itp.) 
3.2 Po˝ary samochodów – uwagi praktyczne  
3.3 Po˝ary samochodów – studium przypadku  
3.4 Przyk∏ady wybranych dochodzeƒ popo˝arowych  
3.5 Dochodzenia popo˝arowe – çwiczenia praktyczne. Wprowadzenie do çwiczeƒ 
3.6 Po˝ary samochodów – ustalanie przyczyny po˝aru w samochodzie. 

åwiczenia praktyczne w grupach (poligon szkolny)  
3.7 Opracowywanie dokumentacji z przeprowadzonego dochodzenia po po˝arze

samochodu – praca w grupach  
Dzieƒ 4 
4.1 Po˝ary wewn´trzne – ustalanie przyczyny po˝aru w pomieszczeniu. 

åwiczenia praktyczne w grupach (poligon szkolny)  
4.2 Popo˝arowa rekonstrukcja miejsca zdarzenia. 

åwiczenia praktyczne w grupach (poligon szkolny)  
4.3 Sporzàdzanie dokumentacji z przeprowadzonego dochodzenia po po˝arze.

Praca w grupach  
Dzieƒ 5
5.1 Pisemny sprawdzian wiedzy (test zaliczeniowy)   
5.2 Prezentacja wyników przeprowadzonych dochodzeƒ przez poszczególne grupy.

Dyskusja  
5.3 Prezentacja i omówienie rzeczywistego przebiegu po˝arów pomieszczeƒ 

i pojazdów przez prowadzàcych çwiczenia praktyczne  
5.4 Ocena kursu przez uczestników  
5.5 Zakoƒczenie kursu. Rozdanie zaÊwiadczeƒ 
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Zaj´cia praktyczne polegajà na przeprowadzeniu w∏asnych ogl´dzin spalone-
go pojazdu oraz pomieszczenia w przystosowanych obiektach kontenerowych.
Podczas ogl´dzin zadaniem çwiczàcej grupy jest w∏aÊciwe zabezpieczenie miej-
sca po˝aru, rozpoznanie zagro˝eƒ i zastosowanie Êrodków ochrony osobistej,
ustalenie kierunków rozwoju po˝aru, wskazanie i udokumentowanie miejsca
êród∏a po˝aru oraz ujawnionej przyczyny po˝aru, zabezpieczenie dowodów rze-
czowych i Êladów, okreÊlenie zakresu badaƒ zabezpieczonych dowodów.
Przeprowadzone ogl´dziny stanowià podstaw´ do sporzàdzenia opinii na temat
przyczyny po˝aru. 

Program kursu obejmuje równie˝ zapoznanie z podstawami popo˝arowej
rekonstrukcji miejsca zdarzenia15, która powszechnie stosowana jest w USA
oraz Wielkiej Brytanii.

Pierwszy kurs z dochodzeƒ popo˝arowych w Polsce zosta∏ wysoko oceniony
przez obserwatorów, w których gronie byli przedstawiciele Komendanta
G∏ównego Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, towarzystwa
ubezpieczeniowego PZU SA w Poznaniu. Równie˝ partnerzy z Wielkiej
Brytanii pozytywnie ocenili przebieg kursu stwierdzajàc w specjalnym raporcie
przes∏anym do Brukseli16, ˝e SA PSP w Poznaniu jest w∏aÊciwie przygotowana
do realizacji tego typu szkoleƒ specjalistycznych.

IV.  Inne formy szkolenia i doskonalenia umiej´tnoÊci i wiedzy

Kolejne mo˝liwoÊci poszerzenia wiedzy specjalistycznej oraz doskonalenia
to udzia∏ w warsztatach i konferencjach organizowanych w tematyce dochodzeƒ
popo˝arowych. W tym zakresie w ostatnich latach zorganizowano konferencje
w Wielkiej Brytanii, Polsce oraz we W∏oszech. Niektóre z tych przedsi´wzi´ç
by∏y realizowane w ramach projektów finansowanych przez Uni´ Europejskà.

Wykaz konferencji, które mia∏y miejsce w Europie w ostatnich latach:
- I Mi´dzynarodowa Konferencja „Badanie przyczyn powstawania po˝a-

rów - Research into the causes of fire”, 11-12 grudnia 2003 r., Poznaƒ,
- International Symposium on Fire Investigation, 28-30 czerwca 2004,

Moreton-in-Marsh, Wielka Brytania17,

15 „Popo˝arowa rekonstrukcja miejsca zdarzenia to proces odtworzenia podczas analizy popo˝a-
rowej stanu fizycznego miejsca zdarzenia poprzez usuni´cie zgliszczy i przywrócenie na pier-
wotne miejsce kluczowych elementów” – wg definicji zawartej w: Praca zbiorowa, NFPA 921:
The Guide for Fire and Explosion Investigations, NFPA, Quincy, MA, 2001, s. 7.

16 Report by Northumberland Fire and Rescue Service on the Fire Investigation Workshop held 
at the Fire Service College of the State Fire Service in Poznaƒ, Poland 3/09/07- 7/09/07.

17 P. Guzewski, Mi´dzynarodowe Sympozjum w Moreton-in-Marsh, Magazyn w Akcji 2004, 
nr 5, s. 48-55.
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- II Mi´dzynarodowa Konferencja „Badanie przyczyn powstawania po˝a-
rów - Research into the causes of fire”, 29-30 wrzeÊnia 2005 r., Poznaƒ18,

- III Mi´dzynarodowa Konferencja „Badanie przyczyn powstawania po˝a-
rów - Research into the causes of fire”, 29-30 listopada 2007 r., Poznaƒ19,

- I International Conference on “Investigating the causes of fire”, 26 luty,
2008 r., Rzym, W∏ochy20,

- International Conference on “Fire Crime in Europe”, 15-16 wrzeÊnia 2008
r., Newcastle, Wielka Brytania21.

Z ciekawszych cyklicznych konferencji organizowanych poza Europà warto
wymieniç dwie presti˝owe konferencje o zasi´gu mi´dzynarodowym, które
odbywajà si´ w Stanach Zjednoczonych Ameryki:

- International Conference on “Fire and Materials” San Francisco, USA22

- International Symposium on “Fire Investigation Science and Technology,
Sarasota, Cincinnati, USA23.

Monotematyczne konferencje poÊwi´cone dochodzeniom popo˝arowym
organizowane sà na Êwiecie jedynie w kilku miejscach. Poznaƒskie konferencje
nale˝à do jednych z pierwszych. Konferencja Mi´dzynarodowa „Badanie przy-
czyn powstawania po˝arów – Research into the causes of fire” w roku 2003 by∏a
pierwszà z zakresu dochodzeƒ popo˝arowych zorganizowanà na starym konty-
nencie.

Programy zrealizowane w ramach projektów unijnych:
- warsztaty pt.: „Fire investigation methods and lessons learned from fires

and other relevant incidents”, 16-19 czerwca 2005, Revinge 2005,
Szwecja24, 

- projekt pt.: „European Exchange of Best Practice In Arson Investigation
and Prevention” (Europejska wymiana najlepszych praktyk w dochodze-
niach popo˝arowych oraz zapobieganiu podpaleniom) zrealizowany przez

18 P. Guzewski, Badanie przyczyn powstawania po˝arów – Mi´dzynarodowa konferencja w
Poznaniu, Ochrona Przeciwpo˝arowa 2005, nr 4, s. 52-53.

19 P. Guzewski, Wi´cej zrozumienia – Konferencja: Badanie przyczyn powstawania po˝arów
2007, Przeglàd Po˝arniczy 2007, nr 12, s. 22-23.

20 P. Guzewski, Dochodzenia popo˝arowe we W∏oszech - I Mi´dzynarodowa Konferencja
Investigating the causes of  fire, Przeglàd Po˝arniczy  2008, nr 5, s. 20-21.

21 P. Guzewski, Przest´pstwa po˝arowe w Europie – Konferencja w Newcastle, Przeglàd
Po˝arniczy 2008, nr 11, s. 36-37.

22 P. Guzewski, Âwiatowi eksperci w s∏onecznej Kalifornii, Przeglàd Po˝arniczy 2009, nr 4, 
s. 22-24; http://www.intercomm.dial.pipex.com/html/events/fm09a.htm

23 http://www.isficonference.com/
24 “Fire investigation methods and lessons learned from fires and other relevant incidents”, 

16-19 June 2005, Revinge 2005.
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Komend´ Stra˝y Po˝arnej Hrabstwa Northumberland (NFRS) w Wielkiej
Brytanii przy wspó∏udziale Komendy Policji Hrabstwa Northumberland
(NP) oraz Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Prefektury
Policji we Francji (LCPP).25 26

„European Exchange of Best Practice In Arson Investigation and Prevention”
Projekt, którego autorem jest Dave Myers, szef wydzia∏u Arson Task Force

przy NFRS, realizowany by∏ od stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2008 roku.
Partnerami w tym projekcie byli Komenda Policji Hrabstwa Northumberland
(NP) oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Prefektury Policji we
Francji (LCPP). G∏ównym celem projektu by∏o zacieÊnienie wspó∏pracy pomi´-
dzy instytucjami wykonujàcymi zadania w zwiàzku z ustalaniem przyczyn po˝a-
rów oraz ujawnieniem sprawców po˝arów w paƒstwach cz∏onkowskich UE.
Dzi´ki wspó∏pracy, wymianie doÊwiadczeƒ i najlepszych, sprawdzonych prak-
tyk mo˝liwe b´dzie ograniczenie przest´pczoÊci z wykorzystaniem ognia 
w ca∏ej Europie. W ramach projektu zrealizowano nast´pujàce zadania:

1) rozwini´to sieç kontaktów pomi´dzy instytucjami i ekspertami zaanga˝o-
wanymi w dochodzenia popo˝arowe oraz zapobieganie po˝arom na tle
podpaleƒ,

2) przeprowadzono badania ankietowe w 33 paƒstwach europejskich, w tym
równie˝ w Polsce,

3) zbudowano baz´ danych nt. dobrych praktyk stosowanych podczas
dochodzeƒ w sprawach o podpalenia, w paƒstwach UE,

4) zbudowano baz´ danych o ekspertach ch´tnych do wymiany doÊwiadczeƒ
i umiej´tnoÊci,

5) opracowano i wdro˝ono program szkolenia podstawowego w zakresie
ustalania przyczyn po˝arów, który rekomendowany jest do stosowania we
wszystkich paƒstwach UE,

6) zorganizowano dwudniowà konferencj´ „Fire Crime in Europe”, podczas
której podsumowano efekty projektu.

W czasie konferencji „Fire Crime in Europe” zorganizowano trzy sesje
warsztatowe. Pierwszà sesj´ zatytu∏owanà „Psychospo∏eczne podejÊcie do zapo-
biegania problemowi podpaleƒ” prowadzili organizatorzy konferencji i ca∏ego
projektu. Podczas warsztatów dzielili si´ swoimi osiàgni´ciami w walce z pro-
blemem podpaleƒ w hrabstwie Northumberland. Warto w tym miejscu zauwa-
˝yç, ˝e program walki z problemem podpaleƒ zosta∏ uruchomiony w roku 2003,
a w roku 2007 odnotowano ju˝ 40% spadek iloÊci po˝arów spowodowanych

25 P. Guzewski, Przest´pstwa po˝arowe w Europie – Konferencja w Newcastle, Przeglàd
Po˝arniczy 2008, nr 11, s. 36-37.

26 R. Stacey, European Exchange of Best Practise In Arson Investigation and Prevention Project
– Tackling Fire Crime In Europe, Aninice 2008, nr 2, s. 41-49.
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celowym dzia∏aniem cz∏owieka. To wielki sukces stra˝aków i policjantów 
hrabstwa Northumberland oraz Akademii Bezpieczeƒstwa Spo∏ecznego
(Community Safety Academy - CSA), w ramach której dzia∏a wydzia∏ ds. walki
z problemem podpaleƒ (ATF). Analiza finansowa przedsi´wzi´cia wykaza∏a, 
˝e koszty ponoszone obecnie na utrzymanie CSA sà wielokrotnie ni˝sze ni˝ straty,
które spowodowa∏yby podpalenia, którym uda∏o si´ dzi´ki programowi zapobiec.

Drugà sesj´ warsztatowà prowadzili naukowcy z Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Prefektury Policji we Francji (LCPP). Tytu∏ warsztatów to
„Komputerowe modelowanie rozwoju po˝arów”. Celem warsztatów by∏o poka-
zanie mo˝liwoÊci wykorzystania oprogramowania informatycznego do analizy
rozwoju po˝aru pod kàtem badaƒ ich przyczyn. Podczas warsztatów uczestnicy
mogli w oparciu o przygotowany przyk∏adowy po˝ar osobiÊcie poznaç zasady
pracy i sposób wykorzystania modeli w odtwarzaniu przebiegu po˝aru i docho-
dzeniu do jego êród∏a i przyczyny.

Trzecià sesj´ warsztatowà prowadzi∏a strona polska, którà reprezentowa∏a
Szko∏a Aspirantów PSP w Poznaniu oraz Komenda Wojewódzka PSP 
w Poznaniu. Tytu∏ polskich warsztatów to: „Dochodzenia popo˝arowe – w poszu-
kiwaniu europejskich najlepszych praktyk”. Celem warsztatów by∏o udzielenie
odpowiedzi na pytanie: „Czy jest mo˝liwe zorganizowanie modelu organizacji
dochodzeƒ popo˝arowych, który móg∏by byç zaakceptowany przez paƒstwa
Unii Europejskiej”. SzeÊç mi´dzynarodowych grup pracujàcych podczas warsz-
tatów dosz∏o do jednego wniosku: „Jest mo˝liwe wprowadzenie modelowego
rozwiàzania w zakresie dochodzeƒ popo˝arowych we wszystkich paƒstwach
Unii Europejskiej. Model ten powinien byç oparty na Êcis∏ej i skoordynowanej
wspó∏pracy podmiotów odgrywajàcych najwa˝niejszà rol´ w sprawach po˝aro-
wych, a wi´c s∏u˝b policji i stra˝y po˝arnej. Ponadto s∏u˝by te powinny mieç do
dyspozycji natychmiastowà pomoc ze strony laboratoriów naukowo-badaw-
czych oraz powinny ÊciÊle korzystaç z pomocy ubezpieczycieli obiektów, któ-
rych wiedza mo˝e pomóc powiàzaç przyczyn´ po˝aru z jego sprawcà.” Jak mo˝-
na zauwa˝yç, organizacja dochodzeƒ popo˝arowych w paƒstwach, które majà
najwi´cej doÊwiadczeƒ w tym zakresie, a wi´c w Wielkiej Brytanii i Szwecji,
oparta jest w∏aÊnie na formalnej wspó∏pracy policji i stra˝y po˝arnej.
Opracowane procedury post´powania podczas ustalania przyczyn po˝arów
oparte sà na Êcis∏ej wspó∏pracy tych podmiotów.

Warsztaty z dochodzeƒ popo˝arowych „FIW”
W Szkole Aspirantów PSP w Poznaniu od roku 2008 organizowane sà mono-

tematyczne warsztaty poÊwi´cone wybranym zagadnieniom z dochodzeƒ popo-
˝arowych i ustalania przyczyn powstawania po˝arów. G∏ównym celem organi-
zacji warsztatów jest skupienie grona osób zajmujàcych si´ ustalaniem przyczyn
powstawania po˝arów, które zainteresowane sà poszerzaniem wiedzy oraz
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wymianà doÊwiadczeƒ zdobytych podczas w∏asnej praktyki. Spotkania 
to równie˝ okazja do wymiany materia∏ów specjalistycznych, które sà w indywi-
dualnych zbiorach uczestników warsztatów. Przy braku krajowej literatury 
specjalistycznej z tego zakresu taka forma propagowania wiedzy jest niezwykle
cenna. 

FIW 01/2008
Pierwsze spotkanie warsztatowe (FIW 01/2008) pod has∏em „Wymieniamy

si´ doÊwiadczeniami” mia∏o miejsce 19 kwietnia 2008 r. w Szkole Aspirantów
PSP w Poznaniu. W spotkaniu wzi´∏o udzia∏u 15 uczestników reprezentujàcych
jednostki organizacyjne PSP, szko∏y PSP, a tak˝e podmioty prywatne. Cz´Êç 
z uczestników na co dzieƒ pe∏ni obowiàzki bieg∏ych przy sàdach okr´gowych,
gdzie opiniujà sprawy dotyczàce po˝arów. Jednodniowe spotkanie odby∏o si´
zgodnie z planem w godzinach od 10:00 do 17:00. Dla uczestników przygotowa-
no cenne materia∏y szkoleniowe, wÊród których by∏ równie˝ zestaw p∏yt DVD 
z pierwszego praktycznego kursu z zakresu wst´pnego ustalania przyczyn po˝a-
rów przeprowadzony w SA PSP w Poznaniu przy wspó∏udziale specjalistów 
z Arson Task Force z Wielkiej Brytanii (3-7 wrzeÊnia 2007 r.).

Podczas warsztatów omówione zosta∏y przypadki po˝arów, z którymi uczest-
nicy spotkali si´ podczas swojej praktyki eksperckiej oraz problemy wyst´pujà-
ce w pracy bieg∏ych i ekspertów.

Pierwsze spotkanie zosta∏o dobrze przyj´te przez uczestników i wszyscy
zadeklarowali ch´ç uczestniczenia w kolejnych. Wst´pnie ustalono, ˝e warsztaty
b´dà odbywa∏y si´ dwa razy w roku i poÊwi´cone b´dà praktycznym aspektom
zwiàzanym z ustalaniem przyczyn powstawania po˝arów. Ustalono, ˝e ka˝de
kolejne spotkanie b´dzie poÊwi´cone konkretnemu zagadnieniu oraz na ka˝dym
spotkaniu b´dà prezentowane szczególne przypadki ogl´dzin przeprowadzo-
nych przez uczestników.

FIW 02/2008
Drugie spotkanie warsztatowe (FIW 02/2008) odby∏o si´ w dniach 21-22

listopada 2008 r. równie˝ w SA PSP w Poznaniu. Tym razem tematykà spotka-
nia by∏y przyczyny po˝arów w pojazdach mechanicznych. Wspó∏organizatorem
warsztatów by∏o Centrum Szkolenia Motoryzacji w Poznaniu. Zaj´cia z zakresu
budowy uk∏adów elektronicznych i budowy uk∏adów paliwowych pojazdów
oraz potencjalnych miejsc, w których odnotowano po˝ary, omówi∏ pionier pol-
skiej mechatroniki pojazdowej i za∏o˝yciel Akademii Mechatroniki Pojazdowej
w Poznaniu p. Ryszard K´dzia. Na zaj´ciach zaprezentowano przyk∏adowe pod-
zespo∏y, które przyczyni∏y si´ do powstania po˝aru lub by∏y bliskie do jego
doprowadzenia. Szczegó∏owo omówiono mechanizmy, które w zademonstrowa-
nych przypadkach doprowadzi∏y do krytycznego zdarzenia: awarii i po˝aru.
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Zaj´cia z zakresu znakowania pojazdów oraz elementów i podzespo∏ów 
w pojeêdzie przeprowadzi∏ zaproszony na spotkanie ekspert z Centralnego
Laboratorium Kryminalistycznego Komendy G∏ównej Policji w Warszawie 
p. Piotr Trojanowski.

Zgodnie z przyj´tymi za∏o˝eniami uczestnicy warsztatów w ramach prezen-
tacji szczególnych przypadków omawiali sposób i drog´ dojÊcia do przyczyn
po˝arów, w których wyst´powali jako biegli/eksperci. Prezentowali swoje w∏a-
sne doÊwiadczenia na polu dochodzeƒ popo˝arowych, osiàgni´cia, a czasami
pora˝ki. Szczegó∏owy program warsztatów zamieszczono w tabeli nr 6.

W spotkaniu wzi´∏o udzia∏ 15 osób reprezentujàcych bieg∏ych z list sàdów
okr´gowych, ekspertów prywatnych oraz z jednostek organizacyjnych
Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej. Dla uczestników przygotowano wiele ciekawych
materia∏ów dotyczàcych budowy pojazdów oraz prezentujàcych przyczyny 
i rozwój po˝arów we wspó∏czesnych konstrukcjach samochodów osobowych.

Podczas spotkania poruszono zagadnienia dotyczàce ogólnej budowy pojaz-
dów osobowych, znakowania pojazdów, potencjalnych miejsc powstawania
po˝arów, rozwoju po˝aru w pojazdach osobowych, znakowania pojazdów (VIN
oraz inne), bezpieczeƒstwa podczas prowadzenia ogl´dzin oraz podr´cznego
wyposa˝enia bieg∏ego. Z uwagi na ograniczony czas spotkania wiele zagadnieƒ
zosta∏o omówionych w zarysie. Z pewnoÊcià przyda∏oby si´ rozwinàç je na
kolejnych spotkaniach. Szczególnà uwag´ zwrócono na bezpieczeƒstwo,
koniecznoÊç w∏aÊciwego przygotowania si´ do ogl´dzin pojazdu oraz znaczenie
ogl´dzin przeprowadzonych bezpoÊrednio po po˝arze na miejscu zdarzenia.

Tabela 6. Program warsztatów FIW 02/2008.

Lp.     Temat                                                          Prowadzàcy  

Dzieƒ 1 –  21.11.2008 (piàtek)  

1 

2

3

4

Otwarcie warsztatów – wprowadzenie.

Budowa instalacji paliwowych i elektrycz-
nych w pojazdach mechanicznych – poten-
cjalne miejsca po˝arów.  

Specyficzne zagro˝enia w konstrukcjach
wspó∏czesnych pojazdów.

Charakterystyczne oznaczenia identyfiku-
jàce pojazdy oraz podzespo∏y. 

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu

Ryszard K´dzia – Centrum
Szkolenia Motoryzacji 
w Poznaniu

Ryszard K´dzia – Centrum
Szkolenia Motoryzacji w
Poznaniu

Piotr Trojanowski 
– Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne 
w Warszawie
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Dzieƒ 2 –  22.11.2008 (sobota)  

5

6

7

Prezentacja podr´cznej skrzynki narz´dzio-
wej bieg∏ego z zakresu ustalania przyczyn
powstawania po˝arów.  

Omówienie szczególnych przypadków
po˝arów w pojazdach mechanicznych.  

Prezentacja nowej strony www z docho-
dzeniami popo˝arowymi. 

Tomasz Sawicki – bieg∏y 
z listy sàdu okr´gowego
Tomasz WiÊniewski – SA PSP
w Poznaniu

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu, 
Tomasz WiÊniewski – SA PSP
w Poznaniu,
Tomasz Sawicki – bieg∏y 
z listy sàdu okr´gowego
Marek Bukato – bieg∏y z listy
sàdu okr´gowego

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu

1 

2

3

4

5

6

7

Omówienie szczególnych przypadków
po˝arów w pojazdach mechanicznych.

Film pt. „Po˝ary samochodów”, cz.1 –
prod. niemiecka (HUK, Krajowy Urzàd
Kryminalny Hessi, Komenda Policji we
Frankfurcie nad Menem) – dyskusja.

Film pt. „Po˝ary samochodów”, cz.2 –
prod. niemiecka (HUK, Krajowy Urzàd
Kryminalny Hessi, Komenda Policji we
Frankfurcie nad Menem) – dyskusja.

Przyk∏adowe po˝ary pojazdów osobowych
– prezentacja materia∏u filmowego z kursu
z zakresu wst´pnego ustalania przyczyn
po˝arów FIC 01/2007. 

Pojazdy marki Mercedes – omówienie
ogólnej budowy w tym systemów zasilania
elektrycznego i paliwowego.  

åwiczenia w grupach - analiza materia∏u
poglàdowego z ogl´dzin pojazdów.
OkreÊlenie na podstawie analizy materia∏u
poglàdowego przypuszczalnej przyczyny
po˝aru.

Podsumowanie i zakoƒczenie warsztatów. 

Erwin Mazur – KM PSP Gdynia
Tomasz WiÊniewski – SA PSP
w Poznaniu

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu

Jacek Gawroƒski – SA PSP 
w Poznaniu

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu 
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FIW 03/2009
W dniach 17-18 kwietnia 2009 roku odby∏y si´ trzecie warsztaty z zakresu

dochodzeƒ popo˝arowych FIW 03/2009 pod has∏em: „Zagro˝enie po˝arowe
oraz przyczyny po˝arów w podziemnych zak∏adach górniczych na przyk∏adzie
KGHM »Polska Miedê« SA - Zak∏ady Górnicze »Rudna« w Polkowicach”.

Organizatorem spotkania ekspertów by∏a Szko∏a Aspirantów PSP 
w Poznaniu oraz Wielkopolski Oddzia∏ Stowarzyszenia In˝ynierów i Techników
Po˝arnictwa. Dwudniowe warsztaty przeprowadzono na terenie Zak∏adów
Górniczych „Rudna” oraz Komendy Powiatowej Paƒstwowej Stra˝y Po˝arnej 
w Polkowicach.

W spotkaniu udzia∏ wzi´∏o 19 ekspertów oraz osób zainteresowanych docho-
dzeniami popo˝arowymi. Zaj´cia przeprowadzili specjaliÊci z Zak∏adu
Górniczego „Rudna” w Polkowicach odpowiedzialni za sprawy bezpieczeƒstwa
po˝arowego na kopalni. Podczas zaj´ç warsztatowych scharakteryzowano 
procesy technologiczne wydobycia rudy miedzi oraz zagro˝enia po˝arowe na
kopalni, w tym g∏ównie w pracach realizowanych pod ziemià. Omówiono najpo-
wa˝niejsze przypadki z 31 po˝arów, które wystàpi∏y w ZG „Rudna” pod ziemià
w latach 1974-2008. W zdecydowanej wi´kszoÊci po˝ary wyst´powa∏y w samo-
jezdnych maszynach górniczych, w szczególnoÊci w ∏adowarkach oraz na prze-
noÊnikach taÊmowych do transportu urobku. W jednym przypadku niebezpiecz-
ny po˝ar zosta∏ spowodowany pracami spawalniczymi prowadzonymi 
w sàsiedztwie elementów drewnianych stanowiàcych konstrukcj´ zabezpiecza-
jàcà strop chodnika.27

G∏ównà przyczynà po˝arów w samojezdnych maszynach do chwili obecnej
by∏y uszkodzenia przewodów paliwowych oraz uszkodzenia instalacji elektrycz-
nych. W jednym przypadku po˝ar maszyny spowodowany by∏ tarciem ogumie-
nia ko∏a o element konstrukcyjny pojazdu.

W przypadku przenoÊników taÊmowych po˝ary najcz´Êciej spowodowane
by∏y tarciem taÊmy o element sta∏y przenoÊnika lub urobek. W wyniku tarcia
dochodzi do gromadzenia si´ nagrzanych Êcierów gumowych z materia∏u taÊmy,
które ∏atwo ulegajà zapaleniu. Inne przyczyny po˝arów na przenoÊnikach to tar-
cie taÊmy o unieruchomione b´bny lub tarcie b´bnów o unieruchomionà taÊmà.
Niestety, zdarza∏y si´ równie˝ po˝ary spowodowane nieodpowiedzialnym
zachowaniem si´ pracowników wykonujàcych ró˝nego rodzaju prace techniczne
na dole kopalni, np. podczas tzw. oskórowywania kabli energetycznych z u˝y-
ciem prowizorycznie przygotowanych ognisk.

27 T. Sawicki, Po˝ary egzogeniczne w kopalniach rud miedzi, Przeglàd Po˝arniczy 2008, nr 11, 
s. 30-32. 
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W tabeli 7 przedstawiono program warsztatów FIW 03/2009, który oprócz
zagadnieƒ dotyczàcych przyczyn po˝arów w kopalniach miedzi zawiera∏ tak˝e
tematy dotyczàce fotografii kryminalistycznej na miejscu po˝aru oraz omówie-
niu tragicznego po˝aru w Kamieniu Pomorskim 13 kwietnia 2009 r., w czasie
którego zgin´∏o 21 osób.

Tabela 7. Program warsztatów FIW 03/2009.

Lp.      Temat                                                          Prowadzàcy  

Dzieƒ 1 –  17.04.2009 (piàtek)

1 

2

3

4

5

6

7

Otwarcie warsztatów i przywitanie uczest-
ników.

Informacja o KGHM „Polska Miedê” S.A.
Zagro˝enia po˝arowe w kopalni miedzi ZG
„Rudna”.   

Szkolenie z obs∏ugi aparatów ucieczkowych
i procedur bezpieczeƒstwa w kopalni. 

Przygotowanie do zjazdu na dó∏ kopalni na
poziom wyrobisk - poziom 1100 m. 

Prezentacja roz∏adowania sta∏ej instalacji
gaÊniczej pianowej w komorze paliw. 
Prezentacja zagro˝eƒ po˝arowych oraz
analiza miejsc po˝arowo niebezpiecznych
w kopalni.
Przeglàd systemów zabezpieczeƒ przeciw-
po˝arowych.

Analiza przyczyn po˝arów w ZG „Rudna”
– studium przypadków. 

Podsumowanie i zakoƒczenie pierwszego
dnia warsztatów. 

Tomasz Sawicki – bieg∏y SO
w Legnicy
Piotr Guzewski – SA PSP
w Poznaniu

Artur B∏aszczyk - in˝ynier
po˝arowy ZG „Rudna”

Pracownicy kopalni ZG
„Rudna”

Pracownicy kopalni ZG
„Rudna

Artur B∏aszczyk - in˝ynier
po˝arowy ZG „Rudna” 
oraz wyznaczeni pracownicy
kopalni ZG „Rudna”

Artur B∏aszczyk - in˝ynier
po˝arowy ZG „Rudna”

Tomasz Sawicki – bieg∏y SO
w Legnicy 
Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu

Dzieƒ 2 –  18.04.2009 (sobota)

1 Fotografia kryminalistyczna na miejscu
ogl´dzin.   

Krzysztof Betka – technik
Zespo∏u Techniki
Kryminalistycznej KPP 
w Polkowicachin˝. 
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2

3

4

5

6

Analiza przyczyn po˝arów w ZG „Rudna”
– dyskusja.   

Inicjatywy realizowane na forum europej-
skim w zakresie poprawy standardów
dochodzeƒ popo˝arowych – miejsce Polski
na tle paƒstw cz∏onkowskich UE.

Raport wst´pny Zespo∏u Komendanta
G∏ównego PSP ds. analizy przebiegu dzia-
∏aƒ ratowniczych  prowadzonych w dniu
13.04.2009 r. oraz oceny bezpieczeƒstwa
po˝arowego obiektu w Kamieniu
Pomorskim przy ul. Woliƒskiej 11
– dyskusja. 

Omówienie propozycji tematyki warszta-
tów FIW 04/2009 (jesieƒ).

Wolne wnioski.
Podsumowanie i zakoƒczenie warsztatów.  

Waldemar Jakubowski 
– emerytowany pracownik 
ZG „Rudna”

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu

Maciej Schroeder – emeryto-
wany funkcjonariusz PSP
Tomasz Sawicki – bieg∏y SO
w Legnicy  

Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu

Tomasz Sawicki – bieg∏y SO
w Legnicy 
Piotr Guzewski – SA PSP 
w Poznaniu 
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Piotr Herbowski

POGLÑDY POLSKIEJ NAUKI PROCESU KARNEGO 
NA TEMAT ZASTOSOWANIA WYNIKÓW BADA¡ 

POLIGRAFICZNYCH - UWAG KILKA

Poglàdy na temat badaƒ poligraficznych prezentowane w polskiej literaturze
prawniczej sà znacznie zró˝nicowane. Wi´kszoÊç kryminalistyków akceptuje
naukowy charakter za∏o˝eƒ metodologicznych istniejàcych technik badawczych
(choç zauwa˝alne sà pewne ró˝nice w tej kwestii), docenia ich przydatnoÊç nie tyl-
ko w funkcji wykrywczej, ale i dowodowej, natomiast teoretycy procesu karnego
w zró˝nicowany sposób interpretujà przepisy proceduralne, zg∏aszajà zastrze˝enia
natury etycznej, kwestionujà podstawy naukowe badaƒ poligraficznych1.

Poglàdy procesualistów sà warte rozwa˝enia przede wszystkim dlatego, 
i˝ wywierajà niewàtpliwy wp∏yw na szerokie rzesze prawników, zarówno na
etapie ich kszta∏cenia uniwersyteckiego, jak i póêniej w trakcie codziennego
wykonywania obowiàzków w wymiarze sprawiedliwoÊci. Wiele z tych poglà-
dów prezentowanych jest w podr´cznikach akademickich, czyli publikacjach 
o bardzo du˝ej sile oddzia∏ywania na czytelnika, który najcz´Êciej zak∏ada, 
˝e zapatrywania tam przedstawione sà uznawane za powszechnie obowiàzujàce
w doktrynie i uzasadnione obecnym stanem wiedzy. W niektórych kwestiach
przedstawianych przez autorów podr´czników procesu karnego tak jednak nie
jest, a jednà z nich sà w∏aÊnie zapatrywania zwiàzane z zastosowaniem wyników
badaƒ poligraficznych, które sà jednym z najbardziej spornych obszarów w pol-
skiej procedurze karnej2. ˚adna z innych ekspertyz kryminalistycznych nie
wywo∏a∏a nigdy tylu skrajnych emocji wÊród przedstawicieli doktryny. Zaci´te
spory naukowe wywo∏ywane sà zasadniczo przez przeciwne strony, które chcà
zaprezentowaç szerszemu odbiorcy w∏asne stanowisko w danej sprawie i aby
przekonaç do swoich racji, u˝ywajà argumentów popartych wynikami badaƒ

1 R. Jaworski, Badania poligraficzne alkoholików leczonych ,,Esperalem”, Problemy
Kryminalistyki, 1998, nr 219, s. 17.

2 D. Karczmarska, Badanie poligraficzne w procesie karnym (Uwagi polemiczne), Paƒstwo 
i Prawo, 2003, nr 3, s. 92.
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naukowych. Niestety w przypadku badaƒ poligraficznych mamy do czynienia 
z sytuacjà zgo∏a odmiennà. Du˝a cz´Êç procesualistów zabierajàcych g∏os na ich
temat przedstawia swoje stanowisko w sposób kategoryczny, co wskazywa∏oby
na istotnà podbudow´ naukowà takich twierdzeƒ. W zdecydowanej liczbie przy-
padków, gdy wypowiadajà swoje sàdy przeciwnicy tych badaƒ, po bli˝szym
przyjrzeniu si´ im, okazujà si´ one jedynie niczym nie popartymi rozwa˝aniami
opartymi na introspekcji3.    

Negatywne stanowisko prezentowane przez wi´kszoÊç przedstawicieli nauki
procesu karnego jest o tyle zaskakujàce, ˝e w swoich rozwa˝aniach pomijajà sta-
nowisko polskich sàdów, które konsekwentnie, od lat 60., wypowiadajà si´
aprobujàco wobec badaƒ poligraficznych. Równie˝ po wejÊciu w ˝ycie kodeksu
post´powania karnego z 1997 r. nie zmieni∏y przychylnej tym badaniom linii
orzecznictwa. By∏o to o tyle zaskakujàce, i˝ stan taki trwa∏ pomimo silnego
sprzeciwu znaczàcej cz´Êci przedstawicieli polskiej doktryny forsujàcych b∏´d-
ny poglàd, i˝ art. 171 § 4 (obecnie § 5) pkt 2 k.p.k., zakazujàcy przeprowadzania
takich badaƒ „w zwiàzku z przes∏uchaniem”, stanowi∏ jednoczeÊnie zakaz ich
wykonywania w postaci ekspertyzy4. Du˝a cz´Êç przedstawicieli Êrodowisk
prawniczych podziela∏a ten punkt widzenia, ale byli te˝ tacy, którzy dopuszczali
ich wykonywanie w procesie karnym5 albo trwali w stanie „zamieszania 
poj´ciowego” zwiàzanego z tà ekspertyzà.

Na marginesie tych rozwa˝aƒ warto wspomnieç, i˝ polscy przeciwnicy poli-
grafu przez wiele lat wspierali swojà argumentacj´ stanowiskiem wyra˝anym
przez niemieckà judykatur´, podczas gdy jak trafnie zauwa˝y∏ R. Jaworski,
umkn´∏a ich uwagi faktyczna akceptacja niemieckiego Sàdu Najwy˝szego dla
zastosowania poligrafu w post´powaniu karnym, wyra˝ona w jego prze∏omo-
wym orzeczeniu z roku 19986, czyli w okresie „zakazu” wykonywania tych
badaƒ w Polsce.  

3 R. Jaworski, Obiekcje wobec propozycji stosowania badaƒ poligraficznych na u˝ytek procesu
karnego w nowelizacji k.p.k. z roku 2003, Problemy Wspó∏czesnej Kryminalistyki, 2007, t. XI,
s. 30.

4 J. Wójcikiewicz, V. Kwiatkowska-Darul, ,,Wyrocznia delficka” czy ,,sàd bo˝y”? Judykatura
wobec badania wariograficznego [w:] Nauki penalne wobec problemów wspó∏czesnej prze-
st´pczoÊci. Ksi´ga jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle pod
red. K. Krajewskiego, wyd. Wolters Kluwer Polska 2007, s. 601.

5 S. WaltoÊ, Kodeks post´powania karnego z 1997 r. mi´dzy tradycjà a wyzwaniem wspó∏czesno-
Êci [w:] Nowy kodeks post´powania karnego. Zagadnienia w´z∏owe pod red. E. Skr´towicza,
Zakamycze 1998, s. 34.

6 Zob. R. Jaworski, Aprobata niemieckiego Sàdu Najwy˝szego dla u˝ycia poligrafu w post´po-
waniu karnym, Prokuratura i Prawo, 2009, nr 2.
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Stanowisko kwestionujàce dopuszczalnoÊç wykonywania tych badaƒ w pol-
skim procesie karnym powinno opieraç si´ na dobrze poznanej wartoÊci diagno-
stycznej tych badaƒ7 oraz poszczególnych technik badawczych, gdy˝ pomimo
faktu, i˝ jest ono zagadnieniem stricte kryminalistycznym, jest to tak˝e niezwykle
istotna kwestia dla oceny tego dowodu, dokonywanej przez organ procesowy. 

Wielu teoretyków procesu karnego w swoich rozwa˝aniach wskazuje na
niskà wartoÊç diagnostycznà tych badaƒ, nie podajàc, czy ich twierdzenia majà
jakiekolwiek uzasadnienie w wynikach badaƒ naukowych8, lub wr´cz wskazu-
jàc, ˝e nawet wiedza przeci´tnego cz∏owieka uzasadnia takie twierdzenia9.
Prawnik zazwyczaj nieposiadajàcy wiedzy specjalistycznej w tym wzgl´dzie,
przyjmuje takie twierdzenia za pewnik, a przecie˝ w zdecydowanej wi´kszoÊci
znanych mi przypadków ich autorzy operujà od kilkudziesi´ciu lat tymi samymi
nieaktualnymi danymi. 

Doskonale takie postawy przedstawicieli nauki procesu karnego scharaktery-
zowa∏ przed trzydziestu laty jeden z najwybitniejszych polskich procesualistów 
i jednoczeÊnie znawca tych badaƒ S. WaltoÊ: „Troch´ zaÊ ˝a∏osnym paradoksem
jest fakt, ˝e atak na diagnostycznà wartoÊç poligrafu jest prowadzony przez oso-
by – nie znam wypadków przeciwnych – które nigdy same nie sprawdza∏y 
w sposób empiryczny, jak poligraf dzia∏a i z jakim skutkiem. Potwierdza si´ w ten
sposób stara prawda, ˝e niewiedza cz´sto zwi´ksza Êmia∏oÊç wypowiedzi”10. 

Postulowane przeze mnie uprzednio szersze zaznajamianie studentów prawa
z kryminalistykà11 powinno dotyczyç w pierwszym rz´dzie przedstawicieli dok-
tryny, którzy cz´sto próbujàc oceniaç metody oferowane im przez kryminalisty-
ków, popadajà w nadmierny zachwyt, jak to ma miejsce w przypadku badaƒ
genetycznych, osmologicznych lub w skrajnà niech´ç, jak w przypadku badaƒ
poligraficznych. W zwiàzku z tym powstaje pytanie, czy potrafià oni doceniç
wartoÊç metod s∏u˝àcych dotarciu do prawdy obiektywnej, czy oceny swoje

7 Zdaniem J. Wójcikiewicza, V. Kwiatkowskiej-Darul, ,,Wyrocznia delficka” …, s. 597:
„Trudno o innà metod´ z zakresu nauk sàdowych, której wartoÊç diagnostyczna (rzetelnoÊç 
i trafnoÊç) by∏aby tak dobrze zbadana jak wartoÊç badania wariograficznego”

8 Kilka takich sytuacji przedstawia A. KrzyÊcin, Poligraf w Êwietle komentarzy do KPK, Jurysta,
2000, nr 1, s. 5.

9 L.K. Paprzycki, Badania poligraficzne w post´powaniu karnym de lege lata i de lege ferenda
[w:] Nauki penalne wobec problemów wspó∏czesnej przest´pczoÊci. Ksi´ga jubileuszowa 
z okazji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle pod red. K. Krajewskiego, wyd.
Wolters Kluwer Polska 2007, s. 263-264.

10 S. WaltoÊ, Badania poligraficzne w Polsce w Êwietle przepisów prawa, poglàdów Sàdu
Najwy˝szego i nauki. Materia∏y konferencji: Wykorzystanie badaƒ poligraficznych w sprawach
kryminalnych, Katowice 1978, s. 2-3.

11 P. Herbowski, Problematyka wykorzystania wyników badaƒ poligraficznych, Problemy
Kryminalistyki (oddane do druku).
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ferujà w ca∏kowitym oderwaniu od znajomoÊci tematu? MyÊl´, ˝e upowszech-
nienie obiektywnej wiedzy na temat badaƒ poligraficznych i technik badaw-
czych z pewnoÊcià sprzyja∏oby zmianie obecnego sposobu postrzegania tych
badaƒ. 

Przeprowadzona przeze mnie dog∏´bna analiza poglàdów przedstawicieli
nauki procesu karnego daje podstawy, by stwierdziç, i˝ badania poligraficzne
by∏y i nadal cz´sto sà bezpodstawnie uto˝samiane przez wielu z nich jako meto-
da oceny szczeroÊci wypowiedzi osoby przes∏uchiwanej. Wynikaç mog∏oby 
to m.in. z faktu uto˝samiania pytaƒ krytycznych zadawanych w trakcie przepro-
wadzania np. testu Reida12 z przes∏uchaniem osoby w trybie procesowym.
Istnieje tu pewna analogia, gdy˝ pytania zadawane w tym teÊcie pokrywajà si´ 
w pewnym stopniu z tymi zadawanymi w trakcie przes∏uchania. 

Zdecydowana wi´kszoÊç teoretyków procesu karnego nie zdaje sobie jednak
sprawy z istnienia poszczególnych technik badawczych, w tym techniki Reida.
Wskazuje na to jednoznacznie przeprowadzona przeze mnie analiza ich poglà-
dów. W szczególnoÊci dotyczy to przeciwników poligrafu, którzy formu∏ujà
swoje poglàdy na ich temat na podstawie w∏asnych fa∏szywych wyobra˝eƒ13, 
a nie w oparciu o naukowe publikacje z tej dziedziny lub po osobistym zapozna-
niu si´ z materia∏ami spraw, w których przeprowadzono te badania.

Niestety nawet wÊród tych niewielu procesualistów, którzy dostrzegajà 
istnienie poszczególnych technik badawczych, mo˝na wskazaç takich, którzy
b∏´dnie je przedstawiajà i niew∏aÊciwie interpretujà wnioski z nich p∏ynàce14.

Istota badaƒ poligraficznych jest te˝ ca∏kowicie odmienna od tej, jak jà sobie
wyobra˝ajà przedstawiciele doktryny. Ocenie bieg∏ego nie podlega treÊç wypo-
wiedzi osoby badanej, a tak myÊlà niestety najcz´Êciej teoretycy procesu karne-
go15, lecz reakcja fizjologiczna organizmu osoby badanej, wywo∏ana przez treÊç
pytania testowego, które jest w tym wypadku tylko bodêcem stymulujàcym.

12 Nazwa tej techniki pochodzi od nazwiska jej twórcy J.E. Reida, nazywana jest te˝ testem pytaƒ
kontrolnych, a w roku 1999 Amerykaƒskie Stowarzyszenie Poligraferów (APA) zaproponowa-
∏o nazw´ „test pytaƒ porównawczych” (CQT), zob. J.E. Reid, F. Inbau, Truth and Deception –
The Polygraph (lie-detector) Technique. Williams and Wilkins, wyd. II, Baltimore 1977; D.C.
Raskin, C.R. Honts, The Comparison Question Test [w:] M. Klainer (ed.) Handbook of
Polygraph Testing, Academic Press, 2002.

13 A. KrzyÊcin, Poligraf w Êwietle…, s. 3.
14 Zob. A. Bulsiewicz, M. Kulicki, Dowód poszlakowy z ekspertyzy wariograficznej, Problemy

Wspó∏czesnej  Kryminalistyki, 2003, t. VII, cz. II; A. Czapigo, Dowody w nowym kpk [w:]
Nowe uregulowania prawne w kodeksie post´powania karnego z 1997 r., pod red.
P. Kruszyƒskiego, Dom Wyd. ABC, Warszawa 1999.

15 Efektem takiego postrzegania badaƒ poligraficznych jest zdanie drugie art. 199a kpk.
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Uto˝samianie tych badaƒ z „wykrywaniem k∏amstwa” jest wi´c ca∏kowicie
nieuprawnione, jednak w wypadku przedstawicieli nauki procesu karnego,
oprócz wczeÊniej wskazanej przyczyny, wynika to tak˝e z powtarzania od wielu
lat tych samych b∏´dnych twierdzeƒ, nie weryfikowanych przez jakiekolwiek
odniesienie do literatury przedmiotu. Wi´ksze znaczenie majà ukszta∏towane 
w danym Êrodowisku prawniczym poglàdy na wartoÊç poszczególnych dowo-
dów ni˝ ich obiektywna wartoÊç16, a sytuacjà, z którà cz´sto mamy do czynienia,
jest wzajemne cytowanie siebie, przez wielu autorów. Tak wi´c b∏´dne poglàdy
funkcjonujà cz´sto w publikacjach teoretyków procesu karnego przez kilkadzie-
siàt lat i nie sà poddane ˝adnej weryfikacji przez osoby znajàce t´ problematyk´,
jednoczeÊnie z uwagi na fakt ich zamieszczania np. w podr´cznikach akademic-
kich wywierajà negatywny wp∏yw na zapatrywania wielu pokoleƒ prawników17. 

Koncepcja „wykrywania k∏amstwa”, cz´sto pojawiajàca si´ w publikacjach
przedstawicieli nauki procesu karnego, istnia∏a w USA w latach 20. i 30. ubie-
g∏ego stulecia i zosta∏a szybko odrzucona przez polskich kryminalistyków nie
dlatego, aby uniknàç zarzutów, i˝ przedmiotem oceny badania poligraficznego
jest wiarygodnoÊç zeznaƒ i wyjaÊnieƒ, ale dlatego, i˝ jest ona merytorycznie
b∏´dna18. Niestety umkn´∏o to uwagi wielu polskich procesualistów.

Brak zrozumienia podstaw metodologicznych badaƒ poligraficznych w ˝ad-
nym stopniu nie przeszkadza jednak przedstawicielom nauki procesu karnego 
w formu∏owaniu wielu kategorycznych sàdów na ich temat, co w pe∏ni potwierdza
przeprowadzona przez mnie analiza. Wynika z niej równie˝ to, ˝e w zdecydowa-
nej wi´kszoÊci postrzegajà oni badania poligraficzne wy∏àcznie w kontekÊcie ich
zastosowania dowodowego, a w szczególnoÊci jako dowodu obcià˝ajàcego19, 
z ca∏kowitym pomini´ciem zastosowania eliminacyjnego, co jest jednà z zasad-
niczych przyczyn negatywnego stanowiska wobec tej metody badawczej20.
RzeczywistoÊç jest jednak ca∏kowicie inna, gdy˝ zdecydowana wi´kszoÊç osób
badanych to osoby b∏´dnie typowane jako sprawcy przest´pstw, a biegli tych
badaƒ szacujà wielkoÊç tej grupy na 80-90%21. Wynik badania ma wi´c dla tych
osób znaczenie odcià˝ajàce, o czym najcz´Êciej nie wiedzà teoretycy procesu
karnego, mówiàc g∏ównie o tych, którzy „stracili” na badaniach, zapominajàc 
o zdecydowanej wi´kszoÊci, która „zyska∏a”. Punktem odniesienia dla kryty-
kujàcych badania poligraficzne powinny byç wi´c efekty ich praktycznego
zastosowania.

16 R. Jaworski, Opinia z ekspertyzy…, s. 278.
17 A. KrzyÊcin, Poligraf w Êwietle…, s. 5.
18 R. Jaworski, Opinia z ekspertyzy…, s. 80.
19 E. Gruza, Kontrowersyjne dowody w nowej procedurze karnej, Edukacja Prawnicza, 1999, 

nr 6, s. 4.
20 Tam˝e, s. 192.
21 A. KrzyÊcin, Poligraf w Êwietle…, s. 6.
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Ze zgo∏a odmiennà sytuacjà od wczeÊniej przedstawionej mamy do czynienia
w przypadku procesualistów b´dàcych zwolennikami obecnoÊci tych badaƒ 
w procesie karnym, którzy swoje twierdzenia uzasadniajà m.in. stanowiskiem
przedstawianym w literaturze przedmiotu22. W sposób trafny okreÊlajà przede
wszystkim istot´ tych badaƒ, i odmiennie ni˝ przeciwnicy poligrafu we w∏aÊci-
wym Êwietle postrzegajà problematyk´ zwiàzanà z zastosowaniem wyników
badaƒ. Dostrzegajà mo˝liwoÊç dowodowego zastosowania ich wyników, akcen-
tujà jednak przede wszystkim ich aspekty wykrywcze, kierunkujàce i weryfiku-
jàce wersje Êledcze, przyczyniajàce si´ do eliminacji nietrafnych wersji osobo-
wych, wskazujà tym samym na zasadniczy cel wprowadzenia art. 192a k.p.k.
Wykazujà wi´c du˝à orientacj´ dotyczàcà praktycznego zastosowania poligrafu.

WÊród przedstawicieli nauki procesu karnego b´dàcych przeciwnikami
badaƒ poligraficznych prawie wszyscy, nawet jeÊli sà zdecydowanymi przeciw-
nikami dowodowego zastosowania ich wyników, dopuszczajà ich przeprowa-
dzenie w trakcie czynnoÊci operacyjnych23. Nie dostrzegajà oni jednak ewentu-
alnych trudnoÊci zwiàzanych z wykorzystaniem w procesie karnym wniosków 
z badaƒ wykonywanych w trakcie czynnoÊci operacyjnych, które np. eliminujà
danà osob´ z kr´gu podejrzeƒ organów Êcigania. Taki wynik nie mo˝e przecie˝
wed∏ug nich mieç znaczenia dowodowego (nie mo˝e byç uwzgl´dniony w oce-
nie zebranego materia∏u dowodowego), a wi´c nie mo˝e spe∏niç swojej zasadni-
czej roli odcià˝ajàcej w procesie. Na istotne trudnoÊci w tym obszarze wskazy-
wa∏ W. Daszkiewicz, który ju˝ wiele lat temu proponowa∏ wykonywanie badaƒ
poligraficznych wy∏àcznie w formie ekspertyzy bieg∏ego24.

Z przeprowadzonej przeze mnie analizy wynika, ˝e sprzeciw procesualistów
wobec dowodowego wykorzystywania wyników badaƒ poligraficznych spowo-
dowany jest tak˝e postrzeganiem procesu karnego tylko przez pryzmat post´po-
wania sàdowego (nie uwzgl´dniajà istnienia fazy post´powania in rem), gdy
wynik badania ma z oczywistych wzgl´dów charakter obcià˝ajàcy i którego zna-
czenia dla ustaleƒ faktycznych w procesie najcz´Êciej nie rozumiejà25.
W∏aÊciwa rola tych badaƒ jest przedstawiana w literaturze przedmiotu, ale teore-
tycy procesu karnego rzadko odwo∏ujà si´ do niej w swoich publikacjach.

22 Zob. publikacje W. Daszkiewicza, M. Klejnowskiej, S. Waltosia, J. Warylewskiego.
23 M. CieÊlak, G∏os w dyskusji, Zeszyty Naukowe WSO MO, 1978, nr 7, s. 211; P. Kruszyƒski,

Glosa do wyroku z 11.02.1982, II KR 6/82, Problemy PraworzàdnoÊci 1984,  nr 2, s. 69; 
A. Gaberle, Dowody w sàdowym procesie karnym, Oficyna Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 318.

24 W. Daszkiewicz, Jeszcze jeden g∏os w sprawie badaƒ za pomocà poligrafu, Paƒstwo i Prawo,
1984, nr 11, s. 112-115.

25 P. Herbowski, Problematyka wykorzystania… 
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Na marginesie tych rozwa˝aƒ warto wspomnieç, i˝ w niektórych komenta-
rzach do kodeksu post´powania karnego26 pojawiajà si´ niestety g∏osy sprzeci-
wiajàce si´ procesowemu wykorzystaniu wyników badaƒ prowadzonych 
na podstawie art. 192a k.p.k., co musi budziç uzasadniony niepokój. Sà to moim
zdaniem bezzasadne próby „zepchni´cia” poligrafu na etap czynnoÊci operacyj-
nych27, wbrew intencjom wnioskodawców tej zmiany28, ustawodawcy 
i doÊwiadczeniom wynikajàcym z praktycznego wykorzystania poligrafu.

Podsumowujàc, nale˝y stwierdziç, i˝ akceptacja przedstawicieli polskiej
nauki procesu karnego dla zastosowania wyników badaƒ poligraficznych 
w procesie karnym, których rezultaty stanowià najcz´Êciej dowód odcià˝ajàcy
dla osób nies∏usznie podejrzewanych i umo˝liwiajà eliminacj´ b∏´dnych wersji
osobowych29, jest uzale˝niona od wczeÊniejszej, pozytywnej oceny ich podstaw
metodologicznych i zapoznania si´ z efektami ich praktycznego zastosowania.
Znikomà wartoÊç ma dyskusja o poligrafie, jeÊli - jak wykaza∏a moja analiza 
- znaczna cz´Êç procesualistów, a w szczególnoÊci jego przeciwnicy, pos∏ugujà
si´ g∏ównie nieaktualnà wiedzà i stereotypami, co powoduje kierowanie wobec
tych badaƒ licznych zastrze˝eƒ o znaczeniu ju˝ dzisiaj tylko historycznym.

26 T. Grzegorczyk, Kodeks post´powania karnego wraz z komentarzem do Ustawy o Êwiadku
koronnym, Zakamycze, Kraków 2003, s. 516; J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. P∏achta,
Kodeks post´powania karnego, t. I, Komentarz do art. 1-424 k.p.k., s. 489-490.

27 W sposób w∏aÊciwy rol´ i umiejscowienie badaƒ poligraficznych po nowelizacji k.p.k. z 2003
r. opisujà: D. Karczmarska, Zastosowanie poligrafu w post´powaniu karnym w Êwietle znoweli-
zowanych przepisów kodeksu post´powania karnego [w:] Problemy znowelizowanej procedury
karnej, pod red. Z. Sobolewskiego, G. Artymiak, Cz.P. K∏aka, Zakamycze 2004, oraz 
J. Widacki, Sytuacja prawna badaƒ poligraficznych po ostatniej nowelizacji kodeksu post´po-
wania karnego, Problemy Kryminalistyki 2004, nr 243.

28 Druk nr 388 z 3 marca 2002 r., s. 38 – Sejm V kadencji.
29 R. Jaworski, Obiekcje wobec…, s. 29.
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Waldemar Jaroch

KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY WSPÓ¸CZESNEJ
PRZEST¢PCZOÂCI GOSPODARCZEJ

(zagadnienia wybrane)

Wprowadzenie
Przest´pczoÊç gospodarcza jest jednym z najbardziej z∏o˝onych problemów

spo∏ecznych, które mo˝na rozpatrywaç w ro˝nych aspektach, w tym prawnokar-
nym, kryminologicznym, kryminalistycznym. Poszczególne rodzaje przest´pstw
ulegajà permanentnym zmianom wraz ze zmianà warunków gospodarowania.
Nowe formy przest´pstw wypierajà tradycyjnà przest´pczoÊç gospodarczà. Brak
definicji ustawowej przest´pstwa gospodarczego oraz oparcie si´ na zakreÊleniu
zjawisk okreÊlanych jako przest´pczoÊç gospodarcza poprzez wskazanie kon-
kretnych przest´pstw powoduje, i˝ cz´Êç z nich traci swà aktualnoÊç, przeobra-
˝ajàc si´ cz´sto w nowe formy przest´pne, wymagajàce nowych technik
wykrywczych i dokumentacyjnych pod wzgl´dem kryminalistycznym1. Wydaje
si´, i˝ nie ma powodów, by dyskutowaç o problemach okreÊlania, czym w∏aÊci-
wie jest lub czym mo˝e byç przest´pczoÊç gospodarcza. W Êwietle natomiast
nowoczesnych technik i technologii, wynikajàcych z post´pu technicznego, 
istnienia Êrodków szybkiej komunikacji oraz nowoczesnych form kontaktów
gospodarczych (komunikacja przez Internet) nale˝y zwróciç uwag´ na zagro˝enia
szczególnymi rodzajami przest´pstw, jak np. przest´pstwa teleinformatyczne,
komputerowe. 

Proces wykrywczy przest´pstw gospodarczych jest szczególnie utrudniony
w∏aÊnie z uwagi na bardzo dynamiczny post´p technologii komputerowych,
Êrodków komunikowania si´ i anonimowego nawiàzywania transakcji, co daje
sprawcom przest´pstw szerokie mo˝liwoÊci przest´pczego dzia∏ania.

Obserwuje si´ tak˝e zmian´ jakoÊciowà w dzia∏alnoÊci zorganizowanych
grup przest´pczych, które preferujà obecnie zorganizowanà dzia∏alnoÊç 
gospodarczà, a nie kryminalnà. Wed∏ug danych Centralnego Biura Âledczego 

1 Przyk∏ad wskazanych w Katalogu przest´pstw gospodarczych Rady Europy m.in. przest´pstw
komputerowych, nast´pnie cyberprzest´pczoÊç.
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w strukturze grup przest´pczych dominujà grupy narkotykowe (147 grup 
w 2008 r., 121 grup w 2007 r., 85 grup w 2006 r.), ale zaraz na nast´pnej pozycji
sà grupy ekonomiczne (131 w 2008 r., 118 grup w 2007 r., 88 grup w 2006 r.).2

Mo˝na powiedzieç, ˝e polskie gangi polubi∏y gospodark´.
W szczególnoÊci chodzi o wykazywane przez sprawców zainteresowanie

gie∏dami papierów wartoÊciowych czy zjawiskiem tzw. prania  pieni´dzy. 
W tym kontekÊcie nie bez znaczenia pozostaje obowiàzujàca w tym zakresie
procedura karna, a w szczególnoÊci okreÊlone w niej mo˝liwoÊci zabezpieczenia
i uzyskiwania dowodów z komputerowych noÊników informacji. Wielokrotnie
problemem w skutecznym Êciganiu sprawców przest´pstw teleinformatycznych
jest anonimowoÊç u˝ytkowników (np. kawiarenek internetowych). OczywiÊcie,
komunikacja mi´dzy podmiotami (bank – klient, gie∏da) jest zabezpieczana 
najnowoczeÊniejszymi systemami ochrony, szyfrowania i detekcji w∏amaƒ, ale 
i techniki przest´pne „nadà˝ajà” za post´pem w tym zakresie. 

Problematyka metod wykrywczych 
Pytaniem zasadniczym w aspekcie kryminalistycznym jest pytanie o metody

i ich skutecznoÊç w wykrywaniu przest´pstw gospodarczych. W ciàgu ostatnich
lat w wielu krajach znacznie zwi´kszy∏a si´ liczba mi´dzynarodowych badaƒ
empirycznych na temat przest´pstw gospodarczych, w tym na temat sposobów 
i metod ich wykrywania. Stosowane (wykorzystywane) sposoby i metody
zarówno wykrywania, jak i zapobiegania przest´pczoÊci gospodarczej sà w∏aÊci-
we (adekwatne do prowadzonej dzia∏alnoÊci) dla podmiotów gospodarczych,
które we w∏asnym interesie ekonomicznym zainteresowane sà maksymalnym
ograniczeniem nadu˝yç gospodarczych. Najbardziej w∏aÊciwym Êrodkiem usta-
lania tych sposobów i metod jest opinia samych przedsi´biorców. OczywiÊcie,
nale˝y mieç na uwadze ten element, ˝e dotyczy to g∏ównie okreÊlonej grupy
przest´pstw, na które sà nara˝one te podmioty3. 

Badania Pricewaterhouse i wydzia∏u prawa na Martin-Luther-University4

Najcz´Êciej wskazywane przest´pstwa to sprzeniewierzenie aktywów 
(w Polsce 80%, w Êwiecie 62%), w nast´pnej kolejnoÊci oszustwo (w Polsce
56%, w Êwiecie 47%), korupcja jako trzecia w Polsce (19%), w Êwiecie jako
trzecie piractwo i podrabianie (25%), piractwo i podrabianie w Polsce czwarte
(13%), w Êwiecie nast´pne w kolejnoÊci to korupcja i fa∏szowanie danych finan-

2 Zob. Raporty Centralnego Biura Âledczego.
3 Inna sytuacja b´dzie mia∏a miejsce w stosunku do przest´pstw przeciwko interesowi fiskalne-

mu paƒstwa czy przest´pstw przeciwko kontroli paƒstwa nad produkcjà i konsumpcjà.
4 Wyniki badaƒ firmy PricewatershauseCooper oraz Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle z 2005 r.:

badaniom poddano 3634 respondentów (cz∏onkowie zarzàdów, prawnicy, audytorzy
wewn´trzni, specjaliÊci ds. zarzàdzania ryzykiem), w tym 101 respondentów z Polski.
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sowych (po 24%), fa∏szowanie danych finansowych piàte w Polsce (11%),
wykorzystanie informacji poufnych do obrotu akcjami w Polsce na szóstej pozy-
cji (4%), w Êwiecie pranie brudnych pieni´dzy (7%), pranie brudnych pieni´dzy
w Polsce jako kolejne (1%), w Êwiecie natomiast jako kolejne wykorzystanie
informacji poufnych do obrotu akcjami (4%)5

Z przeprowadzonych badaƒ wynika, ˝e najskuteczniejszà metodà wykrywczà
tej grupy przest´pstw jest audyt wewn´trzny lub zewn´trzny (w Polsce 32%
spó∏ek wskazuje na audyt, w Êwiecie - 28%), nast´pnie - wewn´trzne 
lub zewn´trzne doniesienia (analogicznie: w Polsce -  16%, w Êwiecie a˝ 28%),
systemy bezpieczeƒstwa korporacyjnego (w Polsce – 16%, w Êwiecie – tylko
4%), przypadek (w Polsce – 3%, w Êwiecie – 6%), inne (w Polsce – 26%, 
w Êwiecie – 18%)6. Co charakterystyczne, na audyt wskazuje si´ jako na najsku-
teczniejszà metod´ zarówno w Polsce, jak i w Êwiecie. Nast´pnym êród∏em
informacji o przest´pstwach sà wewn´trzne i zewn´trzne doniesienia oraz 
w Polsce – systemy bezpieczeƒstwa korporacyjnego. 

Z kolei wÊród metod zapobiegania nadu˝yciom wskazuje si´:
1) audyt wewn´trzny (87%),
2) audyt zewn´trzny (85%),
3) kontrole wewn´trzne (79%),
4) informacje publiczne (65%),
5) kodeksy etyczne (52%),
6) systemy bezpieczeƒstwa korporacyjnego (48%),
7) konsultacje dotyczàce zapobiegania (42%),
8) zarzàdzanie ryzykiem (32%),
9) specjalne testy rekrutacyjne (31%),
10) szkolenia dotyczàce nadu˝yç (30%)7.

Nie bez znaczenia dla procesu wykrywczego i stosowanych metod wykryw-
czych oraz zapobiegania przest´pstwom pozostaje problematyka sprawców
przest´pstw gospodarczych, a w szczególnoÊci ich relacje (zwiàzek) z firmà. 
Z badaƒ mi´dzynarodowych wynika, ˝e w tej kategorii przest´pstw po∏owa
sprawców by∏a pracownikami oszukanej firmy, a niemal jedna czwarta nale˝a∏a
do wy˝szego kierownictwa. W Polsce relacje te by∏y korzystniejsze pod wzgl´-
dem liczby pracowników firmy, bowiem jedynie jedna trzecia dokonujàcych
przest´pstwa by∏a pracownikami firmy, natomiast mniej korzystne sà dane, jeÊli
chodzi o cz∏onków kierownictwa, bowiem a˝ 45% pracowników-przest´pców 
w Polsce stanowi∏o najwy˝sze kierownictwo.

5 Badania firmy PricewatershauseCooper oraz Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle.
6 Tam˝e.
7 Tam˝e.
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Aspekt ekonomiczny przest´pczoÊci
Aspekt ekonomiczny to przede wszystkim aspekt strat na skutek przest´p-

stwa. Z przedstawionych badaƒ wynika, ˝e na Êwiecie Êredni koszt finansowy
nadu˝yç wynosi∏ 1,74 mln USD na jednà spó∏k´. W Polsce Êrednie straty firmy
b´dàce efektem nadu˝ycia by∏y zdecydowanie ni˝sze, gdy˝ wynios∏y prawie
460 tys. USD. Aspekt ekonomiczny to tak˝e wp∏yw na organizacj´ oraz poÊred-
ni wp∏yw na reputacj´ i mark´ firmy, morale i motywacje pracowników, relacje
biznesowe oraz wartoÊç akcji/udzia∏ów. Pawie 30% badanych firm uzna∏o, 
˝e poniesione straty finansowe mia∏y powa˝ny bàdê bardzo powa˝ny wp∏yw 
na ich organizacj´.

Odzyskiwanie strat
Istotnà kwestià jest tak˝e problematyka odzyskiwania strat poniesionych 

w wyniku nadu˝yç. Z badaƒ wynika, ˝e w Polsce odzyskano 40% strat, w tym
20% w przedziale do 60% poniesionych strat i 20% powy˝ej 60%. W Êwiecie
relacje te przedstawia∏y si´ nast´pujàco: odzyskano 47% strat, w tym 20% 
w przedziale do 60% poniesionych strat i 27% powy˝ej 60%. Relacje w tym
zakresie sà zatem podobne.

Badania firmy Deloitte8

Z kolei badania prowadzone przez firm´ Deloitte wskazujà, i˝ najcz´stszym
sposobem wykrywania nadu˝yç sà rutynowe dzia∏ania nadzorcze kierownictwa
(70% wskazaƒ w 2004 r. i 66% w 2003 r.), informacje od pracownika (43% 
w 2003 r. i 42% w 2004 r.), audyt wewn´trzny (42% w 2003 r. i 31% w 2004 r.),
przypadek (21% w 2003 r. i 20% w 2004 r.), anonimowa informacja (17% 
w 2004 r., w 2003 r. brak danych), organy Êcigania (8% w 2003 r. i 7% w 2004 r.),
system zarzàdzania ryzykiem (13% w 2003 r. i 6% w 2004 r.), audyt zewn´trzny
(6% w 2003 r. i 4% w 2004 r.), inny sposób (7% w 2003 r. i 3% w 2004 r.).
Wed∏ug badanych najgroêniejsze nadu˝ycia gospodarcze to ∏apownictwo 
i korupcja (82% badanych wskazywa∏o w 2003 r. i 86% w 2004 r.), przest´p-
czoÊç zorganizowana (62% w 2003 r. i 62% w 2004 r.), sprzeniewierzenie
majàtku firmy (43% w 2003 r. i 39% w 2004 r.), fa∏szowanie sprawozdaƒ finan-
sowych (23% w 2003 r. i 32% w 2004 r.), pranie brudnych pieni´dzy (27% 
w 2003 r. i 19% w 2004 r.), przest´pstwa komputerowe (6% w 2003 r. 
i 8% w 2004 r.). Natomiast ju˝ wÊród wewn´trznych nadu˝yç gospodarczych

8 Badania sonda˝owe firmy Deloitte we wspó∏pracy z Bankiem Âwiatowym i International
Business Leaders Forum. Celem badaƒ by∏o zapoznanie si´ z opiniami na temat postrzegania
nadu˝yç gospodarczych, a tak˝e poznanie stanu wiedzy o nich i procesów kontroli majàcych te
nadu˝ycia ograniczaç. WyjÊciowà prób´ badawczà stanowi∏o dwa tysiàce najwi´kszych dzia∏a-
jàcych w Polsce przedsi´biorstw wy∏onionych na podstawie rankingu dziennika
„Rzeczpospolita”. SpoÊród dwóch tysi´cy wys∏anych ankiet odes∏anych zosta∏o 238.
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wskazuje si´ na pierwszym miejscu sprzeniewierzenie majàtku przez pracowni-
ka (40%), nieuzasadnione zakupy (33%) prywatne zakupy za pieniàdze firmy
(28%), ∏apówkarstwo (20%), konflikt interesów (17%), kradzie˝ informacji
(16%), nieuprawnione wykorzystywanie komputerów (15%), fa∏szowanie faktur
(15%), nepotyzm w rekrutacji pracowników (13%), sfa∏szowanie sprawozdania
finansowego (4%), pranie brudnych pieni´dzy (1%), inne (1%)9.

W problematyce zapobiegania przest´pczoÊci gospodarczej, jak te˝ wykry-
wania konkretnych przest´pstw istotne pozostajà poszczególne sfery (dzia∏y)
dzia∏alnoÊci gospodarczej, w których najcz´Êciej odnotowuje si´ przest´pczoÊç.
Z badaƒ wynika, ˝e najcz´Êciej przest´pstwa odnotowuje si´  w dzia∏ach: sprze-
da˝y (54% respondentów wskaza∏o na t´ sfer´ dzia∏alnoÊci w 2003 r. i 49% 
w 2004 r.), zaopatrzenia (41% w 2003 r. i 42% w 2004 r.), marketingu (18% 
w 2003 r. i 13% w 2004 r.), produkcji (12% w 2003 r., ale 22% w 2004 r.), finan-
sach (14% w 2003 r. i 13% w 2004 r.)10.

W opinii ankietowanych najcz´Êciej za pope∏nienie nadu˝yç odpowiedzial-
ni sà pracownicy (67%), na drugim miejscu znaleêli si´ mened˝erowie ni˝sze-
go szczebla (23%), nast´pnie dostawcy (21%), mened˝erowie wy˝szego
szczebla (20%), klienci (18%), agenci i przedstawiciele nie b´dàcy pracowni-
kami (15%), urz´dnicy publiczni (7%), firmy konkurencyjne (6%), inne osoby
(2%)11.

WÊród postrzeganych konsekwencji nadu˝yç gospodarczych wskazywano
na obni˝enie morale pracowników (51%), os∏abienie reputacji firmy (23%),
utrat´ kontrahentów (15%), utrat´ zaufania akcjonariuszy (7%), inne skutki
(14%)12.

Wed∏ug badaƒ tylko 7% badanych podmiotów wskaza∏o na organy Êcigania
jako sposób wykrycia przest´pstwa gospodarczego. 

SkutecznoÊç wykrywcza przest´pstw gospodarczych zale˝y od wielu czynni-
ków, ale podstawowym, wr´cz fundamentalnym niewàtpliwie sà mo˝liwoÊci
prawnego dzia∏ania. Nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e wiele rozwiàzaƒ praw-
nych w zakresie wprowadzanych instrumentów zwalczania przest´pczoÊci
gospodarczej nie spe∏nia∏o oczekiwaƒ praktyków, gdy˝ zawiera∏o liczne, mo˝na
powiedzieç fundamentalne, ograniczenia. Przyk∏adem kontrolowane wr´czenie
lub przyj´cie korzyÊci majàtkowej (tzw. ∏apówka kontrolowana)13 ograniczone
by∏o zastrze˝eniem, ˝e czynnoÊci te nie mogà polegaç na nak∏anianiu bàdê 

9 Dane dotyczà roku 2004.
10 Procenty nie sumujà si´ do 100, gdy˝ respondenci mogli wskazaç wi´cej ni˝ jednà odpowiedê.
11 Dane dotyczà roku 2004.
12 Dane dotyczà tak˝e 2004 r.
13 Wprowadzona ustawà z 21 lipca 1995 r. o zmianie ustaw: o urz´dzie Ministra Spraw

Wewn´trznych, o Policji, o Urz´dzie Ochrony Paƒstwa, o Stra˝y Granicznej oraz niektórych
innych ustaw (Dz.U. Nr 104, poz. 515).
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kierowaniu tego rodzaju przedsi´wzi´ciem.14 Podobnie, je˝eli chodzi o dost´p
organów policji do danych obj´tych tajemnicà bankowà czy ubezpieczeniowà na
etapie czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych. Jak mo˝na wi´c skutecznie zwal-
czaç i zapobiegaç przest´pczoÊci na szkod´ tych instytucji, gdy niemo˝liwe by∏o
uzyskanie podstawowych danych w przedmiocie chocia˝by ustalenia, czy dana
osoba (podejrzewana o przest´pstwo) jest stronà umowy? Dopiero z czasem
ograniczenia te zosta∏y usuni´te przez ustawodawc´.15 Tak˝e przepisy regulujà-
ce sposoby przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy wprowadzone ustawà z 16 listo-
pada 2000 r.16 obowiàzujàce od 23 czerwca 2001 r. nie w pe∏ni wprowadzi∏y
wszystkie instrumenty, w tym zasadnicze. Wielokrotnie nowelà do ustawy 
przesuwano termin wejÊcia w ˝ycie obowiàzku rejestracji transakcji przekracza-
jàcych wartoÊci progowe (art. 8) oraz obowiàzku informowania generalnego
inspektora informacji finansowej o tych transakcjach (art. 11). Przepisy te wesz∏y
ostatecznie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2004 r.

Niestety, nadal wiele kwestii w tym zakresie pozostaje co najmniej dyskusyj-
ne w sensie legislacyjnym, bioràc pod uwag´ dà˝enie do zapewnienia skuteczne-
go wykrywania i zapobiegania przest´pczoÊci gospodarczej. Artyku∏ 20 ust. 3
ustawy o Policji17 stanowi na przyk∏ad, ˝e je˝eli jest to konieczne dla skuteczne-
go zapobie˝enia przest´pstwom okreÊlonym w art. 19 ust. 1 tej ustawy lub ich
wykrycia albo ustalenia sprawców i uzyskania dowodów, Policja mo˝e korzy-
staç z informacji dotyczàcych umów ubezpieczenia, a w szczególnoÊci z prze-
twarzanych przez zak∏ady ubezpieczeƒ danych podmiotów, w tym osób, które
zawar∏y umow´ ubezpieczenia, a tak˝e przetwarzanych przez banki informacji
stanowiàcych tajemnic´ bankowà. Obwarowanie tego przepisu trybem warun-
kowym „je˝eli jest to konieczne dla skutecznego zapobie˝enia przest´pstwom”
oraz z∏o˝ona procedura udost´pnienia tego rodzaju informacji z uwagi na to, 
˝e informacje takie mogà byç udost´pnione na podstawie postanowienia wyda-
nego na pisemny wniosek Komendanta G∏ównego Policji albo komendanta

14 Ograniczenia te zosta∏y zniesione z dniem 19 marca 2002 r. ustawà z 27 lipca 2001 r. o zmianie
ustawy o Policji, ustawy o dzia∏alnoÊci ubezpieczeniowej, ustawy – Prawo bankowe (Dz.U. 
Nr 100, poz. 1084).

15 Uprawnienia uzyskiwania informacji obj´tych tajemnicà bankowà i ubezpieczeniowà przed 
wszcz´ciem post´powania karnego zosta∏y przyznane z dniem 19 marca 2002 r. ustawà z 27 lipca
2001 r. o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 100, poz. 1084).

16 Ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto-
Êci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ (Dz.U. Nr 116, 
poz. 1216); obecnie ustawa z 16 listopada 2000 r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu
finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏
oraz przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu (j.t. Dz.U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1505 
z póên.zm.). 

17 Ustawa z 6 kwietnia 1990 r. o Policji (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 7, poz. 58 z póên.zm.); powo∏y-
wana jako „ustawa o Policji”.
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wojewódzkiego Policji przez sàd okr´gowy w∏aÊciwy miejscowo ze wzgl´du 
na siedzib´ wnioskujàcego organu (art. 20 ust. 5) – ograniczajà w znacznym 
stopniu operatywnoÊç dzia∏ania organów, które z mocy ustawy powo∏ane sà do
zapobiegania i zwalczania tego rodzaju przest´pczoÊci.

Tak˝e rozwiàzania, przyj´te ustawà o Policji w zakresie kontroli operacyjnej
(art. 19) nasuwajà okreÊlone zastrze˝enia, bioràc pod uwag´ aktualne zagro˝enia
przest´pczoÊcià zorganizowanà o charakterze transnacjonalnym (pranie pieni´-
dzy, przest´pczoÊç narkotykowa, wy∏udzenia z tytu∏u podatku VAT i inne).

Kontrola operacyjna, g∏ównie w postaci stosowania pods∏uchu z uwagi 
na z∏o˝onoÊç proceduralnà (zarzàdza sàd okr´gowy w drodze postanowienia na
wniosek Komendanta G∏ównego Policji po uzyskaniu zgody Prokuratora
Generalnego bàdê na wniosek komendanta wojewódzkiego Policji po uzyskaniu
pisemnej zgody w∏aÊciwego miejscowo prokuratora okr´gowego) wydaje si´ ju˝
obecnie nie w pe∏ni odpowiadaç potrzebom praktyki. Zw∏aszcza ˝e w stosunku
do pozosta∏ych metod szczególnych, jak operacja „przesy∏ki niejawnie nadzoro-
wanej” wystarczajàce jest zawiadomienie w∏aÊciwego prokuratora okr´gowego
czy te˝ w przypadku „zakupu kontrolowanego” – zgoda w∏aÊciwego prokuratora
okr´gowego.18

Nale˝y przy tym podkreÊliç, i˝ podobne wymogi proceduralne dotyczà tak˝e
pozosta∏ych s∏u˝b, jak Stra˝ Graniczna, ABW, kontrola skarbowa itd.

W proponowanych rozwiàzaniach nale˝a∏oby mieç na uwadze skrócenie drogi
w procesie decyzyjnym, aby zapewniç funkcjonalnoÊç i skutecznoÊç dzia∏ania
organów w zwalczaniu przest´pczoÊci. Odr´bnà kwestià pozostaje zwi´kszenie
kontroli prokuratorskiej czy sàdowej, ale jest to wykonalne pod wzgl´dem legi-
slacyjnym i praktycznym.

Âciganie oszustw internetowych wymaga pilnych nowelizacji19

W strukturze przest´pczoÊci gospodarczej dominujà oszustwa. Wzrost liczby
przest´pstw pope∏nianych z wykorzystaniem Internetu, a zw∏aszcza oszustw 
na portalach aukcyjnych jest znaczny i zdaje si´ uzasadniaç nowelizacj´ obowià-
zujàcych przepisów. Analiza dotychczasowych regulacji wskazuje na potrzeb´
weryfikacji i modyfikacji. Postulatem de lege ferenda jest niewàtpliwie wpro-
wadzenie do procedury karnej mo˝liwoÊci zastosowania pods∏uchu w sprawach
o oszustwa internetowe na podstawie przepisów rozdzia∏u 26 kodeksu post´po-
wania karnego20 oraz rozszerzenie katalogu przest´pstw wymienionych 
w art. 237 § 3 k.p.k., w których wypadku mo˝liwe by∏oby stosowanie pods∏uchu
treÊci przekazów informacji czy te˝ rozmów telefonicznych, prowadzonych

18 Zob. art. 19a i 19b ustawy o Policji.
19 M. Jachimowicz, Która prokuratura, za pomocà jakich instrumentów, Rzeczpospolita 

z 12.08.2006 r.
20 Tytu∏ rozdzia∏u: Kontrola i utrwalanie rozmów.
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przez sprawców zarówno pomi´dzy sobà, jak i z potencjalnymi pokrzywdzonymi21.
Pods∏uch taki powinien obejmowaç równie˝ bie˝àcà kontrol´ transakcji interne-
towych zawieranych przez sprawców oraz wszelkie inne czynnoÊci w sieci
zwiàzane z uprawianym procederem (np. dokonywanie przelewów bankowych),
co umo˝liwi∏aby w razie zmiany regulacja art. 241 k.p.k.22 W chwili obecnej
mo˝liwe jest jedynie, na podstawie art. 218 k.p.k., uzyskiwanie w czasie rzeczy-
wistym danych dotyczàcych obiegu informacji. Przepis art. 218 k.p.k. daje 
sàdowi oraz prokuratorowi, na ˝àdanie zawarte w postanowieniu, mo˝liwoÊç
uzyskiwania wykazu po∏àczeƒ telekomunikacyjnych od urz´dów, instytucji oraz
podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w dziedzinie poczty lub dzia∏alnoÊç tele-
komunikacyjnà, który informuje o czasie po∏àczenia oraz innych kwestiach
zawiàzanych z nim, ale nie informuje o treÊci rozmowy telefonicznej. Na tej
podstawie uzyskiwane sà przez organa Êcigania m.in. bilingi telefoniczne.
Przepis ten nie wymienia danych abonenta wskazanego numeru telefonicznego,
które umo˝liwiajà jego identyfikacj´ (imi´, nazwisko, miejsce zamieszkania),
gdy˝ sà obj´te tajemnicà telekomunikacyjnà i wyraênie oddzielone od danych
identyfikujàcych po∏àczenie (art. 159 ustawy – Prawo telekomunikacyjne23).

Wskazany wy˝ej przepis proceduralny wÊród podmiotów zobowiàza-
nych do wydania korespondencji oraz przesy∏ek nie wymienia us∏ugodawców
Êwiadczàcych us∏ugi drogà elektronicznà. Chodzi tu o doprecyzowanie treÊci 
art. 18 ust. 6 ustawy o Êwiadczeniu us∏ug drogà elektronicznà24.

Przepis ten stanowi, ˝e us∏ugodawca udziela informacji o danych dotyczà-
cych u˝ytkownika i wykorzystanych przez niego us∏ugach organom paƒstwa 
na potrzeby prowadzonych przez nie post´powaƒ, ale – jak zauwa˝ono – jest to
przepis o charakterze odsy∏ajàcym.

Konieczna jest równie˝ o wiele wi´ksza ostro˝noÊç banków w procedurze
zawierania umów dotyczàcych otwarcia rachunku bankowego, zw∏aszcza 
w aspekcie wykorzystywania struktur banków do procederu prania brudnych
pieni´dzy. Obecnie mo˝na zrobiç to bez osobistego kontaktu. 

PodkreÊliç nale˝y szczególnie groêne zagro˝enia, jakie powoduje przest´p-
stwo phishingu, polegajàce na wy∏udzaniu poufnych informacji osobistych, 
tzw. danych wra˝liwych dotyczàcych loginów, hase∏, szczegó∏ów rachunku 
bankowego, karty kredytowej itp. Jest to rodzaj ataku opartego na in˝ynierii spo-
∏ecznej – socjotechnice. Termin wprowadzony w po∏owie lat 90. przez cracerów
próbujàcych wykraÊç konta u˝ytkowników serwisu pocztowego AOL. Metoda

21 M. Jachimowicz, op. cit.
22 Tam˝e; art. 241 k.p.k.: Przepisy tego rozdzia∏u (26) stosuje si´ odpowiednio do kontroli oraz 

do utrwalania przy u˝yciu Êrodków technicznych treÊci innych rozmów lub przekazów infor-
macji, w tym korespondencji przesy∏anej pocztà elektronicznà.

23 Dz.U. z 2004 r. Nr 171, poz. 1800 z póên.zm.
24 Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z póên.zm.
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dzia∏ania jest bardzo prosta i najcz´Êciej polega na rozsy∏aniu do przypadko-
wych osób wiadomoÊci, w których sprawcy podszywajà si´ pod pracowników
dzia∏ów bezpieczeƒstwa lub informatyzacji konkretnego banku, wy∏udzajàc 
w ten sposób dane wra˝liwe. Innym sposobem jest podstawienie strony interne-
towej, identycznej, jakà pos∏uguje si´ bank.

Z proponowanych rozwiàzaƒ nale˝a∏oby te˝ rozwa˝yç rozszerzenie katalogu
przest´pstw, w zwiàzku z którymi banki b´dà podawa∏y dane osobowe posiada-
czy kont bez uprzedniej koniecznoÊci uruchamiania procedury zwolnienia 
z tajemnicy bankowej.

Wnioski
Dynamiczny post´p technologiczny w zakresie przetwarzania i przesy∏u

informacji, nawiàzywania i realizowania transakcji handlowych, operacji 
finansowych wymaga odpowiednich zmian i dostosowaƒ legislacyjnych 
na gruncie czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, procedury karnej, jak 
i karno-materialnej.

Dotychczasowe doÊwiadczenia wskazujà na syndrom „spóênionego prawa”,
czyli prawa jako spóênionego sojusznika w zwalczaniu zorganizowanej prze-
st´pczoÊci gospodarczej. Nieznane sà zatem rzeczywiste straty ekonomiczne dla
paƒstwa, a w konsekwencji dla spo∏eczeƒstwa. Jedynie antycypowanie zagro˝eƒ
pod wzgl´dem ustawodawczym i odpowiednie wyposa˝anie organów w prawne
instrumenty zwalczania, jak i uwzgl´dnienie w por´ doÊwiadczeƒ innych paƒstw
w tym zakresie mo˝e w konsekwencji ograniczyç zjawisko „niskiej wykrywal-
noÊci” przest´pstw gospodarczych.

Zmiana struktury w∏asnoÊciowej w okresie transformacji spowodowa∏a prze-
niesienie ci´˝aru w sferze podmiotowo-kompetencyjnej w zakresie zwalczania
przest´pczoÊci gospodarczej. Proces ten trwa równie˝ obecnie. Zasadniczym
pytaniem jest pytanie o to, kto i w jakim zakresie zajmowaç si´ ma zwalczaniem
i wykrywaniem przest´pstw gospodarczych. Czy w tym zakresie g∏ówny ci´˝ar
spada na podmioty bezpoÊrednio prowadzàce dzia∏alnoÊç gospodarczà?
Przyk∏adowo na w∏aÊcicieli spó∏ek, instytucje rynku finansowego, jak banki,
zak∏ady ubezpieczeƒ, gie∏dy itp. Czy te˝ paƒstwo ma szczególny obowiàzek
zapewniç bezpieczeƒstwo ekonomiczne wszystkim podmiotom i w równym
stopniu poprzez swoje agendy i organy prowadziç aktywnà dzia∏alnoÊç w zakre-
sie wykrywania przest´pstw? Je˝eli tak, to konieczna jest strategia zwalczania
tej przest´pczoÊci.

Ustawodawca konsekwentnie nak∏ada zadania w zakresie zwalczania i zapo-
biegania przest´pczoÊci, gdzie tylko to mo˝liwe, natomiast rzeczywistoÊç pozo-
staje rzeczywistoÊcià, czyli mamy do czynienia ze stosunkowo niskà wykrywal-
noÊcià przest´pstw.
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Skuteczne zwalczanie przest´pczoÊci gospodarczej zale˝y te˝ od systemu 
i struktury administracji ekonomicznej i kontroli, a tak˝e wymaga dobrego ich
funkcjonowania. NiewydolnoÊç któregoÊ z tych systemów powoduje, ˝e znaczà-
ca liczba przest´pstw gospodarczych nie zostanie wykryta. 



Piotr Karlik

OKAZANIE – PROBLEMY NIEROZWIÑZANE

Instytucja okazania od czasów wprowadzenia jej do j´zyka prawnego1 wzbu-
dza wiele kontrowersji w doktrynie post´powania karnego. O ile pod rzàdami
kodeksu z 1969 r.2 ró˝na interpretacja szczàtkowych uregulowaƒ dotyczàcych
czynnoÊci okazania by∏a usprawiedliwiona, o tyle po wejÊciu w ˝ycie w 1997 r.
nowego kodeksu3 i uzupe∏niajàcego go w tej kwestii rozporzàdzenia ministra
sprawiedliwoÊci4 wi´kszoÊç sporów zosta∏a sprowadzona do poziomu czysto
akademickich dywagacji. Ustawodawca wi´kszoÊç kwestii uregulowa∏ w sposób
kompleksowy, aczkolwiek nie pozbawiony b∏´dów. I w∏aÊnie te b∏´dy legisla-
cyjne stajà si´ motorem nap´dowym nowych/starych nieporozumieƒ narastajà-
cych wokó∏ instytucji okazania. Opierajàc si´ na bogatej literaturze, pragn´ 
w tym miejscu przedstawiç najistotniejsze moim zdaniem kwestie sporne 
i przedstawiç w∏asne stanowisko na dany temat. 

Pierwszym „punktem zapalnym”, który pojawia si´, kiedy zaczynamy anali-
zowaç instytucj´ okazania, jest sama definicja tego poj´cia. W wi´kszoÊci opra-
cowaƒ dotyczàcych tej kwestii autorzy pos∏ugujà si´ rozmaitymi poj´ciami, 
co niestety wprowadza zam´t terminologiczny, który przek∏ada si´ na dalsze
rozbie˝noÊci interpretacyjne. Jak ju˝ by∏o wspomniane, ustawodawca w 1969 r.
wprowadzi∏ termin „okazanie” do j´zyka prawnego, jednak˝e ju˝ wczeÊniej 
w j´zyku prawniczym funkcjonowa∏o wiele synonimów, które mniej lub 
bardziej oddawa∏y istot´ tej instytucji5. Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e z chwilà
kodeksowego uregulowania tej instytucji przynajmniej w odniesieniu do tej
p∏aszczyzny nastàpi ujednolicenie stanowisk. Niestety nadal wielu autorów 
nie pos∏uguje si´ ustawowym terminem „okazania”. Zamiast tego przywo∏ujà

1 E. Gruza, Okazanie – Problematyka kryminalistyczna, ¸ódê 1995, s. 11.
2 Dz.U. 1969, Nr 13, poz. 96.
3 Dz.U. 1997, Nr 89, poz. 555.
4 Dz.U. 2003, Nr 104, poz. 981.
5 E. Gruza, op. cit., s. 11 i nast.
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poj´cia, które albo ju˝ wysz∏y z u˝ycia, albo sà niepoprawne: rekognicja6, 
rozpoznanie. Terminem rekognicji pos∏uguje si´ R. Kmiecik7. Autor upatruje
poprawnoÊci tego terminu w fakcie, i˝ funkcjonowa∏o ono przed laty jako syno-
nim okazania8. Jednak˝e jego niepoprawnoÊç przejawia si´ przede wszystkim
w∏aÊnie w tym, ˝e jest ono ju˝ nieaktualne, wysz∏o z u˝ycia, a ponadto odnosi si´
do mo˝liwego efektu czynnoÊci okazania jakim jest uznanie to˝samoÊci jakiejÊ
osoby9, a nie do samej czynnoÊci. Poj´cia „rozpoznanie” u˝ywa natomiast
wybitny procesualista – WaltoÊ10 - na okreÊlenie odmiany okazania. Wydaje si´,
˝e takie rozbicie poj´ç nie sprzyja usystematyzowaniu zagadnienia, wprowadza-
jàc niepotrzebnie dodatkowy zam´t. Nie sposób bowiem w uj´ciu proponowa-
nym przez S. Waltosia odró˝niç „okazanie” od „rozpoznania”. Tym samym
nale˝y tak˝e odrzuciç niczym nie poparty argument R. Kmiecika, g∏oszàcy, 
i˝ w tym wypadku mamy do czynienia z rodzajem metonimii11. Nie znajduje
równie˝ uzasadnienia poglàd D. Karczmarskiej, która sprzeciwia si´ przenikaniu
terminologii kryminalistycznej do procesu karnego12. Autorka wydaje si´ pomi-
jaç fakt, ˝e kryminalistyka wià˝e si´ bezpoÊrednio z naukà post´powania karne-
go13. Dodatkowo nale˝y podkreÊliç, ˝e tak jak w przypadku rekognicji, tak i roz-
poznanie oznacza mo˝liwy rezultat czynnoÊci okazania, który nie jest conditio
sine qua non przeprowadzanej czynnoÊci. Wobec powy˝szego najlepszym 
rozwiàzaniem by∏oby ujednolicenie terminologii dotyczàcej instytucji okazania,
co zresztà wydaje si´ byç jednym z celów wprowadzonej kodyfikacji, w której
ustawodawca konsekwentnie pos∏uguje si´ terminem „okazanie”, który trafnie
odzwierciedla charakter samej czynnoÊci14. Brak jednolitej terminologii nale˝y
uznaç za problem istotny, bowiem nie pozostaje on bez wp∏ywu na przejrzystoÊç
tego wielop∏aszczyznowego zagadnienia, jakim jest instytucja okazania. 

Teraz swojà uwag´ chcia∏bym zogniskowaç na kolejnej kwestii, która rodzi
wiele wàtpliwoÊci, a mianowicie na problemie okreÊlenia charakteru prawnego
instytucji okazania i jego miejsca w strukturze procesu karnego. W teorii proce-
su karnego od momentu pojawienia si´ okazania w regulacjach kodeksowych

6 R.A. Stefaƒski (w:) Bratoszewski i in., Kodeks post´powania karnego – komentarz, Warszawa
2003, s. 763.

7 R. Kmiecik, Rekognicja i konfrontacja w Êwietle za∏o˝eƒ dowodu Êcis∏ego, Nowe Prawo 1981,
nr 5, s. 26.

8 R. Kmiecik, Recenzja ksià˝ki E. Gruzy – Okazanie – Problematyka kryminalistyczna, Przeglàd
Sàdowy 1995, nr 9, s. 62.

9 http://sjp.pwn.pl/haslo.php?id=2573784 16.07.2009 r.
10 S. WaltoÊ, Proces karny, Warszawa 2008, s. 389- 390.
11 R. Kmiecik, op. cit., s. 63.
12 D. Karczmarska, Przyczynek do prawno procesowej systematyki okazaƒ, Prokuratura i Prawo

1999, nr 7-8, s. 67.
13 A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2006, s. 38.
14 J. Wójcikiewicz, W kwestii procesowej czynnoÊci okazania, Nowe Prawo 1983, nr 2, s. 78.
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Êcierajà si´ ze sobà dwa poglàdy. Pierwszy z nich uwa˝a czynnoÊç okazania 
za szczególnà form´ przes∏uchania, podczas gdy drugi przyznaje tej instytucji
charakter samodzielnej czynnoÊci procesowej. Nie bez wp∏ywu na poszczególne
opinie pozostawa∏ stan prawny obowiàzujàcy pod rzàdami kodeksu z 1969 r.,
który to na dobrà spraw´ tylko wspomina o instytucji okazania (art. 65 i 129
dk.p.k.), nie regulujàc zasad jej przeprowadzania. Taki stan rzeczy sprzyja∏
uznaniu okazania jako szczególnej formy przes∏uchania. Autorzy reprezentujàcy
to stanowisko za jedynà ró˝nic´ uwa˝ajà okazywanie przes∏uchiwanemu osoby
lub rzeczy, podkreÊlajàc, ˝e Êwiadek sk∏ada zeznania zarówno przed jak i po
okazaniu15. Wed∏ug nich owa „szczególna forma” (jest to poj´cie niekodekso-
we), objawia si´ g∏ównie w stosowaniu regu∏ taktyki kryminalistycznej w trakcie
takiego przes∏uchania16. Podobnych stanowisk, kwalifikujàcych instytucj´ oka-
zania jako szczególnà form´ przes∏uchania, by∏o znacznie wi´cej, gdy˝ by∏ 
to poglàd dominujàcy w okresie obowiàzywania kodeksu z 1969 r.17 Jednak˝e
ju˝ wtedy pojawia∏y si´ g∏osy przedstawicieli reprezentujàcych zgo∏a odmienny
punkt widzenia. Z tej skromnej regulacji kodeksowej, jaka wówczas obowiàzy-
wa∏a, potrafili wyinterpretowaç charakter okazania jako samodzielnej czynnoÊci
procesowej18. Jednym z nich jest J. Wójcikiewicz, wed∏ug którego okazanie 
i przes∏uchanie ró˝nià si´ od siebie zarówno istotà, jak i celem19. Podobne stano-
wisko zajmuje E. Gruza g∏oszàc jednoczeÊnie, ˝e nie ka˝de oÊwiadczenie doko-
nane przed organem procesowym nazywaç musimy przes∏uchaniem20. Zdania
te, w tamtym czasie odosobnione, jak si´ potem okaza∏o, z postulatów de lege
ferenda zmieni∏y si´ w de lege lata. Sta∏o si´ tak za sprawà uchwalenia nowego
kodeksu post´powania karnego z 1997 r., w którym to ustawodawca znaczàco
rozszerza regulacj´ dotyczàcà okazania, poÊwi´cajàc jej ca∏y art. 173 k.p.k.,
gdzie oprócz ogólnych zagadnieƒ dotyczàcych tej czynnoÊci znajduje si´ 
równie˝ dyspozycja dla ministra sprawiedliwoÊci do okreÊlenia szczegó∏owych
warunków technicznych przeprowadzania okazania (§ 41). Moim zdaniem ure-
gulowanie to definitywnie powinno zakoƒczyç rozwa˝ania na temat charakteru

15 M. Kulicki, Szczególne formy przes∏uchania, Problemy PraworzàdnoÊci”1998, nr 7, s. 39 i nast.
16 A. Taracha, Okazanie w celu rozpoznania (Wybrane zagadnienia procesowe i kryminalistyczne),

Problemy PraworzàdnoÊci 1979, nr 10, s. 3.
17 R. Kmiecik, Rekognicja i konfrontacja w Êwietle za∏o˝eƒ dowodu Êcis∏ego, Nowe Prawo 1981,

nr 5, s. 26.; M. Kulicki, op. cit., s. 39.; T. Hanausek, Kryminalistyczna taktyka w zakresie szcze-
gólnych form przes∏uchania Êwiadka, Wojskowy; Przeglàd Prawniczy 1970, nr 4, s. 492; 
Z. Czeczot, Kryminalistyczna problematyka osobowych Êrodków dowodowych, Warszawa
1976, s. 107; A. Taracha, op. cit., s. 3.   

18 J. Wójcikiewicz, Kryminalistyczna problematyka okazania osób, Kraków 1980, s. 1.
M. Lisiecki, Aspekty procesowe okazania, Prokuratura i Prawo 1996, nr 11, s. 66.
E. Gruza, op. cit., s. 16.

19 J. Wójcikiewicz, op. cit., s. 78. 
20 E. Gruza, op. cit., s. 15.
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prawnego instytucji okazania. CzynnoÊç ta zosta∏a bowiem w nowym k.p.k.
wyciàgni´ta niejako przed nawias poprzez umieszczenie jej w dziale dotyczà-
cym dowodów, w rozdziale z przepisami ogólnymi. Niewàtpliwie takie zamiesz-
czenie tego przepisu przez ustawodawc´ Êwiadczy o tym, ˝e i on uzna∏ okazanie
za samodzielnà czynnoÊç procesowà21. Wspomniane rozporzàdzenie tylko ten
charakter podkreÊla. Niestety, pomimo tak wydawa∏oby si´ klarownej regulacji,
nadal pojawiajà si´ opracowania uznajàce okazanie za szczególnà form´ prze-
s∏uchania22. Takie ujmowanie okazania w Êwietle obowiàzujàcych przepisów
pozbawione jest jakiejkolwiek merytorycznej podstawy i wydaje si´ byç 
„przejawem doÊç osobliwej maniery polemicznej”23. Niepokojàce jest tak˝e 
stanowisko Sàdu Najwy˝szego, który równie˝ traktuje okazanie jako form´
przes∏uchania24, co, jak zosta∏o wczeÊniej wykazane, jest tezà zupe∏nie nieprzy-
stajàcà do aktualnego stanu prawnego. Niestety sàd ograniczy∏ si´ tylko 
do wskazania treÊci art. 173 k.p.k. jako samodzielnej podstawy uznania okazania
za szczególnà form´ przes∏uchania, nie dajàc tym samym jakiejkolwiek p∏asz-
czyzny do dyskusji. Nale˝y jednak wierzyç, ̋ e by∏o to jednostkowe postanowienie
i ˝e wkrótce poglàd ten zostanie zrewidowany.

Kolejnà zasadniczà kwestià, która wzbudza wÊród przedstawicieli doktryny
procesu karnego wiele kontrowersji, jest okreÊlenie celu, jaki realizowaç 
ma czynnoÊç okazania. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e nadrz´dnym celem instytucji
okazania jest realizacja zadaƒ post´powania przygotowawczego oraz g∏ównego
celu procesu karnego okreÊlonego w art. 2 § 1 pkt 1 k.p.k.25. Jak mo˝na zauwa-
˝yç, jest to cel ogólny, do którego dà˝à wszystkie czynnoÊci podejmowane 
w toku procesu karnego, jednak˝e nie mo˝na równie˝ pominàç celu samoistne-
go, do którego dà˝y organ prowadzàcy post´powanie, przyst´pujàc do realizacji
czynnoÊci z art. 173 k.p.k. Obecny kodeks, we wspomnianym artykule, cel 

21 Tak te˝: M. Lisiecki, Aspekty operacyjnego bezpoÊredniego okazania osób, Przeglàd
Policyjny, 1998, nr 1, s. 64; M. Lisiecki, Okazanie osób metodà bezpoÊrednià z ukrycia i z utaj-
nieniem osoby rozpoznajàcej, Prokuratura i Prawo, 1998, nr 6, s. 69.

22 K. Marsza∏ (w:) K. Marsza∏, S. Stachowiak, K. Zgryzek, Proces karny, Katowice 2005, s. 270;
K. Marsza∏, Proces karny – zagadnienia ogólne, Katowice 2008, s. 325; S. Steiborn (w:); 
J. Grajewski, P. Rogoziƒski, S. Steinborn, Kodeks post´powania karnego – komentarz, Kraków
2005, s. 336; P. Hofmaƒski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks post´powania karnego – komen-
tarz, Warszawa 2007, s. 780; W. Grzeszczyk, Kodeks post´powania karnego – komentarz,
Warszawa 2008, s. 166; K.T. Boratyƒska (w:) K. T. Boratyƒska, A. Górski, A. Sakowicz, 
A. Wa˝ny, Kodeks post´powania karnego – komentarz, Warszawa 2005, s. 343; R. Kmiecik,
Prawo dowodowe – zarys wyk∏adu, Warszawa 2008, s. 175; A. Gaberle, Dowody w sàdowym
procesie karnym, Kraków 2007, s. 141 i nast. 

23 R. Kmiecik, Recenzja ksià˝ki E. Gruzy – Okazanie – Problematyka kryminalistyczna, Przeglàd
Sàdowy 1995, nr 9, s. 62.

24 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dn. 19 II 2004 r., IV KK 315/03.
25 M. Lisiecki, op. cit., s. 65.
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okazania upatruje w rozpoznaniu innej osoby. Tà osobà zgodnie z nowà regulacjà,
która rozszerzy∏a katalog osób, jakie mo˝na okazaç, mo˝e byç zarówno podej-
rzany, jak i Êwiadek czy bieg∏y. Ustawodawca w∏aÊnie w rozpoznaniu okazywanej
osoby dopatruje si´ priorytetowego znaczenia tej instytucji. Z tak okreÊlonym
celem czynnoÊci okazania nie zgadza si´ cz´Êç przedstawicieli doktryny. 
J. Wójcikiewicz, krytykujàc takie rozwiàzanie, wskazuje, ˝e rozpoznanie mo˝e
byç jedynie mo˝liwym wynikiem tej czynnoÊci26 . W podobnym tonie 
wypowiadajà si´ m.in. M. Lisiecki27 i E. Gruza28. Wi´kszoÊç autorów krytyku-
jàca kodeksowe rozwiàzania tworzy nowe definicje celu instytucji okazania 
- i tak J. Wójcikiewicz okreÊla go jako „ustalenie, czy dany przedmiot okazania
by∏ spostrze˝ony w zwiàzku ze zdarzeniem”29, z kolei M. Lisiecki, zresztà tak
jak E. Gruza, cel okazania upatruje w „ustaleniu i wykazaniu zwiàzku danego
przedmiotu okazywanego z zaistnia∏ym zdarzeniem przest´pnym, a w szczegól-
noÊci w odniesieniu do okazania osób – wykrycie sprawcy przest´pstwa oraz
udowodnienie zarzucanego mu czynu”30. Podobnie cel okazania definiuje 
T. Grzegorczyk - „czynnoÊç, w ramach której osoba rozpoznajàca koncentruje
si´ na okreÊlonym przedmiocie percepcji zmys∏owej. Jej sens sprowadza si´ do
identyfikacji przedmiotu poznania”31. PodkreÊlajàc jednoczeÊnie jak poprzedni
autorzy, ˝e „samo rozpoznanie jest tu tylko mo˝liwym wynikiem okazania”32.
W opozycji do tych twierdzeƒ stojà poglàdy pozosta∏ej cz´Êci przedstawicieli
nauki procesu karnego, którzy w kodeksowym okreÊleniu celu czynnoÊci okaza-
nia nie dostrzegajà b∏´dów33. W ich pracach rozpoznanie akcentowane jest 
w∏aÊnie jako podstawowy cel, który zamierzajà osiàgnàç organy procesowe
przyst´pujàc do jego realizacji. Po analizie dwóch jak˝e skrajnych stanowisk

26 J. Wójcikiewicz, op. cit., s. 58.
27 M. Lisiecki, op. cit., s. 66.
28 E Gruza, op. cit., s. 101.
29 J. Wójcikiewicz, op. cit.,  s. 66.
30 M. Lisiecki, Okazanie w nowym kodeksie post´powania karnego, Prokuratura i Prawo 1998,  s. 47.
31 T. Grzegorczyk, Komentarz do kodeksu post´powania karnego, Warszawa 2008, s. 392.
32 Ibidem, s. 392.
33 A. Taracha, op. cit., s.  3; R. Kmiecik, op. cit., s. 175; Z. M∏ynarczyk, Okazanie czy przes∏uchanie?,

Przeglàd Sàdowy 1994, nr 10, s. 28; R. Kmiecik, Okazanie w celu rozpoznania (art. 173
§ 1 k.p.k.) a rozpoznanie „zdarzeƒ lub ich fragmentów” (art. 211 k.p.k.) – podobieƒstwa i ró˝-
nice (w:) Nauka wobec prawdy sàdowej. Ksi´ga pamiàtkowa ku czci prof. Zdzis∏awa Kegla
pod red. R. Jaworskiego, M. Szostaka, Wroc∏aw   2005, s. 294; T. Gardocka,  Post´powanie
karne  –  podr´cznik akademicki, Warszawa 2005, s. 137; P. Hofmaƒski, E. Sadzik, K. Zgryzek,
op. cit.,  s. 779; S. Steinborn, op. cit., s. 336; C. Kulesza, Wyk∏ad prawa karnego procesowego,
Bia∏ystok 2004,  s. 275; K. Marsza∏, op. cit.,  s. 325; M. Klejnowska (w:) G. Artymiak, 
M. Rogalski, Z. Sobolewski, Proces karny cz´Êç ogólna, Kraków 2007, s. 272; A. Gaberle, 
op. cit., s. 141; M. Hudzik, Okazanie osoby a rozpoznanie „akustyczne”, Prokuratura i Prawo,
2005, nr 5, s. 100. 
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nale˝y przyznaç obu z nich cz´Êç racji. Otó˝ przyglàdajàc si´ twierdzeniom
autorów, którzy rozpoznanie traktujà jedynie jako mo˝liwy koƒcowy efekt oka-
zania, nie sposób oprzeç si´ wra˝eniu, ˝e konsekwentnie pomijajà oni znaczenie
rozpoznania. Nie da si´ bowiem „ustaliç zwiàzku” okazywanej osoby z danym
zdarzeniem przest´pnym bez wczeÊniejszego etapu, jakim jest rozpoznanie.
Prowadzi to do wniosku, ˝e rozpoznanie jest warunkiem sine qua non ustalenia
tak rozumianego „zwiàzku z danym zdarzeniem przest´pnym”, którego wykaza-
nie mo˝e byç traktowane jako bardziej zaawansowana forma rozpoznania.
Nale˝y jednak odrzuciç twierdzenia, jakoby instytucja okazania samodzielnie
mog∏a prowadziç do udowodnienia podejrzanemu zarzucanego mu czynu34.
Moim zdaniem jest to interpretacja zbyt daleko idàca, przypisujàca okazaniu
ponadnormatywnà wartoÊç procesowà. Nie sposób równie˝ zgodziç si´ z twier-
dzeniem, ˝e rozpoznanie jest tylko mo˝liwym rezultatem, a nie celem samym 
w sobie. Owszem, dokonanie rozpoznania przez osob´ przes∏uchiwanà mo˝e
byç jednym ze skutków przeprowadzanej czynnoÊci, ale b´dzie to skutek po˝à-
dany przez organy procesowe, które zdecydowa∏y si´ na dokonanie takiej czyn-
noÊci. Trudno by∏oby bowiem przypisaç zarówno ustawodawcy w zakresie legi-
slacyjnym, jak i organom wymiaru sprawiedliwoÊci w zakresie ich dzia∏aƒ niera-
cjonalnoÊç, polegajàcà na podejmowaniu przez nich czynnoÊci okazania, kiedy
majà ÊwiadomoÊç, ˝e wÊród okazywanych osób nie znajdujà si´ potencjalni
sprawcy35. Jedynym postulatem de lege ferenda, który mia∏by szans´ wyelimi-
nowaç rozbie˝noÊci, mog∏oby byç uzupe∏nienie treÊci art. 173 § 1 o element
wspomnianego ju˝ wy˝ej zwiàzku ze zdarzeniem przest´pnym, czego brakuje 
w obecnej regulacji. W efekcie treÊç tak zmodyfikowanego artyku∏u mog∏aby
brzmieç: Osobie przes∏uchiwanej mo˝na okazaç innà osob´, jej wizerunek lub
rzecz w celu jej rozpoznania w zwiàzku ze zdarzeniem przest´pnym (…).
Aczkolwiek nale˝y si´ zgodziç, ˝e summa summarum obecny stan prawny 
nie rodzi jakichÊ negatywnych merytorycznych skutków w ocenie wiarygodnoÊci
i mocy dowodowej instytucji okazania36.

Nast´pnym tematem, na którym chcia∏bym si´ skoncentrowaç, jest zagadnie-
nie niepowtarzalnoÊci czynnoÊci okazania w procesie karnym. Jest to bardzo
wa˝ki problem, bowiem uznanie okazania za czynnoÊç niepowtarzalnà wywiera
istotny wp∏yw na uprawnienia procesowe stron. W literaturze przedmiotu okaza-
nie by∏o od dawna uznawane za czynnoÊç niepowtarzalnà37. O jej niepowtarzal-
noÊci decydujà przede wszystkim zasady taktyki kryminalistycznej38, a tak˝e

34 M. Lisiecki, Aspekty procesowe okazania, Prokuratura i Prawo 1996, nr 11, s. 66.
35 Wyjàtek - okazanie puste.
36 M. Lisiecki, Okazanie w nowym kodeksie post´powania karnego, Prokuratura i Prawo 1998, 

s. 51.
37 M. Lisiecki, Zasady i warunki techniczne okazania,  Prokuratura i Prawo 1999, s. 109.
38 J. Widacki, Kryminalistyka, Warszawa 2007, s. 248.
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mechanizmy psychologiczne. Stykajàc si´ bowiem z przedmiotem okazania,
Êwiadek aktywizuje swoje spostrze˝enia z chwili pope∏nienia przest´pstwa39.
Powtórzenie okazania prowadzi∏oby do odtworzenia Êladów pami´ciowych
powsta∏ych w chwili pierwszego okazania, a nie tych dokonanych tempore 
criminis. Zakazu przeprowadzania powtórnego okazania mo˝na równie˝ doszu-
kaç si´ w treÊci art. 173 § 1 k.p.k. in fine, gdzie czytamy: „okazanie powinno byç
przeprowadzone tak, aby wy∏àczyç sugesti´”. Owa sugestia, jako sformu∏owanie
o charakterze nieostrym przek∏ada si´ na doÊç szerokà interpretacj´ tego przepi-
su, pozwalajàc nam zakwalifikowaç do kategorii czynnoÊci sugestywnych 
– powtórne okazanie. NiepowtarzalnoÊç okazania powoduje równie˝ koniecz-
noÊç przestrzegania przez organy procesowe art. 316 § 1 i 2 k.p.k., który zawiera
dyspozycj´ dopuszczenia do udzia∏u podejrzanego, pokrzywdzonego i ich
przedstawicieli ustawowych, w przypadku gdy danej czynnoÊci nie b´dzie mo˝-
na powtórzyç na rozprawie. Dokonanie powtórnego okazania, oboj´tnie w któ-
rym stadium procesu, powodowa∏oby obejÊcie nakazu niepowtarzania tej czyn-
noÊci. Instytucja okazania zosta∏aby w tym momencie ca∏kowicie pozbawiona
wartoÊci dowodowej, sprowadzajàc powtórne okazanie do fikcji procesowej.
Mo˝na uznaç, ˝e tak ogólnie sformu∏owanà zasad´ niepowtarzalnoÊci okazania
wyjàtkowo zgodnie akceptuje ca∏oÊç doktryny. Rozbie˝noÊci pojawiajà si´ nato-
miast w przypadku okazania poÊredniego40. Mo˝emy spotkaç si´ z g∏osami, 
które nie dopuszczajà mo˝liwoÊci ponownego okazania (poÊredniego czy te˝
bezpoÊredniego)41, takimi, które warunkowo zezwalajà na dokonanie okazania
bezpoÊredniego po poÊrednim42, a˝ po zdanie, ˝e okazanie poÊrednie i bezpo-
Êrednie sà dwoma ró˝nymi rodzajami okazaƒ i w ich przypadku nie mo˝na
mówiç o wzajemnej wzgl´dem siebie niepowtarzalnoÊci43. Odpowiedê na pytanie,
który z przedstawionych poglàdów jest najw∏aÊciwszy, nie nale˝y do ∏atwych. 

39 A. Taracha, op. cit., s. 5.
40 Okazaniem poÊrednim jest okazanie wizerunku danej osoby, por. M. Lisiecki, BezpoÊrednie 

i poÊrednie okazanie osób w procesie karnym, Prokuratura i Prawo 1997,  nr 3, s. 57.
41 R. Kmiecik, Rekognicja i konfrontacja w Êwietle za∏o˝eƒ dowodu Êcis∏ego, Nowe Prawo 1981,

nr 5, s. 37; T. Tomaszewski, WartoÊç okazania oskar˝onego w praktyce Êledczej i sàdowej,
Palestra, 1992, nr 9-10, s. 27; L. Paprzycki (w:) J. Grajewski, L. Paprzycki, M. P∏achta, Kodeks
post´powania karnego – komentarz, Kraków 2003, s. 424. 

42 J. Wójcikiewicz, W kwestii procesowej czynnoÊci okazania, Nowe Prawo 1983, nr 2, s. 80; 
M. Kulicki, Kryminalistyka, Warszawa 1999, s. 152 i nast.; J. Gurgul, Okazanie osoby.
WartoÊç i niebezpieczeƒstwa, Gazeta Sàdowa i Penitencjarna 1971, nr 12, s. 10; E. Gruza, 
op. cit., s. 114; K.T.  Boratyƒska, op. cit., s. 345; W. Grzeszczyk, op. cit., s. 166; A. Gaberle,
op. cit., s. 143 i nast.; S. Pikulski, Podstawowe zagadnienia taktyki kryminalistycznej, Bia∏ystok
1997,  s. 182; M. Lisiecki, Aspekty operacyjnego bezpoÊredniego okazania osób, Przeglàd
Policyjny 1998, s. 71 i nast.; A. Taracha, NiepowtarzalnoÊç okazania. Teoria i praktyka,
Problemy PraworzàdnoÊci 1991, nr 1-2, s. 67. 

43 D. Karczmarska, op. cit., s. 68.
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Z ca∏à stanowczoÊcià nale˝y jednak odrzuciç twierdzenie, jakoby okazanie
wizerunku (poÊrednie) i okazanie osoby to dwie ró˝ne czynnoÊci. Stanowisko
prezentowane przez D. Karczmarskà44 trzeba uznaç za b∏´dne, autorka bowiem
mylnie nie uznaje okazania wizerunku (np. fotografii) jako poÊredniego okaza-
nia osoby, co prowadzi jà do wniosku, ˝e: „je˝eli Êwiadek rozpozna podejrzane-
go w oparciu o jego wizerunek utrwalony na fotografii, podejrzany nie traci 
prawa do ponownego okazania tym razem z jego udzia∏em jako osoby rozpozna-
wanej”45. Takie rozumowanie stoi w sprzecznoÊci, zarówno ze stanowiskiem
pozosta∏ej cz´Êci doktryny, jak i z treÊcià § 3 rozporzàdzenia ministra sprawie-
dliwoÊci w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania46, który
to dobitnie stwierdza, ˝e: „Organ dokonujàcy okazania powinien zapewniç takie
warunki, aby osoba przes∏uchiwana nie mog∏a zobaczyç przed okazaniem osoby
okazywanej jej wizerunku, lub rzeczy wskazujàcej na ich rol´ lub znaczenie 
procesowe”. Z przytoczonego przepisu wynika, ˝e okazanie wizerunku przed
okazaniem bezpoÊrednim jest niedopuszczalne, z czego mo˝emy tak˝e wyinter-
pretowaç nakaz przeprowadzania okazania bezpoÊredniego zawsze wtedy, gdy
dysponujemy osobà podejrzanà.47 Pozostaje teraz zastanowiç si´ nad prawid∏o-
woÊcià dwóch pozosta∏ych twierdzeƒ. W Êwietle przytoczonego rozporzàdzenia
w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania, a tak˝e wobec
treÊci art. 173 § 1 k.p.k in fine tak˝e poglàd dopuszczajàcy warunkowe poprze-
dzenie okazania bezpoÊredniego poÊrednim równie˝ wydaje si´ byç b∏´dny.
Sytuacja, w której przedstawiciele tego twierdzenia dopuszczajà z∏amanie 
zasady niepowtarzalnoÊci czynnoÊci okazania, musi byç wed∏ug nich usprawie-
dliwiona nadzwyczajnymi okolicznoÊciami. T. Hanausek proponuje np. poprze-
dzenie jawnego okazania bezpoÊredniego okazaniem poÊrednim w celu uzyskania
dodatkowego efektu psychologicznego w przypadku, gdy podejrzany konse-
kwentnie nie przyznaje si´ do winy48. Interesujàce uzasadnienie dopuszczalno-
Êci takiego rozwiàzania przedstawia z kolei J. Wójcikiewicz. Uwa˝a on, 
˝e b´dzie ono mo˝liwe, je˝eli drugie okazanie b´dzie sta∏o „ewolucyjnie” wy˝ej
ni˝ uprzednie49, co prowadzi do konstatacji, ˝e wed∏ug tego autora dopuszczal-
ne b´dzie poprzedzenie okazania bezpoÊredniego poÊrednim. W odniesieniu do
poprzednich teorii radykalne zdajà si´ byç postulaty R. Kmiecika, który uwa˝a,
˝e: „bezpoÊredniego okazania nie przeprowadza si´, je˝eli Êwiadek rozpozna∏

44 Ibidem, s. 69.
45 Ibidem, s. 68.
46 Dz.U.  z  2003, Nr 104, poz. 981, (przed  nowelizacjà § 4).
47 A. Taracha, Okazanie w celu rozpoznania (Wybrane zagadnienia procesowe i kryminalistyczne),

Problemy PraworzàdnoÊci 1979, nr 10, s. 8.
48 T. Hanausek, Kryminalistyczna taktyka w zakresie szczególnych form przes∏uchania Êwiadka,

Wojskowy Przeglàd Prawniczy 1970, nr 4, s. 492.
49 J. Wójcikiewicz, op. cit., s. 80.
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oskar˝onego (osob´ podejrzanà) przed przystàpieniem do tej czynnoÊci”50.
Rozwiàzanie takie skrytykowa∏ J. Wójcikiewicz, twierdzàc, ˝e stosowanie 
go w praktyce mog∏oby przynieÊç wi´cej szkody ni˝ po˝ytku51. Przed próbà
udzielenia odpowiedzi na postawione wczeÊniej pytanie, które z tych wy˝ej
omówionych stanowisk jest najw∏aÊciwsze, odwo∏am si´ do praktycznej
wyk∏adni przepisów post´powania karnego, a wi´c do orzecznictwa. Tak samo
jak w przypadku doktryny, tak i na gruncie stosowania prawa wyst´pujà w tej
materii rozbie˝noÊci. Jednak˝e mo˝na dostrzec dominujàcy poglàd, ˝e nale˝y
dopuÊciç mo˝liwoÊç stosowania okazania poÊredniego przed okazaniem bezpo-
Êrednim, które w wi´kszoÊci przypadków b´dzie mia∏o charakter wykrywczy52.
S´dziowie zgadzajà si´ równie˝ co do tego, ˝e przepisy art. 173 § 1 k.p.k. 
nie wykluczajà okazania osoby po wczeÊniejszym okazaniu wizerunku53, 
aczkolwiek zgodni sà, ˝e takie okazanie mo˝e mieç mniejszy walor dowodo-
wy54, a nawet mo˝e spotkaç si´ z zarzutem fikcyjnoÊci55. Majàc tak zarysowany
obraz ca∏oÊci, nadal nie da si´ jednoznacznie stwierdziç, i˝ dopuszcza si´ okaza-
nie poÊrednie przed bezpoÊrednim albo te˝ wr´cz przeciwnie, ˝e takiej mo˝liwo-
Êci nie ma. Jest to problem z∏o˝ony, bowiem je˝eli opowiemy si´ za pierwszà
opcjà, to wed∏ug mnie b´dzie to stanowi∏o wyraêne obejÊcie obowiàzujàcych
przepisów prawa, zarówno art. 173 § 1 w miejscu, w którym mówi on o braku
sugestii podczas przeprowadzania okazania, jak i przytoczonego ju˝ wczeÊniej 
§ 3 rozporzàdzenia ministra sprawiedliwoÊci w sprawie warunków technicznych
przeprowadzenia okazania. Czym innym b´dzie, jeÊli nie sugestià, pokazywanie
Êwiadkowi zdj´ç sygnalitycznych, przed dokonaniem bezpoÊredniego okazania?
Âwiadek uprzednio rozpoznawszy podejrzanego na fotografii, podczas powtó-
rzonego okazania ju˝ z jego udzia∏em, b´dzie odwo∏ywa∏ si´ do Êladów pami´-
ciowych powsta∏ych podczas przeglàdania albumów ze zdj´ciami, a nie tych
powsta∏ych tempore criminis. Dodatkowo nale˝y wziàç równie˝ pod uwag´ 
element, na który zwraca uwag´ A. Taracha – rola Êwiadka rozpoznajàcego 
da si´ przyrównaç do pozycji osób bioràcych udzia∏ w eksperymencie psycholo-
gicznym. Zaobserwowano, ˝e osoby te starajà si´ osiàgnàç w eksperymencie
wynik, który by zadowoli∏ eksperymentatora, poniewa˝ jest to ich zdaniem
„dobry wynik”, a „dobry wynik” charakteryzuje „dobrego” uczestnika ekspery-
mentu56. Krótko mówiàc, trzeba uwzgl´dniç, ˝e Êwiadek b´dzie wola∏ wskazaç

50 R. Kmiecik, op. cit., s. 37.
51 J. Wójcikiewicz, op. cit., s. 80.
52 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dn. 12 VIII 2005 r. (IV KK 117/05), OSNKW, 2006/3/25.
53 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Lublinie z dn. 18 XI 2004r. (II Aka 309/04), Prokuratura i Prawo,

wk∏. 2006/1/34.
54 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dn. 27 V 2004r. (II Aka 160/04), OSA 2005/4/29.
55 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dn. 4 V 2005r. (II KK 473/04), LEX nr 149649.
56 A. Taracha, op. cit., s. 6.



164 P. Karlik

na osob´, którà wczeÊniej rzekomo rozpozna∏ na fotografii, nawet je˝eli nie
b´dzie pewien, nie chcàc staç si´ w oczach organów procesowych niewiarygod-
nym Êwiadkiem. Z drugiej jednak strony jasne jest, ˝e takie ograniczenie orga-
nów procesowych znaczàco mog∏oby utrudniç ich prac´, a zw∏aszcza etap typo-
wania potencjalnych sprawców przest´pstw. Moim zdaniem, mimo wszystko
nale˝y jednak stwierdziç, ˝e de lege lata okazanie bezpoÊrednie po uprzednim
okazaniu poÊrednim jest niedopuszczalne, poniewa˝ to drugie okazanie nie
b´dzie spe∏nia∏o ustawowych wymogów przeprowadzania tej czynnoÊci, ∏amiàc
jednoczeÊnie regu∏y taktyki kryminalistycznej. Taki stan rzeczy mog∏aby zmieniç
nowelizacja wspomnianego ju˝ rozporzàdzenia ministra sprawiedliwoÊci, która
dopuszcza∏aby takie dzia∏ania pod pewnymi ÊciÊle okreÊlonymi warunkami.

Analizujàc powy˝sze zagadnienia, mo˝emy zauwa˝yç, ˝e instytucja okaza-
nia jest instytucjà wielop∏aszczyznowà, która rodzi bardzo wiele wàtpliwoÊci,
zarówno wÊród doktryny, jak i orzecznictwa. Jak zosta∏o wykazane, cz´Êç 
z przedstawionych problemów bierze si´ z b∏´dów podczas interpretacji obowià-
zujàcych aktów prawnych. Wielu autorów opracowaƒ na temat czynnoÊci okaza-
nia swoje myÊlenie opiera jeszcze na kodeksie post´powania karnego z 1969 r., nie
zauwa˝ajàc lub nie chcàc zauwa˝yç zaistnia∏ych zmian. Z drugiej strony jednak,
wiele kontrowersji ma merytoryczne uzasadnienie, które wynika z bardzo skom-
plikowanego i z∏o˝onego charakteru czynnoÊci z art. 173 k.p.k. Na taki stan rze-
czy istotny wp∏yw wywiera równie˝ niedoskona∏a regulacja prawna, 
która zostawia niedomówienia w wielu omówionych tu kwestiach, zmuszajàc
cz´sto do stosowania niewskazanej w procesie karnym wyk∏adni rozszerzajàcej.
Opowiedzenie si´ w danym zagadnieniu po którejÊ ze stron poprzedzi∏em 
gruntownà analizà istniejàcych monografii, opracowaƒ i artyku∏ów, nawiàzujàc
równie˝ do stanowiska orzecznictwa. Tam, gdzie ˝adne z funkcjonujàcych
twierdzeƒ nie przystawa∏o w mojej ocenie do aktualnej regulacji, proponowa∏em
rozwiàzania b´dàce bàdê syntezà prezentowanych poglàdów, bàdê ca∏kowitym
novum. Pragn´ równie˝ zauwa˝yç, ˝e przedstawiona tu problematyka nie stano-
wi nawet wierzcho∏ka góry lodowej. Okazanie jest tak z∏o˝onym procesem, 
˝e znaczàco przekracza mo˝liwoÊci obj´toÊciowe tego opracowania. Stara∏em
si´ wybraç zagadnienia, które w mojej ocenie rodzi∏y najwi´cej wàtpliwoÊci,
jednak˝e wiele z równie interesujàcych kwestii nie zosta∏o w tym artykule 
poruszonych57. JednoczeÊnie nie uzurpuj´ sobie prawa do racji, przedstawione
tu opinie naznaczone sà wadà, której nie sposób si´ ustrzec - subiektywizmem.

57 Okazanie puste, okazanie bezpoÊrednie z ukrycia, okazanie bezpoÊrednie z ukrycia z utajnieniem
osoby rozpoznajàcej etc.
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PRZEBIEG I ORGANIZACJA SZKOLE¡ JAKO ELEMENT
STANDARDÓW ANALIZY KRYMINALNEJ W POLSCE

Jak odnaleêç màdroÊç 
zagubionà poÊród wiedzy?

Jak odnaleêç wiedz´ 
zagubionà poÊród informacji?

T.S. Eliot 

Od kilkunastu lat w Polsce i na Êwiecie odnotowuje si´ permanentny wzrost
liczby przest´pstw. Wspó∏czesna policja staje ciàgle przed nowymi wyzwania-
mi. Przest´pcy doskonale przyswoili na w∏asne potrzeby osiàgni´cia technolo-
giczne, które wykorzystujà przy planowaniu i pope∏nianiu przest´pstw. 
Aby móc skutecznie zwalczaç wyrafinowanà i rozwijajàcà si´ w bardzo szybkim
tempie przest´pczoÊç, organa Êcigania zosta∏y zmuszone do poszukiwania
nowych, bardziej wyspecjalizowanych form i metod pracy wykrywczej, które 
z kolei sta∏yby si´ efektywnym narz´dziem w tej walce. Jednym z takich narz´dzi
jest analiza kryminalna.

Rozwiàzanie jakiejkolwiek ze spraw wymaga jej przeanalizowania. Warto
zaznaczyç, ˝e analiza nie jest jakimÊ nowym poj´ciem dla organów Êcigania.
Obecnie stosowane metody i techniki analityczne majà swój poczàtek w latach
siedemdziesiàtych ubieg∏ego wieku. Wówczas to analiza kryminalna zosta∏a 
po raz pierwszy u˝yta do walki „z czymÊ nowym”, czyli z przest´pczoÊcià 
zorganizowanà. Od tamtego czasu funkcje analizy zosta∏y tak rozwini´te, 
˝e obecnie wspierajà wi´kszoÊç dzia∏aƒ organów Êcigania.

Literatura przedmiotu podaje wiele definicji analizy kryminalnej, lecz w 1992 r.
za najbardziej reprezentatywnà – wed∏ug opinii specjalistów z dwunastu krajów
Wspólnoty Europejskiej – uznano nast´pujàcà definicj´: „analiza kryminalna 
to ustalenie i domniemywanie zwiàzków pomi´dzy danymi opisujàcymi dzia∏al-
noÊç przest´pczà oraz innymi potencjalnie z nimi powiàzanymi, w celu ich wyko-
rzystania przez organy Êcigania i sàdy”1.

1 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, wyd. 2, Warszawa 2002, s. 83.
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Wed∏ug Waldemara Ignaczaka – obecnego zast´pcy dyrektora Biura 
Wywiadu Kryminalnego Komendy G∏ównej Policji – „analiza kryminalna jest
metodà pracy policji, która polega na konsekwentnym i zorganizowanym
wyszukiwaniu i wykazywaniu zwiàzków mi´dzy danymi dotyczàcych przest´p-
stwa z innymi mo˝liwymi do wyró˝nienia informacjami, które b´dà stanowi∏y
podstaw´ do przygotowania wniosków wspomagajàcych procesy decyzyjne”.2

W myÊl przepisów regulujàcych dzia∏alnoÊç Europolu, analizà kryminalnà
okreÊla si´ zestawienie, przetwarzanie lub wykorzystywanie danych celem 
uzyskania pomocy w dochodzeniu karnym.3

Bioràc pod uwag´ wspomniane wczeÊniej definicje, sens analizy kryminalnej
sprowadza si´ do stosowania ujednoliconych technik stawiania hipotez, rekon-
strukcji przebiegu poszczególnych przest´pstw kryminalnych, identyfikacji wielu
innych przest´pstw wykazujàcych zwiàzek z tymi zasadniczymi, okreÊlania
struktury siatek przest´pczych oraz analizowania zakresu i sposobu prowadzenia
dzia∏alnoÊci przest´pczej.4

Analiza kryminalna sprawdza si´ w sprawach wielowàtkowych, wielotomo-
wych, o du˝ym zasi´gu terytorialnym oraz skomplikowanej i rozbudowanej
strukturze powiàzaƒ przest´pczych, z du˝à iloÊcià informacji uniemo˝liwiajà-
cych Êledzenie i kojarzenie faktów z wykorzystaniem „klasycznych” metod
Êledczych.

Nale˝y zaznaczyç, ˝e analiza kryminalna stanowi istotny element procesu
wykrywczego, dla którego podstawà realizacji jest gromadzenie, przetwarzanie
oraz ocena informacji w celu ustalenia przedmiotu wykrywania. W ca∏ym tym
procesie istotnà rol´ odgrywa tzw. regu∏a siedmiu z∏otych pytaƒ: co, gdzie, 
kiedy, w jaki sposób, czym, dlaczego, kto, które wskazujà kierunek ustaleƒ
wykrywczych.

Przeprowadzenie analizy kryminalnej wymaga wi´c posiadania ÊciÊle okre-
Êlonego zakresu wiedzy z wielu dziedzin, a przede wszystkim z dziedziny 
analityki, informatyki, kryminalistyki, kryminologii oraz szeroko rozumianego
prawa. Wiedza ta pozwala na zidentyfikowanie przest´pstwa, jego form stadial-
nych i zjawiskowych, jak równie˝ strony podmiotowej i przedmiotowej prze-
st´pstwa, a przede wszystkim pozwala wskazaç êród∏a dowodowe lub kierunki
ich poszukiwania. Ogromne znaczenie maja tutaj: umiej´tnoÊç pos∏ugiwania 
si´ nowoczesnymi narz´dziami informatycznymi oraz same narz´dzia, ponie-
wa˝ ich mo˝liwoÊci obliczeniowe w zasadniczy sposób rzutujà na szybkoÊç 
i precyzj´ dzia∏aƒ analitycznych.5

2 W. Ignaczak, Wybrane zagadnienia analizy kryminalnej, Szczytno 2005, s. 8.
3 Art. 10 Konwencji o Europolu, Dz.U. z 2005, Nr 29, poz. 243.
4 Crime Analysis Booklet (updated version 2.0.), przek∏ad: G. Butrym, CSP Legionowo 1999, s. 9.
5 http://biuroanaliz.com/5.htm
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W drugiej po∏owie lat dziewi´çdziesiàtych w polskiej policji rozpocz´to
wdra˝anie analizy kryminalnej. W ciàgu trzech lat przygotowano od podstaw
infrastruktur´ szkoleniowà, inwestycyjnà i organizacyjnà, która mia∏a na celu
uruchomienie systemu wywiadu oraz analizy kryminalnej. Powsta∏ wówczas
program pod nazwà „Program wdro˝enia analizy kryminalnej w jednostkach
Policji”. W 2000 roku program ten zosta∏ zatwierdzony. Konsekwencjà zatwier-
dzenia tego programu by∏o rozpocz´cie, w tym samym roku, wspó∏pracy z Unià
Europejskà. Eksperci Unii Europejskiej przeszkolili wówczas trzydziestu anali-
tyków. SpoÊród nich szeÊciu wytypowano do pe∏nienia funkcji szkoleniowych,
przygotowano równie˝ kadr´ kierowniczà do zarzàdzania wywiadem kryminal-
nym i nadzorowania wykonywanych zadaƒ.

W 2001 roku zgodnie z „Harmonogramem zaleceƒ wynikajàcych z porozu-
mienia bliêniaczego Twinning’98” w Wy˝szej Szkole Policji w Szczytnie 
utworzono Centralny OÊrodek Szkolenia Analityków Kryminalnych. Materia∏y
dydaktyczne Unii Europejskiej dostosowano do realiów polskiej policji i uru-
chomiono pierwsze szkolenie pilota˝owe. Cykliczne szkolenia wprowadzone
zosta∏y w roku 2002. Program szkolenia polskich analityków opiera si´ na ame-
rykaƒskim programie szkolenia analityków kryminalnych Anacapa Science
Program.

W literaturze amerykaƒskiej, w opisach nawiàzujàcych do historii analizy
kryminalnej nie wspomina si´ o programie Anacapa Science Program, nato-
miast znaczenie tego programu podkreÊlane jest w polskiej literaturze i w pol-
skiej policji. Sytuacja taka wynika na pewno z faktu, ˝e w Stanach
Zjednoczonych powsta∏o wiele programów, a co za tym idzie wiele instytucji
prowadzi∏o i prowadzi szkolenia z zakresu analizy kryminalnej. Nale˝y zazna-
czyç, ˝e Prezydencka Komisja ds. Przest´pczoÊci Zorganizowanej w Stanach
Zjednoczonych zainicjowa∏a potrzeb´ tworzenia programów do walki z prze-
st´pczoÊcià zorganizowanà. W Stanach Zjednoczonych to g∏ównie instytucje
rzàdowe odgrywa∏y i odgrywajà wiodàcà rol´ w procesie wdra˝ania analizy 
kryminalnej do dzia∏aƒ instytucji porzàdku prawnego. 

Firma Anacapa Science ze swoim programem „opanowa∏a” kontynent 
europejski. Po raz pierwszy wykorzystano go w Wielkiej Brytanii do opracowa-
nia w policji metropolitalnej programu szkolenia z dziedziny analizy informacji
wywiadu kryminalnego6. Jak ju˝ wspomniano wczeÊniej, szkolenia w Polsce,
ale równie˝ w Belgii, Francji, Holandii oraz Norwegii realizowane sà w∏aÊnie 
w oparciu o Anacapa Science Program.

Firma Anacapa Science Inc. rozpocz´∏a swojà dzia∏alnoÊç w 1969 roku. 
Od tego czasu opracowa∏a ponad 200 ró˝nego rodzaju projektów dla oko∏o 1500
instytucji rzàdowych, organizacji akademickich i przemys∏owych z ca∏ego Êwiata.
W 1971 roku opracowa∏a program szkolenia z zakresu metod i technik analizy

6 Crime Analysis Booklet, op. cit., s. 11. 
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kryminalnej – Anacapa Science Program. Program ten definiowa∏ podstawy
analizy kryminalnej7. Zak∏ada∏ on „u˝ycie zunifikowanych technik s∏u˝àcych 
do wypracowania hipotez, rekonstrukcji przebiegu przest´pstwa, identyfikacji
zwiàzków mi´dzy przest´pstwami, ustalenia powiàzaƒ pomi´dzy przest´pcami,
analizy zakresu oraz sposobu ich dzia∏aƒ”.8

Obecnie kursy doskonalenia zawodowego w zakresie analizy kryminalnej
prowadzone sà dalej w Wy˝szej Szkole Policji w Szczytnie, a Grupa
Przedmiotowa ds. Analizy Kryminalnej usytuowana zosta∏a w Instytucie Badaƒ
nad Przest´pczoÊcià Zorganizowanà i Terroryzmem. 

W zakresie analizy kryminalnej szkoleni sà, przede wszystkim, funkcjonariu-
sze policji (CBÂ, KWP), ale z zaplecza dydaktycznego Wy˝szej Szko∏y Policji
w Szczytnie korzysta równie˝ Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego, Biuro
Ochrony Rzàdu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, S∏u˝by Kontrwywiadu
Wojskowego, Stra˝ Graniczna9 oraz prokuratura.

Kurs w zakresie analizy kryminalnej dla policjantów trwa cztery tygodnie.
Kurs podzielony jest na dwie cz´Êci:

- szkolenie z podstaw analizy kryminalnej,
- obs∏uga oprogramowania analitycznego firmy „i2”.
Ka˝da z cz´Êci trwa po dwa tygodnie. Podczas pierwszej cz´Êci s∏uchacze

kursu uczeni sà metod i technik analitycznych. Pracujà oni wówczas, przygoto-
wujàc diagramy analityczne, wykorzystujàc o∏ówki, kolorowe pisaki, zakreÊla-
cze, linijki, kartki papieru itp. S∏uchacze zdobywajà:

- umiej´tnoÊci przetwarzania du˝ych iloÊci danych pochodzàcych z ró˝-
nych êróde∏,

- umiej´tnoÊci formu∏owania wniosków i zaleceƒ,
- umiej´tnoÊci przekazywania wyników analizy,
- umiej´tnoÊci stosowania technik analitycznych jako narz´dzia wspoma-

gajàcego proces wykrywczy.
Ta cz´Êç szkolenia ma uzmys∏owiç kursantom, ˝e podczas opracowywania

analizy kryminalnej czynnik ludzki jest najwa˝niejszy, poniewa˝ to cz∏owiek
wyciàga wnioski i formu∏uje zalecenia, a nie komputer. Komputer jest tylko
narz´dziem pomocniczym, który przyÊpiesza pewne czynnoÊci analityczne, 
a samà analiz´ mo˝na przeprowadziç wykorzystujàc o∏ówek i kartk´ papieru.

Podczas drugiej cz´Êci szkolenia, która równie˝ trwa dwa tygodnie, s∏uchacze
uczà si´ obs∏ugi oprogramowania analitycznego Analyst’s Notebook w wersji 7
amerykaƒskiej firmy „i2”. W tej cz´Êci szkolenia kursanci zdobywajà:

- umiej´tnoÊci przygotowania danych w postaci elektronicznej do 

7 www.anacapasciences.com/company/overview.html
8 J. Widacki, op. cit., s. 83.
9 Od autora: Stra˝ Graniczna obecnie szkoli swoich funkcjonariuszy w Centrum Szkolenia

Stra˝y Granicznej w K´trzynie.
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zaimportowania do oprogramowania,
- umiej´tnoÊci zaimportowania przygotowanych wczeÊniej danych,
- umiej´tnoÊci wstawiania obiektów analitycznych na diagram,
- umiej´tnoÊci wyszukiwania obiektów analitycznych na diagramie.
OczywiÊcie szkolenie daje tylko podstawy poruszania si´ po programie anali-

tycznym Analyst’s Notebook, poniewa˝ w tak krótkim czasie, podczas trwania
szkolenia, nie mo˝na pokazaç wszystkich mo˝liwoÊci oprogramowania. Ka˝dy
s∏uchacz po ukoƒczeniu kursu, po powrocie do jednostki macierzystej musi dalej
zapoznawaç si´ z oprogramowaniem przez samokszta∏cenie.

W latach 2004-2008 w Wy˝szej Szkole Policji w Szczytnie odby∏o 
si´ 26 edycji kursu doskonalenia zawodowego w zakresie analizy kryminalnej, 
z czego 20 edycji to kursy dla policjantów, pozosta∏e 6 - dla innych s∏u˝b.

Tabela 1. IloÊç szkoleƒ dla policjantów w latach 2004-2008

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2008.

Tabela 2. IloÊç szkoleƒ dla innych s∏u˝b w latach 2004-2008

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2008.

Tabela 3. ¸àczna iloÊç szkoleƒ w latach 2004-2008

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2008.

Jak widaç, w tym czasie przeszkolono ∏àcznie 281 osób, z tego oko∏o 15%
przeszkolonych to kobiety, a 85% to m´˝czyêni. IloÊç tych szkoleƒ stopniowo
ros∏a i mo˝na powiedzieç, ˝e utrzymuje si´ ona na poziomie od 5 do 6 rocznie. 

IloÊç edycji  IloÊç osób Kobiety M´˝czyêni   

20  198  33  165

IloÊç edycji  IloÊç osób Kobiety M´˝czyêni   

6  83  9  74 

IloÊç edycji  IloÊç osób Kobiety M´˝czyêni   

26  281  42  239
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Tabela 4. IloÊç edycji w roku 2004

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2008.

Tabela 5. IloÊç edycji w roku 2005

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2008.

Tabela 6. IloÊç edycji w roku 2006

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2008.

Edycja  IloÊç osób Kobiety M´˝czyêni   

I  11   11  

II  12  3 9   

III  13  1  12   

Razem  36  4  32

Edycja IloÊç osób Kobiety M´˝czyêni   

I  12   12   

II  12   12   

III  12  1  11  

IV  12   12   

V  12  4  8   

Razem  60  5  55

Edycja IloÊç osób Kobiety M´˝czyêni   

I  12   12   

II  12  3  9   

III  12  2  10   

IV  12 1  11  

Razem 48 6  42 
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Tabela 7. IloÊç edycji w roku 2007

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2008.

Tabela 8. IloÊç edycji w roku 2008

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2008.

Kurs doskonalenia zawodowego w zakresie analizy kryminalnej jest bardzo
dobrze postrzegany przez s∏uchaczy. Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu
Szkolenia Wy˝szej Szko∏y Policji w Szczytnie po ka˝dym kursie przeprowadza
badanie ewaluacyjne w postaci kwestionariusza ankiety.

Dobór, logiczny uk∏ad treÊci programowych oraz ich u˝ytecznoÊç przy
wykonywaniu obowiàzków s∏u˝bowych na zajmowanym stanowisku zyska∏y
zdecydowanà aprobat´ uczestników badania.

Edycja  IloÊç osób Kobiety M´˝czyêni   

I  11  1  10  

II  10   10   

III  11  2  9   

IV  11   11   

V  11  11  

VI 9  9   

VII  12  6  6   

Razem  75  9  66

Edycja  IloÊç osób Kobiety M´˝czyêni   

I  10  4  6  

II  9  2  7   

III  8  5  3   

IV  11   11   

V  12  4  8   

VI 12  3 9   

Razem  62  18  44
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Wykres 1. Ocena programu kursu

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2007.

Bardzo wysoko oceniony zosta∏ obszar dotyczàcy prowadzàcych zaj´cia 
– ich kompetencji merytorycznych oraz umiej´tnoÊci dydaktyczne. We wskaza-
niach ankietowanych dominowa∏y stwierdzenia maksymalnie pozytywne. 
Warte podkreÊlenia jest, ˝e tylko pojedynczy uczestnicy odnoszàc si´ do ni˝ej
wymienionych kompetencji wskazali na skali kwestionariusza stwierdzenia:
„zdecydowanie nie”, „raczej nie” oraz „nie mam zdania”.

Zdaniem ankietowanych prowadzàcy zaj´cia stosowali adekwatne do
nauczanych treÊci Êrodki dydaktyczne. W ich opinii wykorzystywane prezenta-
cje multimedialne i foliogramy zdecydowanie u∏atwia∏y odbiór nauczanych treÊci.
Prawie wszyscy uczestnicy badania ocenili wyposa˝enie sal dydaktycznych
WSPol. jako odpowiednie (wykresy 3 i 4). Ankietowanych w pe∏ni usatysfak-
cjonowa∏ udzia∏ w kursie. Z analizy rozk∏adu udzielonych odpowiedzi mo˝na
wywnioskowaç, ˝e kurs ca∏kowicie spe∏ni∏ ich oczekiwania w zakresie doskona-
lenia wiedzy i umiej´tnoÊci zawodowych (wykres 5). Bardzo wysoko oceniona
zosta∏a – w pi´ciostopniowej skali – zdobyta w trakcie kursu wiedza i umiej´t-
noÊci. Wi´kszoÊç uczestników oceni∏a je na poziomie 5 (wykres 6). 
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Wykres 2. Ocena kompetencji prowadzàcych zaj´cia

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2007.

Wykres 3. Ocena stosowanych pomocy dydaktycznych

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2007..
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Wykres 4. Odniesienie si´ do stwierdzenia „Wyposa˝enie sal dydaktycznych
by∏o odpowiednie”

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2007.

Wykres 5. Ocena zadowolenia z udzia∏u w kursie

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2007.
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Wykres 6. Ocena wiedzy i umiej´tnoÊci zdobytych podczas kursu

èród∏o: Wydzia∏ Organizacji Studiów i Procesu Szkolenia WSPol. w Szczytnie, 2007.

Jak ju˝ wspominano kilkakrotnie wczeÊniej, Wy˝sza Szko∏a Policji 
w Szczytnie szkoli nie tylko funkcjonariuszy policji, ale równie˝ funkcjonariuszy
i pracowników innych s∏u˝b paƒstwowych zajmujàcych si´ bezpieczeƒstwem
publicznym. Program szkolenia mo˝e byç indywidualnie dostosowany do
potrzeb zleceniodawcy szkolenia.

Polska policja b´dàca pionierem we wprowadzaniu analizy kryminalnej, nie
zamyka si´ ze swoimi doÊwiadczeniami przed innymi s∏u˝bami. Po co wywa˝aç
otwarte ju˝ drzwi, jeÊli mo˝na wykorzystaç wiedz´ innych w zakresie wprowa-
dzania wywiadu kryminalnego, a co za tym idzie stworzenia wspólnego silnego
narz´dzia do walki z przest´pczoÊcià zorganizowanà i terroryzmem.
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Agnieszka Kubarska

DZIECIOBÓJSTWO – ANALIZA MATERIA¸U SÑDOWEGO 
NA ETAPIE POST¢POWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO 

I POST¢POWANIA PRZED SÑDEM

Czyny wype∏niajàce dyspozycj´ art. 149 k.k. – dzieciobójstwo – sà zawsze
bardzo kontrowersyjne i napotykajà na szczególny sprzeciw moralny. To szcze-
gólny rodzaj przest´pczoÊci kobiet polegajàcy na zabiciu przez matk´ jej nowo
narodzonego dziecka w okresie porodu i pod wp∏ywem jego przebiegu. Do ana-
lizy poszczególnych przypadków dzieciobójstw nie da si´ podejÊç tylko z punktu
widzenia prawa i post´powania karnego, kryminalistyki i medycyny, bardzo
pomocne sà tu tak˝e zagadnienia z zakresu psychologii, psychiatrii, pedagogiki,
socjologii i kryminologii.

Dzieciobójstwo1 jest to uprzywilejowany typ przest´pstwa, w którym na
zagadnienie wymiaru kary spojrzeç nale˝y inaczej ni˝ w przypadku zwyk∏ego
zabójstwa.

Uprzywilejowanie przest´pstwa dzieciobójstwa w obecnym stanie prawnym
jest zwiàzane ze zmianami, jakie zachodzà w organizmie i psychice kobiety 
w okresie porodu. Silne zmiany psychosomatyczne powodujà, i˝ kobieta 
podczas porodu nie mo˝e funkcjonowaç normalnie i zdolna jest do zachowaƒ
patologicznych. ¸agodniejsze, w porównaniu ze zwyk∏ym zabójstwem, zagro˝e-
nie karà uzasadnione jest tym, ˝e pope∏nienie zabójstwa w okresie porodu i pod
wp∏ywem jego przebiegu wskazuje na ni˝szy stopieƒ winy sprawcy.2 Tak wi´c,
jak wskazuje K. Bucha∏a, okolicznoÊç uprzywilejowujàca, czyli stan kobiety
rodzàcej, mo˝e zak∏óciç istotnie proces podj´cia decyzji, a wi´c umniejszyç
win´.3

Dyspozycja tego przepisu obejmuje czyny spowodowane prze˝yciami kobie-
ty rodzàcej, które w sposób fizjologiczny mogà wywo∏ywaç nieprzewidywalne

1 Art. 149  kodeksu karnego z 6 czerwca 1997 r., Dz.U. Nr 88, poz. 553; przest´pstwo zagro˝one
karà pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do 5 lat.

2 A. Szostek, Wp∏yw prze∏omów biologicznych na odpowiedzialnoÊç karnà – dzieciobójstwo,
www.poradnikmedyczny.pl, pobrano w dniu 22.04.2009 r.

3 K. Bucha∏a, Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 619.
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reakcje, ale cz´sto te˝ zachowania, którym poza strefà reakcji typowych dla
sytuacji porodu towarzyszy w mniejszym lub wi´kszym stopniu pod∏o˝e moty-
wacyjne oraz stan ÊwiadomoÊci ukszta∏towany lub przygotowany ju˝ wczeÊniej.

Zarówno w doktrynie, jak i w praktyce sàdowej przyjmuje si´, ˝e zamiar
zabójstwa dziecka, który powsta∏ wczeÊniej, jednak pozostawa∏ w sferze
wewn´trznych myÊli, mo˝e po przyjÊciu na Êwiat dziecka ulec zupe∏nej zmianie.
W chwili porodu jego realizacja mo˝e nastàpiç nie dlatego, ˝e zosta∏ wczeÊniej
powzi´ty, ale w∏aÊnie pod wp∏ywem prze˝yç kobiety rodzàcej i wytràcenia jej 
z równowagi psychicznej przez akt porodu.4 Bardzo wa˝ne jest wszechstronne
rozpoznanie i rozwa˝enie wszystkich znamion przest´pstwa dzieciobójstwa,
dokonanie bardzo wnikliwych ocen i ustaleƒ, cz´sto przy zasi´gni´ciu opinii
bieg∏ych ró˝nych specjalnoÊci.5

Z powy˝szymi poglàdami koresponduje stanowisko M. Tarnowskiego, który
zwraca uwag´, i˝ rozterki kobiety zwiàzane z losami przysz∏ego dziecka, 
z postawà ojca mogà przemawiaç za przyj´ciem kwalifikacji z art. 149 k.k., 
tak˝e w sytuacji gdy zamiar podj´ty zosta∏ przez sprawczyni´ przed porodem.6

Zamiar dzieciobójstwa pod wp∏ywem porodu jest wynikiem zespo∏u czynni-
ków psychofizycznych, psychologicznych, fizjologicznych i spo∏ecznych, zwià-
zanych zarówno z porodem, jak i sytuacjà ˝yciowà matki. Nie spotyka si´
wypadków wyzwolenia agresji samodzielnie przebiegiem porodu, bez udzia∏u
pozosta∏ych czynników, a je˝eli takie wyst´pujà, powinny byç wartoÊciowane
wedle kryteriów poczytalnoÊci jako przypadki patologiczne.7

Konstrukcja omawianego przest´pstwa nak∏ada obowiàzek zbadania oceny
si∏y wp∏ywu, jaki wywar∏ przebieg porodu na podj´cie decyzji przez matk´ 
o zabójstwie noworodka, która to okolicznoÊç ma decydujàce znaczenie 
dla ustalenia stopnia szkodliwoÊci spo∏ecznej czynu, którego w szczególnoÊci
nie mo˝na odnosiç do samego faktu uÊmiercenia dziecka.8

Jak wskazujà J. K. Gierowski, T. JaÊkiewicz-Obydzyƒska, M. Najda, podsta-
wowym i pierwotnym celem ka˝dego zachowania jest przystosowanie si´ do
Êrodowiska.9 WÊród okolicznoÊci majàcych wp∏yw na wymiar kary przez sàdy
pod uwag´ brane jest mi´dzy innymi to, ˝e cz´sto dochodzi do urodzenia dziec-
ka pozama∏˝eƒskiego, co w obyczajach pewnych grup ludnoÊci spotka si´ ze
zdecydowanym pot´pieniem. Ju˝ sam fakt zajÊcia w cià˝´ kobiety niezam´˝nej

4 Por. J. Bafia i inni, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 1971, s. 351.
5 A. Kubarska, badania w∏asne, por. sygn. akt. II K 105/92 SO Olsztyn. 
6 M. Tarnowski, Zabójstwa uprzywilejowane w uj´ciu polskiego prawa karnego, Poznaƒ 1981, 

s. 167–168.
7 II Aka 256/2002, por. sygn. akt II K 307/02 SO Olsztyn.
8 Sygn. akt II K141/93 SO Olsztyn.
9 J.K. Gierowski, T. JaÊkiewicz-Obydzyƒska, M. Najda, Psychologia w post´powaniu karnym,

Warszawa 2008, s. 334.
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skazuje jà na bezwzgl´dne pot´pienie, a jej dziecko uznaje si´ za przedmiot
pogardy, szczególnie w Êrodowisku wiejskim. Bardzo cz´sto dziecko i matka nie
mogà liczyç na jakàkolwiek pomoc ze strony nawet osób najbli˝szych, co stawia
oskar˝one kobiety, nie majàce zdolnoÊci zarobkowych, w sytuacji tak trudnej, 
˝e powsta∏y u nich zamiary pozostawienia bez opieki lub pozbawienia ˝ycia 
niepo˝àdanego dziecka, którego urodzenie by∏o dla nich prze˝yciem przera˝ajàcym
ze wzgl´dów spo∏ecznych i ekonomicznych.10

PodkreÊliç nale˝y, ˝e w orzecznictwie ustali∏ si´ poglàd, i˝ przy wymiarze
kary za t´ szczególnà form´ zabójstwa, tj. za zabójstwo dziecka dokonane przez
matk´ w okresie porodu pod wp∏ywem jego przebiegu, poza szczególnym 
wp∏ywem porodu na psychik´ kobiety rodzàcej, która decyduje o kwalifikacji
prawnej jej czynu, bierze si´ pod uwag´ w ramach art. 53 k.k. okolicznoÊci natury
spo∏ecznej, które warunkujà powstanie sprzecznego z instynktem macierzyƒ-
skim zamiaru pozbawienia ˝ycia nowo narodzonego dziecka przez kobiet´, 
która to dziecko urodzi∏a.11

Matki pope∏niajàce to przest´pstwo sà zazwyczaj bardzo m∏odymi kobietami,
nie majàcymi odpowiedniego doÊwiadczenia ˝yciowego, zatrudnienia i zarob-
ków. Poza tym osobami niewyrobionymi pod wzgl´dem spo∏ecznym, nie znaj-
dujàcymi akceptacji do wychowania dziecka w swojej rodzinie, co powoduje, 
˝e kara wymierzona sprawczyniom nie mo˝e oscylowaç w granicach kar 
za zwyk∏e zabójstwo, by∏oby to niehumanitarne. Ponadto przy ocenie jej wspó∏-
miernoÊci decydowaç muszà cele o charakterze szczególno-prewencyjnym, nie
zaÊ wzgl´dy ogólnoprewencyjne, które w tego typu sprawach majà znaczenie
drugorz´dne.12

Sàdy oceniajàc przest´pcze zachowania oskar˝onych, biorà te˝ pod uwag´
ich ubogà wiedz´ na temat po˝ycia p∏ciowego i jego skutków, objawiajàcà si´ 
w postaci, a wr´cz prymitywizmie ich zachowaƒ, co znajduje cz´sto odzwiercie-
dlenie w opiniach sàdowo-psychiatrycznych.13 Jak przy wielu typach 
przest´pstw zawartych w cz´Êci szczególnej kodeksu karnego, tak i przy dzie-
ciobójstwie wyst´puje odwo∏anie do stanów psychicznych, które mo˝na zdefi-
niowaç jako szczególne pobudki czynu. W doktrynie ukszta∏towa∏a si´ opinia,
˝e prawnemu terminowi „pobudka” przypisaç nale˝y psychologiczny termin
„motyw”. W post´powaniu przygotowawczym i post´powaniu przed sàdem
ustalenie motywu post´powania sprawcy ma bardzo du˝e znaczenie. Przy wyja-
Ênianiu motywów post´powania sprawcy przest´pstwa nale˝y braç pod uwag´
zarówno wyjaÊnienie oskar˝onego, jak i dane o jego osobowoÊci, a tak˝e dane 

10 A. Kubarska, badania w∏asne, por. sygn. akt. II K 53/84, II K 14/90, II K 166/02 SO Olsztyn.
11 A. Zoll, Kodeks karny. Komentarz. t. II, Kraków 2006, s. 280-281 (I KR 234/75, OSNKW

1976, nr 4-5).
12 Por. wyrok SN (IV KR 99/74) NP 5/75. s. 763.
13 A. Kubarska, badania w∏asne, por. sygn. akt. II K 69/91, II K 141/93 , II K 137/97 SO Olsztyn.
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o okolicznoÊciach i charakterze dokonanego czynu.14 Jednym z pierwszych
pytaƒ pojawiajàcych si´ przy podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa dzieciobój-
stwa jest pytanie, dlaczego matka zabija lub porzuca swoje nowo narodzone
dziecko. Zrozumienie i wyjaÊnienie powodów ludzkiego zachowania przest´p-
nego stanowi wyzwanie zarówno dla prawników, jak i bieg∏ych ró˝nych specjal-
noÊci. Ma to znaczenie dla rozstrzygni´cia danej sprawy, ale tak˝e mo˝e znaleêç
odzwierciedlenie w dzia∏aniach profilaktycznych.15

Wreszcie nale˝y mieç na uwadze, ˝e wymiar kary za przest´pstwo okreÊlone
w art. 149 k.k. winien pozostawaç w okreÊlonym stosunku do si∏y wp∏ywu, jaki
wywar∏ przebieg porodu na podj´cie przez matk´ decyzji o zabójstwie noworodka.

Nie bez wp∏ywu na wymiar kary pozostaje równie˝ zachowanie oskar˝onych 
po zdarzeniu i w czasie post´powania karnego, które wskazuje, i˝ bardzo cz´sto
szczerze ˝a∏ujà one swego post´powania i rozumiejà niew∏aÊciwoÊç swego czynu.16

W wi´kszoÊci przypadków poczàtkowo osoby oskar˝one nie przyznawa∏y 
si´ do faktu odbycia porodu, jednak po wszcz´ciu Êledztwa cz´sto sk∏ada∏y
wyjaÊnienia zas∏ugujàce na wiar´, majàce spontaniczny i szczegó∏owy charak-
ter, czasem zdarza∏o si´, ˝e w pewnych kwestiach, np. dotyczàcych przyczyn
zejÊcia Êmiertelnego dziecka, zas∏ania∏y si´ one niepami´cià lub po prostu nie
chcia∏y wypowiadaç si´ na ten temat, jednak dzi´ki czynnoÊciom procesowym
udawa∏o si´ zazwyczaj ustaliç kwestie, co do których oskar˝one odmawia∏y
sk∏adania wyjaÊnieƒ.

Jak si´ wskazuje, pomoc lekarska w postaci badaƒ matki dziecka w toku
Êledztwa bywa niezb´dna. Jest to jedna z wa˝niejszych czynnoÊci, która powin-
na byç wykonana przy ustalaniu, kto jest matkà dziecka. To wyniki sekcji zw∏ok
i badaƒ lekarskich matki przesàdzajà o tym, czy zabójstwo dziecka mo˝na
zakwalifikowaç jako dzieciobójstwo – przest´pstwo uprzywilejowane. Du˝e
trudnoÊci w tej kwestii pojawiajà si´, gdy minà∏ d∏u˝szy czas pomi´dzy porodem
a znalezieniem zw∏ok dziecka lub kiedy zw∏oki dziecka zosta∏y znalezione 
w miejscu odleg∏ym od miejsca zamieszkania sprawczyni.17

Podczas sàdowych sekcji zw∏ok biegli lekarze medycyny sàdowej stwierdzajà,
˝e nowo narodzone dzieci by∏y zdrowe i mia∏y wszelkie warunki do normalnego
˝ycia. W opiniach medyków sàdowych przeczytaç cz´sto mo˝na, ˝e przyczynami
zejÊç Êmiertelnych by∏y zadane noworodkom Êmiertelne obra˝enia w postaci np.
zad∏awienia, p´kni´cia koÊci itp. (dzieciobójstwo czynne) lub te˝ pozostawienie

14 Por. B. Ho∏yst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006, s. 184-185.
15 J.K. Gierowski, T. JaÊkiewicz-Obydzyƒska, M. Najda, Psychologia w post´powaniu karnym,

Warszawa 2008, s. 333.
16 A. Kubarska, badania w∏asne, por. II K 69/91, II K 141/93 , II K 137/97, II K 274/04, II K

143/04, II K 207/98.
17 A. Jakliƒski, J.S. Kobiela, Medycyna sàdowa. Podr´cznik dla studentów medycyny sàdowej,

Warszawa 1983, s. 190.
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ich bez opieki po porodzie powodujàce najcz´Êciej zgon z ozi´bienia czy niena-
karmienia dziecka (dzieciobójstwo bierne)18. Przy dzieciobójstwie czynnym,
mniej liczne, jednak dosyç cz´ste, zdarzajà si´ przypadki uÊmiercenia noworod-
ka z niezwyk∏ym okrucieƒstwem; wskazaç tu mo˝na przyk∏adowo obra˝enia
zadane t´pym narz´dziem, spalenie ˝ywcem itp.19 Badanie zw∏ok dziecka 
to najwa˝niejsza czynnoÊç w przypadku podejrzenia dzieciobójstwa, w wyniku
przeprowadzonych badaƒ lekarz mo˝e stwierdziç, czy dziecko urodzi∏o si´
˝ywe, co by∏o przyczynà zgonu i jak d∏ugo dziecko ˝y∏o po urodzeniu, jest 
to niezwykle istotne przy kwalifikacji przest´pstwa jako dzieciobójstwo. 20

Podczas analizy akt sàdowych bardzo cz´sto spotkaç si´ mo˝na z sytuacjà
negowania i ukrywania cià˝y, a tak˝e faktu urodzenia dziecka. Sprawczynie dzie-
ciobójstw zazwyczaj pochodzà z wielodzietnych rodzin, mieszkajà z rodzicami, 
co powoduje, ˝e majà oni codzienny kontakt z córkà, jednak mimo to zwykle
wskazujà, i˝ nie byli zorientowani, ˝e ich córka by∏a w cià˝y. Bardzo cz´sto rodzi-
ce i osoby najbli˝sze przekonania o urodzeniu dziecka przez córk´ nabierajà
dopiero, gdy w szpitalu zostanie stwierdzony fakt odbycia porodu przez lekarza.21

Podczas Êledztwa prowadzonego przy przest´pstwach dzieciobójstwa, w ka˝-
dym przypadku oskar˝one poddaje si´ badaniom psychologicznym i psychia-
trycznym. Zazwyczaj opinia bieg∏ych psychiatrów i psychologów wydana jest
na podstawie obserwacji oskar˝onych w szpitalu psychiatrycznym. Badanie 
stanu psychicznego oskar˝onych stanowi znacznà dolegliwoÊç dla badanego,
jednak dzieciobójstwo jest typem przest´pstwa, dla którego badania psycholo-
giczno-psychiatryczne majà szczególne znaczenie.22 Bardzo cz´sto opinie takie
wskazywa∏y, ˝e oskar˝one posiada∏y niedojrza∏à osobowoÊç, nastawione by∏y na
teraêniejszoÊç przy braku jej realnej oceny. U oskar˝onych wyst´powa∏ brak
umiej´tnoÊci podejmowania decyzji i brania odpowiedzialnoÊci za w∏asne ˝ycie.
Zazwyczaj cià˝a by∏a dla nich niemi∏à niespodziankà, a o rozwiàzaniu pojawia-
jàcych si´ wraz z nià problemów nie myÊla∏y one do samego jej koƒca.
Oskar˝one nie wykazywa∏y jakiegokolwiek zainteresowania cià˝à, a nawet zwy-
czajnie wypiera∏y informacje na jej temat, odsuwajàc koniecznoÊç podejmowania

18 Dzieciobójstwo bierne to nieudzielanie pomocy w okresie porodu, czynne natomiast powodo-
wane jest uprzednim dzia∏aniem matki polegajàcym na wyrzuceniu, porzuceniu, uduszeniu 
i itp., por. B. Ho∏yst, Kryminalistyka, Warszawa 1973, s. 69.

19 Por. E. Smoktunowicz (red.), Wielka encyklopedia prawa, Wyd. Prawo i Praktyka
Gospodarcza, Bia∏ystok – Warszawa 2000, s. 195; por. II K 31/86, II K 69/91, II K 141/91 SO
Olsztyn.

20 K. Marzec-Holka, Dzieciobójstwo, przest´pstwo uprzywilejowane czy zbrodnia, Bydgoszcz
2004, s. 32-37.

21 A. Kubarska, badania w∏asne, por. sygn. akt II K 41/86, II K 14/90, II K 194/00, II K 108/82,  
II K 4/91 SO Olsztyn, III K 119/06 SO Bia∏ystok. 

22 Por. B. Ho∏yst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2006, s. 1013.
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jakichkolwiek decyzji na czas bli˝ej nieokreÊlony. Dopiero w momencie wystà-
pienia bóli porodowych, a czasami nawet dopiero po pojawieniu si´ dziecka na
Êwiecie zastanawia∏y si´, co zrobiç. W wielu przypadkach biegli nie stwierdzali
po obserwacji w szpitalu psychiatrycznym upoÊledzeƒ umys∏owych 
i znacznych u∏omnoÊci ˝yciowych u sprawczyƒ dzieciobójstw. Ich edukacja 
cz´sto koƒczy∏a si´ na szkole podstawowej lub zawodowej, poziom Êwiadomo-
Êci by∏ odpowiedni do poziomu wykszta∏cenia i Êrodowisk, w jakich ˝y∏y, w któ-
rych niejednokrotnie stwierdzano wiele zaniedbaƒ. Przeprowadzane wywiady
Êrodowiskowe cz´sto stawia∏y oskar˝one w pozytywnym Êwietle, uznawane
by∏y one za osoby spokojne, czasem skryte, jednak w miejscu zamieszkania 
cieszy∏y si´ raczej pozytywnà opinià.23

Do porodu niemal w ka˝dym przypadku dzieciobójstwa dochodzi w ukryciu,
kobiety rodzà w oborach, ubikacjach, ∏azienkach czy na polach. Do ujawnienia
tego faktu dochodzi zazwyczaj dopiero w momencie stwierdzenia przez lekarza
odbycia porodu u kobiety, którà cz∏onkowie rodziny, sàsiedzi bàdê znajomi
przywiozà do szpitala z powodu krwotoku, pojawiajàcych si´ komplikacji popo-
rodowych lub w przypadku odnalezienia zw∏ok dziecka. 

W wyniku szoku poporodowego kobiety rodzàce dzieci pozostawiajà 
je w Êmietnikach, na cmentarzach, w szaletach publicznych czy na wysypiskach
Êmieci, zakopujà w ogródkach lub chowajà w skrzyniach ∏ó˝ek, w których Êpià,
a tak˝e na strychach domów, w których mieszkajà.24

Analiza wyroków sàdowych wskazuje na to, i˝ w przewa˝ajàcej liczbie
wyroków zapadajàcych w apelacji bia∏ostockiej w latach 1982–2006 sàdy 
okr´gowe orzeka∏y kary pozbawienia wolnoÊci od 8 m-cy do 2 lat w z warunko-
wym zawieszeniem jej wykonania. Zdecydowanie rzadziej sàdy wymierzajà 
bezwzgl´dne kary pozbawienia wolnoÊci. Przy wydawaniu wyroków sàdy jako
okolicznoÊci ∏agodzàce wymiar kary bra∏y pod uwag´ niski poziom wykszta∏ce-
nia i brak przygotowania do ˝ycia wynikajàce zazwyczaj z zaniedbaƒ Êrodowi-
skowych. Przyznawanie si´ do winy i sk∏adanie wszechstronnych wyjaÊnieƒ
okolicznoÊci sprawy, trudne warunki materialne. Na korzyÊç sprawczyƒ dziecio-
bójstwa zdaniem sàdów przemawia∏y tak˝e uprzednia niekaralnoÊç i pozytywna
opinia, jakà zazwyczaj cieszy∏y si´ one w miejscu zamieszkania. Jako 
okolicznoÊci ∏agodzàce wymiar kary cz´sto brane by∏y pod uwag´ uboga wiedza 
na temat ˝ycia p∏ciowego i jego skutków, a tak˝e niedojrza∏a osobowoÊç. 
Sàdy niejednokrotnie powtarza∏y, ˝e na postaw´ oskar˝onych mia∏o 
wp∏yw odbywanie porodów cz´sto w anormalnych warunkach, np. wyzi´biona
stodo∏a, ubikacja, pole itp.  Zwykle s´dziowie przyjmujà, ˝e dzieciobójstwo

23 A. Kubarska, badania w∏asne, por. sygn. akt. II K 105/92, II K 69/87, II K 41/86, II K 53/84, II
K 108/82, II K 4/91 SO Olsztyn.

24 A. Kubarska, badania w∏asne, por. sygn. akt II K 4/91, II K 41/86, II K 307/02, II K 105/92, II
K 3/93, II K 217/96 SO Olsztyn.
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zosta∏o dokonane pod wp∏ywem szoku poporodowego i stosujà ∏agodny wymiar
kary.25

Zgodnie ze statystykami liczba dzieciobójstw w Polsce w ostatnich latach
spad∏a do kilkunastu przypadków rocznie. NieÊlubne dzieci w Polsce nie sà ju˝
traktowane tak, jak to mia∏o miejsce w okresach wczeÊniejszych, zmieni∏o 
si´ podejÊcie spo∏eczeƒstwa do tego rodzaju zagadnieƒ, a poza tym matki bez
wi´kszych trudnoÊci mogà znaleêç pomoc lub po prostu zostawiç dziecko 
po urodzeniu w szpitalu.
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Jan Kudrelek

BADANIE STANU ZDROWIA PSYCHICZNEGO 
PODEJRZANEGO W POST¢POWANIU KARNYM

I. Znaczenie stanu zdrowia psychicznego oskar˝onego w procesie karnym

Stan psychiczny sprawcy jako przedmiot dowodu stanowi jednà z najbardziej
istotnych kwestii, które muszà byç rozstrzygni´te w post´powaniu karnym, m.
in. ze wzgl´du na znaczenie poczytalnoÊci, która to z kolei zwiàzana jest przede
wszystkim z prawnokarnymi konsekwencjami zawartymi w art. 31 k.k.1

Zgodnie z treÊcià art. 31 § 1 k.k. „nie pope∏nia przest´pstwa, kto z powodu 
choroby psychicznej, upoÊledzenia umys∏owego lub innego zak∏ócenia czynnoÊci
psychicznych, nie móg∏ w czasie czynu rozpoznaç jego znaczenia lub pokierowaç
swoim post´powaniem”2. Stwierdzenie wi´c stanu niepoczytalnoÊci podejrzanego
w trakcie pope∏nienia przest´pstwa (tempore criminis) implikuje umorzenie
post´powania karnego (art. 17 § 1 pkt 2 k.p.k.). Niezale˝nie od umorzenia post´-
powania, w gr´ wchodzi mo˝liwoÊç zastosowania wobec sprawcy Êrodka zabez-
pieczajàcego. Zgodnie bowiem z art. 94 k.k., je˝eli sprawca pope∏nia czyn
zabroniony o znacznej spo∏ecznej szkodliwoÊci w stanie niepoczytalnoÊci okre-
Êlonej w art. 31 § 1 i zachodzi wysokie prawdopodobieƒstwo, ˝e pope∏ni taki
czyn ponownie, sàd orzeka umieszczenie sprawcy w odpowiednim zak∏adzie
psychiatrycznym.3

Stan psychiczny podejrzanego nie jest te˝ oboj´tny z punktu widzenia mo˝li-
woÊci kontynuowania procesu karnego (tempore processus), co ma decydujàce
znaczenie dla mo˝liwoÊci realizowania prawa do obrony (art. 6 k.p.k.)4.



5 B. M∏odziejowski, M. Goc, I. So∏tyszewski, Ekonomizacja post´powania przygotowawczego –
koniecznoÊç czy Êwiadomy wybór, Problemy Wspó∏czesnej Kryminalistyki 2003, nr 1, s. 39-44.

6 Z. Gostyƒski, Zawieszenie post´powania w nowym ustawodawstwie karnoprocesowym,
Warszawa 1998, s. 32.

7 R. Kmiecik, „Przeszkody dowodowe” a zawieszenie post´powania karnego, Palestra 1985, 
nr 2, s. 52–53.

8 Z. Doda, Kierunki orzecznictwa Sàdu Najwy˝szego w zakresie post´powania karnego (lata
1980 1983), Palestra 1984, nr 10, s. 24-25; S. WaltoÊ, Zawieszenie post´powania w Êwietle
przepisów nowego kodeksu post´powania karnego, Palestra 1970, nr 12, s. 42; R. Góral,
Zawieszenie post´powania karnego przez sàd, Nowe Prawo 1967, nr 9, s. 1145.

9 Zob. L. Skoczyƒski, Glosa do postanowienia SN z 21 stycznia 1983 r. (Rw 122/82), Nowe
Prawo nr 11-12, s. 164.

10 Wyrok SN z 15 marca 2005 r., II KK 404/04, OSP 2005, nr 10, poz. 118.
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Choroba psychiczna podejrzanego w toku procesu karnego zobowiàzuje 
do zawieszenia post´powania przygotowawczego (art. 22 k.p.k.)5.

Jednak, jak zwraca uwag´ Zbigniew Gostyƒski, nie ka˝da choroba psychiczna
oskar˝onego uzasadnia zawieszenie post´powania.6 Tylko choroba psychiczna
stanowiàca d∏ugotrwa∏à przeszkod´ uniemo˝liwiajàcà prowadzenie post´powania
skutkuje zastosowaniem art. 22 § 1 k.p.k.7 Najcz´Êciej wià˝e si´ t´ przyczyn´
z wy∏àczeniem mo˝liwoÊci rozumnej obrony przez oskar˝onego, co zapewne ma
miejsce w sytuacji, w której w wyniku upoÊledzenia sprawnoÊci psychicznej
oskar˝ony nie jest w stanie rozumieç znaczenia czynnoÊci procesowych, 
ustosunkowywaç si´ do przeprowadzonych dowodów, sk∏adaç zgodnych z jego
percepcjà i wolà sensownych oÊwiadczeƒ.8 Zgodnie z § 4 art. 202 k.p.k. opinia
psychiatrów powinna m.in. odnosiç si´ do zdolnoÊci jego udzia∏u w post´powaniu
(oskar˝onego). Kwestia ta nie by∏a tak jednoznacznie uregulowana na gruncie
art. 183 k.p.k. z 1969 r.9

Procesowe znaczenie patologicznego stanu psychicznego podejrzanego ju˝ na
etapie powzi´cia uzasadnionych wàtpliwoÊci co do poczytalnoÊci stanowi podsta-
w´ obowiàzkowego udzia∏u obroƒcy w post´powaniu karnym (art. 79 § 1 pkt 3
k.p.k.). W omawianym kontekÊcie na akceptacj´ zas∏uguje stanowisko Sàdu
Najwy˝szego, które zawiera nast´pujàcà tez´: „Obowiàzkiem sàdu w wypadku
podejrzenia ograniczeƒ poczytalnoÊci sprawcy jest zatem poczynienie w tym kie-
runku dok∏adnych ustaleƒ za pomocà dowodu opinii bieg∏ych psychiatrów,
bowiem mo˝e mieç to znaczenie nie tylko przy wymiarze kary, ale w zwiàzku 
z nowà regulacjà prawnà, równie˝ w kwestii obrony obligatoryjnej”.10 U podstaw
tego obowiàzku le˝y niewàtpliwie wzglàd na to, ˝e podejrzany w pewnych sytu-
acjach nie mo˝e prawid∏owo realizowaç swego prawa do obrony, wzgl´dy zaÊ
publiczne wymagajà, aby jego interesy by∏y strze˝one w procesie karnym przez
czynnik fachowy, jakim jest obroƒca.11 Je˝eli jednak w toku post´powania biegli
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lekarze psychiatrzy stwierdzà, ˝e poczytalnoÊç oskar˝onego zarówno w chwili
pope∏nienia zarzucanego mu czynu, jak i w czasie post´powania nie budzi 
wàtpliwoÊci, udzia∏ obroƒcy w dalszym post´powaniu nie jest obowiàzkowy.
Prezes sàdu, a na rozprawie sàd, mo˝e wówczas cofnàç wyznaczenie obroƒcy
(art. 79 § 4 k.p.k.).

Choroba psychiczna podejrzanego jest te˝ podstawà do obligatoryjnego
zawieszenia post´powania wykonawczego (art. 15 § 2 k.k.w.)12. 

W koƒcu wàtpliwoÊci co do poczytalnoÊci podejrzanego stanowià przyczyn´
niedopuszczalnoÊci trybu przyÊpieszonego (art. 517c k.p.k.).

II. Kryteria dopuszczenia dowodu z opinii bieg∏ych psychiatrów

Rozdzia∏ 22 k.p.k. zawiera przepisy dotyczàce dowodu z opinii bieg∏ego, 
które odnoszà si´ do wszystkich bieg∏ych, oraz pewne normy poÊwi´cone
wprost ekspertyzie psychiatrycznej. Nale˝y tu wymieniç zw∏aszcza przepisy 
art. 202 i 203 k.p.k. W zwiàzku z tym wynikajà pewne szczególne problemy
zwiàzane z dowodem bieg∏ych psychiatrów wymagajàce osobnego omówienia.

Ogólnie kwesti´ dopuszczenia dowodu z opinii bieg∏ych w procesie karnym
reguluje m.in. przepis art. 193 k.p.k. Z przepisu tego wynika, ˝e bieg∏ych 
(z jakiejkolwiek dziedziny) powo∏uje si´ wówczas, gdy dla rozstrzygni´cia 
sprawy konieczne sà „wiadomoÊci specjalne”.

Powstaje pytanie, czy warunek w postaci koniecznoÊci wystàpienia wiado-
moÊci specjalnych jest wystarczajàcy do powo∏ania bieg∏ych psychiatrów?
Bioràc pod uwag´ dodatkowe unormowania w zakresie dopuszczenia dowodu 
z opinii bieg∏ych lekarzy psychiatrów, odpowiedê jest negatywna.13 Dowód 
z opinii bieg∏ych psychiatrów nie mo˝e opieraç si´ tylko na przytoczonych 
w art. 193 k.p.k. ogólnych racjach, które odnoszà si´ do wszelkich ekspertyz – 
g∏ównie ze wzgl´dów ekonomicznych. Mo˝e byç to tylko punkt wyjÊcia, który 
- jak ju˝ wspomniano - jest niewystarczajàcy.

Badanie psychiatryczne sprawcy, pomimo niewàtpliwych funkcji gwarancyj-
nych, którym ono s∏u˝y, nie powinno jednak stanowiç regu∏y, lecz przeciwnie –
powinno zawsze wynikaç z konkretnych okolicznoÊci, wskazujàcych na mo˝li-
woÊç wystàpienia zaburzeƒ psychicznych. Zasadnie mo˝na zatem mówiç o ist-
nieniu domniemania, ˝e ka˝dy sprawca czynu zabronionego jest osobà zdrowà
psychicznie, która za swój czyn mo˝e odpowiadaç karnie, i dla potwierdzenia
tego domniemania nie ma potrzeby przeprowadzania badaƒ psychiatrycznych.
Potrzeba taka istnieje dopiero wówczas, gdy pojawià si´ wàtpliwoÊci co do jego
poczytalnoÊci i b´dà one mia∏y charakter uzasadniony, czyli znajdà oparcie 
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w zaistnia∏ych okolicznoÊciach. Otó˝ nie wolno pochopnie zarzàdzaç badaƒ 
psychiatrycznych podejrzanego, gdy˝ mo˝e to naraziç na szwank jego interes
osobisty. Organ procesowy powinien pami´taç o tym, ˝e badanie takie i opinio-
wanie, dotyczyç b´dzie kwestii dotykajàcych najg∏´bszej i najintymniejszej
ludzkiej sfery – psychiki. Dlatego te˝ nale˝a∏oby zaoszcz´dziç oskar˝onemu
badania wsz´dzie tam, gdzie nie jest to konieczne14. Niejednokrotnie zresztà
sami psychiatrzy wskazujà na przypadki zb´dnego zarzàdzania ekspertyzy psy-
chiatrycznej, „wynikajàce z samej tylko tzw. ostro˝noÊci procesowej”15.
Niepotrzebne badania psychiatryczne to nie tylko kwestia zbytecznych kosztów
i niepotrzebnego anga˝owania czasu i wysi∏ków wybitnych specjalistów – to
tak˝e kwestia przyczynienia badanemu zb´dnej dolegliwoÊci i zb´dnego ryzyka,
które w imi´ zasady humanizmu powinny byç mu oszcz´dzone16. Trudno nie
dostrzegaç ryzyka stygmatyzacji zwiàzanej z poddaniem kogoÊ badaniu przez
lekarzy psychiatrów.

Z drugiej strony jednak nale˝y podkreÊliç, bioràc pod uwag´ donios∏oÊç kwe-
stii poczytalnoÊci podejrzanego z punktu widzenia jego odpowiedzialnoÊci za
zarzucany czyn – ˝e w paƒstwie prawa specjalistyczna wiedza psychiatryczna
powinna byç wykorzystywana dla dobra cz∏owieka17.

Dodatkowo podnieÊç wypada w tym miejscu pojawiajàcà si´ tak˝e coraz bar-
dziej prób´ wykorzystania choroby psychicznej dla unikni´cia odpowiedzialnoÊci
za pope∏nione przest´pstwo. Zjawisko symulowania choroby psychicznej 
i zwiàzane z tym gromadzenie dokumentacji psychiatrycznej sta∏o si´ w ostat-
nim czasie szczególnie modne. Sprawcy groênych przest´pstw w ten sposób
znajdujà azyl w szpitalach psychiatrycznych18.

Majàc na uwadze wskazane postulaty i za∏o˝enia co do podstaw zarzàdzania
badaƒ psychiatrycznych, nale˝y stwierdziç, ˝e podstaw´ prawnà w tej mierze
stanowi art. 202 k.p.k., którego § 1 brzmi: „W celu wydania opinii o stanie 
zdrowia psychicznego oskar˝onego sàd, a w post´powaniu przygotowawczym
prokurator, powo∏uje co najmniej dwóch bieg∏ych lekarzy psychiatrów”.

Wskazana podstawa prawna dopuszczenia dowodu z opinii bieg∏ych psy-
chiatrów jest zbyt ogólna i nie odnosi si´ do podstawy faktycznej, co oceniç
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nale˝y krytycznie, tym bardziej ˝e poprzednie ustawy karne zarówno z 1928 r. 
w art. 117 § 1, jak i z 1969 r. w art. 183 podobnie zbyt ogólnie odnosi∏y si´ do
kwestii podstawy faktycznej, przez co wywo∏ywa∏o liczne uwagi krytyczne19.
Brak w ustawie podstawy faktycznej dopuszczenia dowodu z opinii bieg∏ych
psychiatrów wype∏nia orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego jak równie˝ wskazania
doktryny.

Zdaniem Sàdu Najwy˝szego „milczenie ustawy w omawianej tu kwestii nie
mo˝e stanowiç przeszkody do przyj´cia poglàdu, i˝ badanie psychiatryczne
oskar˝onego mo˝e byç zarzàdzone tylko wtedy, gdy co do poczytalnoÊci oskar-
˝onego istniejà uzasadnione wàtpliwoÊci”20.

Omawiajàc szerzej to zagadnienie M. CieÊlak s∏usznie podnosi, ˝e badanie
psychiatryczne nie jest oboj´tne dla osoby badanej z punktu widzenia jej odczuç
i jej reputacji w spo∏eczeƒstwie21. Dlatego podkreÊla on, ˝e „zarzàdzenie bada-
nia przez bieg∏ych psychiatrów jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istniejà
uzasadnione, oparte na konkretnych okolicznoÊciach i dowodach, wàtpli-
woÊci co do normalnego stanu psychicznego danej osoby”22.

Istnienie uzasadnionej wàtpliwoÊci co do poczytalnoÊci oskar˝onego w chwi-
li pope∏nienia przest´pstwa lub w czasie post´powania karnego powodujàce
koniecznoÊç wydania przez bieg∏ych opinii o stanie psychicznym oskar˝onego
implikuje dalsze konsekwencje procesowe uzasadniajàce obron´ obligatoryjnà
zgodnie z art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k.23. Wyznaczenie przez prezesa sàdu w∏aÊciwego
do rozpoznania sprawy obroƒcy z urz´du w razie istnienia tych wàtpliwoÊci
pozwoli mu braç udzia∏ w czasie przes∏uchania bieg∏ych oraz zajàç stanowisko
co do z∏o˝onej przez nich opinii psychiatrycznej. Mo˝e on tak˝e ˝àdaç powo∏a-
nia innych bieg∏ych. Nie bez znaczenia jest równie˝ mo˝liwoÊç sk∏adania prze-
zeƒ wniosku np. o zarzàdzenie obserwacji psychiatrycznej czy o przeprowadze-
nie ekspertyzy kombinowanej24.

Na szczególnà uwag´ zas∏uguje kwestia kryteriów, które stanowià podstaw´
uznania, ˝e istniejà wàtpliwoÊci co do stanu psychicznego oskar˝onego i ˝e sà
one uzasadnione.25 Zdaniem Sàdu Najwy˝szego wàtpliwoÊci te nie muszà mieç
charakteru ewidentnego, wystarczy w tej kwestii uprawdopodobnienie tego,
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˝e poczytalnoÊç oskar˝onego mog∏a byç ograniczona.26 W zwiàzku z tym 
Z. Doda i A. Gaberle zasadnie wskazujà, ˝e zagadnienie istnienia uzasadnionych
wàtpliwoÊci nale˝y rozstrzygaç na gruncie procesowego skrótu dowodowego –
tj. wymogu uprawdopodobnienia tych wàtpliwoÊci, a zatem – wed∏ug tych
Autorów – podstaw´ ustaleƒ w tym zakresie mogà stanowiç tak˝e tzw. dowody
swobodne.27 K. Marsza∏, S. Stachowiak i K. Zgryzek wskazujà, ˝e taka sytuacja
powstaje wówczas, gdy w sprawie wyst´pujà fakty, które w organie kierujàcym
procesem wywo∏ujà istnienie wàtpliwoÊci co do zdrowia psychicznego oskar˝o-
nego.28 Mogà to byç fakty uzyskane z urz´du przez organ procesowy albo
przedstawione przez stron´ lub jej przedstawiciela.

Kwestii tej wiele miejsca poÊwi´ci∏ Sàd Najwy˝szy w licznych orzeczeniach,
w których wskazywa∏ m.in., ˝e wÊród kryteriów tych organ procesowy powinien
uwzgl´dniç takie okolicznoÊci, jak np. pobyt oskar˝onego w szpitalu psychia-
trycznym, przebyta choroba psychiczna, opinia bieg∏ych psychiatrów wydana 
w innej sprawie dot. tego˝ oskar˝onego, u˝ywanie przez oskar˝onego Êrodków
narkotycznych, a tak˝e okolicznoÊç, ˝e zachowanie sprawcy odbiega od zacho-
wania normalnych ludzi.29

W zwiàzku z powy˝szym mo˝e powstaç wàtpliwoÊç, czy do uznania, 
˝e zachodzi wàtpliwoÊç co do stanu zdrowia psychicznego oskar˝onego i ˝e jest
ona uzasadniona, a w konsekwencji, ˝e powstaje sytuacja uzasadniajàca obron´
obligatoryjnà zgodnie z art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., konieczne jest powo∏anie co naj-
mniej dwóch bieg∏ych lekarzy psychiatrów, zgodnie z treÊcià art. 202 § 1 k.p.k.,
czy te˝ wystarczà inne dowody, np. zeznania Êwiadków dotyczàce zachowania
oskar˝onego lub zwyk∏e zaÊwiadczenie lekarskie, ˝e zachodzi u niego podejrzenie
o odchylenie od normy psychicznej.30

Wydaje si´, ˝e w takiej sytuacji nie ma racjonalnej potrzeby spe∏nienia
wymogów okreÊlonych w dyspozycji art. 202 § 1 k.p.k., tj. powo∏ania dwóch
bieg∏ych psychiatrów.31 Tym bardziej ˝e zgodnie ze stanowiskiem Sàdu
Najwy˝szego (wydanym w sk∏adzie siedmiu s´dziów) samo powo∏anie bieg∏ych
psychiatrów w celu wydania opinii o stanie zdrowia psychicznego oskar˝onego
jest równoznaczne z istnieniem „uzasadnionej wàtpliwoÊci” co do jego poczytal-
noÊci i powoduje obligatoryjnà obron´.32
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34 P. Mierzejewski, K. Cioch, Opinia psychiatryczna…, s. 75.
35 M. CieÊlak, K. Spett, A. Szymusik, W. Wolter, Psychiatria…, s. 88.
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W literaturze spotkaç mo˝na jednak poglàdy dopuszczajàce mo˝liwoÊç
zasi´gni´cia opinii jednego bieg∏ego psychiatry powo∏anego na podstawie 
art. 193 § 1 k.p.k., gdy sàd lub prokurator b´dà dokonywaç ustalenia, czy zacho-
dzi uzasadniona wàtpliwoÊç co do poczytalnoÊci oskar˝onego (podejrzanego), 
w rozumieniu art. 79 § 1 pkt 3 k.p.k., które to ustalenie dopiero zobowiàzuje do
przeprowadzenia dowodu w trybie okreÊlonym w art. 202 i nast. k.p.k.33

Przedmiotem „opinii” lekarza specjalisty by∏by zatem nie sam stan zdrowia 
psychicznego oskar˝onego, lecz „wàtpliwoÊci” organu co do tego.34

Omawiajàc wskazane zagadnienie M. CieÊlak podnosi, ˝e ratio legis takiej
wst´pnej opinii mo˝e zaistnieç zw∏aszcza w przypadku wniosku oskar˝yciela
posi∏kowego, który sprzeciwia si´ badaniu – a wi´c w sytuacji, która nasuwaç
mo˝e podejrzenie o szykan´ w stosunku do oskar˝onego.35 Tak˝e L.K.
Paprzycki wskazuje, ˝e dopiero ocena bieg∏ego psychiatry, majàcego wiadomo-
Êci specjalne w tej dziedzinie wiedzy, pozwoli organowi procesowemu ustaliç,
˝e zachodzi wàtpliwoÊç co do poczytalnoÊci, a wi´c zasi´ganie opinii psychiatrycz-
nej, w trybie okreÊlonym w art. 202 k.p.k. nie jest konieczne albo jest zb´dne.36

Wydaje si´ jednak, ˝e przedstawione stanowisko prima vista s∏uszne – nie
mo˝e byç jednak zaakceptowane. Do stwierdzenia wàtpliwoÊci co do stanu
poczytalnoÊci wystarczajàcy jest dowód swobodny, co oznacza, i˝ nale˝y 
w tym przypadku odrzuciç opini´ wst´pnà jako nic nie wnoszàcà37. Je˝eli
prokurator poweêmie wàtpliwoÊç co do stanu poczytalnoÊci, to zobowiàzany
jest powo∏aç dwóch bieg∏ych psychiatrów w celu wydania stosownej opinii 
(art. 202 § 1 k.p.k.). Powo∏anie w takiej sytuacji bieg∏ego do wydania opinii
wst´pnej i, za∏ó˝my, niepowo∏anie póêniej bieg∏ych, o których stanowi 
art. 202 § 1 k.p.k., prowadzi∏oby do ∏atwego podwa˝enia takiej opinii przez
obron´, w efekcie czego dochodzi∏oby do dopuszczenia dowodu z opinii bie-
g∏ych psychiatrów znacznie póêniej ni˝ to wynika∏oby ze zgromadzonego
materia∏u dowodowego. Taki sposób procedowania powodowa∏by tak˝e prze-
wlek∏oÊç prowadzonego post´powania karnego, co nie sprzyja∏oby osiàgni´ciu
celów procesu karnego.38 Móg∏by byç te˝ traktowany jako obejÊcie wymogu
okreÊlonego w art. 202 k.p.k.39
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40 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. P∏achta, Kodeks post´powania karnego, t. I, Kraków 2003, s.
533. Autorzy podkreÊlajà, ˝e ocena koniecznoÊci obserwacji w zak∏adzie leczniczym wymaga
posiadania wiadomoÊci specjalnych w rozumieniu art. 193 § 1 k.p.k. Nie wyklucza to jednak
sformu∏owania przez sàd albo prokuratora sugestii wobec bieg∏ych co do koniecznoÊci przepro-
wadzenia obserwacji. W sytuacji gdy biegli nie uwzgl´dnià takiej sugestii – w pierwszej kolej-
noÊci sàd ma prawo ˝àdaç od bieg∏ych ustosunkowania si´ do tej kwestii.

41 P. Hofmaƒski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks post´powania karnego, Komentarz, t. I,
Warszawa 2004, s. 877.

42 Wyrok SN z 14 grudnia 1973 r., III KR 309/73, OSNKW 1974, nr 4, poz. 72.
43 J. Grajewski, E. Skr´towicz, Podr´czny komentarz do kodeksu post´powania karnego, Gdaƒsk

1993, s. 119.

III. Obserwacja podejrzanego (oskar˝onego) w zak∏adzie leczniczym

1.  Podstawa zarzàdzenia obserwacji psychiatrycznej w zak∏adzie zamkni´tym

Podstawà przeprowadzenia badaƒ psychiatrycznych oskar˝onego po∏àczo-
nych z obserwacjà w zak∏adzie leczniczym jest istnienie takiej koniecznoÊci
zg∏oszonej przez bieg∏ych lekarzy psychiatrów (art. 203 § 1 k.p.k.).40 Rola
bieg∏ych jest tu nieco odmienna ni˝ na gruncie art. 184 k.p.k. z 1969 r., którzy
wnioskowali o przeprowadzenie obserwacji (orzekano o tym „na ˝àdanie 
bieg∏ych”). Obecnie biegli nie sk∏adajà ˝adnego wniosku ani ˝àdania, lecz
stwierdzajà, ˝e przeprowadzenie obserwacji jest w danej sprawie niezb´dne.41

Wiedz´ na ten temat biegli posiadajà z przeprowadzonych badaƒ psychiatrycz-
nych, do których dokonania zostali powo∏ani na podstawie art. 202 § 1 k.p.k..
Wydanie postanowienia o przeprowadzeniu badania psychiatrycznego po∏àczo-
nego z obserwacjà w zak∏adzie leczniczym bez zg∏oszenia takiej koniecznoÊci
przez bieg∏ych jest niedopuszczalne.42 Jest to bowiem metoda badaƒ, a dla 
oceny, czy ona jest niezb´dna, konieczne sà wiadomoÊci specjalistyczne.43

W razie potrzeby takiego umieszczenia biegli wyst´pujà do organu, który
ich powo∏a∏, ten zaÊ, je˝eli jest to prokurator, wyst´puje ze stosownym wnio-
skiem do sàdu; do wniosku takiego winno byç do∏àczone stanowisko bieg∏ych, 
o których mowa w § 1 art. 203 k.p.k. Wniosek prokuratora nie wià˝e sàdu i pod-
lega jego kontroli, dlatego te˝ wniosek powinien byç nale˝ycie uzasadniony.
Pomimo ˝e prokurator i sàd nie sà uprawnieni do narzucania bieg∏ym psychia-
trom metod pracy w dziedzinie ich specjalnoÊci, to mogà i sà zobowiàzani
skontrolowaç wyniki pracy tych bieg∏ych, a w szczególnoÊci ustaliç, czy
wydana opinia jest pe∏na, jasna i wewn´trznie niesprzeczna (art. 201 k.p.k.).
Je˝eli opinia nie spe∏nia tych wymagaƒ, sàd lub prokurator mogà zasi´gnàç 
opinii instytutu, zak∏adu lub instytucji albo te˝ wezwaç ponownie tych samych
bieg∏ych lub powo∏aç innych, jednak˝e nawet i wówczas sàd nie jest uprawniony
do orzeczenia z w∏asnej inicjatywy o poddaniu oskar˝onego obserwacji 

J. Kudrelek192



44 R.A. Stefaƒski [w:] Kodeks post´powania karnego. Komentarz, t. I, pod red. Z. Gostyƒskiego,
Warszawa 1998, s. 556.

45 Z. Doda, A. Gaberle, Dowody…, s. 164.

w zak∏adzie leczniczym, poniewa˝ taka inicjatywa jest zastrze˝ona w ka˝dym
przypadku wy∏àcznie dla bieg∏ych (art. 203 § 1 k.p.k.). Wprawdzie w art. 203 § 1
nie mówi si´, jacy biegli mogà zg∏osiç wniosek o zarzàdzenie obserwacji 
psychiatrycznej w zak∏adzie leczniczym, lecz skoro prowadzàcymi, g∏ównymi
bieg∏ymi sà lekarze psychiatrzy, to staje si´ oczywiste, ˝e do nich nale˝à te˝ klu-
czowe decyzje.44 W przypadku gdyby prokurator lub sàd w celu usuni´cia 
wàtpliwoÊci powo∏a∏ tu w trybie art. 201 k.p.k. innych bieg∏ych, to zasadnie
wskazuje si´, ˝e winien ˝àdaç od nich ustosunkowania si´ do kwestii obserwacji
w zak∏adzie zamkni´tym w drodze pytaƒ szczegó∏owych (art. 194 pkt 2 k.p.k.);
w przeciwnym wypadku dosz∏oby do odrzucenia opinii (oceny) specjalistycznej
co do nieodzownoÊci obserwacji, z zastàpieniem jej stanowiskiem sàdu, co jest
niedopuszczalne.45 Nie majàc bowiem wiadomoÊci specjalnych w tym zakresie,
sàd nie jest w stanie zweryfikowaç istnienia takiej koniecznoÊci.

W sytuacji gdyby biegli oÊwiadczyli, ˝e do wydania kategorycznej opinii 
nie jest potrzebna obserwacja w zak∏adzie, a ta ich opinia budzi∏a zastrze˝enia 
co do zasadnoÊci, nie ma przeszkód aby sàd skorzysta∏ z art. 201 k.p.k.

Organem w∏aÊciwym do orzeczenia o poddaniu oskar˝onego badaniu 
psychiatrycznemu po∏àczonemu z obserwacjà w zak∏adzie leczniczym jest tak˝e
w post´powaniu przygotowawczym sàd w∏aÊciwy w danej sprawie w I instancji.
Decyzja podejmowana jest na posiedzeniu, w post´powaniu przygotowaw-
czym zawsze jednoosobowo (art. 329 k.p.k.). W posiedzeniu tym do czasu
nowelizacji strony, a zw∏aszcza oskar˝ony i jego obroƒca, nie brali udzia∏u, co
wynika∏o z treÊci art. 96 § 1 i 2 k.p.k. Zgodnie z art. 96 § 1 „strony oraz osoby
nieb´dàce stronami, je˝eli ma to znaczenie dla ochrony ich praw lub interesów,
majà prawo wziàç udzia∏ w posiedzeniu wówczas, gdy ustawa tak stanowi, 
chyba, ˝e ich udzia∏ jest obowiàzkowy”. W rozpatrywanej kwestii art. 203 k.p.k.
nie przewidywa∏ udzia∏u stron. Co prawda mo˝na by∏o wskazaç, ˝e mogà one
wziàç udzia∏ w posiedzeniu sàdu w przedmiocie umieszczenia oskar˝onego
w zak∏adzie leczniczym, je˝eli si´ stawià, z tym ˝e nie istnia∏ obowiàzek
powiadamiania ich o tym posiedzeniu, w takim bowiem wypadku (art. 96 
§ 2 k.p.k.) prawo strony powstaje dopiero przez stawienie si´ na posiedzenie,
a nie wczeÊniej. Powstaje pytanie, w jaki sposób strona ma przewidzieç, kiedy
odb´dzie si´ posiedzenie sàdu w jej sprawie? Odpowiedê racjonalna jest 
niemo˝liwa.

Unormowanie art. 203 § 1 k.p.k. zosta∏o poddane kontroli przed Trybuna∏em
Konstytucyjnym, zainicjowanej dwiema skargami konstytucyjnymi z∏o˝onymi
przez oskar˝onych. W uzasadnieniu obu skarg skar˝àcy podnieÊli, ˝e umieszczenie
osoby badanej w zak∏adzie psychiatrycznym zamkni´tym oznacza de facto
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pozbawienie osoby wolnoÊci na czas trwania obserwacji. Ârodek ten powinien
zawsze mieç charakter ostateczny, a jego zastosowanie powinno byç mo˝liwe
tylko w oparciu o ÊciÊle okreÊlone przez ustawodawc´ kryteria, w tym zw∏aszcza
z uwzgl´dnieniem rodzaju i wagi pope∏nionego przest´pstwa. Zdaniem skar˝à-
cych „… wymagaƒ tych nie spe∏nia∏y art. 203 i art. 202 k.p.k., które jedynie 
w sposób ogólny wskazywa∏y podstaw´ dzia∏ania sàdu kierujàcego podejrzane-
go lub oskar˝onego na badanie w zamkni´tym zak∏adzie psychiatrycznym.
Przepisy te umo˝liwia∏y bowiem faktyczne pozbawienie wolnoÊci osoby, która
ze wzgl´du na rodzaj i wag´ zarzucanego jej przest´pstwa najprawdopodobniej
nigdy nie zosta∏aby skazana na kar´ surowszà ni˝ kara grzywny”. Trybuna∏
Konstytucyjny w wyroku z 10 lipca 2007 r. orzek∏, ˝e „… w zakresie, w jakim
nie stwarza wystarczajàcych gwarancji procesowych zapewniajàcych sàdo-
wà weryfikacj´ zg∏oszonej przez bieg∏ych koniecznoÊci po∏àczenia badania
psychiatrycznego oskar˝onego z obserwacjà w zak∏adzie leczniczym, jest
niezgodne z art. 41 ust. 1 w zwiàzku z art. 30, art. 31 ust. 3 oraz art. 2
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej”. Art. 41 ust. 1 Konstytucji stanowi:
„Ka˝demu zapewnia si´ nietykalnoÊç osobistà i wolnoÊç osobistà. Pozbawienie
lub ograniczenie wolnoÊci mo˝e nastàpiç tylko na zasadach i w trybie okreÊlo-
nym w ustawie”. Swoboda ustawodawcy nie ma jednak charakteru absolutnego,
gdy˝ regulacje ustawowe ograniczajàce konstytucyjnie chronione prawa i wol-
noÊci muszà spe∏niaç warunki, o których mowa w art. 31 ust. 3 Konstytucji.
Ograniczenia takie mogà byç zatem ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy,
gdy sà konieczne w demokratycznym paƒstwie dla jego bezpieczeƒstwa lub
porzàdku publicznego bàdê dla ochrony Êrodowiska, zdrowia i moralnoÊci
publicznej albo wolnoÊci i praw innych osób, a ponadto nie mogà naruszaç istoty
wolnoÊci i praw. W orzecznictwie TK wskazuje si´ równie˝, ˝e uregulowania
ustawowe, na podstawie których mo˝liwe jest pozbawienie wolnoÊci, muszà
spe∏niaç najwy˝sze wymagania, szczególnie co do stopnia precyzji, a ocena
spe∏nienia poszczególnych kryteriów sk∏adajàcych si´ na zasad´ zakazu nad-
miernej (nieproporcjonalnej) ingerencji wymaga pewnego zrelatywizowania
stosownie do charakteru poszczególnych praw i wolnoÊci jednostki.46 Surowsze
standardy oceny przyk∏adaç nale˝y do regulacji praw i wolnoÊci osobistych 
i politycznych ni˝ do praw ekonomicznych i socjalnych.

Odnoszàc powy˝sze rozwa˝ania do zaskar˝onej regulacji, nale˝y zauwa˝yç,
˝e art. 203 § 1 k.p.k. przed jego nowelizacjà umo˝liwia∏ pozbawienie wolnoÊci
na czas trwania obserwacji psychiatrycznej dla celów toczàcego si´ post´powa-
nia. Owo pozbawienie wolnoÊci traktowane by∏o wówczas, jak równie˝ i teraz
jako metoda badawcza i jak ju˝ by∏a mowa, ma s∏u˝yç ustaleniu poczytalnoÊci
oskar˝onego tempore criminis oraz tempore procendi, a w dalszej kolejnoÊci
stwierdzeniu jego zdolnoÊci do ponoszenia odpowiedzialnoÊci karnej (ewentualnie

46 Wyrok z 24 lipca 2006 r., sygn. SK 58/03, OTK ZU nr 7/A/2006, poz. 85.
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zasadnoÊci orzeczenia Êrodka zabezpieczajàcego) oraz zdolnoÊci do uczestnicze-
nia w poszczególnych czynnoÊciach procesowych. S∏usznie podkreÊla∏ w swym
orzeczeniu Trybuna∏ Konstytucyjny, i˝ warunkiem zastosowania komentowanej
metody badawczej powinno byç uprzednie ustalenie istnienia wysokiego praw-
dopodobieƒstwa pope∏nienia przez oskar˝onego zarzucanego mu czynu zabro-
nionego.47 Pozbawienie wolnoÊci osoby, wobec której takie prawdopodobieƒ-
stwo nie zachodzi, nawet je˝eli s∏u˝y∏oby ustaleniu stanu jej zdrowia psychicz-
nego, nie b´dzie bowiem chroni∏o ˝adnych wartoÊci, o których mowa w art. 31
ust 3 Konstytucji, a tym samym b´dzie stanowi∏o nadmiernà ingerencj´ w sfer´
konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolnoÊci. Warto wskazaç, ˝e ta w∏aÊnie
zasada powiàzana zosta∏a przez twórców obecnego kodeksu karnego z regulacjà
dotyczàcà Êrodków zabezpieczajàcych. W uzasadnieniu do kodeksu karnego
podano bowiem: „Przes∏ankà orzeczenia o umieszczeniu niepoczytalnego 
w odpowiednim zak∏adzie psychiatrycznym jest pope∏nienie przez niego czynu
zabronionego o znacznej szkodliwoÊci spo∏ecznej oraz wysokie prawdopodo-
bieƒstwo ponownego pope∏nienia takiego czynu”. A zatem ani „drobne” czy te˝
„Êrednie” przest´pstwo, ani te˝ prawdopodobieƒstwo pope∏nienia nawet powa˝ne-
go czynu zabronionego, które „nie jest wysokie”, nie uzasadniajà umieszczenia
sprawcy w zamkni´tym zak∏adzie.48

Pozbawienie wolnoÊci dla celów toczàcego si´ post´powania karnego nie
mo˝e byç równie˝ dla oskar˝onego dolegliwoÊcià samà w sobie, która póêniej
nie mog∏aby zostaç zrekompensowana poprzez zaliczenie czasu jej trwania 
na poczet orzeczonej kary izolacyjnej (art. 63 § 1 k.k.). Stàd te˝ w wypadku tym-
czasowego aresztowania, stanowiàcego równie˝ przejÊciowà i s∏u˝àcà celom
post´powania karnego form´ pozbawienia wolnoÊci, ustawodawca wyraênie
zastrzeg∏, ˝e stosowanie tego Êrodka zapobiegawczego jest niedopuszczalne,
gdy na podstawie okolicznoÊci sprawy mo˝na przewidywaç, ˝e sàd orzeknie 
w stosunku do oskar˝onego kar´ pozbawienia wolnoÊci z warunkowym jej
zawieszeniem wykonania lub kar´ ∏agodniejszà albo ˝e okres tymczasowego
aresztowania przekroczy wymiar kary pozbawienia wolnoÊci bez warunkowego
zawieszenia (art. 259§ 2 k.p.k.). Tymczasowego aresztowania nie mo˝na rów-
nie˝ stosowaç, je˝eli przest´pstwo zagro˝one jest karà pozbawienia wolnoÊci
nieprzekraczajàcà roku (art. 259 § 3 k.p.k.), tym bardziej wi´c, je˝eli zagro˝one
jest wy∏àcznie karà nieizolacyjnà (z wyjàtkiem uj´cia sprawcy na goràcym
uczynku lub bezpoÊrednio potem). Ograniczenia te nie majà zastosowania tylko
wówczas, gdy oskar˝ony ukrywa si´, uporczywie nie stawia si´ na wezwania lub
w inny sposób utrudnia post´powanie albo nie mo˝na ustaliç jego to˝samoÊci
(art. 259 § 4 k.p.k.).

47 Wyrok z dnia 10 lipca 2007 r., …, s. 1018.
48 Uzasadnienie do rzàdowego projektu nowego kodeksu karnego, druk sejmowy nr 1274 z 18

sierpnia 1995 r., s. 168.



Przebywanie oskar˝onego na obserwacji w zak∏adzie leczniczym z regu∏y nie
stanowi formy jedynie chwilowego pozbawienia go wolnoÊci, gdy˝ zgodnie 
z art. 203 § 3 k.p.k. - do czasu jego nowelizacji - obserwacja taka mog∏a trwaç 
6 tygodni, a nast´pnie ten termin móg∏ byç przed∏u˝ony, przy czym ustawodawca
nie okreÊla∏ maksymalnego czasu jej trwania. Niewàtpliwie by∏a to zatem 
forma pozbawienia wolnoÊci cz´sto co najmniej tak dolegliwa dla oskar˝onego
jak tymczasowe aresztowanie. Mimo to art. 203 § 1 k.p.k. nie zobowiàzywa∏
sàdu do weryfikowania potrzeby jego stosowania pod kàtem gwarancji proceso-
wych oskar˝onego. W rezultacie przepis ten zawiera∏ przyzwolenie na pozba-
wienie oskar˝onego wolnoÊci osobistej na czas trwania obserwacji równie˝ wtedy,
gdy nie by∏o to konieczne dla ochrony takich wartoÊci jak bezpieczeƒstwo,
porzàdek publiczny czy wolnoÊci innych osób. Skoro bowiem nie wyst´powa∏o
wysokie prawdopodobieƒstwo, ˝e oskar˝ony pope∏ni∏ zarzucany mu czyn zabro-
niony, bàdê skoro prawdopodobieƒstwo takie zachodzi∏o, lecz dotyczy∏o ono
czynu, którego pope∏nienie nie wywo∏ywa∏o koniecznoÊci izolowania sprawcy
od spo∏eczeƒstwa, to pozbawienie go wolnoÊci dla celów obserwacji psychia-
trycznej stawa∏o si´ dla niego dodatkowà dolegliwoÊcià, która – jak stwierdzi∏ 
w orzeczeniu Trybuna∏ Konstytucyjny – nie by∏a konieczna dla ochrony 
wartoÊci konstytucyjnych wskazanych w art. 31 ust. 3 Konstytucji i stanowi∏a
naruszenie zarówno zasady koniecznoÊci ingerencji, jak i zasady jej propor-
cjonalnoÊci w Êcis∏ym tego s∏owa znaczeniu.49

Podzielajàc stanowisko Trybuna∏u Konstytucyjnego ustawodawca dokona∏ 
5 grudnia 2008 r. nowelizacji art. 203 k.p.k.50 W tym artykule w § 1 wzmocniono
gwarancyjnà funkcj´ unormowania poprzez wskazanie, ˝e warunkiem zastoso-
wania obserwacji w zak∏adzie psychiatrycznym jest uprzednie ustalenie istnie-
nia wysokiego prawdopodobieƒstwa pope∏nienia przez oskar˝onego zarzu-
canego mu czynu zabronionego. Pozbawienie wolnoÊci osoby, wobec której
prawdopodobieƒstwo takie nie zachodzi, nawet je˝eli s∏u˝y∏oby ustaleniu stanu
zdrowia psychicznego, nie b´dzie bowiem chroni∏o ˝adnej z wartoÊci, o których
mowa w art. 31 ust 3 Konstytucji, a tym samym b´dzie stanowi∏o ingerencj´ 
w sfer´ konstytucyjnie gwarantowanych praw i wolnoÊci. Powstaje jednak pyta-
nie, czy przyj´cie przes∏anki „du˝ego prawdopodobieƒstwa” pope∏nienia przez
oskar˝onego przest´pstwa nie jest nazbyt gwarancyjne i czy nie spowoduje to
ograniczenia badaƒ psychiatrycznych po∏àczonych z obserwacjà w zak∏adzie
leczniczym mimo istnienia takiej potrzeby. W doktrynie prawa karnego 
procesowego wyró˝nia si´ ró˝ne stopnie prawdopodobieƒstwa pope∏nienia 
przest´pstwa. Najni˝szy przy zatrzymaniu osoby (przypuszczenie), wy˝szy
przy wszcz´ciu post´powania przygotowawczego (uzasadnione podejrzenie
co do czynu), jeszcze wy˝szy przy przedstawieniu zarzutów (podejrzenie 
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tak˝e co do osoby), a jeszcze wy˝szy (du˝e prawdopodobieƒstwo) przy stoso-
waniu tymczasowego aresztowania. Wprowadzone unormowanie zmierza 
do najwy˝szego stopnia prawdopodobieƒstwa, co w praktyce mo˝e oznaczaç
bardziej skrupulatne sprawdzenie materia∏u dowodowego pod kàtem prawdopo-
dobieƒstwa pope∏niania przest´pstwa ni˝ faktyczne potrzeby umieszczenia
oskar˝onego na obserwacji psychiatrycznej. Zagro˝eniem mo˝e byç tu niew∏a-
Êciwa ocena omawianej przes∏anki przez s´dziów orzekajàcych w przedmiocie
umieszczenia oskar˝onego na takiej obserwacji51.

Niewàtpliwie kierujàc si´ potrzebà ochrony wolnoÊci osobistej, ustawodawca
odwo∏a∏ si´ w art. 203 § 1 do odpowiedniego stosowania art. 259 § 2 k.p.k., 
z którego wynika, przy odpowiednim stosowaniu, ˝e obserwacji w zak∏adzie
leczniczym nie stosuje si´, gdy na podstawie okolicznoÊci sprawy mo˝na prze-
widywaç, ˝e sàd orzeknie w stosunku do oskar˝onego kar´ pozbawienia wolnoÊci
z warunkowym zawieszeniem jej wykonywania lub kar´ ∏agodniejszà albo ˝e
okres obserwacji przekroczy przewidywany wymiar kary pozbawienia wolnoÊci
bez warunkowego zawieszenia, chyba ˝e oskar˝ony wnosi o poddanie go obser-
wacji. Zakaz stosowania obserwacji w zak∏adzie leczniczym wià˝e si´ tu 
z dyrektywà proporcjonalnoÊci w stosunku do tymczasowego aresztowania,
zak∏adajàcej, ˝e nie nale˝y u˝ywaç tego Êrodka, gdy oskar˝onemu grozi niezbyt
surowa kara. Zasada ta zosta∏a recypowana do procedowania w przedmiocie
orzekania obserwacji w zak∏adzie leczniczym. W praktyce b´dzie to powodowa-
∏o, ˝e w przypadku du˝ej liczby osób, wobec których toczy si´ post´powanie
karne, nie b´dzie mo˝liwe przeprowadzenie obserwacji w zak∏adzie leczniczym.
Trudno ju˝ na wst´pie za∏o˝yç, ˝e w przypadkach okreÊlonych w omawianym
przepisie nigdy nie b´dzie zachodzi∏a okolicznoÊç uzasadniajàca zarzàdzenie
obserwacji w zak∏adzie leczniczym.

W tym miejscu nale˝y przytoczyç dane dotyczàce skazania na kar´ pozba-
wienia wolnoÊci. Otó˝ w 2008 roku, spoÊród 335 020 skazanych na kar´ pozba-
wienia wolnoÊci, 43 420 osób zosta∏o skazanych na tzw. kar´ bezwzgl´dnà
pozbawienia wolnoÊci, zaÊ 291 600 osób zosta∏o skazanych na kar´ pozbawienia
wolnoÊci z warunkowym zawieszeniem. 

Podsumowujàc, nale˝y krytycznie oceniç treÊç art. 203 § 1 zd. 2 k.p.k. 
z powodu jego bezwzgl´dnoÊci ograniczajàcej mo˝liwoÊci orzekania obser-
wacji w zak∏adzie zamkni´tym. Wydaje si´, ˝e nale˝a∏oby wprowadziç 
unormowanie zbli˝one do niemieckiego, gdzie z uwagi na zapis niedookreÊlony
sàd ma ka˝dorazowo mo˝liwoÊç oceny potrzeby podj´cia decyzji w przedmiocie
obserwacji w zak∏adzie leczniczym.52

51 A. Sakowicz, Opinia o zmianie ustawy – Kodeks post´powania karnego (druk nr 901),
Warszawa 2008.

52 A. Sakowicz, Opinia o zmianie…, s. 7.



198 J. Kudrelek

Jako zasadnà nale˝y oceniç zmian´ w art. 203 § 2 k.p.k., która doprecyzowuje
informacje, jakie powinny si´ znaleêç w postanowieniu. Poza jednoznacznie
wskazanym miejscem pobytu osoby, powinno znaleêç si´ w nim okreÊlenie 
d∏ugoÊci obserwacji. Wzmocnieniem ochrony praw jest odpowiednie stosowanie
art. 249 § 3 i 5 k.p.k. Przepis § 3 wprowadza wymóg przes∏uchania podejrza-
nego przed orzeczeniem obserwacji przez sàd, chyba ˝e jest to niemo˝liwe 
z powodu ukrycia si´ lub nieobecnoÊci w kraju. Ponadto w posiedzeniu sàdu 
w przedmiocie obserwacji psychiatrycznej mo˝e braç udzia∏ obroƒca, którego
na ˝àdanie oskar˝onego nale˝y zawiadomiç o terminie przes∏uchania. Zastrzega
si´ tak˝e prokuratorowi prawo udzia∏u w sàdowym przes∏uchaniu podejrzanego.
Dlatego te˝ o terminie tego przes∏uchania nale˝y go powiadomiç. Zarówno 
prokurator, jak i obroƒca majà prawo wziàç udzia∏ w posiedzeniu sàdu w przed-
miocie przed∏u˝enia obserwacji w zak∏adzie leczniczym. Warto tu zauwa˝yç, 
˝e udzia∏ obroƒcy w posiedzeniu sàdu jest fakultatywny, wydaje si´ jednak, 
˝e mo˝na by rozwa˝yç – w drodze analogii do art. 354 pkt 2 k.p.k. – obligato-
ryjny udzia∏ tego podmiotu, tym bardziej ˝e jest on przydzielony z urz´du
podejrzanemu w przypadku, gdy zachodzi uzasadniona wàtpliwoÊç co do jego
poczytalnoÊci. Dodatkowo mo˝na by wprowadziç obowiàzek uprzedniego
wys∏uchania bieg∏ych. Podobne rozwiàzanie funkcjonuje na gruncie kodeksu
karnego art. 93 in fine.

Mo˝na de lege ferenda dodatkowo zaproponowaç –w drodze analogii do 
art. 354 pkt 2 k.p.k. – „…posiedzenie sàdu w przedmiocie obserwacji 
psychiatrycznej odbywa si´ z udzia∏em prokuratora sk∏adajàcego wniosek,
obroƒcy i podejrzanego a tak˝e na zasadzie fakultatywnoÊci z udzia∏em
pokrzywdzonego i jego pe∏nomocnika”. Obowiàzkowy by∏by udzia∏ prokura-
tora, obroƒcy i podejrzanego, natomiast pokrzywdzony oraz jego pe∏nomocnik
winni byç o takim posiedzeniu sàdu zawiadamiani, co oznacza∏oby w praktyce
ich prawo do udzia∏u w posiedzeniu sàdu. Wskazane posiedzenie sàdu powinno
byç posiedzeniem niejawnym. Dodatkowo mo˝na by wprowadziç obowiàzek
uprzedniego wys∏uchania bieg∏ych i oskar˝onego oraz umo˝liwiç stronom
z∏o˝enie wniosków przed zastosowaniem obserwacji. Podobne rozwiàzanie
przewiduje funkcjonujàcy na gruncie kodeksu karnego art. 93 in fine. Otó˝ przed
orzeczeniem Êrodka zabezpieczajàcego w postaci umieszczenia w zak∏adzie
zamkni´tym, sàd obligatoryjnie wys∏uchuje lekarzy psychiatrów i psychologa,
co oznacza obowiàzek przeprowadzenia na rozprawie lub posiedzeniu dowodu 
z ustnej opinii bieg∏ych tych specjalnoÊci. Procesowà podstawà do przeprowa-
dzenia dowodu z opinii psychologicznej jest art. 193 §1 k.p.k. w zw. z art. 93 k.k.
Warto wspomnieç, ˝e sàd b´dzie tu dysponowa∏ ju˝ opinià co najmniej dwóch
bieg∏ych psychiatrów (wymaganie wynikajàce z art. 202 § 1 k.p.k. co stanu
zdrowia psychicznego sprawcy), stwierdzajàcà niepoczytalnoÊç (art. 31 §1 k.k.),
ograniczonà niepoczytalnoÊç ( art. 31 § 2 k.p.k.) albo uzale˝nienie od alkoholu



lub innego Êrodka odurzajàcego. Kodeks post´powania karnego nie przewiduje
jednak obowiàzku uczestniczenia psychologa w wydawaniu opinii o stanie
zdrowia psychicznego.53 Obserwacja praktyki prowadzi do wniosku, ˝e w
wi´kszoÊci wypadków opinie takie sà wydawane z udzia∏em psychologów,
wówczas nie ma ˝adnych trudnoÊci z wys∏uchaniem lekarzy psychiatrów i psy-
chologa. Je˝eli jednak psycholog nie uczestniczy∏ w wydawaniu opinii, to zaist-
nieje koniecznoÊç dopuszczenia dowodu z opinii takiego bieg∏ego. Nie da si´ nie
zauwa˝yç, ˝e b´dzie to badanie, które zak∏óci dynamik´ post´powania karnego,
jak równie˝ b´dzie kolejnà dolegliwoÊcià w obszarze zwiàzanym z ustalaniem
stanu zdrowia podejrzanego - ju˝ raz poddawanego w zasadzie badaniom.
Wydaje si´, ˝e nale˝a∏oby de lege ferenda wprowadziç do treÊci art. 202 §1
k.p.k. obowiàzek uczestniczenia w badaniach bieg∏ych psychiatrów, tak˝e
od samego poczàtku bieg∏ego psychologa. Tym bardziej ˝e oprócz przytoczo-
nego wy˝ej unormowania nak∏adajàcego obowiàzek wys∏uchania bieg∏ego psy-
chologa przed orzeczeniem Êrodka zabezpieczajàcego ( art. 93 k.k.), tak˝e treÊç
art. 31 § 1 k.k. wr´cz wymusza udzia∏ bieg∏ego psychologa w opiniowaniu stanu
poczytalnoÊci podejrzanego. Zgodnie z tym przepisem przes∏ankami zniesienia
lub ograniczenia zdolnoÊci rozpoznania znaczenia czynu lub pokierowania
post´powaniem mo˝e byç choroba psychiczna, upoÊledzenie umys∏owe oraz
tzw. inne zak∏ócenia czynnoÊci psychicznych. Z takiego uj´cia wynika, ˝e przy-
j´ta w kodeksie karnym konstrukcja niepoczytalnoÊci obejmuje szerokà gam´
przyczyn mogàcych znosiç lub ograniczaç zdolnoÊç rozpoznania znaczenia 
czynu lub pokierowania swoim post´powaniem. Z jednej strony sà to zatem
czynniki o charakterze patologicznym, a z drugiej mogà to byç czynniki o cha-
rakterze niepatologicznym, co do których wypowiadaç si´ mogà i powinni psy-
chologowie54. Jednak wobec jednoznacznej treÊci przepisu art. 202 k.p.k. ci´˝ar
opiniowania o poczytalnoÊci pozostaje w gestii psychiatrów, a jedynie w niektó-
rych kategoriach spraw zasi´ga si´ dodatkowo opinii bieg∏ych innych specjalno-
Êci, w szczególnoÊci bieg∏ych psychologów. Nale˝y tu podkreÊliç, ˝e biegli
innych specjalnoÊci mogà wziàç udzia∏ w wydaniu opinii o stanie zdrowia 
psychicznego oskar˝onego tylko wówczas, gdy wniosek w tym zakresie zg∏oszà
lekarze psychiatrzy (art. 202 § 2 k.p.k.), z opinii, których dowód zosta∏ uprzed-
nio dopuszczony na podstawie art. 202 § 1 k.p.k. Jednak sàd lub prokurator
mogà zwróciç si´ do bieg∏ych z sugestià co do potrzeby udzia∏u bieg∏ych innych
specjalnoÊci w wydawaniu opinii o stanie zdrowia psychicznego oskar˝onego.
Sugestia taka mo˝e dotyczyç tak˝e potrzeby przeprowadzenia badaƒ pomocni-
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53 R. J´drzejowska, Psychiatra, psycholog i seksuolog jako bieg∏y w Êwietle przepisów prawa pol-
skiego [w:] Post´powanie karne i cywilne wobec osób zaburzonych psychicznie, pod red. J.K.
Gierowskiego i A. Szymusia, Kraków 1996, s. 27 .

54 E. Habzda-Siwek, Diagnoza stanu psychicznego sprawcy a rozstrzygni´cia w procesie karnym,
Kraków 2002, s. 28.



czych, co w zasadzie le˝y w gestii bieg∏ych psychiatrów, którzy zostali zobowià-
zani do wydania opinii na podstawie art. 202 § 1 k.p.k.55 Akcentuje si´ w zwiàzku
z tym nieadekwatnoÊç aktualnych rozwiàzaƒ ustawowych do osiàgni´ç i mo˝-
liwoÊci wspó∏czesnej psychologii56.  

JeÊli wezwanie tych bieg∏ych, którzy z∏o˝yli opini´, jest niemo˝liwe, to 
nale˝a∏oby wezwaç innych bieg∏ych (mo˝na by powiedzieç, ˝e by∏oby to kontra-
dyktoryjne sprawdzenie opinii psychiatrycznej na posiedzeniu).

Postulujàc kontradyktoryjnoÊç posiedzenia sàdu w przedmiocie orzekania 
o umieszczeniu oskar˝onego w zak∏adzie leczniczym, krytycznie nale˝y oceniç
mo˝liwoÊç czasowego wydalenia oskar˝onego z sali rozpraw, gdy potrzeba
taka wynika z uwagi na obron´ kr´pujàcego oddzia∏ywania obecnoÊci oskar˝o-
nego na osoby przes∏uchiwane (art. 390 § 2 k.p.k.), a zw∏aszcza na osob´ bie-
g∏ego. Skr´powanie osoby przes∏uchiwanej obecnoÊcià oskar˝onego mo˝e 
w zasadzie nastàpiç jedynie w wypadkach szczególnych zale˝noÊci osobistych
mi´dzy osobà przes∏uchiwanà a oskar˝onym bàdê te˝ w razie istniejàcego 
stosunku zale˝noÊci oskar˝onego lub strachu tych osób przed nim.

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e mo˝e to mieç miejsce w odniesieniu do wspó∏o-
skar˝onych lub Êwiadków, jednak˝e nie powinno byç brane pod uwag´ 
w stosunku do bieg∏ego. Osoba pozostajàca w bliskim stosunku nie powinna byç
bieg∏ym w tym procesie, a gdyby mimo to nim by∏a – to powinna byç z tych
obowiàzków zwolniona lub powinna byç wy∏àczona (art. 196 k.p.k.). Nie da si´
– rzecz jasna wy∏àczyç sytuacji, w których sk∏adanie zeznaƒ przez bieg∏ego 
w obecnoÊci oskar˝onego b´dzie k∏opotliwe. Tak b´dzie mianowicie wtedy, 
gdy bieg∏y ma wyjaÊniç wyjàtkowe szczegó∏y przeprowadzonych przez siebie
badaƒ, tak b´dzie równie˝ wówczas, gdy bieg∏y ma ujawniç dane co do nieuleczal-
nej choroby oskar˝onego. Sà to jednak problemy procesowe nie do unikni´cia.57

Wymienienie bieg∏ego w art. 390 § 2 k.p.k. jest tym bardziej nieuzasadnione
w kontekÊcie przepisu art. 318 k.p.k., który w post´powaniu przygotowaw-
czym obecnoÊç oskar˝onego w trakcie przes∏uchania bieg∏ego przewiduje bez
˝adnych ograniczeƒ.58

Na tym tle w nadal aktualnej tezie SN stwierdzi∏, ˝e „obowiàzujàca procedura
karna przywiàzuje wielkie znaczenie do kwestii zachowania zasady kontradykto-
ryjnoÊci przy przeprowadzeniu dowodu z opinii bieg∏ych i to nawet w stadium

J. Kudrelek200

55 J. Grajewski, L. K. Paprzycki, M. P∏achta, Kodeks post´powania…, s. 527.
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57 R. ¸yczywek, Obowiàzek obecnoÊci i prawo uczestnictwa oskar˝onego przy czynnoÊciach pro-
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post´powania przygotowawczego, co wynika wprost z treÊci art. 274 k.p.k.
(obecnie art. 318 k.p.k.). Tym bardziej zasad´ t´ nale˝y rozpatrywaç w toku
post´powania przed sàdem, gdy obrona nie mia∏a mo˝noÊci podniesienia swych
wàtpliwoÊci i zadawania pytaƒ bieg∏ym w stadium Êledztwa.59

W Êwietle przedstawionych uwag wydaje si´, ˝e osoba bieg∏ego de lege
ferenda powinna byç wykreÊlona z przepisu art. 390 § 2 k.p.k.

Czas obserwacji podejrzanego w zak∏adzie zamkni´tym

Omówienie wskazanego zagadnienia nale˝y rozpoczàç od przytoczenia treÊci
art. 203 § 3 k.p.k. przed zmianami, która to stanowi∏a podstaw´ orzekania sàdu
w tej tu kwestii: „obserwacja w zak∏adzie leczniczym nie powinna trwaç d∏u˝ej
ni˝ 6 tygodni; na wniosek zak∏adu sàd mo˝e przed∏u˝yç ten termin na czas okre-
Êlony, niezb´dny do zakoƒczenia obserwacji. O zakoƒczeniu obserwacji biegli
niezw∏ocznie zawiadamiajà sàd”.

Ustawa upowa˝nia do zastosowania obserwacji tylko sàd, choç warto 
wspomnieç, ˝e w kodeksie post´powania karnego z 1969 r. obowiàzujàcym do
wrzeÊnia 1998 r. na etapie post´powania przygotowawczego obserwacj´ móg∏
stosowaç tak˝e prokurator. To nowe rozwiàzanie uzasadnione jest wzgl´dami
gwarancyjnymi. Umieszczenie podejrzanego na obserwacji w zak∏adzie leczni-
czym jest niewàtpliwie pozbawieniem go wolnoÊci; na gruncie obowiàzujàcego
kodeksu post´powania karnego przyj´to zaÊ, ˝e jedynym organem uprawnionym
do orzekania o pozbawieniu wolnoÊci jest sàd.60 W∏aÊciwoÊç i sk∏ad sàdu 
orzekajàcego w post´powaniu przygotowawczym nale˝y oceniç wed∏ug regu∏
okreÊlonych w art. 329 k.p.k., zgodnie z którym sàdem w∏aÊciwym do dokony-
wania czynnoÊci w post´powaniu przygotowawczym jest sàd powo∏any do roz-
poznania sprawy w I instancji (art. 329 § 1 k.p.k.), który wydaje postanowienie
w sk∏adzie jednoosobowym (art. 329 § 2 k.p.k.). W art. 203 § 3 k.p.k. okreÊlono
maksymalny czas trwania obserwacji w zak∏adzie leczniczym. Termin szeÊcio-
tygodniowy - do czasu nowelizacji- by∏ jednak terminem wzgl´dnie maksymal-
nym, albowiem po jego up∏ywie istnia∏a mo˝liwoÊç dalszego przed∏u˝enia
obserwacji na czas okreÊlony. Orzeka∏ o tym sàd na wniosek zak∏adu, w którym
obserwacja jest przeprowadzana.61. Je˝eli przed∏u˝enie nast´powa∏o w post´po-
waniu przygotowawczym, to nie by∏ wymagany wniosek prokuratora, 
lecz wystarczajàcy by∏ wniosek zak∏adu.62 Sàd orzekajàc obserwacj´ wskazywa∏

59 Wyrok SN z 12 lutego 1974r., III KR 348/73, OSNPG 1974, nr 7, poz. 86. Tak˝e J. Polny,
Korzystanie przez strony i ich przedstawicieli z uprawnieƒ do uczestnictwa w czynnoÊciach post´-
powania przygotowawczego (w Êwietle badaƒ empirycznych), Nowe Prawo 1974, nr 2, s. 156.

60 S. WaltoÊ, Proces karny. Zarys systemu, wyd. VIII, Warszawa 2005, s. 384.
61 P. Hofmaƒski, E. Sadzik, K. Zgryzek, K.P.K. …, s. 878.
62 A.R. Stefaƒski [w:] J. Bratoszewski i in., Kodeks post´powania karnego, t. I, Warszawa 1998, s. 557.
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jej miejsce oraz decydowa∏, czy obserwacja ma byç przeprowadzona w zak∏a-
dzie leczniczym zamkni´tym, czy otwartym. Wskazane by∏oby wys∏uchaç
przedtem w tej materii opinii bieg∏ych, co niestety w praktyce nie wyst´puje.

Ustawa okreÊla∏a, ˝e obserwacja powinna by∏a trwaç nie d∏u˝ej ni˝ szeÊç
tygodni, co oznacza∏o, ˝e nie wynika stàd, ˝eby ka˝da obserwacja musia∏a trwaç
co najmniej 6 tygodni. O d∏ugoÊci obserwacji powinny by∏y decydowaç wzgl´dy
zwiàzane z potrzebà przeprowadzenia badaƒ w celu wydania gruntownej i mo˝-
liwie pe∏nej opinii, przy za∏o˝eniu, ˝e nale˝y dà˝yç do tego, by obserwacja trwa-
∏a mo˝liwie najkrócej63. Zastrze˝enie to wiàza∏o si´ z faktem, ˝e obserwacja jest
jednak powa˝nym ograniczeniem wolnoÊci cz∏owieka. W praktyce zaÊ sàdy, nie
zwa˝ajàc na dolegliwoÊç tego Êrodka, niemal zawsze stosowa∏y maksymalny
termin obserwacji wynoszàcy szeÊç tygodni. Z materia∏ów Helsiƒskiej Fundacji
Praw Cz∏owieka wynika, i˝ poza kilkoma wyjàtkami nie spotkano si´ w 2006
roku ze skierowaniem oskar˝onego na badanie psychiatryczne w zak∏adzie lecz-
niczym na czas krótszy ni˝ szeÊç tygodni. W piÊmie z 29 stycznia 2007 r. dyrek-
tor Departamentu Sàdów Powszechnych w Ministerstwie SprawiedliwoÊci,
opierajàc si´ na informacjach otrzymanych od prezesów sàdów apelacyjnych,
poda∏ ˝e w latach 2000–2006 r. poddano obserwacji psychiatrycznej ∏àcznie
7855 osób; czas obserwacji 2353 by∏ krótszy ni˝ 6 tygodni, a czas obserwacji
5502 osób wynosi∏ 6 tygodni.

Pomimo ˝e ustawa w tej kwestii by∏a nieprecyzyjna, sàd powinien by∏
zawsze w swym postanowieniu oznaczyç konkretnà d∏ugoÊç okresu obserwacji.64

Nie jest wi´c i nie by∏o dopuszczalne poprzestanie na sformu∏owaniu, ˝e „zarzà-
dza si´ obserwacj´”, z za∏o˝eniem, ˝e o d∏ugoÊci jej trwania zdecydujà sami 
biegli w ramach ustawowego okresu 6 tygodni (obecnie po noweli - 4 tygodni).
JeÊli okreÊlony konkretny czas obserwacji okaza∏ si´ nie wystarczajàcy dla
wydania opinii, istnia∏a zawsze mo˝liwoÊç przed∏u˝enia go na wniosek zak∏adu
na dalszy czas oznaczony, który móg∏ trwaç i kilkanaÊcie miesi´cy, teoretycznie
i lat; konieczna by∏a jednak Êcis∏a kontrola sàdu w tym zakresie. Zak∏adano, 
˝e termin obserwacji nie móg∏ byç nadmiernie przewlek∏y. 

P. Hofmaƒski analizujàc zagadnienie przewlek∏oÊci post´powania w spra-
wach karnych w Êwietle art. 6 ust. 1 Europejskiej Konwencji Praw Cz∏owieka,
wskazuje, ˝e ETPC bada przyczynienie si´ do nagannego stanu rzeczy przez
wszystkie organy paƒstwa, nie ró˝nicujàc ich na organy wymiaru sprawiedliwoÊci,
organy Êcigania czy instytucje zajmujàce si´ opiniowaniem psychiatrycznym.65

63 J. Wójcikiewicz (red.), Ekspertyza sàdowa: zagadnienia wybrane, Warszawa 2007, s. 68.
64 M. CieÊlak, K. Spett, W. Wolter, Psychiatria w procesie karnym, wyd. II, Warszawa 1977, 

s. 468.
65 P. Hofmaƒski, Europejska Konwencja Praw Cz∏owieka i jej znaczenie dla prawa karnego,

Bia∏ystok 1993, s. 261.
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Przed∏u˝enie terminu obserwacji mia∏o na celu umo˝liwienie zakoƒczenia
obserwacji, a nie np. ostateczne sporzàdzenie pisemnej opinii, gdy˝ po zakoƒ-
czeniu obserwacji brak by∏o podstaw, w Êwietle art. 203 k.p.k.. do przebywania
oskar˝onego w zak∏adzie leczniczym.66 W tym bowiem momencie powinien 
on by∏ zostaç zwolniony z zak∏adu albo ponownie umieszczony w areszcie 
Êledczym czy w zak∏adzie karnym, je˝eli jest tymczasowo aresztowany lub
pozbawiony wolnoÊci w wyniku wykonywania kary pozbawienia wolnoÊci.

W ka˝dym przypadku, niezale˝nie od stadium post´powania karnego, biegli
zawiadamiajà sàd o zakoƒczeniu obserwacji; nie majà takiego obowiàzku 
w stosunku do prokuratora. Wówczas sàd nakazuje niezw∏oczne zwolnienie
podejrzanego; jednoczeÊnie pozwala to na wyegzekwowanie od bieg∏ych 
niezw∏ocznego sporzàdzenia przez nich opinii.

Przedstawione unormowanie – jak ju˝ by∏a mowa - sta∏o si´ przedmiotem
skargi do Trybuna∏u Konstytucyjnego. 

Oprócz ju˝ przytoczonych wad uprzedniego unormowania dodatkowo nale˝y
zauwa˝yç, ˝e art. 203 § 3 k.p.k. nie traktowa∏ instytucji przed∏u˝enia obserwacji
psychiatrycznej jako instytucji nadzwyczajnej, majàcej zastosowanie „w wypad-
kach wyjàtkowych”, tak jak to by∏o uregulowane w art. 130 § 3 k.p.k. z 1928 r.
Zaskar˝one unormowanie nie zobowiàzywa∏o zatem sàdu do zweryfikowania
przyczyny niezakoƒczenia obserwacji w terminie 6-tygodniowym, tym bardziej
˝e wniosek zak∏adu nie musia∏ zawieraç ˝adnego uzasadnienia w tym przed-
miocie.67 W efekcie mog∏o nastàpiç przed∏u˝enie terminu obserwacji nie tylko 
z przyczyn niezale˝nych od zak∏adu, w którym prowadzona jest obserwacja 
(np. trudnoÊci diagnostyczne, brak wspó∏pracy ze strony oskar˝onego), lecz
równie˝ z przyczyn zale˝nych od zak∏adu, (np. z∏a organizacja pracy, opiesza-
∏oÊç osób przeprowadzajàcych obserwacj´ czy du˝a liczba badaƒ zleconych
zak∏adowi, które ma on przeprowadziç w pierwszej kolejnoÊci).

Tak˝e brak w art. 203 § 3 k.p.k. wskazania maksymalnego czasu trwania
obserwacji psychiatrycznej stwarza∏ przynajmniej teoretycznie mo˝liwoÊç ogra-
niczenia wolnoÊci podejrzanego na czas bli˝ej nieokreÊlony. W praktyce termin
obserwacji, okreÊlony w wyniku jej przed∏u˝enia poza termin 6-tygodniowy (na
wniosek zak∏adu, w którym przeprowadzana jest obserwacja, a nie bieg∏ych jà
realizujàcych), choç mia∏ byç terminem „niezb´dnym”, w praktyce wymyka∏ si´
spod kontroli sàdu, który jedynie móg∏ oczekiwaç na zawiadomienie o zakoƒ-
czeniu obserwacji przez bieg∏ych.

Wskazane mankamenty art. 203 § 3 k.p.k. sprawia∏y, ˝e przesta∏ on byç 
skutecznà gwarancjà procesowà wolnoÊci oskar˝onego. Unormowanie takie 
nie korespondowa∏o tak˝e z ustawà o ochronie zdrowia psychicznego, która

66 J. Grajewski, L.K. Paprzycki, M. P∏achta, Kodeks post´powania karnego, t. I, Kraków 2003, 
s. 535.

67 Ibidem.
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równie˝ dopuszcza umieszczenie danej osoby w szpitalu psychiatrycznym bez
jej zgody, jednak tylko na okres 10 dni i bez mo˝liwoÊci przed∏u˝enia tego
terminu. Tymczasem art. 203 § 3 k.p.k. umo˝liwia∏ wyd∏u˝enie terminu 
faktycznego pozbawienia wolnoÊci bez prawomocnego wyroku sàdowego na
czas z góry nieokreÊlony przez ustawodawc´, lecz uzale˝niony od efektów pracy
bieg∏ych.

Wykazujàc niekonstytucyjnoÊç unormowaƒ art. 203 § 1, 2 i 3 k.p.k. dot.
zarzàdzania badaƒ psychiatrycznych podejrzanego po∏àczonych z obserwacjà
psychiatrycznà, Trybuna∏ Konstytucyjny jednoczeÊnie zakreÊli∏ termin 15 mie-
si´cy, po up∏ywie którego zakwestionowane normy k.p.k. tracà moc obowiàzu-
jàcà. Wydaje si´, ˝e by∏ to wyjàtkowo d∏ugi czas - zdaniem autora - niczym 
nieuzasadniony, aby ustawodawca dostosowa∏ przedmiotowe przepisy k.p.k. do
wymogów Konstytucji RP. Trybuna∏ Konstytucyjny wskazany 15-miesi´czny
termin uzasadnia∏ jednak koniecznoÊcià przygotowania niezb´dnej nowelizacji,
a jednoczeÊnie potrzebà zapobiegni´cia powstaniu luki w prawie stanowiàcej
zagro˝enie dla interesów osób, co do których obserwacja jest jedynà metodà
pozwalajàcà na zbadanie stanu ich zdrowia psychicznego (gdy przepis straci
moc obowiàzujàcà). Niestety, nawet tak d∏ugi termin na dokonanie nowelizacji
niekonstytucyjnego unormowania zosta∏ mimo to przekroczony, co wystawia
wyjàtkowo negatywne Êwiadectwo polskiemu ustawodawcy. Ustawa o zmianie
art. 203 k.p.k. zosta∏a uchwalona 5 grudnia 2008 r., a wesz∏a w ˝ycie 24 lutego
2009 r.; art. 203 k.p.k. utraci∏ moc obowiàzujàcà 19 paêdziernika 2008 r. , co
oznacza, ˝e przez okres ok. 125 dni brak by∏ unormowania pozwalajàcego
diagnozowaç stan zdrowia psychicznego podejrzanych przy wykorzystaniu
obserwacji w zak∏adzie zamkni´tym.

Majàc na uwadze orzeczenie Trybuna∏u Konstytucyjnego – wykazujàce nie-
konstytucyjnoÊç bezterminowego w zasadzie orzekania obserwacji w zak∏a-
dzie leczniczym, ustawodawca dokona∏ zmiany art. 203 § 3 k.p.k. Obowiàzujàcy
stan prawny zak∏ada, ˝e obserwacja w zak∏adzie leczniczym nie powinna trwaç
d∏u˝ej ni˝ 4 tygodnie. Na wniosek zak∏adu sàd mo˝e przed∏u˝yç ten termin na
czas okreÊlony, niezb´dny do zakoƒczenia obserwacji, przy czym ∏àczny czas
trwania obserwacji w danej sprawie nie mo˝e przekroczyç 8 tygodni. O zakoƒ-
czeniu obserwacji biegli niezw∏ocznie zawiadamiajà sàd. Odnoszàc si´ do wska-
zanych terminów, nale˝y zaakceptowaç uprawnienie sàdu do okreÊlenia podsta-
wowego czasu trwania takiej obserwacji na poziomie 4 tygodni. Proponowany
przez senat okres 10 dni by∏ zbyt krótki, co mog∏oby w praktyce prowadziç 
do „automatycznego” wyst´powania przez zak∏ad leczniczy o przed∏u˝enie tego
terminu, a tak˝e uniemo˝liwiaç sprawne przeprowadzenie badaƒ. Wystàpienie 
z wnioskiem o przed∏u˝enie obserwacji wià˝e si´ z koniecznoÊcià przesy∏ania 
akt sprawy do sàdu, co mo˝e zak∏óciç ciàg∏oÊç pracy bieg∏ych68. Proponowana

68 J. Kudrelek, Zasada ciàg∏oÊci w procesie karnym, Szczytno 2008.
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wi´c przez senat regulacja mog∏aby spowodowaç skutek odwrotny od zamierzo-
nego. Zasadne jest wi´c wprowadzenie d∏u˝szego 4-tygodniowego terminu.

Odnoszàc si´ natomiast do wprowadzonego maksymalnego czasu trwania
obserwacji w zak∏adzie leczniczym, to niewàtpliwie jest to rozwiàzanie zasadne.
Obserwacja psychiatryczna, mimo ˝e jest Êrodkiem dowodowym i ma na celu
ustalenie poczytalnoÊci, de facto jednak jest te˝ pozbawieniem wolnoÊci cz∏o-
wieka. Stàd te˝ nie mo˝na zaakceptowaç sytuacji braku terminu koƒcowego
takiej obserwacji. Nale˝y natomiast poddaç pod dyskusj´ okres maksymalnego
czasu obserwacji w zak∏adzie leczniczym w wymiarze 8 tygodni. Zdajàc sobie
spraw´ ze z∏o˝onoÊci tej materii wymagajàcej wiedzy specjalistycznej, 
w pracach komisji sejmowej bra∏ udzia∏ krajowy konsultant ds. zdrowia 
psychicznego.69 By∏ on te˝ przez 10 lat bieg∏ym sàdowym z zakresu zdrowia
psychicznego. Wed∏ug przekazanej przez niego opinii wystarczajàcym okresem
do przeprowadzenia badaƒ jest okres miesi´czny. Wyjàtkowo badanie mo˝e
trwaç nawet 3 miesiàce i zwiàzane jest z prowadzeniem badaƒ psychologicz-
nych, a nie psychiatrycznych. Opiniodawca zgodzi∏ si´ z tezà, ˝e mi´dzy okre-
sem 2-miesi´cznym a 3-miesi´cznym nie ma wi´kszej ró˝nicy. Natomiast pod-
kreÊli∏, ˝e je˝eli badanie musi trwaç powy˝ej 2 miesi´cy, to mo˝e to Êwiadczyç
bardziej o problemach organizacyjnych w zak∏adzie ni˝ medycznych. Skàd te˝
ustawodawca przyjà∏ termin podstawowy 4-tygodniowy oraz maksymalny po
przed∏u˝eniu 8-tygodniowy. Wydaje si´ jednak - zdaniem piszàcego - ˝e w kon-
kretnych przypadkach mo˝e okazaç si´ on zbyt krótki.. Rozwa˝yç zatem nale˝a-
∏oby wprowadzenie d∏u˝szego ni˝ 8 tygodni terminu, zw∏aszcza w sprawach 
o zbrodnie. Móg∏oby to byç zdaniem piszàcego maksymalnie 6 miesi´cy.

Mo˝na by tu zaproponowaç rozwiàzanie de lege ferenda pozwalajàce prze-
d∏u˝yç termin obserwacji maksymalnie np. na 6 miesi´cy. Podobne rozwiàzania
od 6 paêdziernika 2007 roku wyst´puje na gruncie procedury cywilnej (w art.
544 i nast. k.p.c. )w stosunku do osoby, wobec której z∏o˝ono wniosek o ubez-
w∏asnowolnienie.70 Otó˝, jeÊli zachodzi potrzeba oddania takiej osoby pod
obserwacj´ w zak∏adzie leczniczym, sàd na podstawie opinii dwóch bieg∏ych
lekarzy mo˝e wydaç konkretne orzeczenie, okreÊlajàc czas nie d∏u˝szy ni˝ 
6 tygodni. Termin ten sàd mo˝e w szczególnych sytuacjach przed∏u˝yç do sze-
Êciu miesi´cy. Oznacza to brak mo˝liwoÊci przetrzymywania osoby ponad okres
szeÊciu miesi´cy, nawet w tak wa˝nej sprawie, jak wydanie orzeczenia w przed-
miocie ubezw∏asnowolnienia cz∏owieka, które powoduje utrat´ podmiotowoÊci
prawnej.

Zastanawiajàc si´ nad rozwiàzaniem de lege ferenda w zakresie art. 203
k.p.k., warto by poddaç pod rozwag´ zagadnienie zakresu spraw karnych, 

69 W pracach komisji bra∏ udzia∏ prof. Jeremiasz Marka.
70 Ustawa z 9 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks post´powania cywilnego oraz niektórych

innych ustaw, Dz.U. z 2007 r., Nr 121, poz. 831.
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w których mo˝liwe jest umieszczanie badanego podejrzanego w zak∏adzie
zamkni´tym. Poddanie obserwacji psychiatrycznej powinno byç jednak 
niedopuszczalne, je˝eli by∏oby ono nieproporcjonalne do powagi sprawy
i oczekiwanej kary lub Êrodka poprawczego bàdê zabezpieczajàcego. Mo˝na

zaproponowaç wprowadzenie ograniczenia, które polega∏oby na wy∏àczeniu 
stosowania obserwacji w sprawach Êciganych z oskar˝enia prywatnego, a tak˝e
w sprawach karnych zagro˝onych karà pozbawienia wolnoÊci do jednego roku
lub ∏agodniejszà.

W doktrynie niemieckiej zwraca si´ uwag´, ˝e badanie po∏àczone z obserwacjà
w szpitalu psychiatrycznym ma szczególny charakter i z uwagi na ingerencj´ 
w sfer´ praw podstawowych jednostki powinno byç dopuszczalne wyjàtkowo 
i tylko wówczas, gdy poczytalnoÊci oskar˝onego nie mo˝na stwierdziç poprzez
badanie ambulatoryjne, a zebrane w sprawie dowody wskazujà na uzasadnione
podejrzenie pope∏nienia przest´pstwa.71 Najistotniejszà przes∏ankà materialnà
zarzàdzenia obserwacji szpitalnej jest jednak wymóg zachowania proporcjo-
nalnoÊci tej formy pozbawienia wolnoÊci w stosunku do wagi sprawy oraz ocze-
kiwanej kary bàdê Êrodka poprawczego lub zabezpieczajàcego. Z tego to powodu
obserwacja taka jest niedopuszczalna w sprawach z oskar˝enia prywatnego, 
w sprawach o wykroczenia zagro˝one grzywnà, w wypadku czynów mniejszej
wagi, a tak˝e wówczas, gdy stan psychiczny podejrzanego mo˝na ustaliç w inny
sposób ani˝eli poprzez zastosowanie tego Êrodka.

Na postanowienie przys∏uguje natychmiastowe za˝alenie o skutku suspen-
sywnym.

71 M. Lemie [w:] Heidelberger Kommentar zur Strafprozessordnung, Heidelberg 1997, 
s. 211-216.
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Robert Lizak

TAKTYKA KRYMINALISTYCZNA WYBRANYCH 
METOD PRANIA PIENI¢DZY

W Polsce po 1989 r. nastàpi∏ czas przemian zarówno w sferze politycznej, 
jak i gospodarczej. Polska po odzyskaniu suwerennoÊci wróci∏a na aren´ mi´-
dzynarodowà jako paƒstwo wolne i niezale˝ne. Ewolucja na wielu obszarach nie
omin´∏a równie˝ przest´pczoÊci. Pojawi∏o si´ wiele patologii w sektorach
gospodarczym i finansowym. Dynamicznie rozwin´∏a si´ przest´pczoÊç zorga-
nizowana. Nowe formy przest´pczoÊci zacz´∏y generowaç ogromne, nielegalne
zyski. Zaistnia∏a zatem potrzeba ich legalizacji, czyli prania pieni´dzy. Z punktu
widzenia kryminologicznego jest to typowe „przest´pstwo bez ofiar”1 i, jak
pokaza∏a praktyka, o najmniejszym stopniu wykrywalnoÊci. S∏usznie okreÊlana
przez H. Ko∏eckiego jako „prawnicze yeti” w Polsce2. W zwiàzku z powy˝szym
nale˝y przyjàç, i˝ jednym z podstawowych zadaƒ wspó∏czesnej kryminalistyki
jest sta∏e podejmowanie zagadnieƒ dotyczàcych prania pieni´dzy, choçby celem
ujawniania nowych ich metod. Podobnie uwa˝a A. Taracha, wed∏ug którego 
taktyka kryminalistyczna powinna na bie˝àco wypracowywaç schematy dzia∏aƒ
funkcjonariuszy s∏u˝b policyjnych w Êciganiu okreÊlonych przest´pstw i dosto-
sowywaç je do zmieniajàcych si´ form przest´pczoÊci3. Nie ulega wàtpliwoÊci,
˝e poziom wyrafinowania i finezji dzia∏ania przest´pczego w przypadku prze-
st´pstw gospodarczych jest na ogó∏ du˝o wy˝szy ni˝ przest´pstw pospolitych4.
Sytuacja dodatkowo si´ komplikuje, poniewa˝ podejmowane dzia∏ania 
w poszczególnych etapach przest´pczego procederu nie noszà znamion czynu



5 W.C. Gilmore, Brudne pieniàdze. Metody przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy, Warszawa 1999,
s. 53-54.

6 H. Ko∏ecki, Podstawowe zagadnienia badawcze z zakresu kryminalistycznej problematyki
wspó∏czesnej zorganizowanej przest´pczoÊci ekonomiczno-finansowej w Polsce [w:] E. Gruza,
T. Tomaszewski (red.) Problemy Wspó∏czesnej Kryminalistyki t. VIII, Warszawa 2004, s. 9-28.

7 J.W. Wójcik, Pranie pieni´dzy. Kryminologiczna i kryminalistyczna ocena transakcji podejrza-
nych, Warszawa 2002, s. 23.

8 K. Wàsowski, W. Wàsowski, Pranie brudnych pieni´dzy, Warszawa 2001, s. 35.

zabronionego. W doktrynie panuje opinia, ˝e pranie pieni´dzy jest jednym 
z niewielu przest´pstw, którego celem jest skuteczne ukrycie jego przebiegu 
i skutków. Metody prania pieni´dzy sà na bie˝àco modyfikowane w celu zacie-
rania Êladów „legalizowanych” Êrodków. Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e wielu
metod prawdopodobnie nadal nie wykryto. Wynika to z faktu, i˝ przest´pczoÊç
zorganizowana korzysta z wiedzy wybitnych specjalistów z zakresu prawa 
i finansów. Odnotowano równie˝ podmioty specjalizujàce si´ wy∏àcznie w pra-
niu pieni´dzy, które albo nabywajà nielegalne Êrodki po cenie poni˝ej wartoÊci,
albo pobierajà prowizj´5. Wydaje si´, ˝e nie bez winy jest równie˝ brak znajo-
moÊci przez funkcjonariuszy organów Êcigania czy prokuratorów algorytmów
prawid∏owych i oszukaƒczych operacji ekonomiczno-finansowych6. Stàd
konieczna wydaje si´ charakterystyka wybranych metod prania pieni´dzy.
Kompleksowe omówienie wszystkich ujawnionych metod znacznie przekracza
ramy niniejszej publikacji. 

Najstarszà i zarazem najprostszà metodà prania pieni´dzy jest mieszanie,
czyli ∏àczenie Êrodków pochodzàcych z dzia∏alnoÊci przest´pczej z legalnymi
przychodami podmiotów gospodarczych. Przyjmuje si´, ˝e termin pranie pie-
ni´dzy pojawi∏ si´ w j´zyku ekonomiczno-prawniczym w∏aÊnie dzi´ki tej meto-
dzie. Wprowadzenie prohibicji w latach dwudziestych XX wieku w Stanach
Zjednoczonych spowodowa∏o, i˝ grupy przest´pcze zajmujàce si´ nielegalnà
produkcjà i dystrybucjà wyrobów alkoholowych generowa∏y ogromne zyski.
Uzyskane w ten sposób nielegalne Êrodki by∏y ∏àczone z dochodami ró˝nych
podmiotów gospodarczych, g∏ównie pralni chemicznych, poprzez dopisywanie
do codziennych utargów znacznych kwot7. Podobnie jak pozosta∏e, i ta metoda
doczeka∏a si´ wielu modyfikacji i wariantów. Jednak fundamentalne za∏o˝enia
wydajà si´ nadal aktualne i skuteczne. Do tego typu operacji wykorzystywane sà
legalne podmioty, w których przep∏yw gotówki jest intensywny, a jednoczeÊnie
trudny do dok∏adnego oszacowania z uwagi na specyfik´ bran˝y, w której dzia∏a
dany podmiot8. Podmioty przynoszàce dochody o zmiennej w czasie wielkoÊci 
i stwarzajàcej przez to sposobnoÊç do prania pieni´dzy to restauracje, hotele,
pizzerie, pralnie chemiczne, dyskoteki, kasyna oraz wszelka inna dzia∏alnoÊç
us∏ugowa. Charakterystyczne dla tych podmiotów sà nieproporcjonalne docho-
dy lub cykliczne wp∏aty gotówki bàdê przelewy. Za przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç
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9 Jednym z najbardziej znanych ksi´gowych b´dàcych na us∏ugach mafii, by∏ ˚yd polskiego
pochodzenia Meyer Lansky (w∏. Majer Suchowliaƒski). Dzi´ki jego matematycznym zdolno-
Êciom sta∏ si´ najbardziej wartoÊciowym cz∏onkiem w∏oskiej mafii. KreatywnoÊç i pomys∏o-
woÊç Meyera przynios∏y wielu rodzinom mafijnym fortun´, a tak˝e nie pozwoli∏y organom 
Êcigania do nich dotrzeç, odebraç majàtku oraz ich skazaç. Zob. R. Lacey, Little Man: Meyer
Lansky and the gangster life, 1991.

10 Dz.U. z 2003, Nr 153, poz. 1505.
11 Przez transakcj´ rozumie si´ wp∏aty i wyp∏aty w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, 

w tym tak˝e przelewy pomi´dzy ró˝nymi rachunkami nale˝àcymi do tego samego posiadacza
rachunku, z wy∏àczeniem przelewów na rachunki lokat terminowych, a tak˝e przelewy przy-
chodzàce z zagranicy, wymian´ walut, przeniesienie w∏asnoÊci lub posiadania wartoÊci majàt-
kowych, w tym oddanie w komis lub pod zastaw takich wartoÊci oraz przeniesienie wartoÊci
pomi´dzy rachunkami nale˝àcymi do tego samego klienta, zamian´ wierzytelnoÊci na akcje 
lub udzia∏y – zarówno gdy czynnoÊci te sà dokonywane we w∏asnym, jak i cudzym imieniu, na
w∏asny, jak te˝ cudzy rachunek. 

12 Nowelizacja ustawy o wprowadzaniu do obrotu… z dnia 27 wrzeÊnia 2002 r. (Dz.U. z 2002, 
Nr 180, poz. 1500) przynios∏a podwy˝szenie sumy granicznej z sumy o równowartoÊci 10 000
euro do kwoty 15 000 euro.

wspomniana restauracja, majàca niewielkà iloÊç klientów, podczas gdy jej 
obroty i dochody wskazujà na odmienny stan faktyczny. Nale˝y podkreÊliç, 
˝e w omawianym sposobie istotnà rol´ odgrywajà ksi´gowi9 prowadzàcy 
przest´pczà rachunkowoÊç. W∏aÊciwie to od ich pomys∏owoÊci i kreatywnoÊci
zale˝y wysokoÊç Êrodków wprowadzonych do legalnego obrotu oraz okres funk-
cjonowania podmiotu na rynku bez wzbudzania podejrzeƒ. Do procesu mieszania
mo˝e dochodziç równie˝ w ramach legalnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, b´dàcej
pod kontrolà grup przest´pczych. Zale˝noÊç mo˝e byç dobrowolna, w zamian za
ustalonà prowizj´ bàdê wynikaç ze strachu przed u˝yciem przemocy. Wydaje
si´, ˝e wybór wariantu jest uzale˝niony od zaplecza kadrowego i logistycznego
poszczególnych grup przest´pczych. Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e metoda
mieszania stwarza korzystne warunki do wymiany nielegalnych Êrodków
dla zorganizowanych grup przest´pczych. ¸àczenie Êrodków pochodzàcych
z dzia∏alnoÊci przest´pczej z legalnymi dochodami nie wzbudza podejrzeƒ,
a jednoczeÊnie utrudnia proces wykrywczy. Dopiero dzia∏alnoÊç takich podmio-
tów, jak audytorzy, biegli rewidenci czy organy skarbowe, mo˝e skutecznie
wskazaç podmioty, które wykorzystujà metod´ mieszania. 

Smurfing jest to jedna z bardziej popularnych metod prania pieni´dzy, która
ma bezpoÊredni zwiàzek z art. 8 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 16.11.2000 r. o przeciw-
dzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pocho-
dzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu
finansowaniu terroryzmu10. Z treÊci przywo∏anego przepisu wynika obowiàzek
rejestracji transakcji11, której równowartoÊç przekracza 15 tys. euro12.
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13 Transakcja podejrzana polega zazwyczaj na dzia∏aniu niespójnym z dotychczasowà dzia∏alno-
Êcià klienta lub na wyst´powaniu operacji lub obrotów nietypowych dla danego rodzaju
rachunku. Zob. J.W. Wójcik, Kryminologiczna ocena transakcji podejrzanych w procesie 
prania pieni´dzy, Warszawa 2001.

14 W. Jasiƒski, Przeciw szarej strefie, nowe zasady zapobiegania praniu pieni´dzy, Warszawa
1998, s. 78.

15 Czeki podró˝ne nie sà czekami w rozumieniu ustawy z dnia 28 kwietnia 1936 r. - Prawo czekowe,
(Dz.U. z 1936, Nr 37, poz. 283. z póên.zm.).

Rejestracji podlegajà równie˝ transakcje podejrzane13 oraz przeprowadzone 
w drodze wi´cej ni˝ jednej operacji, gdy okolicznoÊci wskazujà, ˝e sà one 
ze sobà powiàzane. W zwiàzku z powy˝szym grupy przest´pcze zajmujàce
si´ praniem pieni´dzy poniekàd zosta∏y zmuszone do wykorzystania wi´kszej
liczby osób, zwanych smurfami, celem unikni´cia przedmiotowej rejestracji.
Znanych jest kilka odmian wykorzystywania tego sposobu. Najbardziej znany
polega na otwieraniu rachunków bankowych przez smurfów, a nast´pnie wp∏a-
caniu Êrodków pieni´˝nych poni˝ej progu rejestracji. Metoda smurfingu korzysta
g∏ównie z placówek bankowych. Jednak s∏usznie zauwa˝a W. Jasiƒski, ˝e mo˝e
byç równie˝ wykorzystywana w kantorach, kasynach czy placówkach poczto-
wych14. W praktyce odbywa si´ to przez cz∏onka grupy przest´pczej, który 
zdecydowa∏ si´ na smurfing za poÊrednictwem banku. W tym celu przest´pca
organizuje grup´ kilkunastu smurfów, wr´czajàc ka˝demu z nich okreÊlonà kwo-
t´ pieni´dzy. Do prania wr´czonej kwoty mo˝e dochodziç w ró˝nych miejscach
poprzez wp∏aty i wyp∏aty z rachunków bankowych, wartoÊci poni˝ej granicy
obligujàcej do identyfikacji. Po ca∏ym procesie transformacji smurfy zwracajà
wyprane pieniàdze cz∏onkowi grupy przest´pczej, uzyskujàc w zamian ustalonà
wczeÊniej prowizj´. Nast´pnie przest´pca deponuje otrzymane Êrodki na rachun-
ku bankowym nale˝àcym do podmiotu gospodarczego b´dàcego pod kontrolà
grupy przest´pczej. Na tym rachunku dochodzi do ∏àczenia Êrodków legalnych 
i nielegalnych, co dodatkowo komplikujàc spraw´. Opisany mechanizm jest
równie˝ praktykowany w nielegalnym obrocie towarami, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem paliw i z∏omu. Warto równie˝ wspomnieç o innej odmianie
smurfingu, mianowicie zakupie czeków podró˝nych i ich legalnym wywozie za
granic´. Czeki podró˝ne15 sà formà bezgotówkowego przewozu pieni´dzy
w okreÊlonych kwotach i walutach. Emitowane sà przez banki, biura podró˝y
i inne instytucje finansowe po dokonaniu wp∏aty odpowiadajàcej wartoÊci czeku.
Po dotarciu do miejsca docelowego czeki mogà zostaç ponownie wymienione na
gotówk´ lub wykorzystane jako Êrodek p∏atniczy, np. przy zakupie luksusowych
towarów. W ten sposób wy∏ania nam si´ kolejna metoda, tzw. smurfing towaro-
wy, który polega na nabyciu luksusowych towarów za granicà i wys∏aniu ich do
kraju, gdzie nast´pnie sà sprzedawane, a nale˝noÊci zostajà wp∏acane na rachunki
bankowe nale˝àce do grup przest´pczych. Prezentowana metoda podlega 
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16 J. Grzywacz, Pranie brudnych pieni´dzy, red. J. Grzywacz, Warszawa 2005, s. 112-116.
17 Z danych NBP dotyczàcych wysokoÊci obrotów walutowych wynika, ˝e euro stanowi ok. 

60 procent wartoÊci transakcji kantorów wymiany walut.

ciàg∏ym modyfikacjom w zale˝noÊci od pomys∏owoÊci organizatorów siatki
smurfów, w których roli najcz´Êciej wyst´pujà studenci i osoby bezrobotne. 

Structuring, inaczej dzielenie transakcji, to metoda prania pieni´dzy obejmu-
jàca wielokrotne oraz z∏o˝one transakcje gotówkowe i bezgotówkowe nie
wymagajàce identyfikacji. WielokrotnoÊç i z∏o˝onoÊç pozwala na zatarcie niele-
galnego pochodzenia Êrodków b´dàcych przedmiotem transakcji. Mo˝na powie-
dzieç, ˝e dzielenie transakcji ma bezpoÊredni zwiàzek z wymianà nomina∏ów
lub walut, do których dochodzi w bankach, kantorach, kasynach lub urz´dach
pocztowych. Pierwsza z nich polega na zwi´kszeniu wartoÊci posiadanej gotów-
ki, a tym samym zmniejszeniu jej obj´toÊci. Proceder odbywa si´ z pomini´ciem
kontaktu z instytucjami finansowymi oraz poni˝ej limitów obligujàcych do iden-
tyfikacji. W kasynach, stanowiàcych swoistà ikon´ prania pieni´dzy, proceder
odbywa si´ poprzez zakup ˝etonów do gry na du˝à sum´ oraz ich zwrot z dyspo-
zycjà przelewu nale˝noÊci na rachunek bankowy lub w postaci czeków gotów-
kowych. Inny sposób to gotówkowy zakup kuponów wygranych w grach loso-
wych. W przypadku wymiany walut pranie pieni´dzy odbywa si´ g∏ównie za
pomocà kantorów. Polega na wymianie z∏otych na waluty lub walut na z∏ote,
w kwotach nie podlegajàcych rejestracji. Powy˝sze transakcje dokonywane sà
przez tzw. s∏upy w ró˝nych placówkach. Oprócz kantorów walut´ mo˝emy
wymieniç w bankach lub urz´dach pocztowych. Jednak nielegalne Êrodki naj∏a-
twiej wypraç w kantorach, poniewa˝ zarówno placówki bankowe, jak i pocztowe
k∏adà wi´kszy nacisk na identyfikacj´ klientów. W Polsce metoda ta nabra∏a
szczególnego znaczenia w pierwszych latach transformacji naszej gospodarki,
kiedy wymiana walut sta∏a si´ swoistym eldorado. Szacuje si´, ˝e w 1994 r. na
polskim rynku dzia∏a∏o ok. 4 tys. kantorów, w których wtedy, jak te˝ obecnie,
oszacowanie skali zjawiska prania pieni´dzy jest praktycznie niemo˝liwe.
Wyjàtek stanowi przypadek jednego z gdaƒskich kantorów. W wyniku podj´tych
czynnoÊci procesowych w kantorze zabezpieczono znaczne iloÊci niezarejestro-
wanej waluty oraz kilka sztuk broni, w tym nielegalnej. Jednak prawdziwym
„rarytasem” by∏y dwa programy komputerowe do obs∏ugi transakcji walutowych.
Jeden zawiera∏ oficjalne dane dla urz´du skarbowego, a w drugim figurowa∏a 
nieistniejàca fizycznie „kasa nr 4”16. Z przeprowadzonej analizy obu programów
wynika∏o, ˝e wykorzystywane by∏y do oficjalnego i nieoficjalnego obiegu
gotówki, który móg∏ doprowadziç do uszczupleƒ podatkowych na kwot´ 
5 milionów z∏otych. Wydaje si´, ˝e ta metoda w najbli˝szych latach straci swojà
popularnoÊç z uwagi na planowane wprowadzenie waluty euro w Polsce 17. 
W Stanach Zjednoczonych kantory wymiany walut odgrywajà w praniu pieni´dzy
znacznie powa˝niejszà rol´. Âwiadczy o tym przypadek dotyczàcy meksykaƒskiego
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18 Casa the Cambio Puebla zosta∏a za∏o˝ona w 1985 przez meksykaƒskich biznesmenów. W tam-
tym czasie posiada∏a 17 oddzia∏ów w Meksyku, 240 pracowników i utrzymywa∏a w USA 46
mi´dzybankowych kont dolarowych w takich instytucjach jak: Wachovia Bank– (jeden z naj-
wi´kszych banków w USA), Harris Bank i Canada’s BMO Financial Group. Zob. J.J. Byrne,
D.M. Vogt, Illegal Casa de Cambio Launders More Than $ 5 Million, The SAR Activity
Review, Issue 3, October 2001, s. 34.

19 J. J. Byrne, D. M. Vogt: Illegal Casa, op. cit. s. 34.
20 Przez raje finansowe nale˝y rozumieç nie tylko tzw. raje podatkowe wymienione 

w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia 16 maja 2005 r. w sprawie okreÊlenia krajów 
i terytoriów stosujàcych szkodliwà konkurencje podatkowà dla celów podatku dochodowego
od osób fizycznych (Dz.U. Nr 4, poz. 790) oraz w Rozporzàdzeniu Ministra Finansów z dnia
16 maja 2005 r. w sprawie okreÊlenia krajów i terytoriów stosujàcych szkodliwà konkurencje
podatkowà dla celów podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. Nr 94, poz. 791). Sà to
tak˝e kraje i terytoria zale˝ne, które cechujà si´ ma∏o restrykcyjnymi przepisami dot. za∏o˝enia
i prowadzenia spó∏ek prawa handlowego oraz niewielkà dost´pnoÊcià do danych obj´tych
tajemnica bankowà. 

kantoru wymiany walut, zwanego Casa the Cambio Puebla18. W tym przypadku
dochodzi∏o do wymiany amerykaƒskich dolarów na inne waluty. Âledztwo w tej
sprawie wszcz´to na podstawie analizy konkretnych transakcji bankowych oraz
informacji o rachunkach, przez które przep∏ywa∏y podejrzane transakcje.
Przekazy pieni´˝ne, które trafia∏y do kantoru, pochodzi∏y od ró˝nych podmiotów
(z podanymi adresami domowymi lub skrytkami pocztowymi) zlokalizowanych
na terenie USA. Nast´pnie meksykaƒski kantor deponowa∏ Êrodki na rachunkach
lokalnych banków, które otrzymywa∏y polecenie przelewu do banków stano-
wych. W ten sposób, w okresie od sierpnia 1998 do marca 1999 r., Casa the
Cambio wprowadzi∏a do systemu bankowego ponad 5 milionów dolarów.
Ciekawostkà jest fakt, ˝e dwa odrzutowce, które rozbi∏y si´ nad Meksykiem 
z ∏adunkiem 3,3 tony kokainy, oraz samolot za∏adowany 5,7 tonami kokainy 
z Wenezueli przej´ty w Meksyku przez meksykaƒskich ˝o∏nierzy nale˝a∏y
do meksykaƒskiego kantoru Casa the Cambio Puebla. Skal´ zjawiska na terenie
Stanów Zjednoczonych potwierdza równie˝ przypadek 9 zidentyfikowanych
meksykaƒskich Casas powiàzanych z kartelami narkotykowymi. Wed∏ug 
amerykaƒskiego Departamentu Skarbu, ujawnione kantory mog∏y zostaç wyko-
rzystane do wyprania 120 milionów dolarów19.

Innà metod´ prania pieni´dzy stanowià operacje zwiàzane z udzielaniem 
kredytów i po˝yczek bankowych, czyli tzw. kredyt lub po˝yczka dla siebie.
Metoda polega na sp∏acaniu uprzednio legalnie lub fikcyjnie zaciàgni´tego 
kredytu bàdê po˝yczki Êrodkami pochodzàcymi z nielegalnych êróde∏. Proceder
rozpoczyna si´ od za∏o˝enia fikcyjnego podmiotu b´dàcego pod kontrolà grupy
przest´pczej, którego siedziba najcz´Êciej znajduje si´ w jednym z rajów finan-
sowych20. Nast´pnie przest´pcy zaciàgajà legalny kredyt w banku, aby sp∏acaç
go drugim kredytem bàdê po˝yczkà zaciàgni´tà od fikcyjnej osoby fizycznej 
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21 K. Niemczyk, Wystàpienie prokuratora Prokuratury Okr´gowej w Poznaniu [w:] Pragmatyka
zwalczania przest´pczoÊci prania pieni´dzy w Polsce, materia∏y pokonferencyjne, Pi∏a 2007, s.
105-108.

22 W. Jasiƒski, Przeciw…., s. 90.
23 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 1997, Nr 116, poz. 1216) oraz usta-

wa z dnia 16 listopada 2000r. o przeciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego warto-
Êci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia-
∏aniu finansowaniu terroryzmu (Dz.U. z 1997, Nr 140, poz. 939).

lub prawnej. OczywiÊcie sp∏ata kredytu lub po˝yczki dokonywana jest poprzez
Êrodki pochodzàce z nielegalnych êróde∏. Z jednej strony mechanizm zapewnia
alibi wartoÊciom majàtkowym pochodzàcym z nielegalnych lub nieustalonych
êróde∏, a z drugiej przysparza dodatkowych korzyÊci w postaci ulg podatkowych
od sp∏aty oprocentowania albo mo˝liwoÊç jej wliczenia w koszty. Przysporzenia
sà uzale˝nione od przepisów prawnych obowiàzujàcych w danym kraju. Metoda
wydaje si´ byç prymitywna, jednak jest bardzo trudna do wykrycia. Praktyczny
przyk∏ad zastosowania tej metody mo˝na spotkaç w post´powaniu prowadzo-
nym przez Prokuratur´ Okr´gowà w Poznaniu, którà Generalny Inspektor
Informacji Finansowej zawiadomi∏ o podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa pra-
nia pieni´dzy przez podmiot zajmujàcy si´ handlem samochodami ci´˝arowymi.
èród∏o pochodzenia Êrodków stanowi∏y umowy po˝yczki zawarte z obywatelem
Jordanii opiewajàce na ∏àcznà kwot´ 900 tys. euro. Jak wyjaÊnia∏ podmiot, 
umowy po˝yczki zosta∏y zaciàgni´te w celu rozpocz´cia dzia∏alnoÊci gospodar-
czej. W zwiàzku z powy˝szym podj´to czynnoÊci w ramach mi´dzynarodowej
pomocy prawnej, polegajàce mi´dzy innymi na ustaleniu, czy faktycznie istnieje
osoba, która figuruje w kwestionowanych umowach po˝yczki jako po˝yczko-
dawca, oraz czy osoba ta deklarowa∏a dochody umo˝liwiajàce udzielenie
po˝yczki w takiej kwocie. Uzyskanie odpowiedzi pozwoli ustaliç wiarygodnoÊç
z∏o˝onych wyjaÊnieƒ, a w przypadku stwierdzenia, ˝e sà nieprawdziwe, podj´cia
dalszych czynnoÊci zmierzajàcych do ujawnienia êród∏a pochodzenia wprowa-
dzanych Êrodków, ze szczególnym uwzgl´dnieniem, czy i z jakiego przest´p-
stwa mogà one pochodziç21. Dodatkowe trudnoÊci i niech´ç do wspó∏pracy 
w ramach pomocy prawnej, jest zwiàzana z wykorzystaniem rajów podatko-
wych22. Warto wspomnieç równie˝ o metodzie zakupów dla siebie, która jest
to˝sama z metodà kredytu lub po˝yczki dla siebie. W tym przypadku przedmiot
transakcji stanowi mienie, np. nieruchomoÊç, bi˝uteria itp., którego w∏aÊcicie-
lem jest kupujàcy. 

Dzia∏ania podj´te przez instytucje finansowe oraz organy Êcigania dotyczàce
przeciwdzia∏ania prania pieni´dzy doprowadzi∏y do wprowadzenia odpowied-
nich regulacji prawnych23. Wprowadzenie mia∏o na celu uszczelnienie systemu
finansowego, mi´dzy innymi poprzez identyfikacj´ klientów. Majàc powy˝sze
na uwadze, pojawi∏y si´ nowe sposoby wprowadzania nielegalnych Êrodków
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24 Electronic fund transfer. Por. szerzej, W. Jasiƒski, Wykorzystanie elektronicznych przelewów
funduszy do prania pieni´dzy, Prokuratura i Prawo 1998, nr 4, s. 58.

25 B. Ho∏yst, Kryminalistyka, Warszawa 2004, s. 342.
26 Society of Worldwide Interbank Financial Telecommunications. 
27 Poj´cie operacji finansowej nie ma definicji ustawowej. Wydaje si´, ˝e nale˝y odnieÊç je do

poj´cia transakcji, zgodnie z przepisem art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2000r. o prze-
ciwdzia∏aniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych
z nielegalnych lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu.
(Dz.U. z 1997, Nr 140, poz. 939). Zob. M. Kulik [w:] M. Budyƒ-Kulik, P. Koz∏owska-Kalisz,
M. Kulik, red. M. Mozgawa, Kodeks karny (komentarz), Zakamycze 2006, s. 591.

do systemu finansowego. Szczególnà rol´ odgrywajà systemy elektronicznych
przelewów24, których cechy sprzyjajà wykorzystaniu w procederze prania 
pieni´dzy. Zaliczymy do nich: szybkoÊç operacji, nieograniczony zasi´g geogra-
ficzny, a przede wszystkim minimalnà dokumentacj´ utrudniajàcà odtworzenie
operacji oraz du˝e szanse na anonimowoÊç z uwagi na masowe korzystanie
klientów z tego typu us∏ug25. Do jednego z najwi´kszych podmiotów zajmujà-
cych si´ przelewami pieni´˝nymi nale˝y Âwiatowe Mi´dzybankowe
Stowarzyszenie Telekomunikacji Finansowej, czyli SWIFT26. Przelew elektro-
niczny realizowany jest na podstawie stosownej dyspozycji z∏o˝onej w bankach
lub instytucjach finansowych, które sà jedynie uczestnikami systemu. Nast´pnie
bank zgodnie z poleceniem klienta przelewa okreÊlonà kwot´ pieni´dzy do ban-
ku zagranicznego na konto okreÊlonego podmiotu lub wyp∏aty w gotówce. 
Po otrzymaniu komunikatu SWIFT zawierajàcego zakodowanà informacjà,
transakcje sà rozliczane poprzez w∏aÊciwe obcià˝anie i rejestrowanie wp∏ywów.
System zapewnia anonimowoÊç nadawcy i odbiorcy komunikatu. Kolejnym
popularnym podmiotem oferujàcym na rynku system elektronicznych przele-
wów jest amerykaƒska firma PayPal. Podmiot prowadzi serwis internetowy
pozwalajàcy dokonywaç operacji finansowych27 pomi´dzy u˝ytkownikami
poczty elektronicznej, bez si´gania do tradycyjnych metod, jak czeki czy przekaz
pieni´˝ny. System obecnie jest najpopularniejszà formà p∏atnoÊci wykorzysty-
wanà w internetowych domach aukcyjnych. W tym przypadku, aby przes∏aç 
nielegalne Êrodki, wystarczy posiadaç adres e-mail i za∏o˝one w∏asne konto na
internetowej stronie PayPal. Nast´pnie dokonaç zasilenia konta z rachunku ban-
kowego, karty p∏atniczej bàdê czeku i zrealizowaç w∏aÊciwy transfer. Innym
popularnym systemem jest Western Union Money Transfer (WUMT). Us∏uga
umo˝liwia bezpieczne i szybkie dokonanie transferu pieni´dzy w dowolne miej-
sce na Êwiecie, bez skomplikowanych procedur i koniecznoÊci posiadania
rachunku bankowego. W ramach systemu mo˝liwe jest przes∏anie Êrodków
pomi´dzy placówkami na terenie kraju, jak równie˝ pomi´dzy ka˝dà z ponad
245 tys. agencji zlokalizowanych w 200 krajach. W Polsce agencje WUMT
mo˝na znaleêç w wybranych placówkach bankowych. Realizacja przelewu
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28 W. Jasiƒski, Wykorzystanie elektronicznych..., s. 60.
29 P. Lilley, Brudne interesy, Gliwice 2006, s. 38.
30 H. Ko∏ecki, P. Mniszak, Przest´pcze wykorzystanie magnetycznych kart p∏atniczych [w:] Kegel

Z. (red.), Problematyka dowodu z ekspertyzy dokumentów, Wyd. Uniwersytet Wroc∏awski,
Wroc∏aw 2002, t. II, s. 1191-1202. 

31 S. Sienkiewicz, Prepaid Cards: Vulnerable to Money Laundering? Discussion Paper, The
Reserve Bank of Philadelphia, 2007.

32 Report: U.S. Money Laundering Threat Assessment, 2005. Raport powsta∏ dzi´ki powo∏anej
mi´dzyresortowej grupie ekspertów z Departamentu Skarbu, Departamentu SprawiedliwoÊci,
Departamentu Bezpieczeƒstwa Krajowego, Poczty Stanów Zjednoczonych oraz Zarzàdu
Systemu Rezerwy Federalnej.

dokonywana jest w z∏otych lub dolarach amerykaƒskich, w formie wyp∏aty
gotówki w kasie lub przelewu na rachunek wskazany przez odbiorc´.
Identyfikacja odbiorcy nast´puje na podstawie dowodu to˝samoÊci lub sprecy-
zowanego przez nadawc´ has∏a. O popularnoÊci prezentowanych systemów
przemawiajà takie cechy, jak ∏atwoÊç, szybkoÊç, anonimowoÊç oraz globalny
zasi´g. Najpopularniejsze systemy przelewów zapewniajà pe∏nà anonimowoÊç
nadawców i adresatów. W praktyce mo˝e to oznaczaç brak mo˝liwoÊci ustalenia
faktycznych w∏aÊcicieli, do których nale˝à transferowane Êrodki. Natomiast
szybkoÊç i ∏atwoÊç dokonywania przelewów powoduje, ˝e wiele krajowych 
i zagranicznych transakcji mo˝e byç na∏o˝onych w krótkim czasie w celu kamu-
flowania nielegalnych powiàzaƒ28. Nale˝y równie˝ pami´taç, ˝e globalny zasi´g
jest bardziej zaawansowany ni˝ regulacje prawne czy formy wspó∏pracy.
Przest´pcy zdajà sobie spraw´, ˝e im bardziej wiarygodnie wyglàdajà wszystkie
transakcje, tym mniejsza szansa, ˝e zostanà one wykryte29. 

Dynamiczny rozwój sektora finansowego oraz wdra˝ane nowe rozwiàzania
w bankowoÊci spowodowa∏y znaczny wzrost wykorzystania magnetycznych
kart p∏atniczych. W naszych portfelach pojawi∏y si´ karty bankomatowe, debe-
towe, kredytowe, a tak˝e coraz bardziej popularne karty typu prepaid. Karty
magnetyczne stanowià wygodny Êrodek p∏atniczy oraz pozwalajà na szybkà
wyp∏at´ gotówki w bankomatach. Jednak coraz cz´Êciej stajà si´ obiektem 
zainteresowania przest´pców, gdy˝ oszukaƒcze manipulacje mogà przynieÊç
znaczne korzyÊci majàtkowe. To zjawisko wp∏yn´∏o na rozwój nowego typu
przest´pczoÊci, mianowicie przest´pczego wykorzystania kart p∏atniczych30.
Cechy kart p∏atniczych, takie jak ∏atwoÊç dost´pu, anonimowoÊç oraz mo˝li-
woÊç przekazania osobom trzecim, sprawiajà, ˝e coraz cz´Êciej stanowià 
przedmiot legalizacji nielegalnych Êrodków. Wykorzystywane sà ró˝ne rodzaje
kart p∏atniczych, jednak na szczególnà uwag´ zas∏ugujà karty typu prepaid. 
W ostatnim okresie skutecznie wypierajà tradycyjne metody p∏atnoÊci, jak choç-
by gotówka, czeki czy polecenie zap∏aty, jednoczeÊnie stwarzajàc mo˝liwoÊç
prania pieni´dzy31. W Stanach Zjednoczonych wiele rzàdowych instytucji 
opublikowa∏o wspólny raport32 opisujàcy niebezpieczeƒstwo dla amerykaƒskiego
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systemu finansowego ze strony osób pos∏ugujàcych si´ w∏aÊnie kartami 
prepaid. W zwiàzku z powy˝szym, wydaje si´ zasadne przedstawienie ogólnej
charakterystyki tego instrumentu p∏atnoÊci. Karta prepaid, inaczej karta „przed-
p∏acona”, to rodzaj elektronicznej portmonetki. W odró˝nieniu od typowych kart
p∏atniczych prepaid nie sà zwiàzane z kontem bankowym i w∏aÊciwie stanowià
form´ gotówki. Ich wartoÊç jest z góry ustalona, a poprzez transakcje dokony-
wane w elektronicznych terminalach lub bankomatach kwoty sà automatycznie
odejmowane. Podobna metoda jest wykorzystywana w przypadku kart telefo-
nicznych. Najwa˝niejsze zalety kart „przedp∏aconych”, które decydujà o ich
wykorzystaniu w praniu pieni´dzy, to dost´pnoÊç oraz brak koniecznoÊci posia-
dania rachunku bankowego. Jest to karta na okaziciela, wi´c mo˝e zostaç prze-
kazana dowolnej osobie bez zb´dnych formalnoÊci, a bank nie wymaga podpisy-
wania umowy i zbierania danych osobowych u˝ytkownika karty. Metody prania
pieni´dzy przy u˝yciu kart typu prepaid sà zró˝nicowane i w∏aÊciwie zale˝à od
pomys∏owoÊci przest´pców. Jednym z przyk∏adów jest wykorzystanie kart
„przedp∏aconych” przez dilerów narkotykowych, którzy za uzyskane nielegalne
Êrodki z handlu narkotykami nabywali karty prepaid, aby p∏aciç nimi dostaw-
com za narkotyki. W ten sposób karty umo˝liwia∏y zamian´ nielegalnych docho-
dów w form´ do∏adowania33. Kolejny przypadek pochodzi z 2006 roku i by∏
rozpatrywany przez sàd w Teksasie. Jak wynika z akt sprawy, oskar˝ony defrau-
dowa∏ Êrodki nale˝àce do klientów u˝ywajàcych kont PayPal, które nast´pnie
by∏y lokowane na kartach firmy The Moola Zool, zajmujàcej si´ ich dystrybucjà.
Jak ustalono, ponad 1 milion dolarów ulokowanych na tych kartach podj´to
w bankomatach zlokalizowanych g∏ównie na terenie Rosji. W zwiàzku z coraz
cz´stszym wykorzystaniem kart przedp∏aconych do dzia∏aƒ przest´pczych rzàd
Stanów Zjednoczonych przygotowa∏ wytyczne dla emitentów przedmiotowych
kart, na podstawie których zostali zobowiàzani do wprowadzenia systemów
monitorujàcych celem wykrycia podejrzanych zachowaƒ, przy uwzgl´dnieniu
czasu i miejsca do∏adowywania kart, operacji dokonywanych w bankomatach,
jak równie˝ sposobu i miejsca wykorzystania Êrodków znajdujàcych si´ na kar-
cie34. Wydaje si´, ˝e wprowadzone regulacje nie za∏atwiajà sprawy, poniewa˝
anonimowe karty prepaid mo˝na bez problemów nabyç w rajach podatkowych
lub na stronach internetowych. 

Za przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç karta, którà oferuje firma Esmology na swojej
stronie internetowej35. Anonimowa karta pozwala na wyp∏at´ 1000 dolarów
dziennie w 170 krajach. Maksymalne do∏adowanie na karcie mo˝e wynosiç
nawet 10 tys. euro. Aby uzyskaç kart´, nale˝y wys∏aç e-mailem jedynie kopi´
paszportu i potwierdzenie adresu zameldowania, a wi´c nabycie przez grupy
przest´pcze przedmiotowej karty nie stanowi wi´kszego problemu. Szczególnie

33 S. Sienkiewicz, op. cit., s. 13.
34 Ibidem, s. 13.
35 http://esmology.com/en/finance-banking/anonymous-atm-debit-card/.
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w kontekÊcie omawianych i wykorzystywanych przez te grupy tzw. s∏upów.
Ciekawostk´ stanowi promocja oferty, wed∏ug której, przy zamówieniach powy-
˝ej 10 sztuk, firma pokrywa koszty przesy∏ki. W Polsce karty prepaid sà coraz
bardziej popularne, jednak nie wszystkie banki posiadajà ten instrument w ofer-
cie. Na rynku wyst´pujà dwa rodzaje kart „przedp∏aconych”, z okreÊlonym
z góry nomina∏em lub mo˝liwoÊcià wielokrotnego do∏adowania. Jeden z ban-
ków oferuje karty jednorazowe o nominale 100 z∏otych. Natomiast karty z mo˝-
liwoÊcià wielokrotnego do∏adowania mogà zawieraç do∏adowanie od 100 do 500
z∏otych. Miesi´czny limit do∏adowania wynosi 3 tys. z∏otych, przy dziennym
limicie wydatkowania do 500 z∏otych. Karty prepaid mo˝na do∏adowaç w pla-
cówkach bankowych lub dokonujàc wp∏aty na rachunek techniczny przypisany
do ka˝dej karty, który nie jest rachunkiem w rozumieniu prawa bankowego.
Ponadto, karty „przedp∏acone” sà popularnà formà nagród dla pracowników,
kontrahentów czy uczestników programów lojalnoÊciowych. 

Podziemna bankowoÊç jest to nieformalny system po˝yczania, wymiany
bàdê przekazywania pieni´dzy. Jej powstanie ma zwiàzek z tradycjà i kulturà
poszczególnych paƒstw. By∏a i nadal jest wykorzystywana w legalnych transak-
cjach handlowych. Jednak szybko jej zalety dostrzeg∏y zorganizowane grupy
przest´pcze i terrorystyczne, które dzi´ki niej skutecznie omijajà legalnie dzia∏a-
jàcà bankowoÊç. System oparty jest na powiàzaniach rodzinnych i regionalnych.
Do korzystania z bankowoÊci podziemnej zach´cajà przede wszystkim jej zalety.
Jest szybsza ni˝ tradycyjne systemy przelewów, oferuje korzystniejszy kurs
walut, nie obejmuje identyfikacji klienta oraz nie zostawia jakichkolwiek Êla-
dów audytorskich. Szczególnie ma to znaczenie w przypadku jej wykorzystania
przez zorganizowane grupy przest´pcze i terrorystyczne. Jednym z pierwszych
systemów bankowoÊci podziemnej by∏ chiƒski system Fei-chien, czyli „latajàce
pieniàdze”. Jego powstanie zwiàzane jest ze wzrostem handlu herbaty pomi´dzy
stolicà a po∏udniowà cz´Êcià Chin, w drugiej po∏owie panowania dynastii
Tang36. Kupcy za sprzedanà herbat´ w stolicy otrzymywali certyfikat odpowia-
dajàcy równowartoÊci dostarczonego towaru, który nast´pnie mogli wymieniç
na gotówk´ lub wykorzystaç jako instrument do p∏acenia podatków. Po powrocie
na po∏udnie Chin kupiec wr´cza∏ uzyskany certyfikat urz´dnikowi danej prowin-
cji i otrzymywa∏ równowartà kwot´ pieni´dzy jako zap∏at´. Ca∏y proceder mia∏
na celu bezpieczeƒstwo kupców i ich Êrodków na jedwabnym szlaku oraz 
unikni´cie niedogodnoÊci zwiàzanych z transportem towarów wymiennych, 
np. miedzi albo jedwabiu. Tak rozwinà∏ si´ system przelewów, który przyjà∏

36 Chiƒska dynastia panujàca w latach 618-907, uwa˝ana za jednà z najwi´kszych chiƒskich
dynastii. W czasie jej panowania nastàpi∏ intensywny rozwój kultury, sztuki i gospodarki.
Okres panowania dynastii charakteryzowa∏o otwarcie Chin na Êwiat, a stolica dynastii
Chang,an sta∏a si´ najwi´kszym miastem Êwiata, gdzie m.in. koncentrowa∏ si´ handel mi´dzy-
narodowy, odbywajàcy na jedwabnym szlaku. 



poetyczne okreÊlenie „latajàce pieniàdze”37. Analizujàc przedmiotowe zagad-
nienie, warto wspomnieç o emigracji oraz zapisach ksi´gowych, które majà 
bezpoÊredni wp∏yw na omawiany system. Proces emigracji w po∏udniowow-
schodniej Azji wp∏ynà∏ na zmiany w ˝yciu codziennym chiƒskich rodzin, szcze-
gólnie w zakresie domowych finansów. Aby uniknàç wysokich zobowiàzaƒ
podatkowych podczas regularnie przelewanych Êrodków zarobionych za grani-
cà, chiƒscy emigranci zacz´li korzystaç z podziemnej bankowoÊci, przyczyniajàc
si´ do rozprzestrzenienia systemu na ca∏ym Êwiecie. Przy realizacji tego typu
transakcji u˝ywano tak zwanego chit, czyli swoistego pokwitowania zawierajà-
cego zakodowanà informacj´. Na podstawie tej informacji chiƒskie rodziny
mog∏y odebraç w wyznaczonym punkcie okreÊlonà kwot´ pieni´dzy stanowiàcà
przedmiot transferu. Za przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç kawa∏ek papieru z obrazem s∏o-
nia przej´ty przez funkcjonariusza hongkoƒskiej policji. Jak si´ póêniej okaza∏o,
by∏ on pokwitowaniem odbioru 3 mln dolarów w tamtejszym sklepie jubiler-
skim38. Kolejny alternatywny, równoleg∏y i globalny system, który w ostatnich
latach dynamicznie si´ rozwinà∏, to system przelewów zwany Hawala. Powsta∏
w Indiach, przed przybyciem bankowoÊci zachodniej i obecnie jest u˝ywany na
ca∏ym Êwiecie. Konstrukcja systemu wzorowana jest na opisanym wczeÊniej
odpowiedniku chiƒskim. Szczególne znaczenie odgrywa w takich krajach jak
Indie, Pakistan, Afganistan, zw∏aszcza wÊród spo∏ecznoÊci imigrantów.
Podstawy jego funkcjonowania oparte sà na zaufaniu oraz wykorzystaniu
powiàzaƒ rodzinnych i regionalnych. G∏ówne zalety systemu, takie jak szybkoÊç
realizacji transakcji, bezpieczeƒstwo powierzonych Êrodków oraz niska op∏ata
za wykonanie us∏ugi, powodujà, ˝e w ciàgu jednego dnia transferowanych jest
do kilku milionów dolarów39. Transfer pieni´dzy odbywa si´ poprzez sieç
poÊredników zwanych hawaladarami lub hundiwalami, którzy zazwyczaj 
prowadzà legalnà dzia∏alnoÊç gospodarczà. Proces transferu rozpoczyna si´ od
kontaktu nadawcy z poÊrednikiem, któremu przekazuje okreÊlonà wysokoÊç
Êrodków, w zamian otrzymujàc zakodowanà informacj´. Nast´pnie poÊrednik
ten kontaktuje si´ z poÊrednikiem w miejscu docelowym, przekazujàc mu kwot´
transferu oraz zakodowanà informacj´, którà otrzyma∏ nadawca. Podobnie
post´puje nadawca, który przekazuje wysokoÊç przelewu i zakodowanà infor-
macj´ adresatowi. Z powy˝szego wynika, ̋ e dochodzi do transferu zakodowanych
informacji, gdy˝ sam przelew jest operacjà bezgotówkowà. Ârodki wyp∏acane
adresatowi pochodzà od hawaladara b´dàcego w miejscu docelowym, a powsta∏a
ró˝nica rekompensowana jest transakcjami wymiennymi lub wymianà towarowà,
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37 W.L. Cassidy, Fei-Chien, or Flying Money: A Study of Chinese Underground Banking, The 12th
Annual International Asian Organized Crime Conference, Ft. Lauderdale, Florida, 1990, s. 4.

38 W.L. Cassidy: Fei-Chien,…, op. cit., s. 2.
39 R. Ballard, Hawala: criminal haven or vital financial network? Newsletter of the International

Institute of Asian Studies, October Issue, 2006, s. 8.
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w której dochodzi do zawy˝ania bàdê zani˝ania wartoÊci dowodów ksi´gowych.
Za realizacj´ przedmiotowej transakcji obaj poÊrednicy pobierajà okreÊlonà 
prowizj´40. Przes∏ankà decydujàcà o dynamicznym rozwoju tego systemu jest
brak dokumentacji handlowej i ksi´gowej. W przypadku prowadzenia dzia∏alno-
Êci przest´pczej owa dokumentacja pozwoli∏aby na ustalenie podmiotów uczest-
niczàcych w procederze, szczegó∏owe okreÊlenie ich roli oraz personifikacj´
i indywidualizacj´ odpowiedzialnoÊci karnej poszczególnych osób. O skutecz-
noÊci zaufania, jakim cieszy si´ omawiany system, mo˝e Êwiadczyç fakt, 
i˝ korzystajà z niego nie tylko zorganizowane grupy przest´pcze o zasi´gu mi´-
dzynarodowym, ale równie˝ grupy terrorystyczne. Podj´te dzia∏ania zmierzajàce
do kontroli omawianego systemu mogà nie przynieÊç spodziewanych efektów 
z uwagi na wspomniane zaufanie oraz powiàzania rodzinne i regionalne.41

Kolejny system, na który warto zwróciç uwag´, to black market peso exchange
(BMPE), czyli czarny rynek wymiany kolumbijskiego peso. Wed∏ug w∏adz
USA, ta metoda jest najbardziej efektywnym i rozbudowanym mechanizmem
prania pieni´dzy na ca∏ej pó∏kuli zachodniej. Przechodzi przez niego 30% niele-
galnej gotówki kolumbijskich karteli narkotykowych, czyli oko∏o 6 mld dolarów
rocznie.42 Metoda ta zostanie zaprezentowana w ogólnym zarysie, gdy˝ dok∏ad-
ne omówienie tematu przekracza ramy niniejszej publikacji. Wyprodukowane
narkotyki przez kolumbijskie kartele trafiajà na ch∏onny amerykaƒski rynek,
gdzie sprzedawane sà za dolary. W ten sposób kartel staje si´ posiadaczem du˝ej
iloÊci gotówki o niskich nomina∏ach, które gromadzi w tzw. dziuplach43.
Nast´pnie kolumbijski kartel zbywa Êrodki brokerowi walutowemu w Stanach
Zjednoczonych, który jednoczenie wspó∏pracuje z brokerem kolumbijskim.
Ârodki zbywane sà poni˝ej ich wartoÊci nominalnej z uwzgl´dnieniem odpo-
wiedniej prowizji dla brokera, który podejmuje si´ wprowadzenia ich do amery-
kaƒskiego systemu bankowego. Wprowadzenie odbywa przy pomocy smurfów,
którzy dokonujà licznych wp∏at na wczeÊniej za∏o˝one konta bankowe poni˝ej
10 tys. dolarów, a wi´c z pomini´ciem obowiàzku rejestracji transakcji.
W momencie uzyskania Êrodków przez brokera w Stanach Zjednoczonych, 
w tym samym czasie broker w Kolumbii deponuje okreÊlonà kwot´ peso na konta
kartelu narkotykowego. W ten sposób kartel otrzymuje wypranà gotówk´ 
w postaci kolumbijskich peso. W kolejnej fazie wyprane dolary kolumbijski
broker sprzedaje importerom z Kolumbii. Importerzy wykorzystujà nabyte 
dolary do zakupu towarów w USA, które sà importowane do Kolumbii lub 

40 P.M. Jost, H.S. Sandhu, The Hawala Alternative Remittance System and its Role in Money
Laundering, FinCen in cooperation with Interpol/FOPAC, 2000, s. 1-27.

41 P. M. Jost, H.S. Sandhu: The Hawala Alternative Remittance System…., 1-27.
42 P. Lilley, Brudne…,s. 88.
43 W. Filipkowski, Czarny rynek wymiany kolumbijskiego peso, Biuletyn Bankowy 2002, nr 12, 

s. 46-53.



44 P. Lilley, Brudne…, s. 88-89.
45 http://www.usdoj.gov/dea/major/juno.html, Przyk∏adami podobnych operacji specjalnych sà

np. Plata Sucia, Cashback, Dinero.
46 Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o realizacji ustawy o przeciwdzia∏a-

niu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartoÊci majàtkowych pochodzàcych z nielegalnych
lub nieujawnionych êróde∏ oraz o przeciwdzia∏aniu finansowaniu terroryzmu w 2007 roku,
Warszawa, marzec 2008, s. 8-9.
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przemycane, celem omini´cia kolumbijskich przepisów celnych44. Prezentowana
metoda podlega ciàg∏ym modyfikacjom z uwagi na sukcesy odnoszone przez
amerykaƒskie organy Êcigania. Stosowane ofensywne metody pracy operacyjnej,
.skuteczne narz´dzie w walce z tym procederem. Za przyk∏ad mo˝e pos∏u˝yç
Operation Juno45 z 1996 roku, przeprowadzona przez amerykaƒskà Rzàdowà
Agencj´ do Walki z Narkotykami (DEA) i tamtejszy urzàd skarbowy. Âledztwo
zosta∏o wszcz´te na podstawie informacji dotyczàcych przemytu statkiem 
z Kolumbii do Atlanty 386 kg ciek∏ej kokainy, które pochodzi∏y ze s∏ynnego
kolumbijskiego kartelu narkotykowego Cali. Kluczem do sukcesu okaza∏a si´
operacja specjalna z udzia∏em funkcjonariusza pod przykryciem, który zaofero-
wa∏ zorganizowanej grupie przest´pczej us∏ugi finansowe zmierzajàce do
wyprania Êrodków uzyskanych z handlu narkotykami. W wyniku realizacji spra-
wy aresztowano 55 osób, zabezpieczono 26 milionów dolarów, w tym 10 milio-
nów w gotówce. Przej´to kontrol´ nad 341 kontami bankowymi w 86 bankach
amerykaƒskich i innych. Dalsze czynnoÊci Êledcze doprowadzi∏y do zabezpie-
czenia 3601 kg kokainy. 

Jak wynika ze sprawozdaƒ dzia∏alnoÊci Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej46, jednym z podstawowych obszarów prania pieni´dzy w Polsce jest
nielegalny i fikcyjny obrót towarami, ze szczególnym uwzgl´dnieniem paliw
i z∏omu. Z uwagi na skal´ zjawiska znaczny stopieƒ skomplikowania oraz trud-
noÊci merytoryczne przy przeprowadzaniu czynnoÊci dowodowych, zmierzajà-
cych do ustalenia sposobu dzia∏ania sprawców, wydaje si´ zasadne przedstawie-
nie taktycznych metod prania pieni´dzy ustalonych w toku prowadzonych czyn-
noÊci operacyjno-rozpoznawczych i post´powaƒ przygotowawczych. Przed
przystàpieniem do merytorycznego omawiania przest´pczych mechanizmów
nale˝y zwróciç uwag´ na kilka istotnych aspektów. BezpoÊrednim zamiarem
sprawców przest´pstw polegajàcych na nielegalnym i fikcyjnym obrocie towa-
rami jest uzyskanie korzyÊci majàtkowych, których g∏ówne êród∏o stanowi
wprowadzanie do obrotu handlowego tych˝e towarów niezgodnie z przepisami.
Ponadto, w powo∏anych przypadkach przest´pstwo prania pieni´dzy powiàzane
jest bezpoÊrednio z szeregiem innych przest´pstw: przeciwko porzàdkowi
publicznemu (art. 258 k.k.), wiarygodnoÊci dokumentów (art. 270-273 k.k.,
art. 275-276 k.k.), mienia (art. 284 k.k., art. 286 k.k., art. 294 k.k.), obrotowi
gospodarczemu (art. 296 k.k., art. 297 k.k.), a tak˝e przest´pstw stypizowanych



w kodeksie karnym skarbowym (art. 54-62 k.k.s.). Wymieniona pospolita 
przest´pczoÊç, okreÊlana przez H. Ko∏eckiego mianem satelitarnej, pozwala na
prowadzenie pozornie legalnej dzia∏alnoÊci gospodarczej, której g∏ównym zada-
niem jest unikni´cie wykrycia przest´pczego procederu przez organy Êcigania. 

W pierwszej kolejnoÊci przedstawiony zostanie przest´pczy proceder 
dotyczàcy nielegalnego lub fikcyjnego obrotu paliwami, potocznie zwany aferà
paliwowà47. Pi´ciu baronów paliwowych, kilkunastu ∏àczników i tzw. praczy
oraz ponad oÊmiuset cz∏onków - taka struktura mafii paliwowej wy∏ania si´ 
z ustaleƒ w ponad stu Êledztwach, które prowadzi∏y lub dalej prowadzà prokura-
tury w ca∏ej Polsce48. W toku prowadzonych czynnoÊci ustalono, ˝e w ramach
obrotu paliwami ciek∏ymi i komponentami ropopochodnymi zorganizowane
grupy przest´pcze podst´pnie przejmowa∏y Êrodki nale˝ne organom skarbowym
z tytu∏u Êwiadczeƒ publiczno-prawnych. Przy wykorzystaniu fikcyjnych 
i faktycznie dzia∏ajàcych podmiotów gospodarczych, realizujàc przy tym 
znamiona przest´pstwa z art. 299 § 5 i 6 k.k. i inne. W tym miejscu, zasadne
wydaje si´ dokonanie krótkiej charakterystyki mechanizmów przest´pczych 
w obrocie paliwami. Istniejàce w Polsce nieprecyzyjne rozwiàzania prawne,
spowodowa∏y wprowadzenie do obrotu znacznych iloÊci komponentów, miesza-
nin paliw p∏ynnych i wyrobów paliwopodobnych. Doprowadzi∏o to do kuriozal-
nej sytuacji, w której na rynku paliw silnikowych wyst´powa∏y nieobcià˝one
podatkiem akcyzowym komponenty mogàce s∏u˝yç do wytwarzania paliw 
silnikowych w drodze mieszania produktów naftowych49. W efekcie zrodzi∏
si´ przest´pczy proceder generujàcy ogromne nielegalne dochody, które 
w konsekwencji stanowi∏y faktyczne êród∏o jego powstania. Producenci, impor-
terzy i dystrybutorzy paliw p∏ynnych zbywali olej opa∏owy lub inny produkt
ropopochodny jako pe∏nowartoÊciowy olej nap´dowy. Nast´pnie hurtownia 
zbywa∏a produkt stacjom benzynowym, a te odbiorcom detalicznym, którzy
uiszczali op∏at´ za paliwo, w tym akcyz´ na olej nap´dowy. Jednak do organów
skarbowych trafia∏a jedynie akcyza za olej opa∏owy. Ró˝nica stanowi∏a nielegalny
zysk producenta, importera lub dystrybutora. Nale˝y podkreÊliç, ˝e olej opa∏owy
lub pó∏produkty ropopochodne poddane odpowiednim procesom chemicznym
mog∏y s∏u˝yç do wytworzenia paliwa spe∏niajàcego wymagania jakoÊciowe 
dla benzyn silnikowych stosowanych w pojazdach wyposa˝onych w silniki 
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47 Szerzej zob. A. Marsza∏ek, M. Stankiewicz, Miliardy utopione w benzynie, Rzeczpospolita 
z 25 lipca 2002 r.

48 A. Marsza∏ek, B. Wildstein, M. Stankiewicz, Afera paliwowa - druga ods∏ona, Rzeczpospolita
z 27 marca 2003 r.

49 Informacja o wynikach kontroli opodatkowania paliw p∏ynnych, Najwy˝sza Izba Kontroli,
Warszawa 2004, s. 8.



z zap∏onem iskrowym lub samoczynnym50. Ujawniono, ˝e wytràcenie barwnika
oraz znacznika w oleju opa∏owym nie jest procesem skomplikowanym. Barwnik
mo˝na wytràciç przy pomocy wapna, natomiast znacznik kwasem siarkowym.
Do omawianych procesów chemicznych dochodzi∏o w specjalnie do tego celu
przygotowanych zbiornikach baz paliwowych zlokalizowanych na terenie ca∏e-
go kraju. Odnotowano tak˝e przypadki, gdzie olej opa∏owy bez jakiejkolwiek
ingerencji trafia∏ bezpoÊrednio do detalicznych odbiorców za poÊrednictwem
stacji benzynowych. Odtworzenie obiegu towaru w przypadku spraw, w których
on rzeczywiÊcie istnieje, nastàpi∏o na podstawie informacji i dokumentacji 
uzyskanej od podmiotu b´dàcego legalnym dystrybutorem towarów, jego produ-
centem lub te˝ obs∏ugujàcego logistycznie tego typu transakcje. Wymienione
podmioty ze wzgl´du na masowy sposób dzia∏ania prowadzà ewidencj´ swoich
odbiorców, jak równie˝ Êrodków transportu odbierajàcych od nich towar51.
Z punktu widzenia sprawców, najistotniejsze w ca∏ym procederze sà oczywiÊcie
nielegalne dochody, a zatem sprawcy muszà podjàç wszelkie dzia∏ania, aby
mogli nimi dysponowaç w legalnym obrocie finansowym. W zwiàzku z powy˝-
szym bezwzgl´dnie konieczne jest odtworzenie faktycznego obrotu dokumenta-
cji handlowej, w tym fikcyjnej, oraz analiza przep∏ywów finansowych pomi´dzy
powiàzanymi podmiotami. Sprawcy tworzyli podmioty gospodarcze o ró˝nym
statusie prawnym, spó∏ki cywilne, spó∏ki kapita∏owe, podmioty nie posiadajàce
osobowoÊci prawnej oraz firmy fikcyjne. Firmy te by∏y tworzone na tzw. s∏upy,
czyli bezdomnych, narkomanów, alkoholików. Osoby te cz´sto pos∏ugiwa∏y si´
fa∏szywymi dokumentami to˝samoÊci, co skutecznie uniemo˝liwia∏o ustalenie
osób faktycznie odpowiedzialnych oraz ich miejsca pobytu. Z wiedzy uzyskanej
przez organy Êcigania i prokuratur´ wynika, ˝e korzyÊci majàtkowe otrzymywa-
ne przez te osoby si´gajà kwot od 500 do 2 tys. z∏otych. Podczas gdy wartoÊç
Êrodków wypranych przez zarejestrowane w ten sposób podmioty, w ciàgu 
jednego roku, mo˝e dochodziç do kilkudziesi´ciu milionów z∏otych52. Fikcyjna
firma b´dàca cz´Êcià ca∏ego ∏aƒcucha, nazywana przez CBÂ Kanà Galilejskà53,
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50 Szczegó∏owe wymagania, jakie powinna spe∏niaç benzyna oraz olej nap´dowy, które sà wprowadza-
ne do obrotu, okreÊla Rozporzàdzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 paêdziernika 2005 r. 
w sprawie wymagaƒ jakoÊciowych dla paliw ciek∏ych (Dz.U. z 2005, Nr 216, poz. 1825).
Rozporzàdzenie reguluje wymagania dla benzyn silnikowych, w tym 27 parametrów np. liczb´ okta-
nowà, zawartoÊç o∏owiu, siarki i etanolu, oraz wymagania dla oleju nap´dowego obejmujàce 
18 parametrów, a wÊród nich: liczb´ cetanowà, g´stoÊç, zawartoÊç siarki, wody oraz zanieczyszczeƒ.

51 D. At∏asik, Metodologia wykonywanych czynnoÊci procesowych w post´powaniach przygoto-
wawczych, prowadzonych w kierunku przest´pstwa z art. 299 k.k. przez pracowników dw. z PG
KWP w Katowicach [w:] Pragmatyka zwalczania przest´pczoÊci prania pieni´dzy w Polsce,
materia∏y pokonferencyjne, Pi∏a 2007, s. 79-87.

52 Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej…, op. cit., s. 10.
53 B. Wildstein, A. Marsza∏ek, M. Stankiewicz, Afera paliwowa….,op. cit.
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odgrywa∏a szczególnà rol´. Polega∏a ona na fikcyjnej zamianie na fakturach
towaru nie akcyzowego na towar akcyzowy. W ten sposób generowano nielegalny
dochód, na który nie by∏o pokrycia w dokumentacji handlowej. W zwiàzku
z powy˝szym, w celu zaksi´gowania oraz wprowadzenia dochodu do legalnego
obiegu, firma dokonujàca zamiany na fakturach zleca∏a wykonanie fikcyjnych
us∏ug kolejnym firmom. Dzi´ki dokonywanym manipulacjom na fakturach, 
uzyskane przez fikcyjnà firm´ nielegalne dochody trafia∏y ostatecznie na konto
podmiotu nie uczestniczàcego w obrocie towarowym i finansowym, przep∏ywa-
jàc przez szereg rachunków kolejnych firm. KorzyÊci majàtkowe uzyskiwane
przez osoby fizyczne reprezentujàce fikcyjne firmy z tytu∏u manipulacji na fak-
turach wynosi∏y od 2 do 4 groszy za litr zafakturowanego paliwa. Dopiero 
z rachunków docelowych dokonywano operacji wyp∏aty w gotówce, które za
poÊrednictwem zaufanych osób przekazywane by∏y organizatorom. W celu 
bezprawnego wyprowadzenia nielegalnych dochodów z systemu bankowego
zawierane by∏y pomi´dzy podmiotami fikcyjne umowy kompensacyjne, cesje
wierzytelnoÊci, przej´cia d∏ugu oraz umowy factoringowe. Odnotowano 
równie˝ przypadki u˝ycia weksli, które by∏y realizowane poprzez wielokrotne
czynnoÊci indosowania bàdê przeniesienia. Post´powanie dowodowe oparte
na wszechstronnej analizie54, zabezpieczonej dokumentacji bankowej, handlo-
wej i ksi´gowej oraz Êrodkach dowodowych uzyskanych ze êróde∏ osobowych,
g∏ównie wyjaÊnieƒ podejrzanych, pozwoli∏o na ustalenie szeregu podmiotów
gospodarczych uczestniczàcych w procederze nielegalnego wytwarzania paliw
silnikowych i ich dystrybucji, szczegó∏owe okreÊlenie ich roli oraz na personifi-
kacj´ i indywidualizacj´ odpowiedzialnoÊci karnej poszczególnych osób55.

54 W tego typu sprawach, wielowàtkowych i skomplikowanych gdzie zgromadzono wiele tomów
uzyskanych wykazów po∏àczeƒ telefonicznych, transakcji finansowych czy przep∏ywów towarów,
wa˝nà rol´ odgrywa analiza kryminalna. Metoda stosowana przez organy Êcigania pozwala na
rekonstrukcj´ przebiegu poszczególnych przest´pstw, identyfikacj´ kolejnych przest´pstw, okreÊla-
nie struktury grup i zwiàzków przest´pczych oraz analizowanie zakresu i sposobu prowadzenia
dzia∏alnoÊci przest´pczej. W sprawach dotyczàcych prania pieni´dzy szczególnie pomocna przy
ustalaniu przest´pstwa bazowego oraz sposobu legalizacji nielegalnych Êrodków. Wi´cej na temat
analizy kryminalnej zob. S. Czarnecki, Analiza kryminalna – narz´dzie pracy Policji, Prokurator nr
1, 2007; M. Pernak, Wykorzystanie analizy kryminalnej w sprawach o pranie pieni´dzy [w:]
Pragmatyka…, materia∏y pokonferencyjne, Pi∏a 2007; H. Tusiƒski, M. Bronicki, Wywiad kryminal-
ny jako kierunek zwi´kszenia efektywnoÊci Policji w zdobywaniu, gromadzeniu i wykorzystaniu
informacji [w:] Przest´pczoÊç zorganizowana, Êwiadek koronny, terroryzm w uj´ciu praktycznym,
(red.) E.W. P∏ywaczewski, Zakamycze 2005, s. 659-679; O. Krajniak, Zastosowanie analizy krymi-
nalnej w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej [w:] P. Wiliƒski (red.), Prawo wobec wyzwaƒ
wspó∏czesnoÊci, Poznaƒ, 2005, s. 3-10; A. Maçkowiak, Przep∏ywy Êrodków pieni´˝nych w spra-
wach o pranie brudnych pieni´dzy [w:] Pragmatyka…, materia∏y pokonferencyjne, Pi∏a 2007.

55 J. Sadowski, Pragmatyka zwalczania prania brudnych pieni´dzy w Polsce [w:] Pragmatyka
zwalczania przest´pczoÊci prania pieni´dzy w Polsce, materia∏y pokonferencyjne, Pi∏a 2007.
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Powy˝ej zosta∏a przedstawiona ogólna charakterystyka przest´pczego procederu
dotyczàcego obrotu paliwami, ze szczególnym zwróceniem uwagi na nielegalne
uzyskiwanie dochodów oraz ich wprowadzaniem do  legalnego obiegu.
Post´powania dotyczàce obrotu paliwami sà skomplikowane, wielowàtkowe,
a ustalane przez organy Êcigania modus operandi sprawców ulegajà ciàg∏ym
modyfikacjom przez kolejnych sprawców. Opisany schemat jest charaktery-
styczny dla tego typu dzia∏alnoÊci. Zmienna pozostaje liczba firm „s∏upów” 
i poÊredników dostarczajàcych im dokumenty i pieniàdze do prowadzenia fik-
cyjnej dzia∏alnoÊci oraz liczba osób zajmujàcych si´ faktycznie wytwarzaniem
paliwa z pó∏produktów i obrotem Êrodkami pieni´˝nymi pochodzàcymi z tego
procederu. W wielu aspektach proceder przest´pczy dotyczàcy obrotu paliwami
jest to˝samy z nielegalnym lub fikcyjnym obrotem z∏omu. Zamiarem przest´p-
ców jest uzyskiwanie zysków poprzez wy∏udzanie od organów skarbowych
zwrotu podatku VAT. Pozornie wydaje si´, ˝e handel z∏omem i przest´pczoÊç
zorganizowana niewiele majà wspólnego. W rzeczywistoÊci grupy przest´pcze
czerpià z tego procederu ogromne zyski, które nast´pnie sà wprowadzane do
legalnego obiegu, wyczerpujàc przy tym znamiona przest´pstwa z art. 299 k.k.
Z uwagi na coraz wi´kszà skal´ zjawiska warto przedstawiç mechanizm prze-
st´pczy ustalony w toku prowadzonych czynnoÊci56. Proceder polegajàcy
na wprowadzaniu do legalnego obiegu finansowego Êrodków pochodzàcych 
z nielegalnego lub fikcyjnego obrotu z∏omem oraz surowcami wtórnymi rozpo-
czyna si´ od utworzenia fikcyjnego podmiotu gospodarczego oraz jednego lub
kilku rachunków bankowych. Z regu∏y podmiot zarejestrowany jest na osoby 
o niskich dochodach lub bezrobotnych czyli tzw. s∏upów. Charakterystyczne dla
tego typu podmiotów jest osiàganie wysokich obrotów przy bardzo niskich
dochodach oraz krótki czas funkcjonowania. Ich rola sprowadza si´ do wypisy-
wania fikcyjnych faktur sprzeda˝y z∏omu i niezw∏ocznym wyp∏acaniu w gotówce
pieni´dzy z rachunku bankowego. Zanim jednak to nastàpi odbywa si´ planowy
szereg dzia∏aƒ majàcych na celu uzyskanie nielegalnych Êrodków zakoƒczone
wyp∏atà gotówki. Cz∏onkowie grup przest´pczych uzyskujà numer kontraktu
zawartego pomi´dzy spó∏kà zajmujàcà si´ obrotem z∏omem a hutà. Nast´pnie
dostawcy z∏omu dostarczajà go do huty, powo∏ujàc si´ przy tym na ten konkretny
numer kontraktu. W zamian otrzymujà kwit wagowy zawierajàcy iloÊç i rodzaj
dostarczonego surowca, który przekazujà cz∏onkowi grupy przest´pczej.
Na podstawie tego kwitu wagowego cz∏onek grupy przest´pczej wyp∏aca
dostawcom nale˝noÊç za faktycznà iloÊç z∏omu oraz prowizj´ za uczestnictwo 
w procederze, która wynosi ok. 10 z∏otych za ton´. Nale˝y podkreÊliç, ˝e kwota
na kwicie wagowym wyra˝ona jest w cenie netto. Na podstawie kwitów wagowych

56 P. Leks, Problematyka wy∏udzeƒ podatku VAT w zwiàzku z obrotem z∏omem na kanwie 
Êledztwa VI Ds. 19/05/S prokuratora okr´gowego w Katowicach [w:] Pragmatyka zwalczania
przest´pczoÊci prania pieni´dzy w Polsce, materia∏y pokonferencyjne, Pi∏a 2007, s. 62-72.
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wystawiane sà fikcyjne faktury sprzeda˝y z∏omu dla spó∏ki obj´tej kontraktem
z hutà. Na tych fakturach zostaje bezpodstawnie doliczone 22% podatku VAT,
stanowiàce zysk przest´pczy. Faktury te trafiajà do spó∏ki zajmujàcej si´ obrotem
z∏omem, która z kolei wystawia faktury dla huty. Huta wyp∏aca spó∏ce stosownà
nale˝noÊç powi´kszonà o podatek VAT, która nast´pnie przelewa jà na konto
fikcyjnego podmiotu nale˝àcego do grupy przest´pczej. Po tak przebytej drodze,
nale˝noÊci z rachunku bankowego sà wyp∏acane przy pomocy kart bankomato-
wych lub czeków i niezw∏ocznie przekazywane organizatorom procederu. W ten
sposób powstaje swoisty kràg generujàcy nielegalne Êrodki w postaci 22%
podatku VAT. Wykorzystywane rachunki pe∏nià rol´ rachunków docelowych,
z których wyp∏ata gotówki koƒczy ustalonà drog´ prania pieni´dzy. Opisany 
w skrócie mechanizm ma na celu nie tylko wy∏udzenie podatku VAT, ale przede
wszystkim uniemo˝liwienie stwierdzenia przest´pczego pochodzenia Êrodków
finansowych. Jak wynika ze sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji
Finansowej. w 2007 roku wszcz´to 124 sprawy dotyczàce nielegalnego lub
fikcyjnego obrotu towarami, w tym 69 spraw z∏omowych i 55 paliwowych.

¸àcznie skierowano do prokuratury 72 zawiadomienia o podejrzeniu przest´p-
stwa z art. 299 k.k., obejmujàce 198 podmiotów. Szacunkowa wartoÊç transakcji
w tych sprawach wynios∏a 491,1 milionów z∏otych. 

Kolejna stosowana metoda w obszarze prania pieni´dzy to nieautoryzowany
dost´p do rachunków bankowych czyli tzw. phising attacks. Jest to podst´pne,
oparte na socjotechnice pozyskanie osobistych informacji u˝ytkowników 
bankowoÊci internetowej, np. dane personalne, loginy, has∏a itp., polegajàce na
wytworzeniu b∏´dnego przeÊwiadczenia osób, których dotyczy, co do faktycznego
znaczenia zaaran˝owanych zdarzeƒ lub to˝samoÊci osób pozyskujàcych infor-
macje. Zjawisko to pojawi∏o si´ w po∏owie lat 90. w Stanach Zjednoczonych 
i obecnie ma charakter globalny57. Potwierdza to przypadek jednego z najs∏yn-
niejszych hakerów Kevina Mitnicka, który twierdzi, ˝e „∏ama∏ ludzi, nie has∏a”,
a sàd zakazujàc mu jakiegokolwiek dost´pu do komputera, uzasadni∏ w wyroku,
i˝ „uzbrojony w klawiatur´ jest groêny dla spo∏eczeƒstwa”58. Phising attacks
jest procesem z∏o˝onym, polegajàcym na nielegalnym dost´pie do Êrodków
zgromadzonych na rachunkach u˝ytkowników kont internetowych, a nast´pnie
wyprowadzeniu tych Êrodków i wprowadzeniu ich do legalnego obrotu finanso-
wego. Typowym sposobem pozyskania nieautoryzowanego dost´pu do rachunków
jest fa∏szywy e-mail od e-banku podajàcego si´ za rzeczywisty bank internetowy,
w którym mo˝e byç np. informacja o rzekomej dezaktywacji dost´pu do rachunku
i koniecznoÊci ponownej aktywacji, z podaniem wszelkich poufnych informacji
dotyczàcych u˝ytkownika oraz rachunku. Nale˝y zaznaczyç, ˝e strona interneto-
wa przechwytujàca informacje jest oparta na szacie graficznej wzorowanej 

57 Anti Phising Working Group (www.antiphising.org).
58 K. Mitnick, W. Simon, Sztuka podst´pu, Gliwice 2003.
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na autentycznej i stanowi doskona∏à podróbk´ strony oryginalnej. Pranie 
pieni´dzy w tym przypadku jest mo˝liwe dzi´ki tzw. s∏upom, którzy wczeÊniej
otrzymujà e-maila z propozycjà pracy jako financial manager59. Odnotowane
przypadki w Polsce pozwoli∏y ustaliç, ˝e w rzeczywistoÊci sà to przypadkowe
osoby, które majà za zadanie otworzyç rachunek bankowy, pos∏ugujàc si´ przy
tym prawdziwymi dokumentami to˝samoÊci. Nast´pnie, po wp∏yni´ciu Êrodków
na rachunek, niezw∏ocznie wyp∏aciç wszystkie nielegalnie uzyskane Êrodki 
i przekazaç kolejnemu uczestnikowi przest´pczego procederu60. Za przyjmowa-
nie i przekazywanie pochodzàcych z przest´pstw Êrodków finansowych, finan-
cial manager otrzymywa∏ 1,5 tys. z∏otych. Przedstawiony schemat wypracowany
przez sprawców phising attacks wydaje si´ prymitywny, jednak oparty na in˝y-
nierii spo∏ecznej stanowi skutecznà broƒ oszustów internetowych. Potwierdzajà
to coraz cz´stsze przypadki odnotowane przez polskie banki i policj´, jak 
równie˝ przekazane przez GIIF w 2007 r. 19 zawiadomieƒ o podejrzeniu pope∏-
nieniu przest´pstwa z art. 299 k.k. Zawiadomienia dotyczy∏y 25 podmiotów 
i transakcji o wartoÊci 4,9 mln z∏otych61. 

Nale˝y wyraênie podkreÊliç, ˝e pranie pieni´dzy jest jednym z najbardziej
skomplikowanych przest´pstw skodyfikowanych w kodeksie karnym. Âwiadczy
o tym fakt, ˝e podejmowane dzia∏ania przest´pcze w poszczególnych etapach
nie noszà znamion przest´pstwa, a w dodatku przest´pcom zale˝y na skutecz-
nym ukryciu ich przebiegu i skutków. Przedstawione metody prania pieni´dzy
zosta∏y ujawnione dzi´ki ˝mudnej pracy organów Êcigania i wymiaru sprawie-
dliwoÊci. Niestety, organy te nie nadà˝ajà za pomys∏owoÊcià przest´pców, która
prowadzi do metod nowych i bardziej z∏o˝onych. Nale˝y jednak pami´taç,
˝e problem skutecznego zwalczania takich zjawisk, jak zorganizowana przest´p-
czoÊç czy terroryzm (w tym pranie pieni´dzy), polega tak˝e na tym, ˝e organy
paƒstwa zawsze kr´powane b´dà regu∏ami prawa, podczas gdy grupy przest´pcze
jawnie te regu∏y b´dà ∏amaç62. Dlatego w ujawnianiu i dowodzeniu przest´pstw
gospodarczych rozpoznanie taktyki i metodyki dzia∏ania sprawców odgrywa
fundamentalnà rol´, zdecydowanie wi´kszà ni˝ w przypadku przest´pstw pospo-
litych63. Typowanie transakcji i operacji podejrzanych nie jest rzeczà ∏atwà
i wymaga nie tylko odpowiedniej wiedzy o metodach prania pieni´dzy, ale tak˝e
wiedzy o dzia∏alnoÊci klienta64. W tym celu konieczne jest nabycie przez 

59 R. Punda, A. Szwedowski, Wystàpienie konferencyjne [w:] Pragmatyka zwalczania przest´p-
czoÊci prania pieni´dzy w Polsce, materia∏y pokonferencyjne, Pi∏a 2007.

60 R. Punda, A. Szwedowski, op. cit., s. 11.
61 Informacja Generalnego Inspektora Informacji Finansowej…, op. cit. s. 11-12.
62 A. Taracha, Ograniczenie praw jednostki w kodeksie post´powania karnego i prawie policyjnym,

Prokurator 2003, nr 3-4 (15-16). 
63 H. Ko∏ecki, Pilne zadanie badawcze…, s. 51.
64 A. Taracha, CzynnoÊci…, op. cit., s. 204.



227Taktyka kryminalistyczna wybranych metod prania pieni´dzy.

funkcjonariuszy, prokuratorów i s´dziów specjalistycznej wiedzy z zakresu
ksi´gowoÊci, bankowoÊci oraz innych dziedzin zwiàzanych z obrotem finanso-
wym bàdê wspomaganie ich przez specjalistów z tych dziedzin. Ujawnianiem
zorganizowanej przest´pczoÊci gospodarczej nie mo˝e zajmowaç si´ uniwersalny
policjant czy prokurator, nawet przy szczerych ch´ciach i g∏´bokim amatorskim
zaanga˝owaniu. W zwiàzku z powy˝szym, podzielam poglàd prof. Ko∏eckiego,
˝e kilka sukcesów w Êciganiu przest´pczoÊci zorganizowanej nie daje podstaw
do lekcewa˝enia pilnej potrzeby naukowego jej badania, bo ta ujawniona 
przest´pczoÊç zorganizowana by∏a po prostu êle zorganizowana. Wielka, dobrze
zorganizowana przest´pczoÊç gospodarcza pozostaje ciàgle w obszarze prze-
st´pczoÊci nieujawnionej65. 

65 H. Ko∏ecki, Niemoc polskiej nauki…, s. 40.
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Pawe∏ ¸abuz

ZWROTY I WYRA˚ENIA SLANGOWE 
W DZIA¸ALNOÂCI PRZEST¢PCZEJ PODCZAS 

STOSOWANIA KONTROLI OPERACYJNEJ W POSTACI
PODS¸UCHU SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

Poczàtek lat 90. XX wieku przyniós∏ istotne zmiany w funkcjonowaniu 
paƒstwa polskiego. Demokratyzacja ˝ycia spo∏ecznego, poszerzenie obszarów
wolnoÊci, swobód obywatelskich, wprowadzenie gospodarki rynkowej niewàt-
pliwie korzystnie wp∏yn´∏y na rozwój naszego kraju. Jednak równoczeÊnie 
pojawi∏o si´ wiele zjawisk negatywnych, do których m.in. mo˝na zaliczyç 
dynamiczny rozwój przest´pczoÊci, na czele z jej najgroêniejszym rodzajem –
przest´pczoÊcià zorganizowanà we wszelkich jej formach, np. przest´pczoÊç
narkotykowa, kryminalna i ekonomiczna. 

Zwalczanie tego typu przest´pczoÊci jest procesem z∏o˝onym i trudnym.
SkutecznoÊç dzia∏aƒ wykrywczych zale˝y od bardzo wielu czynników.
Tradycyjnie metody walki ze sprawcami czynów przest´pnych okaza∏y si´ 
w du˝ej mierze niedostosowane do obecnej rzeczywistoÊci kryminalnej, a co za
tym idzie – ma∏o skuteczne. Zaistnia∏a koniecznoÊç rozbudowania katalogu
metod pracy operacyjnej policji i innych s∏u˝b Êledczych w taki sposób, aby
mog∏y wykraczaç w sfer´ wolnoÊci obywatelskich okreÊlonych w Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej oraz innych aktach prawnych.1

Jednak˝e warunkiem koniecznym do skorzystania z kontroli operacyjnej jest
sytuacja, kiedy stosowanie innych Êrodków okaza∏o si´ bezskuteczne albo
zachodzi wysokie prawdopodobieƒstwo, ˝e b´dà nieskuteczne lub nieprzydatne.
Mo˝na zatem stwierdziç, ˝e podstawà stosowania kontroli operacyjnej jako 
jednej z metod szeroko rozumianej pracy operacyjnej jest np. art. 19 ustawy 
z 6.04.1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 7, poz. 58). 

Sama kontrola operacyjna zwana potocznie „pods∏uchem telefonicznym”
wzbudza obecnie bardzo du˝o kontrowersji i zastrze˝eƒ. W poczàtkowych 
okresach stosowania tego narz´dzia pracy operacyjnej dawa∏o ono bardzo
wymierne i pozytywne efekty procesowe w postaci materia∏u dowodowego

1 J. S∏oƒski, Kontrola operacyjna, Pi∏a 2008, s. 5.
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potwierdzajàcego dzia∏alnoÊç przest´pczà np. zorganizowanych grup przest´p-
czych, osób zajmujàcych si´ wprowadzaniem do obrotu Êrodków odurzajàcych 
i psychotropowych, handlu ludêmi, bronià, czerpania korzyÊci z cudzego 
nierzàdu i innych przest´pstw uj´tych w katalogach ustaw s∏u˝b korzystajàcych
z kontroli operacyjnej.

DoÊç specyficznym i typowym zarazem zjawiskiem jest zachowanie osób
prowadzàcych dzia∏alnoÊç przest´pczà, które u˝ywajàc do kontaktu po∏àczeƒ
telefonicznych (np. telefonu komórkowego), zabezpieczajà kryptologicznie roz-
mowy poprzez u˝ywanie charakterystycznego slangu (wyra˝eƒ i zwrotów)
majàcego na celu ukrycie ich rzeczywistego sensu (konotacji semantycznej).
U˝ywane przez przest´pców zwroty i wyra˝enia w wielu miejscach sà charakte-
rystyczne dla danego Êrodowiska, np. handlarzy narkotyków, na ca∏ym obszarze
naszego kraju. Niejednokrotnie niektóre rozmowy odbywajà si´ w bardziej 
zrozumia∏ym tzw. slangu subkulturowym (m∏odzie˝owo-kryminalnym), charak-
teryzujàcym si´ maksymalnie uproszczonym s∏ownictwem, skrótami myÊlowymi,
wulgaryzmami. 

Pos∏ugiwanie si´ przez grupy przest´pcze specyficznymi formami porozumie-
wania si´ czy zachowania wyst´puje od dawna, przybierajàc niekiedy form´ 
swoistego rytua∏u. Taka forma zachowania ma na celu przede wszystkim 
odró˝nienie si´ od innych osób, grup spo∏ecznych, podkreÊlenie wi´zi grupy jak
równie˝, co wydaje si´ mieç priorytetowe znaczenie, utajniç swojà dzia∏alnoÊç,
,,wyizolowaç” si´ od innych, a tym samym utrudniç mo˝liwoÊç dotarcia do grupy.

Przyk∏adowymi wyra˝eniami slangowymi w przest´pczoÊci narkotykowej 
sà np. wyra˝enia okreÊlajàce rodzaj narkotyku, tj. „bia∏e, amfa, bia∏ko, bia∏e
koszulki, Ênieg, feta, gnój, màka, nos, speed, W∏adek” – okreÊlajàce amfetamin´,
„koks, koko, rock, coca-cola, kokolino” – okreÊlajàce kokain´, „dropsy, Piksy,
pigu∏y, Êrubki, felki, krà˝ki, skakanki” – okreÊlajàce tabletki ekstazy, „zielone,
palenie, baka, marycha, gras, zio∏o” – okreÊlajàce marihuan´. Do okreÊlania 
iloÊci tak˝e stosowany jest odpowiedni slang, np. „klocek, tysiàc, calak, wór” –
okreÊlajàcy du˝e zaokràglenie iloÊci 1 kilograma danego narkotyku. „D˝is,
jedynka, porcja, worek” – okreÊlajàcy pojedynczà porcj´ 1 grama danego 
narkotyku. 

CzynnoÊci zwiàzane z ekspertyzà materia∏ów z kontroli operacyjnej przez
bieg∏ego z zakresu slangu narkotykowego sà analizà semantycznà kodów 
przest´pczych, majàcà na celu ich zdekodowanie. Podsumowujàc znaczenie 
opisywanego slangu narkotykowego w czynnoÊciach dowodowych, mo˝na si´
odnieÊç do kluczowej zasady procesu karnego, zasady, w myÊl której podstaw´
wszystkich rozstrzygni´ç powinny stanowiç ustalenia faktyczne zgodne 
z rzeczywistoÊcià (art. 2 § 2 kpk).2

2 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks post´powania karnego, Dz.U. Nr 89, poz. 555 z póên.zm.
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Slang stosowany jest w Êrodowisku zajmujàcym si´ handlem ludêmi, a zara-
zem czerpaniem korzyÊci materialnych z cudzego nierzàdu, np. podczas prowa-
dzenia przez zorganizowanà grup´ przest´pczà agencji towarzyskiej. Jak wynika
z moich badaƒ naukowych, nie da si´ prowadziç dzia∏alnoÊci przest´pczej 
handlu ludêmi i prowadzenia agencji towarzyskich bez korzystania z telefonów,
utrzymywany jest ciàg∏y kontakt pomi´dzy w∏aÊcicielami, osobami zajmujàcymi
si´ werbowaniem i handlem kobietami, ochroniarzami, barmanami, prostytutka-
mi, taksówkarzami, recepcjonistami hoteli, klientami, w∏aÊcicielami budynków
wynajmowanych na agencje towarzyskie. Na bie˝àco i systematycznie ma 
miejsce telefoniczny przekaz informacji zwiàzany z prowadzeniem agencji,
werbowaniem czy handlem kobietami. W tym przypadku stosowane wyra˝enia
slangowe majà okreÊlaç g∏ównie treÊci znamion przest´pstwa art. 204 i 253
kodeksu karnego3. S∏ownictwo charakteryzuje si´ doÊç du˝ym wulgaryzmem
oraz okreÊlajàcym nie tylko jak w przypadku handlu narkotykami szczegó∏y
transakcji, ale tak˝e pozycj´ i rol´ poszczególnego cz∏onka grupy. Przyk∏adami
mogà byç wyra˝enia np. „szeÊç godzin, 8:0 dla nas lub 2:0 dla Roksany, dycha
za wieczór” – okreÊlajàce iloÊç godzin us∏ug seksualnych wypracowanych przez
zatrudnione prostytutki, co tak˝e pozwala na etapie procesowym uwidoczniç
proceder czerpania korzyÊci z cudzego nierzàdu przez str´czyciela lub sutenera.
Ponadto bardzo cz´sto omawiane sà szczegó∏y sprzeda˝y kobiet lub odbioru 
od sprzedajàcego (werbownika). Przyk∏adami mo˝e byç np. „kupimy dwie po
tysiàcu” lub „Rus∏an dziÊ przywiezie trzy dziewczyny”.

Kolejnym typem slangu stosowanego podczas komunikacji jest tak˝e Êrodo-
wisko handlarzy bronià i materia∏ami wybuchowymi. Charakteryzuje si´ typem
„fachowych” okreÊleƒ podobnie jak przy slangu handlarzy narkotyków, rodzaj
okreÊlany jest od poczàtkowej nazwy broni, np. „para” – okreÊla broƒ niemieckà
Parabellum, „iglo” – okreÊlenie austriackiej broni GLOCK, „flinta” okreÊla broƒ
myÊliwskà posiadajàcà dwie komory nabojowe. Materia∏y wybuchowe tak˝e
majà swoje znaczenie slangowe w celu zakonspirowania jej prawdziwego zna-
czenia, np. „masa plastyczna, bum”, oraz np. granaty nazywane potocznie jako
„szyszki”. W tych przypadkach cz´stokroç rozmowa o jednostkach broni 
w ÊwiadomoÊci osób zajmujàcych si´ jej nielegalnym obrotem jest uznawana 
za pe∏en legalizm, co podczas stosowania kontroli operacyjnej (pods∏uchu 
telefonicznego, internetowego) jest dodatkowym dowodem potwierdzajàcym
dzia∏alnoÊç przest´pczà w tym przedmiocie. 

3 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póên.zm. art. 204 § 1.
Kto, w celu osiàgni´cia korzyÊci majàtkowej, nak∏ania innà osob´ do uprawiania prostytucji
lub jej u∏atwia, podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3, art. 204 § 4. Kto zwabia lub upro-
wadza innà osob´ w celu uprawiania prostytucji za granicà – najcz´stszy artyku∏ dotyczàcy
handlarzy „˝ywym towarem”, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do lat 10.
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W licznych post´powaniach przygotowawczych organy dysponujà wieloma
komunikatami lub stenogramami z prowadzonej kontroli operacyjnej, jednak
cz´sto zawierajàcymi bardzo krótkie przekazy-has∏a, na podstawie których jest
bardzo trudno okreÊliç ich prawdziwà treÊç - oczywiÊcie okreÊliç w sposób
majàcy istotne znaczenie procesowe, gdy˝ osoby zajmujàce si´ prowadzeniem
konkretnych spraw operacyjnych czy post´powaƒ przygotowawczych, na pod-
stawie zebranych informacji sà w stanie w sposób dok∏adny odczytaç treÊç nada-
wanych komunikatów, jednak˝e nie jest to wystarczajàce dla potrzeb procesu
karnego, mo˝e natomiast byç wykorzystane do okreÊlenia dalszych kierunków
dzia∏aƒ, prowadzenia sprawy, przewidywania dalszych posuni´ç przest´pców. 

Uprawnienie dzia∏ania aparatu wymiaru sprawiedliwoÊci, gdzie istotniejsze
b´dzie takie badanie j´zyka przest´pców, które umo˝liwi jego zdekodowanie,
zapewni pe∏nà komunikatywnoÊç ludziom spoza tej doÊç hermetycznej grupy,
zw∏aszcza prokuratorom itp.4

Majàc na uwadze powy˝sze, koniecznoÊç zastosowania kontroli operacyjnej
oraz zwi´kszenia rangi materia∏u dowodowego uzyskanego z przet∏umaczenia
slangu stosowanego podczas aktywnoÊci przest´pczej wydajà si´ jak najbardziej
zasadne, a wr´cz, uwzgl´dniajàc dynamik´ rozwoju dzia∏alnoÊci przest´pczej,
stosowanie z∏o˝onych i wielostopniowych procedur asekuracyjnych utrudniajà-
cych prac´ policji, stajà si´ niezb´dne do rozbicia grup i postawienia ich 
cz∏onków przed sàdem.

4 B. Ho∏yst, Kryminologia, Lexis Nexis, Warszawa 2007, s. 255. 
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PRZEST¢PCZOÂå PRACOWNICZA W SKLEPACH. 
KRYMINALISTYCZNE ASPEKTY MODUS OPERANDI

I PROFILAKTYKI NA PRZYK¸ADZIE OSIEDLOWYCH
SKLEPÓW SPO˚YWCZYCH W WARSZAWIE

1. Wprowadzenie
Znaczàcym problemem przedsi´biorców prowadzàcych sklepy sà przest´p-

stwa i wykroczenia pope∏niane przez pracowników. Majà oni praktycznie 
nieograniczony dost´p do towarów, wyposa˝enia sklepów, dóbr nale˝àcych 
do innych pracowników, cz´sto gotówki, a tak˝e swobod´ przemieszczania si´
nie tylko w obr´bie sklepu, ale tak˝e na zewnàtrz. Przyczynà wyboru do niniej-
szego opracowania bran˝y spo˝ywczej by∏ fakt, i˝ takich sklepów jest najwi´cej
i oferujà towar niezb´dny dla ka˝dego cz∏owieka.

Na potrzeby referatu przeprowadzi∏em badania kwestionariuszowe i wywiady
z w∏aÊcicielami siedmiu sklepów spo˝ywczych na terenie Warszawy (4 w dziel-
nicy Ursus, 1 w dzielnicy ˚oliborz i 1 w dzielnicy ÂródmieÊcie). Wszystkie
badane sklepy by∏y sklepami osiedlowymi, samoobs∏ugowymi (tylko alkohole 
i papierosy by∏y usytuowane za ladà), z zatrudnieniem od 6 do 10 osób.
Wszystkie pytania dotyczy∏y okresu ostatnich trzech lat. Celem badania by∏o
uzyskanie wiedzy o skali przest´pczoÊci pracowniczej w sklepach spo˝ywczych,
symptomatyce przygotowaƒ, metodach wykrywczych i zapobieganiu. Bada∏em
wy∏àcznie  dzia∏ania i metody stosowane przez pracodawców bazujàce na ich
doÊwiadczeniu oraz ich opisy czynów i zachowaƒ sprawców. 99% personelu 
w osiedlowych sklepach spo˝ywczych to kobiety.

2. Rodzaje przest´pstw
We wszystkich sklepach mia∏y miejsce przest´pstwa/wykroczenia dokony-

wane przez pracowników. W∏aÊciciele odpowiedzieli te˝ twierdzàco na pytanie
dotyczàce przest´pstw i wykroczeƒ dokonywanych przez osoby z zewnàtrz. 
Sà te˝ zgodni co do tego, ˝e co najmniej 8% do 10% ogólnej liczby pracowni-
ków pope∏nia w miejscu pracy przest´pstwa i wykroczenia. Ta wielkoÊç dotyczy
wy∏àcznie czynów i pracowników, co do których w∏aÊciciele sklepów mieli
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pewnoÊç. Szacujà, i˝ przest´pstw/wykroczeƒ mo˝e dokonywaç do 30% 
pracowników.

Co ciekawe, oceniajà oni, ˝e pracownicy w badanym okresie pope∏nili kilkaset
indywidualnych czynów. Zatem pojedynczy sprawca dzia∏a∏ przez d∏u˝szy
okres, pope∏niajàc wiele jednostkowych czynów. 

W wi´kszoÊci przypadków sprawcy dzia∏ajà indywidualnie (90% sprawców),
bez porozumienia z innymi pracownikami, choç cz´sto za ich wiedzà.
Specyficznie pojmowana solidarnoÊç powoduje, ˝e nie zawiadamiajà pracodawcy
o koledze-przest´pcy.  W oko∏o 10% przypadków sprawcy dzia∏ajà w porozu-
mieniu z innymi pracownikami lub osobami z zewnàtrz. 

W∏aÊciciele oceniajà, ˝e od 60% do 95% przest´pstw/wykroczeƒ dotyczy
kradzie˝y towarów. Od 5% do 30% to sà kradzie˝e gotówki, z tym ˝e wi´kszoÊç
sk∏ania si´ do proporcji – 70 % - kradzie˝e towarów, 30% - kradzie˝e gotówki.
Praktycznie nie majà miejsca kradzie˝e sprz´tów i wyposa˝enia ani kradzie˝e 
na szkod´ innych pracowników. Wed∏ug w∏aÊcicieli sklepów praktycznie nie
wyst´pujà czyny na szkod´ klientów.

Zasadniczo wszyscy w∏aÊciciele sklepów spo˝ywczych potwierdzajà, ˝e nie
zg∏aszajà zdecydowanej wi´kszoÊci przest´pstw pracowniczych organom Êciga-
nia. Oceniajà, ˝e „nic z tego nie wynika”, „brak jest oczywistych dowodów dla
organów Êcigania”, czyny indywidualne sà zazwyczaj wykroczeniami, gdy˝
wartoÊç jednostkowej kradzie˝y nie przekracza najcz´Êciej kwoty 250 z∏otych.
Komentujà, ˝e brak im czasu na uczestniczenie w post´powaniu karnym, jest to
ucià˝liwe, a dotychczasowe doÊwiadczenia wskazujà na nieskutecznoÊç Êciga-
nia. Zg∏aszajà jedynie te czyny, gdzie sprawca zosta∏ zatrzymany przy udziale
Êwiadków na wynoszeniu towarów ze sklepu. W wi´kszoÊci takich oczywistych
kradzie˝y sprawcy przyznajà si´ do winy i przyjmujà mandat karny. Cz´sto
nawet w tak oczywistych sprawach sprawcy t∏umacza si´ zapomnieniem, gdy˝
jako pracownicy w czasie dnia pracy odk∏adali produkty przeznaczone na zakup
do domu.

Innym ucià˝liwym dla w∏aÊcicieli sklepów czynem pracowników jest pos∏u-
giwanie si´ nieprawdziwymi zwolnieniami lekarskimi. Pracodawcy oceniajà,
˝e od 10% do 50% zwolnieƒ lekarskich jest uzyskiwanych bezpodstawnie. Jako
przyk∏ady podajà przynoszenie zwolnieƒ przez pracowników, gdy nie uzyskali
zgody pracodawcy na urlop w danym terminie. Tak˝e pracownicy, którym 
wr´czono wypowiedzenia umowy o prac´, przynoszà natychmiast zwolnienia
lekarskie, cz´sto wczeÊniej odmawiajàc przyj´cia wypowiedzenia. 

3. Sposoby dzia∏ania sprawców
a) Najbardziej powszechnym zachowaniem przest´pnym pracowników skle-

pów spo˝ywczych jest jedzenie w czasie pracy produktów wystawionych
na pó∏ki. O tej metodzie mówili wszyscy badani pracodawcy. Metoda jest
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bardzo skuteczna, gdy˝ trudno sprawcom udowodniç zamiar bezpoÊredni.
JeÊli nawet w∏aÊciciel sklepu zauwa˝y pracownika, który „podjada” 
w czasie pracy i zauwa˝y brak wpisania tego produktu do zeszytu, to pra-
cownik zazwyczaj twierdzi, ˝e to przeoczenie z nadmiaru pracy. Trudno 
z tym polemizowaç.

b) Kolejnym cz´stym zachowaniem nieuczciwych pracowników jest niep∏a-
cenie za niektóre produkty przy wyjÊciu z pracy. W wielu sklepach jest
zasada wpisywania do specjalnego zeszytu zabieranych do domu produk-
tów i potràcania ich wartoÊci przy wyp∏acie wynagrodzenia. Sprawcy nie
wpisujà do zeszytu pod w∏aÊciwà datà pobrania wszystkich  faktycznie
wynoszonych produktów. Ciekawostkà jest spostrze˝enie jednego z w∏aÊci-
cieli sklepów dotyczàce pracowników, którzy mieli doÊwiadczenia zawo-
dowe sprzed 1989 roku. Z∏apani na wynoszeniu z pracy papierosów, chleba,
czekolad byli bardzo zdziwieni negatywnà reakcjà pracodawcy. WczeÊniej,
pracujàc w sieci WSS Spo∏em, zawsze wynosili z pracy produkty pierwszej
potrzeby i uznawali to za akceptowalne zachowanie. CoÊ w rodzaju nale˝-
nego deputatu. Zupe∏nie nie próbowali tego faktu ukrywaç.

c) Wynoszenie towarów do Êmietnika jest kolejnym czynem karalnym opi-
sywanym przez pracodawców. Ta metoda dzia∏ania wymaga zazwyczaj
wspó∏pracy z osobami spoza personelu sklepu. Wyniesiony wraz ze Êmie-
ciami towar jest odbierany ze Êmietnika przez osoby z rodziny lub wspó∏-
pracujàcych przyjació∏. Zwykle sà to produkty przeznaczone do spo˝ycia
w domu, choç by∏y przypadki, gdy dostawcy z hurtowni odbierali ukryte
w Êmietniku towary i wprowadzali je za pó∏ ceny bez dokumentacji 
w innych sklepach.

d) Bardzo cz´stymi czynami sà kradzie˝e pieni´dzy. Wymagajà one wi´k-
szej ni˝ przy zaborze towarów inwencji sprawców. Tych czynów dokonu-
jà g∏ównie osoby majàce dost´p do kas fiskalnych i gotówki. Nale˝y
zauwa˝yç, ˝e sà to zwykle osoby wyselekcjonowane, jako szczególnie
godne zaufania. Najcz´stszà metodà stosowana przez sprzedawców-
kasjerów jest anulowanie niektórych produktów kupowanych przez klien-
tów. Polega to na tym, ˝e gdy klient podchodzi z koszykiem do kasy,
sprzedawca wprowadza do kasy fiskalnej wszystkie produkty z koszyka,
jednak nie „zamyka” sprzeda˝y specjalnym klawiszem na kasie, tylko
podaje ustnie cen´ do zap∏aty klientowi. Wi´kszoÊç kas fiskalnych posia-
da wyÊwietlacz skierowany do klienta. Klient dokonuje zap∏aty i jeÊli
sprzedawca nie zaobserwuje, ˝e klient czeka na paragon, po odejÊciu
klienta dokonuje anulacji wybranych produktów. Najcz´Êciej sà to poje-
dyncze drogie towary, takie jak alkohol, kawa, karton papierosów itp.
Ca∏oÊç gotówki chowa do kasy i dopiero przy rozliczeniu zmiany zabiera
do kieszeni nadwy˝k´. 
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Wi´kszoÊç czynów polegajàcych na kradzie˝y gotówki jest modyfikacja
wy˝ej opisanej metody.

e) Innym, rzadkim – na szcz´Êcie dla w∏aÊciciela sklepu - czynem jest anulo-
wanie zakupionych przez klienta zak∏adów lotto. Wiele sklepów spo˝yw-
czych posiada bowiem terminale do sprzeda˝y tych zak∏adów.
Sprzedawca po zakupie przez klienta zak∏adu pobiera pieniàdze, drukuje
kupon zak∏adu i wr´cza klientowi. Po jego odejÊciu dokonuje anulacji
zak∏adu i zabiera wp∏acone przez klienta pieniàdze. W zasadzie w przypad-
ku rzeczywistej anulacji powinien podpiàç uniewa˝niony zak∏ad pod 
dokument anulacji. Sprzedawcy t∏umaczà si´, ˝e zgubili, zala∏ si´ wodà etc.

Mo˝na sobie wyobraziç skutki takiego czynu dla w∏aÊciciela sklepu, gdyby
pojawi∏ si´ klient z „wygranym” kuponem. Wyp∏aty od Lotto oczywiÊcie nie
otrzyma, ale ma roszczenie o wyp∏at´ wygranej wobec w∏aÊciciela sklepu. ˚ad-
nemu z badanych przedsi´biorców nie zdarzy∏a si´ sytuacja, gdy anulowany
przez nieuczciwego pracownika kupon wygra∏.

4. Symptomy przygotowaƒ i realizacji czynów karalnych w zachowaniach
pracowników
Pracownik, który dokonuje kradzie˝y, zwykle po pewnym czasie przestaje

si´ pilnowaç i zmienia swoje sta∏e zachowania. Nie wnioskuje o zaliczki, zaczyna
dobrze si´ ubieraç i nosiç markowe i drogie ubrania, cz´sto prosi o dodatkowe
dni wolne na wyjazdy i urlopy. Mimo ˝e pali papierosy, przestaje je kupowaç 
w miejscu pracy; to samo dotyczy biletów komunikacji miejskiej. Zaczyna 
w sklepie robiç du˝e zakupy i kupuje drogie rzeczy. Jako uzasadnienia dla wi´k-
szych mo˝liwoÊci finansowych u˝ywa argumentów o podwy˝ce wynagrodzenia
m´˝a, nowym bogatym ch∏opaku i tym podobnych. Wszyscy w∏aÊciciele skle-
pów mieli bardzo ciekawe spostrze˝enie, ˝e pracownicy z∏odzieje wydzielajà
nieprzyjemny zapach potu, którego nie neutralizujà dezodoranty. Jest ca∏kiem
prawdopodobne, ˝e fizjologia organizmu sprawców dzia∏ajàcych w stanie 
nieustannego napi´cia podczas poszukiwania okazji do pope∏nienia kradzie˝y
nie poddaje si´ kontroli umys∏u.

5. Metody wykrywania przest´pstw pracowniczych
Podstawowà metodà jest dokonywanie cz´stych remanentów wybranych

grup towarowych, np. papierosów, alkoholi, kart telefonicznych czy biletów.
Cz´ste remanenty ca∏oÊciowe sà w praktyce niemo˝liwe, bo wymagajà zamkni´-
cia sklepu. Po wykryciu niedoborów pracodawcy dokonujà analizy sprzeda˝y 
w systemach kasowych i typujà podejrzanych pracowników, którzy w okresie
mi´dzy remanentami byli w pracy. Nast´pnie analizujà zapisy z kamer wideo 
i porównujà je z paragonami zafiskalizowanymi w systemie w czasie korelujà-
cym z zapisami kamer. Sprawdzajà, czy anulowane pozycje nie znajdujà si´ np.
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w koszykach wychodzàcych klientów. Jest to ˝mudna i czasoch∏onna praca, 
jednak cz´sto pozwala ustaliç sprawc´.

Innà metodà jest dokonywanie kontroli stanu kasy sprzedawcy w czasie pracy.
Wykrycie superaty zazwyczaj Êwiadczy o dokonywanych anulacjach parago-
nów. Ta metoda jest mniej czasoch∏onna, bo wymaga porównania systemu
sprzeda˝y z zapisem kamer tylko od poczàtku pracy sprzedawcy tego dnia.

Jedynà skutecznà metodà wykrycia z∏odzieja na goràcym uczynku jest kon-
trola i przeszukanie baga˝y przy wyjÊciu z pracy przy udziale Êwiadków. Niewielu
pracodawców decyduje si´ na nià ze wzgl´du na wyjàtkowà „inwazyjnoÊç” 
takiego post´powania. Dokonujà tego tylko wtedy, gdy majà niemal pewnoÊç, ˝e
pracownik jakiÊ towar wynosi. Sprawcy cz´sto i z takiej sytuacji potrafià wybrnàç,
t∏umaczàc, ̋ e np. kilku produktów po prostu zapomnieli wpisaç do wspomnianego
zeszytu.

Komputerowe systemy fiskalne maja mo˝liwoÊç odtworzenia m.in. liczby
otwarç szuflady na gotówk´ w wyniku zafiskalizowania rachunku oraz np. liczby
otwarç szuflady w przypadku u˝ycia specjalnego awaryjnego klawisza. Takiej
analizy mo˝e dokonaç pracodawca ze swojego komputera on-line i zdecydowaç
si´ na liczenie gotówki w kasie kasjera w czasie jego pracy.

Pracodawcy najbardziej cenià sobie lojalnych pracowników, którzy informujà
o nieuczciwych pracownikach. I ta metoda w wykrywaniu przest´pstw i sprawców
jest najskuteczniejsza w ocenie w∏aÊcicieli sklepów.

6. Profilaktyka
Tu narz´dzia mo˝na podzieliç na techniczne i taktyczne.
OczywiÊcie komputerowe systemy fiskalne ze zindywidualizowanym 

dost´pem pracowników oraz zapis kamer umo˝liwiajàcy obejrzenie zdarzeƒ do
miesiàca wstecz w dobrej jakoÊci jest sprawà kluczowà. Istotny jest te˝ dost´p
on-line do kasy i systemu ka˝dego kasjera z komputera w∏aÊciciela sklepu.

Narz´dzia taktyczne to g∏ównie liczne czynnoÊci obserwacyjne dotyczàce
zachowaƒ pracowników, zmian zwyczajów (np. palenia nie rzuci∏a, a papie-
rosy przesta∏a kupowaç). Sprawcy, którym cz´ste kradzie˝e uchodzà na 
sucho, bardzo cz´sto pope∏niajà b∏´dy wynikajàce z narastajàcego poczucia 
bezkarnoÊci.

W∏aÊciciele sklepów podkreÊlajà, ˝e remanenty wyrywkowe wybranego
asortymentu i weryfikacja sprzeda˝y jest sprawà kluczowà. Wiedza pracowni-
ków o takich cz´stych dzia∏aniach ogranicza sprawców i dzia∏a prewencyjnie.

W celu zmotywowania ca∏ego personelu do lojalnoÊci czasami stosujà 
miesi´czne premie od zysku sklepu. Wszystkie kradzie˝e pomniejszajà zysk
sklepu, a zatem i premie pracownicze. Skutkuje to pozytywnym objawem braku
solidarnoÊci ze sprawcami, gdy˝ ka˝dy uczciwy pracownik kradzie˝ odczuwa
osobiÊcie i wymiernie.
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Metodà, o której wspomnia∏em, sà przeszukania baga˝u i szafek pracowni-
czych, lecz nawet ci pracodawcy, którzy odpowiedni zapis zawarli w regulaminie
pracy, stosujà jà niech´tnie.

Przy zatrudnianiu pracowników bardzo istotna jest rozmowa z kandydatem
na temat jego ˝yciorysu i telefoniczne sprawdzenie opinii u poprzednich 
pracodawców. Cz´sto taka deklaracja nowego pracodawcy powoduje, ̋ e kandydat
nie decyduje si´ na podj´cie pracy.

Podsumowanie
Przest´pstwa i wykroczenia pracownicze sà dolegliwym problemem dla 

w∏aÊcicieli sklepów. Przyjmujàc Êredni obrót  dzienny sklepu osiedlowego na
9000 z∏, miesi´czny na 270 000 z∏ i roczny na 3 240 000 z∏otych, straty oceniane
przez w∏aÊcicieli na co najmniej 1,5% obrotu wynoszà w skali roku oko∏o 48 000
z∏otych. Gdyby przyjàç najcz´Êciej podawana cyfr´ 3%, to straty si´gajà w skali
roku 100 000 z∏otych.

Pami´taç jednak nale˝y, ˝e Êrednia mar˝a w cenie sprzedawanego towaru 
to 18%  (ok. 580 000 z∏ rocznie) i od tej kwoty w∏aÊciciel musi odjàç koszty 
prowadzenia dzia∏alnoÊci (m.in. czynsz za najem lokalu, op∏aty za media,
podatki, wynagrodzenia pracownicze i ich obcià˝enia oraz koszty transportu

towarów). Zysk przedsi´biorcy to mar˝a pomniejszona o koszty i wartoÊç 
skradzionych dóbr. W tym przypadku 3% strat z tytu∏u kradzie˝y to blisko
100 000 z∏, a to cz´sto po∏owa zysku przedsi´biorcy. Nawet z ostro˝noÊci 
badacza, jeÊli przyjmiemy, ˝e straty przedsi´biorców z tytu∏u przest´pstw 
pracowniczych wynoszà 1% obrotu brutto, to ka˝dy sklep ponosi rocznie strat´
w wysokoÊci 32 000 z∏. Ma∏y rocznik statystyczny G∏ównego Urz´du
Statystycznego za rok 2005 liczb´ sklepów ogólnospo˝ywczych okreÊla na 
116 094 w ca∏ej Polsce. W tej liczbie jest 6258 sklepów o powierzchni powy˝ej
400 m kw. Zatem mo˝na przyjàç, ˝e sklepów typu osiedlowego w roku 2005
mieliÊmy w Polsce 109 836. Skala strat przedsi´biorców w skali roku i ca∏ego
kraju to kwota ok. 3 514 752 000,00 z∏otych. JeÊli uznamy, ˝e od tej kwoty
nale˝ny jest podatek dochodowy  19%, to w roku 2005 Skarb Paƒstwa straci∏
667 802 880,00 z∏. Troch´ trudniej policzyç utracone przez Skarb Paƒstwa 
wp∏ywy z tytu∏u podatku VAT (na ró˝ne produkty obowiàzujà ró˝ne stawki
VAT).

W ten oto sposób mo˝emy w przybli˝eniu obliczyç straty przedsi´biorców 
i Skarbu Paƒstwa powsta∏e w wyniku wielu, wydawa∏oby si´ drobnych, czynów
karalnych. Skala tych strat w uj´ciu ca∏ego kraju wskazuje na wag´ problemu.

W∏aÊciciele sklepów nie sà w stanie rozwiàzaç problemów z przest´pcami-
pracownikami. Nie widzà mo˝liwoÊci skutecznego Êcigania karnego, gdy˝ 
ich doÊwiadczenia wskazujà na umorzenia wszcz´tych post´powaƒ ze wzgl´-
du na brak przekonywujàcych organ procesowy dowodów. Zazwyczaj nie
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zawiadamiajà organów Êcigania i rozwiàzujà umowy o prac´ za porozumieniem
stron.  Sprawca, wzbogacony o nowe doÊwiadczenia, rozpoczyna prac´ w innym
sklepie. Przedsi´biorcy wykazujà du˝e rozgoryczenie i mówià o swojej bezsil-
noÊci w walce z nieuczciwymi pracownikami. Sprawcy zwykle unikajà kary.
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O RÓ˚NICACH MI¢DZY BÓJKÑ A POBICIEM

Ustawodawca w obowiàzujàcym kodeksie karnym1 zakwalifikowa∏ 
przest´pstwo bójki i pobicia w kategorii przest´pstw przeciwko ˝yciu i zdrowiu.
Sprawca dokonujàc go, poprzez swoje dzia∏anie oddzia∏uje bezpoÊrednio 
na ˝ycie lub zdrowie pokrzywdzonego. Ze spo∏ecznego punktu widzenia jest 
to przest´pstwo charakteryzujàce si´ du˝à pospolitoÊcià. Jego ucià˝liwoÊci 
i pospolitoÊci w g∏ównej mierze sprzyja fakt, ˝e na tle innych przest´pstw 
charakteryzuje si´ ono du˝à dynamicznoÊcià oraz iloÊcià agresji w trakcie pope∏-
niania. Takie dzia∏ania prowadzà w du˝ym stopniu do wywo∏ania obawy o ˝ycie
lub zdrowie u ofiary, co parali˝uje jej skutecznà obron´ przed sprawcami, przez
co dochodzi do dokonania przest´pstwa. 

Przest´pstwa bójki lub pobicia nie charakteryzuje rabunek. Najcz´Êciej
dochodzi do jego pope∏nienia w wypadku znacznego wzrostu agresji na skutek
frustracji, zdenerwowania bàdê te˝ zazdroÊci. W pewnym stopniu pobicia mo˝na
równie˝ traktowaç jako form´ wy∏adowania agresji lub te˝ prób´ ugruntowania
swojej pozycji lub podkreÊlenia statusu w danym Êrodowisku.

1. Charakterystyka poj´ç „bójka” i „pobicie”
Kwalifikujàc przest´pstwo jako bójk´ lub pobicie, niejednokrotnie mo˝na si´

spotkaç z trudnoÊciami w kwalifikacji tego typu przest´pstw. Problem pojawia
si´, wtedy gdy z zeznaƒ Êwiadków, uczestników zdarzenia lub te˝ z wyników
analizy innego materia∏u dowodowego nie mo˝emy dok∏adnie okreÊliç roli osób
bioràcych udzia∏ w zdarzeniu. Taka sytuacja, oprócz braku mo˝liwoÊci sprecy-
zowania roli uczestników zdarzenia, nie pozwala nam równie˝ na wyodr´bnienie
strony atakujàcej i broniàcej si´, których to ustalenie jest niezb´dne do prawid∏o-
wej kwalifikacji zdarzenia. Wed∏ug Andrzeja Marka …rozró˝nienie mi´dzy tymi
dwiema ró˝nymi sytuacjami, a zarazem konstrukcjami prawnymi, ma fundamen-
talne znaczenie, gdy˝ ∏atwo jest o niew∏aÊciwe zakwalifikowanie zajÊcia jako
bójki i pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci zarówno napastników, jak napadni´tych

1 Art.158 k.k. z 1 czerwca 1997 r.
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którzy zastosowali aktywne i skuteczne Êrodki obrony…2 Z podobnym 
stanowiskiem mo˝na równie˝ si´ spotkaç w literaturze pod redakcjà prof.
Andrzeja Zolla, który stwierdza, ˝e pobicie mo˝e przekszta∏ciç si´ w bojk´, 
a bójka w pobicie. Tak samo dynamika tych obu odmian mo˝e si´ przejawiaç 
w zmiennym sk∏adzie osobowym uczestników oraz w zmianie poszczególnych
osób i z ustaleniem jednoÊci lub wieloÊci czynów zabronionych. 3

Wed∏ug poj´ç encyklopedycznych bójkà nazywamy starcie fizyczne pomi´dzy
co najmniej trzema osobami, z których ka˝da jednoczeÊnie atakuje i broni si´,
zawierajàce powa˝ny ∏adunek przemocy stwarzajàcy niebezpieczeƒstwo utraty
˝ycia cz∏owieka lub wystàpienia ci´˝kiego bàdê Êredniego uszczerbku na zdrowiu.
Wed∏ug definicji zawartych w powy˝szej literaturze bójkà natomiast nie jest
starcie dwóch osób. Pobiciem natomiast okreÊlamy „…napaÊç fizycznà co 
najmniej dwóch osób na jednà, przy czym strona atakujàca zawsze posiada 
przewag´ liczebnà…”

Porównujàc bójk´ i pobicie, mo˝na zauwa˝yç, ˝e przest´pstwa te charak-
teryzujà si´ wspólnà cechà, jakà jest u˝ycie du˝ej iloÊci przemocy jak równie˝
jej du˝e nat´˝enie. U˝ycie przemocy stwarza niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia
cz∏owieka lub wystàpienia ci´˝kiego bàdê Êredniego uszczerbku na zdrowiu.
Równie˝ widocznà cechà tym przest´pstw jest ich dynamicznoÊç. Bójka i pobi-
cie charakteryzujà si´ du˝à szybkoÊcià, przez co zachowanie kwalifikowane
jako bójka mo˝e w bardzo krótkim czasie przerodziç si´ w pobicie. 

Poj´cia bójka i pobicie w szerszym kontekÊcie zosta∏y sprecyzowane w lite-
raturze prawniczej. Wed∏ug niej pobicie oznacza czynnà napaÊç dwóch lub wi´-
cej osób na jednà osobà lub grup´ osób albo grupy osób na inne osoby, przy
przewadze osób napadajàcych nad napadni´tymi. Dalszà cechà charakterysty-
cznà pobicia jest dzia∏anie napadni´tych, zmierzajàce do obrony.4 JednoczeÊnie
w dalszej cz´Êci zosta∏a uwypuklona wczeÊniej opisywana przeze mnie sytuacja,
która mo˝e doprowadziç do ca∏kowitej zmiany kwalifikacji czynu, je˝eli jednak
osoby napadni´te dzia∏ajà nie tylko w celu odparcia bezpoÊredniego zamachu,
ale w trakcie zajÊcia uzyskujà z jakichÊ przyczyn oczywistà przewag´ nad przeci-
wnikiem, rozpoczynajà dzia∏ania z zamiarem wyrzàdzenia napastnikom krzywdy
fizycznej, podczas gdy oni ju˝ nie zagra˝ajà, to pobicie mo˝e si´ przerodziç 
w bójk´ lub pobicie osób, które pierwsze dokona∏y napaÊci.5 Stanowisko 
to podziela równie˝ Sàd Najwy˝szy, który w swoim wyroku orzek∏, ˝e …dla
przypisania sprawcy pope∏nienia przez niego przest´pstwa z art. 158 § 1 kk
wymagane jest ustalenie jego udzia∏u w pobiciu o niebezpiecznym charakterze

2 A. Marek, Prawo karne, wyd. 6., Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, str. 444.
3 Pod red. A. Zolla, Kodeks karny, cz´Êç szczególna. Komentarz do art. 117-277, Wyd.

Zakamycze  1999, s. 296.
4 O. Górniok, Kodeks karny. Komentarz, t. III, Wyd. Arche, Gdaƒsk 1999, s. 105.
5 Tam˝e, s. 105.
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powodujàcym stan realnego, bezpoÊredniego zagro˝enia wystàpienia skutków
wymienionych w tym przepisie. 6

Stanowisko to podzielone zosta∏o w kolejnych orzeczeniach równie˝
stwierdzajàcych, ˝e …Z punktu widzenia konstrukcji materialnoprawnej prze-
st´pstwa okreÊlonego w art. 158 § 1 kk nie jest konieczne stwierdzenie u pobitego
wymienionych w nim obra˝eƒ cia∏a. Skutkiem relewantnym dla tego typu prze-
st´pstwa jest bowiem ju˝ samo tylko nara˝enie pokrzywdzonego na uszczerbek
na zdrowiu w znaczeniu, o którym mowa w art. 157 § 1 kk, lub nara˝enie go na
dalej idàce niebezpieczeƒstwo (tj. uszczerbku okreÊlonego w art. 156 § 1 kk lub
nawet utraty ˝ycia). Dla dokonania takiej oceny nie jest wcale niezb´dne prze-
prowadzenie badania lekarskiego pokrzywdzonego lub odebranie relacji od
samego pokrzywdzonego, jeÊli sàd dysponuje innymi wiarygodnymi dowodami
co do charakteru i stopnia intensywnoÊci agresywnych poczynaƒ oskar˝onych.7

…OdpowiedzialnoÊci na podstawie art. 158 § 1 kk podlega zatem ten, kto
bierze udzia∏ w pobiciu (lub bójce), w których nara˝a si´ cz∏owieka na bezpo-
Êrednie niebezpieczeƒstwo utraty ˝ycia albo ci´˝kiego lub Êredniego uszczerbku
na zdrowiu, co wynika z powo∏ania art. 156 § 1 kk i art. 157 § 1 kk. Karalny jest
wi´c ju˝ sam udzia∏ w niebezpiecznym pobiciu lub bójce. Podmiotem 
przest´pstw okreÊlonych w art. 158 kk jest wi´c ka˝dy, kto w jakikolwiek sposób
bierze udzia∏ w bójce lub pobiciu, niezale˝nie od tego, czy jego osobisty udzia∏
wykazuje cechy dzia∏ania niebezpiecznego dla ˝ycia cz∏owieka lub jego zdrowia,
a tak˝e niezale˝nie od tego, czy mo˝na mu przypisaç zadanie ciosu powodujàce-
go nast´pstwa, o których jest mowa w art. 158 § 2 lub 3 kk. OdpowiedzialnoÊç za
udzia∏ w bójce lub pobiciu ma charakter wspólnej odpowiedzialnoÊci bioràcych
w takim zdarzeniu udzia∏.8

Wyrok ten wskazuje równie˝, ˝e w tego typu zdarzeniach wa˝ne jest ustale-
nie powiàzaƒ miedzy zachowaniem a skutkiem, gdzie …w wypadku tych prze-
st´pstw musi zachodziç zwiàzek pomi´dzy zbiorowym dzia∏aniem uczestników
bójki lub pobicia a opisanym w ustawie skutkiem…9

W orzecznictwie Sàdu Najwy˝szego mo˝na dopatrzyç si´ precyzowania
dynamicznoÊci, która to charakteryzuje bójki i pobicia, a w konsekwencji mo˝e
doprowadziç do zmiany kwalifikacji prawnej czynu. …Je˝eli uczestnik bójki, 
w której cz∏owiek nara˝ony by∏ na utrat´ ˝ycia lub ci´˝ki uszczerbek na zdrowiu,
spowodowa∏ umyÊlne naruszenie czynnoÊci narzàdu cia∏a lub rozstrój zdrowia
innej osoby na czas powy˝ej 7 dni, to czyn jego, dla pe∏nej charakterystyki 
prawnokarnej, powinien byç kwalifikowany jako jedno przest´pstwo okreÊlone 
w przepisach art. 158 § 1 w zw. z art. 157 § 1 kk i w zw. z art. 11 § 2 kk.10 Studiujàc

6 Wyrok SN  z dn. 7.01.2008 r., IV KK 342/2007.
7 Postanowienie SN z dn. 12.12.2001 r., V KKN 336/2000.
8 Wyrok SA w ¸odzi z dn. 22.02.2007 r., II AKa 3/2007.
9 Tam˝e.
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orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego, mo˝na si´ równie˝ spotkaç z postanowieniem,
które w swojej treÊci precyzuje sprawc´ bójki, przy czym okreÊla czynnoÊci,
których wykonywanie równie˝ nale˝y traktowaç jako uczestnictwo w zdarzeniu,
pomimo fizycznego nieuczestnictwa w nim. …Przest´pstwo z art. 158 kk (branie
udzia∏u w bójce lub pobiciu) stanowi relikt odpowiedzialnoÊci zbiorowej, a do
przyj´cia odpowiedzialnoÊci za udzia∏ w pobiciu nie jest konieczne, by sprawca
uderzy∏ czy kopnà∏ pokrzywdzonego lub w jakikolwiek inny sposób naruszy∏ jego
nietykalnoÊç cielesnà. Wystarczy, by sprawca swoim zachowaniem, np. stworze-
niem warunków u∏atwiajàcych dzia∏ania bezpoÊrednich sprawców, postawà, 
a nawet samà obecnoÊcià wÊród osób czynnie wyst´pujàcych przeciwko pokrzyw-
dzonemu - przy braku jednoznacznie wyra˝onego nieakceptowania takiego zacho-
wania - zwi´ksza∏ zagro˝enie u pokrzywdzonego i przyczynia∏ si´ do wzrostu dys-
proporcji si∏y pomi´dzy sprawcami pobicia i pokrzywdzonym.11

Poglàd ten ma równie˝ swoje odzwierciedlenie w literaturze, gdzie wyjaÊnia
si´, ˝e przez „udzia∏” nale˝y rozumieç nie tylko zadawanie ciosów, lecz tak˝e inne
formy zachowania, które przyczyniajà si´ do niebezpiecznego charakteru zajÊcia.
Zachowania takie mogà polegaç na przytrzymywaniu ofiary, podawaniu narz´dzi
lub blokowaniu drogi ucieczki12.

Porównujàc bójk´ i pobicie, mo˝na zauwa˝yç, ˝e charakterystycznà cechà
odró˝niajàcà te dwa przest´pstwa jest nieprzys∏ugiwanie prawa do obrony
koniecznej uczestnikom bójki. Stan ten ma odzwierciedlenie w wyroku z dnia
20 grudnia 1984 r., który w swej treÊci uzasadnia ten fakt tym, ˝e „…wzajemne
atakowanie nale˝y do istoty przest´pstwa…”13

JednoczeÊnie w wyroku tym stwierdza, ˝e prawo takie przys∏uguje osobie,
która wycofa∏a si´ z bójki i wówczas zosta∏a zaatakowana. 

Podsumowujàc, bójka jest przest´pstwem, gdzie w przeciwieƒstwie do pobicia
nie mo˝na wyró˝niç strony broniàcej si´ i atakujàcej. Tak˝e uczestnikom bójki nie
przys∏uguje mo˝liwoÊç skorzystania z obrony koniecznej, chyba ˝e uczestnik
bójki wycofa∏ si´ z niej i zosta∏ wtedy zaatakowany. Zarówno bójka, jak i pobicie
szeroko interpretowane w orzecznictwie wyst´pujà, wtedy gdy udzia∏ w zdarzeniu
biorà co najmniej 3 osoby, przy czym w przest´pstwie pobicia po stronie atakujà-
cej wyst´pujà co najmniej dwie. Ponadto odró˝niajàcà cechà jest wspó∏sprawstwo,
bo je˝eli w przest´pstwie bójki ka˝dy uczestnik odpowiada indywidualnie, to ju˝
w przest´pstwie pobicia sprawcy b´dà odpowiadaç na zasadzie wspó∏sprawstwa,
gdzie dzia∏ajàc wspólnie i w porozumieniu, dokonali pobicia osoby. 

10 Wyrok SN  z dn. 4.10.2005 r., V KK 211/2005.
11 Postanowienie SN z dn. 7.04.2004 r., II KK 377/2003.
12 A. Marek, Prawo karne, wyd. 6, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2005, str. 445
13 Wyrok z dnia 20.12.1984 r., II KR 289/84, OSNPG, nr 12, poz. 143.
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KLIENCI „PRACOWNIC SEKSBIZNESU” 
NA PODSTAWIE PRZEPROWADZONYCH BADA¡

We wspó∏czesnym Êwiecie prostytucja jest wielkim biznesem, który stanowi
skutek uboczny rozwoju aglomeracji miejskich. Ogromny przep∏yw ludnoÊci 
i jej konsumpcyjny tryb ˝ycia sprzyjajà jego rozrostowi. Ulice, przydro˝ne zaroÊla
oraz „salony masa˝u” sà jego siedzibami. Handlarze ludêmi, str´czyciele, sute-
nerzy i kuplerzy stanowià jego kadr´ zarzàdzajàcà. Natomiast ci´˝kie warunki
ekonomiczne, rozwiàz∏oÊç seksualna oraz oboj´tnoÊç spo∏eczna to czynniki
sprzyjajàce jego panowaniu i rozkwitowi.

W seksbiznesie cia∏o ludzkie sprowadzone zosta∏o do roli u˝ytecznego
przedmiotu. Seks nie ma tu nic wspólnego z mi∏oÊcià. Jest drogà do uprzedmio-
towienia i upodlenia jednostki ludzkiej, która staje si´ jedynie Êrodkiem 
wy∏adowania pop´du seksualnego. WartoÊç kobiety oceniana jest przez pryzmat
jej cia∏a. Cia∏o zaÊ ma wy∏àcznie funkcj´ u˝ytecznoÊciowo-finansowà. 
Jest narz´dziem, za pomocà którego prostytutka uzyskuje korzyÊç materialnà.

W tym miejscu nale˝y wyraênie zaznaczyç, ˝e przemys∏ seksualny okreÊlony
jest przez potrzeb´, którà zaspokaja klient, kupujàc konkretnà us∏ug´ cielesnà. 
To w∏aÊnie klienci stanowià najcenniejszy zasób, podstaw´ istnienia i g∏ówne
êród∏o dochodu seksbiznesu. Niewàtpliwie ogromnà odpowiedzialnoÊç za rozwój
prostytucji ponoszà m´˝czyêni. Dlatego te˝ w opracowaniu to im poÊwi´cono naj-
wi´cej uwagi. Pomini´to zjawisko m´skiej prostytucji, której klientel´ stanowià
kobiety, poniewa˝ proceder ten ma charakter incydentalny.

Wiemy bardzo du˝o o spo∏ecznych i psychologicznych aspektach sk∏aniajà-
cych kobiety do wyboru drogi „sprzedajnego seksu” i uczynienia z niej podstawy
swojej egzystencji, ale prawie nic o klientach korzystajàcych z ich us∏ug. Kim sà
kupujàcy cia∏a m∏odych kobiet? Co sk∏ania klientów do p∏acenia za przyjemnoÊç
seksualnà? Jakie jest zdanie m´˝czyzn na temat legalizacji prostytucji? Prób´
odpowiedzi na powy˝sze pytania podj´to w niniejszym artykule.

By móc w pe∏ni odpowiedzieç na postawione pytania, w okresie od 1 stycznia
do 28 lutego 2009 roku przeprowadzono na terenie Warszawy i Olsztyna anoni-
mowà ankiet´ sk∏adajàcà si´ z 19 pytaƒ o charakterze zamkni´tym i pó∏otwartym.



Razem 50 100%

W niektórych pytaniach celowo pomini´to odpowiedzi neutralne, aby wymusiç
na badanych przedstawienie ich sk∏onnoÊci przemawiajàcych za lub przeciw
poruszanemu zagadnieniu. Badaniem obj´to 200-osobowà grup´ losowo wybra-
nych m´˝czyzn.

Z otrzymanej analizy wynika, ˝e 50 ankietowanych korzysta∏o z us∏ug 
„pracownic seksbiznesu”. Zaskakujàce jest to, ˝e 50% m´˝czyzn, którzy nie
mieli kontaktu z prostytutkà, za g∏ówny powód takiego stanu rzeczy uzna∏o zbyt
wysokà cen´ us∏ugi seksualnej. Mo˝na zatem przyjàç, ˝e spadek cen us∏ug mo˝e
spowodowaç wzrost liczby klientów. Tylko 4% badanych brak kontaktu z osobà
prostytuujàcà si´ uzasadni∏o szacunkiem i mi∏oÊcià do swojej partnerki.
Szczegó∏owe dane przedstawia tabela 1.

Tabela 1. Przyczyny odmowy korzystania z us∏ug seksualnych (N=150, 
wg liczby wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Tabela 2. Struktura wiekowa respondentów (N=50, wg liczby wskazaƒ).
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Lp.
Dlaczego nie korzysta Pan z us∏ug

prostytutek
Liczba osób

Procent w stosunku
do ca∏oÊci

Lp. Wiek badanych Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

1
Kocham i szanuj´ swojà partnerk´, 
dlatego nie chc´ sprawiç jej zawodu

6 4

2
Boj´ si´ zara˝enia chorobami 
wenerycznymi i HIV

54 36

3 Brzydz´ si´ takich kobiet 15 10

4
Z powodu zbyt wysokich cen 
us∏ug seksualnych

75 50

5 Inne 0 0

Razem 150 100%

1

2

3

4

5

6

16 – 20 lat 2 4  

21 – 30 lat 5 10

31 – 40 lat 9 18  

41 – 50 lat 19 38  

51 – 60 lat 13 26 

61 i wi´cej 2 4 

èród∏o: badanie w∏asne.



Jak wskazujà dalsze wyniki badaƒ, klientami seksbiznesu sà najcz´Êciej m´˝-
czyêni w wieku 41-50 lat. Zasadniczo im wy˝szy wiek – tym cz´stsze wskazanie
korzystania z us∏ug prostytutek. Znaczàcy spadek zainteresowania tego typu
rozrywkami mo˝emy zauwa˝yç u m´˝czyzn w wieku 61 lat i wi´cej (tabela 2). 

Nale˝y dodaç, ˝e najm∏odszy z klientów mia∏ 18 lat, najstarszy zaÊ 65 lat.
Wskazuje to na znacznà rozpi´toÊç wiekowà m´˝czyzn, którzy decydujà si´ na
korzystanie z p∏atnych us∏ug seksualnych.

W badanej grupie najwi´cej jest m´˝czyzn stanu wolnego (68%), osoby
pozostajàce w zwiàzku ma∏˝eƒskim stanowià 20% ankietowanych. Liczba osób
pozostajàcych w konkubinacie wynosi 12%. Wykaz danych przedstawia tabela 3.

Tabela 3. Stan cywilny ankietowanych (N=50, wg liczby wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Obserwuje si´ tu bardzo interesujàcà tendencj´ – w grupie m´˝czyzn stanu
wolnego znajduje si´ wi´cej rozwiedzionych (38%) ni˝ kawalerów (26%) 
i wdowców (4%). Istotne znaczenie mo˝e mieç tutaj poczucie niech´ci do
zawierania nowych zwiàzków panujàce wÊród rozwodników, co ich zdaniem
mo˝e usprawiedliwiaç poszukiwanie niezobowiàzujàcych kontaktów z prosty-
tutkami. Teori´ t´ mo˝e potwierdzaç równie˝ fakt, ˝e m´˝czyêni rozwiedzeni
cz´Êciej korzystajà z us∏ug osób prostytuujàcych si´ ni˝ pozostali respondenci
(tabela 4).

1

2

3

4

5

Kawaler 13 26 

˚onaty 10 20  

Konkubent 6 12  

Rozwiedziony 19 38 

Wdowiec 2 4  
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Lp. Stan cywilny badanych Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

Razem 50 100%



1 Por. Podstawowe informacje o rozwoju demograficznym Polski do 2008 roku. Notatka infor-
macyjna G∏ównego Urz´du Statystycznego, Warszawa 2009.

Tabela 4. Stan cywilny badanych, a cz´stotliwoÊç korzystania z us∏ug 
seksualnych (N=50, wg liczby wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Analiza wyników badaƒ dotyczàcych stanu cywilnego dostarcza jeszcze 
jednego wa˝nego spostrze˝enia. Wi´kszoÊç ankietowanych nawiàza∏o po raz
pierwszy kontakt z prostytutkà w trakcie zwiàzku ma∏˝eƒskiego. Wobec powy˝-
szego mo˝na przypuszczaç, ˝e kontakty te mia∏y negatywny wp∏yw na relacj´ 
z partnerkà i prowadzi∏y do rozpadu ma∏˝eƒstwa. Twierdzenie to zdaje si´
potwierdzaç statystyka rozwodów w Polsce. Zdrada jest na drugim miejscu
wÊród najcz´Êciej podawanych przyczyn rozpadu zwiàzków ma∏˝eƒskich 
i wynosi oko∏o  wszystkich rozwodów.1

Z dalszych danych wynika, ˝e klienci „pracownic seksbiznesu” najcz´Êciej
majà jedno (36%) lub dwoje dzieci (32%). Potomstwa nie posiada 22% respon-
dentów. Tylko 10% badanych posiada troje lub wi´cej dzieci (tabela 5).
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Mniej wi´cej
raz w tygodniu

Kilka razy 
w tygodniu

Mniej wi´cej
raz w miesiàcu

Kilka razy 
w miesiàcu

Mniej wi´cej
raz w roku

Kilka razy 
w roku

Rzadziej ni˝
raz w roku

Cz´stotliwoÊç
korzystania 

z us∏ug 
seksualnych Kawaler ˚onaty Konkubent Rozwiedziony Wdowiec L %

0 0 0 0 0 0 0  

0 0 0 0 0 0 0

1 0 1 1 0 3 6

1 0 0 1 0 2 4

4 2 1 5 0 12 24

6 6 4 11 1 28 56

1 2 0 1 1 5 10

50 100%

Stan cywilny badanych Ogó∏em Ogó∏em



Tabela 5. Dzieci badanych m´˝czyzn (N=50, wg liczby wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Interesujàcym faktem jest to, ˝e wy∏àcznie ojcowie posiadajàcy jedno dziecko
zadeklarowali kontakty z prostytutkami kilka razy w miesiàcu, bezdzietni 
natomiast raz w roku bàdê rzadziej.

Dane dotyczàce wykszta∏cenia m´˝czyzn kupujàcych us∏ugi seksualne
przedstawia tabela 6.

Tabela 6. Poziom wykszta∏cenia badanych m´˝czyzn (N=50, wg liczby
wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

WÊród ankietowanych najliczniejszà grup´ stanowià osoby z wykszta∏ceniem
zawodowym (42%) i Êrednim (26%). Wykszta∏ceniem wy˝szym legitymowa∏o 
si´ 14% m´˝czyzn. Respondenci z wykszta∏ceniem niepe∏nym podstawowym,
podstawowym i niepe∏nym wy˝szym nie bra∏y udzia∏u w badaniu.

1

2

3

4

5

6

7

8

Niepe∏ne podstawowe 0 0 

Podstawowe 0 0  

Zawodowe 21 42  

Âradnie (liceum, technikum) 13 26 

Pomaturalne/Policealne 5 10

Niepe∏ne wy˝sze 0 0  

Licencjat 4 8 

Wy˝sze 7 14  
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1

2

3

4

1 dziecko 18 36 

2 dzieci 16 32  

3 i wi´cej dzieci 5 10  

Bezdzietny 11 22 

Lp. Liczba posiadanych dzieci Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

Razem 50 100%

Lp. Wykszta∏cenie badanych Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

Razem 50 100%



Nast´pnà cechà charakteryzujàcà klientów seksbiznesu, która zosta∏a zbadana
za pomocà analizowanej ankiety, by∏ rodzaj wykonywanego zawodu. Celem
tego pytania by∏o znalezienie kolejnego czynnika charakteryzujàcego profil
m´˝czyzny nabywajàcego us∏ugi seksualne, jak równie˝ sprawdzenie, w jaki
sposób zdobywa Êrodki finansowe na tego typu rozrywki.

Na podstawie udzielonych odpowiedzi, mo˝na stwierdziç, i˝ klienci prosty-
tutek sà z zawodu przewa˝nie robotnikami (40%), wÊród których znaleêli si´
przede wszystkim pracownicy budowlani i drogowi. Kolejnà znaczàcà grup´
reprezentujà rzemieÊlnicy (22%), do których zaliczono m.in. fryzjera, fotografa,
zegarmistrza i cukiernika. 4% próby stanowià rolnicy, a 12% osoby pracujàce
umys∏owo. Siedmiu m´˝czyzn wykonuje zawód nie nale˝àcy do ˝adnego ze
wskazanych wy˝ej rodzajów: 3 – kierowcy, 2 – ekspedienta i 1 – marynarza. 
8% respondentów nie posiada ˝adnego zawodu (tabela 7).

Tabela 7. Zawód ankietowanych (N=50, wg liczby wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Dominujàcà grupà wÊród ankietowanych sà m´˝czyêni majàcy sta∏e zatrud-
nienie (48%) lub utrzymujàcy si´ z prac dorywczych (28%). Liczba osób 
bezrobotnych wynosi 12%. SzeÊciu m´˝czyzn nie nawiàza∏o stosunku pracy 
ze wzgl´du na wiek (emeryt) i dalszà nauk´ (uczniowie i studenci). Dane 
te potwierdza tabela 8.

A. Nowotka250

Razem 50 100%

Lp. Zawód badanych Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

1

2

3

4

5

6

Robotnik 20 40  

Rolnik 2 4

RzemieÊlnik 11 22  

Pracownik umys∏owy 6 12  

Inny 7 14 

Bez zawodu 4 8



2 Por. P. Kudzia, G. Pawelczyk, Seks City, Wprost 2002, nr 31, s. 20; K. Janicki, Wszystko na
sprzeda˝, Detektyw – dodatek specjalny 1997, nr 2, s. 59, a tak˝e A. Fandrzejewska, 
J. Krajewski, J. Machowiak, J. Szmidt, A. Szymborska, Mi∏oÊç w hurcie i detalu, Businessman
Magazine 1996, nr 5, s. 22.

Tabela 8. Struktura zatrudnienia badanych m´˝czyzn (N=50, wg liczby
wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

W tym miejscu nale˝y zaznaczyç, ˝e wi´kszoÊç badanych (64%) postrzega
swojà sytuacj´ materialnà jako bardzo dobrà, 26% ankietowanych uznaje jà za
dobrà. Tylko 10% m´˝czyzn ocenia jà negatywnie.

Z ca∏à pewnoÊcià zatrudnienie i wysokoÊç wynagrodzenia ma wp∏yw 
na wi´ksze zainteresowanie us∏ugami seksualnymi. M´˝czyzna o sta∏ych docho-
dach ma wi´ksze szanse na kontakt z osobà prostytuujàcà si´ ni˝ bezrobotny.
Ponadto sytuacja materialna odgrywa ogromne znaczenie przy wyborze prosty-
tutki i miejsca Êwiadczenia p∏atnego seksu.

Nale˝y pami´taç, ˝e ceny us∏ug seksualnych bywajà bardzo zró˝nicowane.
Ârednio wycenione sà od 50 z∏otych za seks oralny do 150 z∏otych za pe∏ny sto-
sunek. W luksusowych agencjach towarzyskich klient musi zap∏aciç za us∏ug´
200-300 z∏otych. Najdro˝szà ofertà jest stosunek seksualny w domu klienta,
zwany w slangu „nocà”. Mogà sobie na niego pozwoliç tylko zamo˝ni m´˝czyêni,
gdy˝ koszt wizyty waha si´ od 300 do 1000 z∏otych.2

Powy˝sze obserwacje potwierdzajà rezultaty badaƒ, z których wynika, 
˝e zdecydowana wi´kszoÊç m´˝czyzn – 62% (w tym pi´ciu bezrobotnych)
korzysta∏o z us∏ug najtaƒszych prostytutek tzw. tirówek. 22% respondentów
by∏o klientami agencji towarzyskich. Co dziesiàty ankietowany przyzna∏ si´ 
do kontaktu z prostytutkà ulicznà. Tylko trzech m´˝czyzn goÊci∏o prostytutk´
we w∏asnym domu. Rozk∏ad odpowiedzi prezentuje tabela 9.
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Lp. Zatrudnienie badanych Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

1

2

3

4

5

Sta∏e zatrudnienie 24 48  

Praca dorywcza 14 28

Uczeƒ / Student 4 8

Bezrobotny 6 12 

Rencista / Emeryt 2 4

Razem 50 100%



Tabela 9. Wybór prostytutek (N=50, wg liczby wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Z deklaracji badanych wynika,  ˝e wi´kszoÊç z nich (56%) nabywa us∏ugi
seksualne kilka razy w roku. 24% ankietowanych okreÊla swój kontakt z osobà
prostytuujàcà si´ jako nieco rzadszy, a wi´c nast´pujàcy mniej wi´cej raz 
w roku. Przynajmniej raz w miesiàcu za us∏ugi seksualne p∏aci 6% badanych.
Jednostkowo wystàpi∏y przypadki korzystania z tego typu us∏ug kilka razy 
w miesiàcu (4%). Respondentów, którzy mieli kontakt sporadyczny z prostytut-
kami, czyli rzadszy ni˝ raz w roku, by∏o 10%. Warto odnotowaç, ˝e ˝aden badany
nie korzysta∏ z ofert przemys∏u seksualnego cz´Êciej ni˝ kilka razy w miesiàcu
(tabela 10).

Tabela 10. Cz´stotliwoÊç korzystania z us∏ug seksualnych. (N=50, wg liczby
wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Z analizy zebranego materia∏u wynika ponadto, ˝e wi´kszoÊç klientów (36%)
ma za sobà od 6 do 10 kontaktów seksualnych z prostytutkà, a co piàty od 11 
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Lp.
Z czyich us∏ug seksualnych 
korzysta Pan najcz´Êciej?

Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

1 „Tirówek” 31 62

2 „Prostytutek ulicznych” 5 10

3 Agencji towarzyskich 11 22

4
Prostytutek Êwiadczàcych us∏ugi 
w miejscu zamieszkania klienta

3 6

Razem 50 100%

Lp.
Jak cz´sto korzysta Pan z us∏ug

seksualnych prostytutek?
Liczba osób

Procent w stosunku 
do ca∏oÊci

1 Mniej wi´cej raz w tygodniu 0 0

2 Kilka razy w tygodniu 0 0

3 Mniej wi´cej raz w miesiàcu 3 6

4 Kilka razy w miesiàcu 2 4

5 Mniej wi´cej raz w roku 12 24

6 Kilka razy w roku 28 56

7 Rzadziej ni˝ raz w roku 5 10

Razem 50 100%



do 30. 10% m´˝czyzn przyzna∏o si´ do skorzystania z ponad 50 p∏atnych us∏ug
seksualnych. Tylko szeÊciu ankietowanych mia∏o jednorazowe spotkanie z osobà
prostytuujàcà si´. Dok∏adne dane przedstawia tabela 11.

Tabela 11. Liczba kontaktów seksualnych badanych m´˝czyzn z prostytut-
kami (N=50, wg liczby wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Na podstawie powy˝szych danych mo˝na stwierdziç, ˝e sk∏onnoÊç 
m´˝czyzn do kupowania us∏ug seksualnych jest wysoka. Niewàtpliwe 
jest równie˝ to, ˝e prostytutki odgrywajà ogromnà rol´ w ˝yciu seksualnym
ankietowanych.

WÊród najcz´Êciej wymienianych przyczyn sk∏aniajàcych klientów 
do korzystania z p∏atnych us∏ug seksualnych pojawiajà si´ odpowiedzi: „ch´ç
doznania nowych doÊwiadczeƒ seksualnych” (46%) lub „brak partnerki 
˝yciowej” (22%). Blisko 16% ankietowanych usprawiedliwia swoje kontakty
z prostytutkami nieudanym po˝yciem seksualnym ze sta∏à partnerkà oraz
zwi´kszonym pop´dem p∏ciowym (10%). Trzech badanych skorzysta∏o 
z p∏atnej us∏ugi erotycznej w celu odbycia inicjacji seksualnej. Zestawienie
powy˝szych wyników przedstawia tabela 12.
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Lp.
Jak cz´sto korzysta∏ Pan z us∏ug

seksualnych prostytutek?
Liczba osób

Procent w stosunku 
do ca∏oÊci

1 Raz 6 12

2 2 - 5 razy 4 8

3 6 - 10 razy 18 36

4 11 - 30 razy 10 20

5 31 - 50 razy 7 14

6 51 - 80 razy 3 6

7 80 - 100 razy 2 4

8 Powy˝ej 100 razy 0 0

Razem 50 100%
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Tabela 12. Przyczyny korzystania z us∏ug seksualnych (N=50, wg liczby
wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Jak wynika z powy˝szych danych odpr´˝enie i urozmaicenie seksualne 
stanowi podstawowà funkcj´ prostytucji. Klienci seksbiznesu za okreÊlonà kwot´
pieni´dzy zapewniajà sobie roz∏adowanie pop´du seksualnego.

Nale˝y zgodziç si´ ze stanowiskiem Kazimierza Imieliƒskiego, prekursora
polskiej seksuologii, ˝e m´˝czyêni oczekujà od prostytutki: „ró˝nych odmian
pog∏´biania wiedzy seksualnej: jedni chcà si´ nauczyç podstawowych technik
seksualnych, inni pragnà rozbudowywaç sposoby, które mogà uczyniç seks 
bardziej ekscytujàcym, jeszcze inni nabyç doÊwiadczeƒ, które sprawià, ˝e ich
reakcje b´dà swobodniejsze i atrakcyjniejsze, niektórzy poszukujà okazji do
praktykowania sk∏onnoÊci, które sà zakazane i obj´te spo∏ecznym tabu, niektórzy
zaÊ oczekujà odpr´˝enia psychicznego, które czasem pojawia si´ w nast´pstwie
intensywnych doÊwiadczeƒ seksualnych. Wszyscy poszukujàcy przygód chcà,
aby prostytutka przejawia∏a entuzjazm i mia∏a ch´ç do kontaktów seksualnych
oraz pokazywa∏a im sposoby seksualnego zaspokojenia”.3

S∏owa te odnajdujà potwierdzenie w odpowiedziach ankietowanych, 
z których wynika, ˝e wi´kszoÊç badanych od prostytutek oczekuje przede
wszystkim dobrej „techniki seksualnej” (40%), uleg∏oÊci (24%) i fizycznej
atrakcyjnoÊci (18%). Tylko nieliczni zwracajà uwag´ na takie szczegó∏y jak:
kolor w∏osów (2%), prowadzonà rozmow´ (4%), seksowne ubranie (6%) 
czy wielkoÊç biustu (6%) - tabela 13.

3 K. Imieliƒski, Manowce seksu – prostytucja, ¸ódê 1990, s. 155.

Lp.
Co sk∏oni∏o Pana do korzystania
z us∏ug seksualnych prostytutek?

Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

1 Brak partnerki ˝yciowej 11 22

2
Ch´ç doznania nowych 
doÊwiadczeƒ seksualnych

23 46

4 Zwi´kszony pop´d p∏ciowy 5 10

5 Inne 3 6

3
Nieudane po˝ycie seksualne 
z partnerkà ˝yciowà

8 16

Razem 50 100%
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Tabela 13. Preferencje klientów przy wyborze prostytutki (N=50, wg liczby
wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Co sk∏oni∏oby ankietowanych do zrezygnowania z zakupu us∏ug seksual-
nych? Prawie 38% m´˝czyzn deklaruje, ˝e poprawa po˝ycia seksualnego 
z partnerkami ˝yciowymi. Dla 32% badanych argumentem przeciwko nabywa-
niu tego typu us∏ug by∏aby wiedza, ˝e sà one zabronione przez prawo. 
12% respondentów zrezygnowa∏oby z kontaktu z prostytutkami po zapoznaniu
w∏aÊciwej partnerki. Pi´ciu m´˝czyzn zniech´ci∏by wzrost cen us∏ug. Tylko 
8% ankietowanych uwa˝a, ˝e nikt i nic nie jest w stanie powstrzymaç ich przed
kupnem us∏ug seksualnych. Wykaz danych przedstawia tabela 14.

Tabela 14. Przyczyny rezygnacji z us∏ug seksualnych (N=50, wg liczby
wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Lp.
Czym kieruje si´ Pan 

przy wyborze prostytutki?
Liczba osób

Procent w stosunku 
do ca∏oÊci

1 Dobrà „technikà seksualnà” 20 40

2 Uleg∏oÊcià osoby prostytuujàcej si´ 12 24

3 Fizycznà atrakcyjnoÊcià 9 18

4 Seksownym ubraniem 3 6

5 Kolorem w∏osów 1 2

6 Prowadzonà rozmowà 2 4

7 Inne 3 6

Razem 50 100%

Lp.
Co sk∏oni∏oby Pana do rezygnacji
z nabywania us∏ug seksualnych?

Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

5 Inne 0 0

6
Nic i nikt nie jest w stanie powstrzymaç
mnie od kupowania us∏ug seksualnych

4 8

1
Poprawa po˝ycia seksualnego 
z partnerkà ˝yciowà

19 38

3 Wzrost cen us∏ug seksualnych 5 10

4 Poznanie w∏aÊciwej partnerki ˝yciowej 6 12

2
Prawny zakaz Êwiadczenia i naby-
wania us∏ug seksualnych

16 32

Razem 50 100%



Ostatnie trzy pytania ankiety dotyczàce oceny dost´pnoÊci us∏ug seksualnych
i legalizacji prostytucji skierowano do wszystkich m´˝czyzn bioràcych udzia∏ 
w badaniu. Z uzyskanych informacji wynika, ˝e dla 66% respondentów dost´p
do us∏ug seksualnych w Polsce jest „zbyt ∏atwy”. 29% badanych okreÊla go jako:
„ani ∏atwy - ani trudny”. Zaledwie szeÊciu ankietowanych twierdzi, ˝e dost´p 
do osób prostytuujàcych si´ jest „zbyt trudny” (tabela 15). Co ciekawe, poglàd
ten g∏oszà wy∏àcznie m´˝czyêni deklarujàcy brak kontaktów z prostytutkami. 

Tabela 15. Dost´pnoÊç us∏ug seksualnych w Polsce (N=200, wg liczby wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.

Zarówno badani korzystajàcy z p∏atnego seksu, jak i ci, którzy nie majà nic
wspólnego z tego typu rozrywkami, w jednakowym stopniu uznajà, ˝e us∏ugi
seksualne powinny byç dost´pne wy∏àcznie w ÊciÊle okreÊlonych miejscach. 
6% respondentów opowiada si´ za dost´pnoÊcià p∏atnego seksu w ka˝dym miej-
scu publicznym. Zdecydowana wi´kszoÊç m´˝czyzn (82%) opowiedzia∏a si´ za
legalizacjà prostytucji, tylko 15% ankietowanych by∏o przeciwnych takim roz-
wiàzaniom prawnym. 6 respondentów nie mia∏o zdania na ten temat (tabela 16).

Tabela 16. Legalizacja prostytucji (N=200, wg liczby wskazaƒ).

èród∏o: badanie w∏asne.
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Lp.
Czy w Polsce, Pana zdaniem,
dost´p do osób Êwiadczàcych

us∏ugi seksualne jest:
Liczba osób

Procent w stosunku 
do ca∏oÊci

1 Ani ∏atwy, ani trudny 58 29

2 Zbyt ∏atwy 132 66

3 Zbyt trudny 6 4

4 Trudno powiedzieç 4 2

Razem 200 100%

Lp.
Czy w Polsce, Pana zdaniem, 

prostytucja powinna byç 
zalegalizowana?

Liczba osób
Procent w stosunku 

do ca∏oÊci

1 Tak 164 82

2 Nie 30 15

3 Trudno powiedzieç 4 2

Razem 200 100%
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Warto podkreÊliç, ˝e wszyscy ankietowani deklarujàcy kontakty z osobami
Êwiadczàcymi us∏ugi seksualne jednog∏oÊnie opowiedzieli si´ za legalizacjà 
prostytucji. WÊród argumentów przemawiajàcych za legalizacjà p∏atnego seksu
m´˝czyêni podnosili, ˝e takie rozwiàzanie prawne przynios∏oby znaczne korzyÊci
spo∏eczne. Po pierwsze, umo˝liwi∏oby wnikliwà kontrol´ stanu zdrowia prosty-
tutek, co zminimalizowa∏oby niebezpieczeƒstwo rozpowszechniania si´ chorób
wenerycznych. Po drugie, legalizacja u∏atwi∏aby prac´ organom Êcigania i da∏a
mo˝liwoÊç zwalczania przest´pczoÊci zwiàzanej z prostytucjà. Po trzecie, opo-
datkowanie seksbiznesu poprawi∏oby sytuacj´ ekonomicznà paƒstwa 
i pozwoli∏oby zwalczyç kryzys gospodarczy. Zwolennicy zakazu uprawiania
prostytucji najcz´Êciej stwierdzali, ˝e legalizacja doprowadzi do zwi´kszenia
demoralizacji i rozluênienia wi´zi spo∏ecznych.

Celem niniejszego opracowania by∏o stworzenie dok∏adnego socjoekono-
micznego profilu klienta p∏atnych us∏ug seksualnych i poznanie zdania m´˝czyzn
na temat legalizacji prostytucji. W wyniku analizy, opartej na przeprowadzonych
badaniach, mo˝na stwierdziç, ˝e:

1) Klientami „pracownic seksbiznesu” sà najcz´Êciej dobrze sytuowani,
rozwiedzeni m´˝czyêni w wieku 41–50 lat, posiadajàcy zawodowe lub
Êrednie wykszta∏cenie.

2) Ch´ç doznania nowych doÊwiadczeƒ seksualnych stanowi g∏ównà przy-
czyn´ korzystania z ofert przemys∏u seksualnego.

3) Osobisty kontakt z osobami Êwiadczàcymi us∏ugi seksualne wp∏ywa 
na z∏agodzenie stanowiska dotyczàcego zdelegalizowania prostytucji.

4) Zarówno m´˝czyêni majàcy za sobà kontakty z osobami prostytuujàcymi
si´, jak i ci, którzy si´ z nimi nie zetkn´li, w jednakowym stopniu uznajà,
˝e us∏ugi seksualne w Polsce sà zbyt ∏atwo dost´pne.

5) Ankietowani, którzy opowiedzieli si´ za legalizacjà prostytucji, 
w wi´kszoÊci uwa˝ajà jednak, ˝e us∏ugi seksualne powinny byç dost´pne
tylko w ÊciÊle wyznaczonych miejscach.

Uzyskane dane liczbowe potwierdzajà, ˝e prostytucja nie jest zjawiskiem
abstrakcyjnym, lecz gorzkà prawdà o ludzkim ˝yciu, gdzie g∏ównà rol´ odgrywa
zarówno prostytutka jak i m´˝czyzna kupujàcy jej seksualne us∏ugi. Choç
powy˝sza praca nie obejmuje wszystkich konsekwencji, które pojawiajà si´
wraz z kupnem cia∏a kobiety, ukazuje jednak szerokà gam´ wià˝àcych si´ z tym
zagadnieniem problemów. Przytoczone wyniki badaƒ uÊwiadamiajà równie˝, 
˝e prostytucja stanowi wa˝nà kwesti´ spo∏ecznà i problem kryminologiczny.
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Agnieszka Okiƒska

PRZEST¢PSTWA DOKONYWANE W RAMACH 
PROWADZONEJ DZIA¸ALNOÂCI GOSPODARCZEJ 

Z WYKORZYSTANIEM FAKTUR VAT

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie zarysu problemu
oszustw podatkowych dokonywanych przez przedsi´biorców w ramach prowa-
dzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej z wykorzystaniem faktur VAT. Ze wzgl´du 
na rozleg∏oÊç tematu i wielkoÊç zjawiska do nakreÊlenia problemu u˝yto dwóch
najcz´Êciej wyst´pujàcych typów przest´pstw – „znikajàcego podatnika” 
i „oszustw karuzelowych”.

Podatek od wartoÊci dodanej, potocznie zwany VAT, stanowi w naszym kraju
g∏ówne êród∏o dochodów paƒstwa. Wed∏ug danych opublikowanych przez
Ministerstwo Finansów stanowi on a˝ ponad 48% dochodów podatkowych 
i ponad 45% dochodów bud˝etu1. Ka˝dy, kto choç raz próbowa∏ przeczytaç
ustaw´ dotyczàcà tej materii, wie, ˝e to nie lada wyzwanie. NiejasnoÊç i zawi-
∏oÊç przepisów jest przyczynà wielu b∏´dów pope∏nianych przez podatników, 
ale i wielu nadu˝yç stosowanych w celu dokonania oszustwa podatkowego.

Termin oszustwo podatkowe nie zosta∏ do dziÊ jednoznacznie zdefiniowany.
Mo˝emy jednak wskazaç najcz´stsze zachowania, które zosta∏y zidentyfikowane
w paƒstwach cz∏onkowskich UE pod has∏em oszustwo podatkowe:

- zani˝anie lub nieujawnianie obrotów na skutek fa∏szowania lub ukrywania
faktur,

- wy∏udzanie naliczonego VAT,
- kradzie˝ numeru identyfikacji podatkowej, a tak˝e rejestracja firm 

pozornych,
- oszustwa zwiàzane z dostawami zwolnionymi z opodatkowanie,
- oszustwa karuzelowe.2

1 Dane zamieszczone na stronach Ministerstwa Finansów.
2 Oszustwa w zakresie podatku od wartoÊci dodanej w transakcjach wewnàtrzwspólnotowych,

Biuro Wymiany Informacji o VAT, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004, s. 2.
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ZNIKAJÑCY PODATNIK

Znikajàcy podatnik – podmiot b´dàcy p∏atnikiem VAT, który z zamiarem
dokonania nadu˝ycia, nabywa lub rzekomo nabywa towary lub us∏ugi, nie 
p∏acàc nale˝nego podatku VAT, a nast´pnie dostarcza te towary lub us∏ugi,
pobierajàc VAT, którego nie zwraca krajowemu organowi podatkowemu.
Klienci znikajàcego podatnika mogà byç podmiotami dzia∏ajàcymi w dobrej
wierze lub mogà uczestniczyç w oszustwie. Mogà oni ˝àdaç od organu podatko-
wego zwrotu podatku VAT, który zap∏acili znikajàcemu podatnikowi. Te same
towary stale krà˝à mi´dzy paƒstwami cz∏onkowskimi. Takie nadu˝ycia bywajà
zaplanowane w bardzo wyrafinowany sposób - znikajàcy podatnicy mogà znaj-
dowaç si´ w kilku paƒstwach cz∏onkowskich i dzia∏aç na szkod´ finansowych
interesów wszystkich paƒstw cz∏onkowskich, których dotyczy nadu˝ycie.3

Osoba dokonujàca rejestracji niekoniecznie musi si´ pos∏ugiwaç fa∏szywymi
danymi. Najcz´Êciej nie prowadzi dzia∏alnoÊci - jest figurantem. Nie posiada ona
wiedzy na temat celu dzia∏alnoÊci, planowanej produkcji, kontrahentów. Nie zna
te˝ osoby, która faktycznie prowadzi w jej imieniu dzia∏alnoÊç gospodarczà.
Figurant to osoba znajdujàca si´ w ci´˝kiej sytuacji materialnej, która 
za wyÊwiadczenie przys∏ugi otrzymuje gratyfikacj´ finansowà, najcz´Êciej 
kilkusetz∏otowà. Najcz´Êciej sà to osoby, które w przesz∏oÊci mia∏y ju˝ problemy 
z prawem, tzw. z marginesu spo∏ecznego, alkoholicy, narkomani. Bardzo cz´sto 
sà to tak˝e bezrobotni, cudzoziemcy, a tak˝e osoby upoÊledzone umys∏owo.

Aby uÊpiç czujnoÊç organów podatkowych, podmioty te dokonujà w trakcie
roku drobnych transakcji, wykazujàc minimalny zysk lub zerowy dochód.
Sk∏adane deklaracje w trakcie weryfikacji dokonywanych przez pracowników
US wydajà si´ byç wyjàtkowo rzetelne, brak w nich b∏´dów matematycznych.
Kontakt z podatnikiem jest wzorowy. Zg∏asza si´ on na ka˝de wezwanie organu
podatkowego, przedstawiajàc do kontroli dokumenty ksi´gowe, które specjalnie
na potrzeby ksi´gowe zosta∏y sfa∏szowane. W deklaracjach VAT deklaruje on
niewielkie kwoty do przeniesienia lub do zap∏aty.4 Podmiot gospodarczy posia-
da wiele rachunków bankowych, cz´sto je zmienia.

1) Wewnàtrzwspólnotowe nabycie towarów – brak deklaracji VAT.

A – znikajàcy podatnik znajdujàcy si´ w Polsce.
B - legalnie dzia∏ajàca firma znajdujàca si´ we Francji.

3 Konkluzje Rady ds. Gospodarczych i Finansowych z dnia 5 czerwca 2007 r.,  s. 3.                    
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2008:020:0001:0026:PL:PDF

4 Oszustwa w zakresie podatku od wartoÊci dodanej w transakcjach wewnàtrzwspólnotowych,
Biuro Wymiany Informacji o VAT, Ministerstwo Finansów, Warszawa 2004, s. 4.
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Firmy A i B dokonujà mi´dzy sobà transakcji sprzeda˝y telefonów komórko-
wych za cen´ Y. Firma A nabywa telefony od firmy B, przy czym nie sk∏ada
deklaracji i w konsekwencji nie dope∏nia cià˝àcego na niej obowiàzku podat-
kowego. P∏atnoÊç za telefony dokonana zostaje gotówkà. Transportu i odbioru
towaru dokonuje osobiÊcie firma A. Firma B sk∏ada deklaracj´ VAT i w infor-
macji podsumowujàcej wskazuje fakt wewnàtrzwspólnotowego nabycia
towaru, dzi´ki czemu mo˝e si´ zwróciç do swojego macierzystego US 
o zwrot podatku VAT, który w swoim kraju powinna zap∏aciç firma A.
W tym czasie firma A w swoim macierzystym kraju dokonuje sprzeda˝y
nabytych telefonów komórkowych na rzecz legalnie dzia∏ajàcej firmy C 
po cenie ni˝szej ni˝ rzeczy tego samego gatunku dost´pne w kraju. Z tego
powodu ze zbytem nie ma ona problemu. Po kilku miesiàcach informacja 
o transakcji zostanie przekazana do US w∏aÊciwego dla firmy A, ale wtedy firma
ta ju˝ nie istnieje. Zyskiem firmy A jest kwota nie zap∏aconego podatku VAT.

2) Wariacja schematu podstawowego wewnàtrzwspólnotowego nabycia towarów
– brak deklaracji VAT

A – znikajàcy podatnik znajdujàcy si´ w Polsce.
B - legalnie dzia∏ajàca firma znajdujàca si´ we Francji.
C – legalnie dzia∏ajàca firma lub znikajàcy podatnik znajduje si´ w Polsce.

Firmy A i B dokonujà mi´dzy sobà transakcji sprzeda˝y telefonów komórko-
wych za cen´ Y. W rzeczywistoÊci towar nabywany jest dla firmy C, która
wspó∏pracuje z firmà A. Na fakturze dokumentujàcej sprzeda˝ figuruje tylko
firma A i to ona nie sk∏ada deklaracji, a w konsekwencji nie dope∏nia cià˝àcego
na niej obowiàzku podatkowego. P∏atnoÊç za telefony dokonana zostaje
gotówkà. Firma B sk∏ada deklaracj´ VAT i w informacji podsumowujàcej
wskazuje fakt wewnàtrzwspólnotowego nabycia towaru, dzi´ki czemu mo˝e
si´ zwróciç do swojego macierzystego US o zwrot podatku VAT, który 
w swoim kraju powinna zap∏aciç firma A. Po kilku miesiàcach informacja 
o transakcji zostanie przekazana do US w∏aÊciwego dla firmy A, ale wtedy
firma ta ju˝ nie istnieje.

3) Pozorna wewnàtrzwspólnotowa dostawa towarów

A – znikajàcy podatnik znajdujàcy si´ w Polsce.
B - legalnie dzia∏ajàca firma znajdujàca si´ we Francji.

Na terytorium Polski firma A dokonuje zakupu telefonów komórkowych 
za kwot´ Y + 22% VAT. Firma A to mo˝e byç zarówno firma dzia∏ajàca
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legalnie, jak i „znikajàcy podatnik”. Z tytu∏u dokonanej transakcji firma A
deklaruje naliczony podatek VAT, a nast´pnie pozoruje wewnàtrzwspólnoto-
wà dostaw´ towarów za kwot´ Z, dla firmy B znajdujàcej si´ na terenie
Francji. Firma B mo˝e stale wspó∏pracowaç z firmà A lub te˝ mo˝e nie byç
Êwiadoma faktu, ˝e jej nr identyfikacji podatkowej zosta∏ u˝yty w celu sfin-
gowania wewnàtrzwspólnotowej dostawy towarów. Zanim informacja 
o transakcji zostanie przekazana do urz´du skarbowego we Francji, firma A,
b´dàca znikajàcym podatnikiem, mo˝e zniknàç i zatrzeç Êlady swojej dzia∏al-
noÊci. W Polsce odnotowano przypadki, kiedy legalnie dzia∏ajàca firma po
sfingowanym wewnàtrzwspólnotowym nabyciu towarów obcià˝a∏a niczego
nieÊwiadomà firm´ z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego UE tym, ˝e plan
uszczuplenia wyszed∏ od w∏aÊciciela zagranicznej firmy. CzynnoÊci spraw-
dzajàce i wyjaÊniajàce trwa∏y kilka miesi´cy. W tym czasie firma dokonujàca
uszczuplenia zaciera∏a Êlady i zamyka∏a dzia∏alnoÊç.

Poszczególne przyk∏ady przest´pstw mo˝na mno˝yç. Mogà przybieraç one
ró˝ne formy i konfiguracje, w przest´pstwie mo˝e braç kilka lub kilkanaÊcie
podmiotów gospodarczych, przy czym nie ka˝dy z nich mo˝e byç Êwiadomy
tego, w co zosta∏ zamieszany. 

„OSZUSTWA KARUZELOWE”

Uchylanie si´ od p∏acenia podatku od towarów i us∏ug (VAT) oraz nadu˝ycia
podatkowe zak∏ócajà uczciwà konkurencj´ na jednolitym rynku i ograniczajà
dochody podatkowe paƒstw cz∏onkowskich. Od 1993 r. w handlu wewnàtrzw-
spólnotowym dostawy towarów sà zwolnione z podatku VAT. Nale˝ny VAT
jest p∏atny w paƒstwie cz∏onkowskim przeznaczenia. Takie regulacje mogà 
prowadziç do uchylania si´ od p∏acenia VAT w kraju dostawcy lub w kraju prze-
znaczenia. Wyst´pujà trzy g∏ówne rodzaje uchylania si´:

a) deklarowanie dostaw wewnàtrzwspólnotowych, podczas gdy towary
pozostajà na sprzeda˝ na rynku krajowym bez op∏acenia VAT;

b) niezap∏acenie VAT po dostarczeniu towarów do paƒstwa przeznaczenia;
c) oszustwa z udzia∏em znikajàcego podatnika5. 

Nadu˝ycia sà cz´sto zaplanowane w wyrafinowany sposób - obejmujà kilka
paƒstw cz∏onkowskich, a uczestniczy w nich wiele firm. Na przyk∏ad w marcu

5 Sprawozdanie specjalne Trybuna∏u Obrachunkowego Nr 8/2007 dotyczàce wspó∏pracy 
administracyjnej w dziedzinie podatku od towarów i us∏ug wraz z odpowiedziami Komisji
(2008/C 20/01), s. 3.
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2007 r.6 Eurojust zg∏osi∏ przypadek mi´dzynarodowego oszustwa karuzelowego
zwiàzanego z VAT. Nadu˝ycie oszacowano na 2,1 mld euro, a obejmowa∏o ono
swym zasi´giem 18 paƒstw cz∏onkowskich. Wed∏ug brytyjskiego urz´du podat-
kowego i celnego7 w samym Zjednoczonym Królestwie straty w wysokoÊci
3–4,5 mld euro poniesione w roku podatkowym 2005/2006 mo˝na przypisaç tak
zwanym wewnàtrzwspólnotowym oszustwom VAT z udzia∏em znikajàcych
podatników8.

Problem „oszustw karuzelowych” to obecnie najwi´ksze wyzwanie dla orga-
nów podatkowych poszczególnych paƒstw cz∏onkowskich. W celu ujednolicenia
dzia∏ania wszystkich paƒstw cz∏onkowskich w tej kwestii sprawà zajà∏ si´ Sta∏y
Komitet ds. Wspó∏pracy Administracyjnej (SCAC).

W praktyce organów skarbowych brak jest definicji „oszustwa karuzelowego”.
Na potrzeby niniejszego opracowania mo˝emy przyjàç, ˝e „oszustwem karuze-
lowym” jest ciàg przest´pstw skarbowych, wskutek których dochodzi do znacz-
nego lub du˝ego uszczuplenia dochodów Skarbu Paƒstwa z tytu∏u nale˝nego 
a nie wp∏aconego podatku VAT, polegajàcy na wdro˝eniu kilku mechanizmów
przest´pstw podatkowych jednoczeÊnie – tj. „znikajàcego podatnika”; zani˝eniu
lub nieujawnieniu przeprowadzonej transakcji oraz fa∏szerstwo dokumentów
publicznych, w celu stworzenia iluzji obiegu towaru pomi´dzy paƒstwami. 

Warunkiem koniecznym jest te˝ to, aby fikcyjny obieg towaru odbywa∏ si´
na terytorium co najmniej dwóch paƒstw cz∏onkowskich UE oraz musi byç zor-
ganizowany on w taki sposób, ˝eby towar po przejÊciu ca∏ego ∏aƒcuszka wróci∏
ponownie do kraju jego wytworzenia.

Ca∏emu procederowi sprzyja fakt, ˝e wewnàtrz Unii Europejskiej brak jest
wewn´trznych granic, co utrudnia mo˝liwoÊç szybkiego sprawdzenia, czy
dany towar faktycznie przekroczy∏ granic´ paƒstwa A i znalaz∏ si´ u nabywcy
w kraju B.    

Z pomocà tego procederu firma bioràca udzia∏ w „oszustwie karuzelowym”
mo˝e wykazaç wewnàtrzwspólnotowe nabycie towaru, a tym samym zwróciç
si´ o zwrot podatku VAT, który faktycznie nie jest mu nale˝ny.

Wa˝nà kwestià jest tu fakt, ˝e zbywany towar faktycznie nigdy nie opuszcza
granic kraju wytwórcy. Znane sà te˝ przypadki, ˝e towar, który zosta∏ zbyty, 
istnieje tylko na fakturze VAT, podczas gdy faktycznie nigdy nie zosta∏ on
wyprodukowany. 

6 M. Chrzan, Karuzela zosta∏a rozbita, Gazeta Wyborcza, 10.07.2007 r.
7 M. Chrzan, Karuzela zosta∏a rozbita, Gazeta Wyborcza, 10.07.2007 r.
8 M. Chrzan, Karuzela zosta∏a rozbita, Gazeta Wyborcza, 10.07.2007 r.
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Jako przyk∏ad towarów najcz´Êciej wykorzystywanych w procederze „oszustwa
karuzelowego” nale˝y wskazaç:

- stal i towary z niej wyprodukowane; 
- z∏om;
- kosmetyki;
- telefony komórkowe;
- stolarka okienne i drzwiowa;
- komputery i ich cz´Êci;
- cz´Êci zamienne do samochodów.

Rozró˝niamy dwa typy przest´pstw karuzelowych:
1) Oszustwo karuzelowe - typ prosty

Rola poszczególnych podmiotów w procedurze oszustwa karuzelowego.
W procedurze biorà udzia∏ 4 podmioty:
A – spó∏ka wiodàca.
B - znikajàcy podatnik.
C - przedsi´biorstwo buforowe.
D – broker.

Firma A jako spó∏ka wiodàca ma za zadanie wprowadziç ca∏y proceder 
w ˝ycie. Jest ona pierwszym i najwa˝niejszym ogniwem. Powo∏ana zosta∏a
do ˝ycia w celu dokonania oszustwa. To ona dostarcza towar do firmy B 
(znikajàcego podatnika).
Znane sà przypadki, gdy funkcj´ spó∏ki wiodàcej pe∏ni∏a nieÊwiadoma nicze-
go legalnie dzia∏ajàca firma – np. hurtownia. W takim przypadku ogniwem
sterujàcym ca∏ym procederem jest broker.

Firma B – znikajàcy podatnik. Jej zadaniem jest nabycie towaru od firmy A,
przy czym nie sk∏ada ona deklaracji i w konsekwencji nie dope∏nia cià˝àcego
na niej obowiàzku podatkowego. P∏atnoÊç za towar dokonywana jest gotówkà.
Firma B dostarcza towar do firmy C – przedsi´biorstwa buforowego.

Firma C – przedsi´biorstwo buforowe. Rol´ buforu mo˝e pe∏niç nawet kilka
przedsi´biorstw. Zazwyczaj to legalnie dzia∏ajàca firma na lokalnym rynku.
Ma ona bardzo dobrà opini´, a jej w∏aÊciciel to osoba powszechnie szanowana.
Zakupuje ona towar po cenie atrakcyjnej w zwiàzku z zamówieniem z∏o˝onym
przez innà krajowà firm´. W zwiàzku z zakupem wykazuje ona minimalny
zysk oraz sk∏ada deklaracj´ VAT, w której jest wykazany minimalny zwrot.
JeÊli nawet w∏adze firmy C domyÊlajà si´, ˝e biorà udzia∏ w procederze oszu-
stwa podatkowego, to nie wiedzà, kto za tym stoi i kto pe∏ni rol´ wiodàcà.
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Firma C dokonuje dostawy krajowej do nast´pnego przedsi´biorstwa buforo-
wego lub bezpoÊrednio do brokera.

Firma D – broker. Jego siedziba jest na terenie tego samego paƒstwa, co sie-
dziba firmy B – znikajàcego podatnika. Jest on ostatnim i najwa˝niejszym
ogniwem. To on odbiera towar od przedsi´biorstwa – buforu, i dokonuje
wewnàtrzwspólnotowej dostawy do firmy B.

1) Oszustwo karuzelowe – typ z∏o˝ony 

W procederze tym biorà udzia∏ wszystkie podmioty, które zosta∏y opisane 
w typie prostym. Ró˝nica polega na tym, ˝e poszczególne firmy rozproszone
sà po wielu paƒstwach cz∏onkowskich Unii Europejskiej. Aby zgubiç Êlad 
po przeprowadzeniu oszustwa podatkowego, w proceder zaanga˝owanych
jest kilkanaÊcie podmiotów. Kilka z nich pe∏ni rol´ przedsi´biorstwa buforu,
legalizujàc ca∏y proceder.
Broker, b´dàcy ostatnim ogniwem w typie oszustwa z∏o˝onego, ma siedzib´
w innym kraju ni˝ „znikajàcy podatnik”.
Po dostarczeniu towarów do ostatniego ogniwa sà one sprzedawane po bar-
dzo atrakcyjnych cenach lub te˝ trafiajà do kolejnego buforu, aby zgubiç Êlad
po „znikajàcym podatniku”.

Cechy charakterystyczne przest´pstw karuzelowych:
- bardzo du˝a wartoÊç transakcji;
- dostawca nie osiàga na przeprowadzonej transakcji zysku;
- cena jednostkowa jest bardzo niska;
- p∏atnoÊç realizowana jest gotówkà – bez wzgl´du na jej wartoÊç;
- nabywca nie korzysta z kredytu kupieckiego;
- obieg towarów dokonuje si´ miedzy tymi samymi firmami. Mo˝na wr´cz

powiedzieç, ˝e jest on zamkni´ty;
- po wpadce jednej z firm bioràcych udzia∏ w procederze, natychmiast 

na jej miejsce jak grzyb wyrasta nowy podmiot gospodarczy nie majàcy
problemu z zamówieniami na swoje towary, zbyciem ich oraz p∏ynnoÊcià
finansowà;

- bardzo szybka realizacja transakcji, czasem jest to jeden lub kilka dni;
- brak p∏atnoÊci z odroczonym terminem;
- zbywca nie ma mo˝liwoÊci samodzielnej dyspozycji towarem;
- nieznany odbiorca koƒcowy;
- brak zapasów towarowych;
- brak kontroli towarów;
- zbywca nie szuka nowych kontrahentów, brak znajomoÊci rynku.
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Bran˝e, w których odnotowuje si´ najwi´cej „oszustw karuzelowych” na
terenie Unii Europejskiej:
- handel u˝ywanymi samochodami;
- telefony komórkowe i akcesoria do nich;
- komputery i akcesoria do nich;
- budownictwo;
- sprz´t biurowy;
- z∏om stalowy;

Oszacowanie strat, jakie ponoszà bud˝ety poszczególnych paƒstw w zwiàzku
z dokonanymi przez podatników „oszustwami karuzelowymi”, jest ogromna.
Zwa˝ywszy na to, i˝ nie wszystkie przest´pstwa zostajà wykryte, mo˝emy sza-
cowaç, ˝e straty poszczególnych krajów mogà wynosiç mln EUR rocznie.
Wed∏ug ostro˝nych danych przedstawionych przez Komisj´ Europejskà straty
bud˝etu Unii Europejskiej z tytu∏u nie zap∏aconego podatku VAT wynoszà 
ok. 1,5 mld EUR rocznie, stanowi to 1,5% ca∏ego bud˝etu Unii Europejskiej.

Walka z procederem oszustw podatkowych jest bardzo trudna. Oszustwo
podatkowe, jako proceder, nie jest zjawiskiem nowym i nie powsta∏o wraz 
z powstaniem lub rozszerzeniem Unii Europejskiej. Zjednoczenie si´ paƒstw,
otwarcie granic u∏atwi∏o ˝ycie przest´pcom. Dlatego te˝ Rada Europy postano-
wi∏a aktywnie walczyç z tym procederem. Stworzenie wspólnych baz danych 
o transakcjach wewnàtrzwspólnotowych zwanym VIES, do którego informacje
wprowadzane sà bez zb´dnej zw∏oki; wdra˝anie nowych programów zawierajà-
cych dane o zarejestrowanych czynnych podatnika; wspó∏praca organów podat-
kowych; szkolenie pracowników oraz rozwój jurysdykcji to tylko niektóre 
z dzia∏aƒ, jakie zosta∏y podj´te w trudnej i nierównej walce z oszustami.

Jednak same dobre ch´ci nie wystarczà. Warunkiem koniecznym jest sta∏a
wspó∏praca mi´dzy organami paƒstwowymi i skarbowymi. Niestety, nadmierna
biurokracja i wzajemne utrudnianie nià spowodowane sprawiajà, ˝e wiele spraw
wykrytych przez organy kontrolne zarówno UKS, jak i US nie znajduje nigdy
swojego fina∏u na wokandzie.
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Andrzej Pietrych

NOWE WYZWANIE PRZED POLSKÑ KRYMINALISTYKÑ

W nauce kryminologii wyró˝nia si´ ró˝ne klasyfikacje zwiàzane z kosztami
przest´pczoÊci. Najcz´Êciej pojawiajàcym si´ podzia∏em jest podzia∏ na ekono-
miczne i spo∏eczne koszty dzia∏alnoÊci przest´pczej. Pierwsze z nich dadzà si´
wyliczyç w wymiernych liczbach, mogà mieç negatywny wp∏yw zarówno 
w skali makro (w odniesieniu do spo∏eczeƒstwa, grup, mniejszoÊci), jak i w skali
mikro (pokrzywdzony i jego rodzina). Pomimo pewnych trudnoÊci w okreÊleniu
ujemnych kosztów spo∏ecznych (brak wymiernych kryteriów), nie mo˝na 
ich bagatelizowaç, poniewa˝ tworzà one klimat bezprawia, podwa˝ajàc w ten
sposób istotne wartoÊci spo∏eczne: uczciwoÊç, wzajemne zaufanie mi´dzy ludêmi,
presti˝ prawa i instytucji odpowiedzialnej za bezpieczeƒstwo. Nasilenie prze-
st´pczoÊci jest przyczynà bezsilnoÊci, fatalizmu, poczucia zagro˝enia, strachu
przed staniem si´ ofiarà przest´pstwa, co w konsekwencji powoduje spadek
jakoÊci ˝ycia, a czasami sprzyja powstawaniu anomii. 

Od d∏u˝szego czasu na Êwiecie obserwuje si´ zjawisko internacjonalizacji
przest´pczoÊci, które szczególnie wyraênie widaç na przyk∏adzie przest´pczoÊci
skarbowej. Istnieje mo˝liwoÊç osiàgni´cia ogromnych zysków dzi´ki wykorzy-
staniu ró˝nic mi´dzy rozwiàzaniami prawnymi obowiàzujàcymi w poszczegól-
nych paƒstwach, a chodzi tu bynajmniej nie tylko o tzw. raje podatkowe.
Istniejàce luki prawne zach´cajà wr´cz przest´pców do podejmowania dzia∏al-
noÊci przest´pczej. Ró˝nice mi´dzy systemami prawnymi w poszczególnych
krajach u∏atwiajà pope∏nianie tzw. przest´pstw wieloetapowych, charakteryzujà-
cych si´ tym, ˝e pojedyncze ogniska organizacji przest´pczej sà zlokalizowane
w ró˝nych krajach. Oznacza to w praktyce, ˝e analiza poszczególnych ogniw
przez pryzmat jednego porzàdku prawnego nie pozwala dostrzec z∏o˝onoÊci
przest´pstwa. 

Truizmem jest stwierdzenie, i˝ jednym z naczelnych zadaƒ paƒstwa jest
zwalczanie przest´pczoÊci. Mówiàc o walce z przest´pczoÊcià, mamy na myÊli
wszelkiego rodzaju przest´pstwa. OczywiÊcie, ˝e priorytetowo traktowane byç
powinny te szczególnie niebezpieczne, a wi´c skierowane przeciwko ˝yciu 
i zdrowiu. Priorytetowo nale˝y traktowaç tak˝e te, które sà groêne dla paƒstwa
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i jego porzàdku prawnego. Za takie przest´pstwa obecnie nale˝y m.in. traktowaç
przest´pstwa skierowane przeciwko istotnym interesom finansowym paƒstwa
polskiego. Ustawodawca tym przest´pstwom poÊwi´ci∏ oddzielny kodeks, 
co podkreÊla tylko, ˝e do walki z nimi przywiàzuje ogromnà wag´. Jest to zrozu-
mia∏e, gdy˝ w poprzedniej epoce paƒstwo polskie najwy˝sze dochody osiàga∏o 
z przemys∏u oraz z handlu zagranicznego. Obecnie g∏ówne dochody paƒstwa to
podatki, bezpoÊrednie lub poÊrednie i ró˝nego rodzaju Êwiadczenia spo∏eczne,
jak chocia˝by obowiàzkowe ubezpieczenia. Udzia∏ dochodów podatkowych 
w ogólnej sumie dochodów jest bardzo wysoki i wynosi prawie 90%1.
Najwy˝sze dochody osiàgane sà z podatku od towarów i us∏ug (ok. 49% dochodów
podatkowych), na drugim miejscu znajdujà si´ dochody z podatku akcyzowego 
(ok. 23%), na trzecim podatek dochodowy od osób fizycznych (ok. 16%). Co cieka-
we, dochody z podatku dochodowego od osób fizycznych sà wy˝sze od dochodów 
z podatku dochodowego od osób prawnych (ok. 12% dochodów podatkowych).

Rolà paƒstwa jest wi´c skonstruowanie sprawnego systemu fiskalnego.
Mówiàc o systemie fiskalnym, mam na myÊli zarówno tzw. racjonalny fiska-
lizm, czyli zbudowanie takiego systemu, który pozwoli zapewniç sprawne funk-
cjonowanie paƒstwa i wykonywanie jego zadaƒ przy minimalnych obcià˝eniach
ze strony obywateli, ale tak˝e zbudowanie systemu naliczania tych obcià˝eƒ,
poboru i kontroli rzetelnoÊci deklarowanych podatków i innych Êwiadczeƒ na
rzecz Skarbu Paƒstwa. W tym kontekÊcie wa˝nà rol´ odgrywa system kontroli
skarbowej. Jest zrozumia∏e, ˝e nikt nie chce dobrowolnie p∏aciç podatków, 
stàd te˝ tzw. opór podatkowy jest nieod∏àcznà cechà opodatkowania. Wed∏ug
oficjalnych szacunków wielkoÊç szarej strefy podatkowej w Polsce wynosi 
ok. 15%. Mierzy si´ procentowym udzia∏em w tworzeniu PKB. Ale niezale˝ne
oÊrodki badawcze, w tym badania prof. dr. Friedricha Schneidera z University 
of Linz2, wskazujà na to, ˝e jest ona prawie dwukrotnie wi´ksza3. Je˝eli 
przyjmiemy, i˝ wynosi obecnie ok. 25% i przeliczymy to na dochody podatko-
we, to ∏atwo wyliczymy, ˝e w 2009 roku bud˝et paƒstwa straci∏ ok. 67 mld 
z∏otych (ok. 22% z ca∏ego bud˝etu). Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e obecnie gospo-
darka Êwiatowa znajduje si´ w kryzysie, to nale˝y podejrzewaç, ˝e szara strefa
ulegnie zwi´kszeniu. DoÊwiadczenia innych paƒstw pokazujà, ˝e przedsi´biorcy
w okresie kryzysu ratujà si´ ucieczkà w szarà stref´. Skutki istnienia szarej 
strefy odczuwalne sà we wszystkich dziedzinach ˝ycia spo∏ecznego, gospodar-
czego i ekonomicznego kraju i dla ka˝dego obywatela.

1 Ustawa bud˝etowa na rok 2009 z dnia 23 stycznia 2009 r. (Dz.U. Nr 2, poz. 18).
2 F. Schneider, The size of shadow economies in 145 countries from 1999 to 2003 – materia∏

powielony, grudzieƒ 2004, oraz IMD World Competitiveness Yearbook 2002.
3 T. ChroÊcicki, Szara strefa w polskiej gospodarce na tle innych krajów [w:] Nowe ˚ycie

Gospodarcze, nr 9 z 13.05.2007 r.; G. Go∏´biowski, Zjawisko szarej strefy z uwzgl´dnieniem
gospodarki polskiej [w:] Wspó∏czesna Ekonomia, nr 1/2007, kwartalnik WSFiZ w Warszawie.
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Przez poj´cie szarej strefy nale˝y rozumieç niezarejestrowanà dzia∏alnoÊç
gospodarczà albo dzia∏alnoÊç rejestrowanà, lecz prowadzonà bez uiszczenia 
pe∏nych Êwiadczeƒ lub obowiàzków, np. podatków, sk∏adek na ubezpieczenie
spo∏eczne, ce∏, prowadzenia raportów, sprawozdaƒ itp. oraz dzia∏alnoÊç 
przest´pczà, które to dzia∏alnoÊci: zmierzajà do osiàgni´cia korzyÊci material-
nych, prowadzone sà niezgodnie z obowiàzujàcymi przepisami, nie podlegajà
kontroli paƒstwa i nie znajdujà odzwierciedlenia w oficjalnych statystykach.

Jak wyglàda obecnie walka z szarà strefà, czyli zwalczaniem przest´pstw
skarbowych. Od 1997 r. funkcjonuje odr´bna instytucja, powo∏ana specjalnie 
do walki z szarà strefà, zwana potoczne policjà skarbowà, tj. urz´dy kontroli
skarbowej4. 

W efekcie podatnicy poddani zostali dwóm ró˝nym re˝imom prawnym.
Innemu, gdy kontrola prowadzona jest przez inspektora kontroli skarbowej, 
a innemu, gdy kontrol´ prowadzi pracownik urz´du skarbowego. 

Urz´dy kontroli skarbowej w praktyce przejmujà skomplikowane przypadki
kontroli skarbowej. Zawsze mo˝e dojÊç do sytuacji, kiedy post´powanie prowa-
dzone przez pracownika urz´du skarbowego w trybie ordynacji podatkowej
mo˝e byç przej´te przez organy kontroli skarbowej, z zastosowaniem przepisów
ustawy o kontroli skarbowej. 

Ponad dziesi´cioletni okres dzia∏ania policji skarbowej daje podstaw´ 
do pierwszych podsumowaƒ efektów ich dzia∏aƒ. Urz´dy kontroli skarbowej
dzia∏ajà w strukturach wojewódzkich, ale posiadajà tak˝e oddzia∏y terenowe,
g∏ównie w by∏ych miastach wojewódzkich5. Prowadz´ obecnie badania nad
efektywnoÊcià dzia∏ania UKS. Ju˝ wst´pne wyniki tych badaƒ dajà podstaw´ do
sformu∏owania wniosku, ˝e efekty dzia∏ania poszczególnych urz´dów diame-
tralnie si´ ró˝nià. Niektóre urz´dy majà bardzo skromny dorobek w zwalczaniu
przest´pczoÊci skarbowej. Smutne jest to, ˝e urz´dy te nie mogà pochwaliç 
si´ sprawami du˝ego kalibru, mam tu na myÊli ujawnienie oszust podatkowych
na du˝à skal´ czy dokonywanych przez du˝e firmy. Zdecydowana wi´kszoÊç
nieprawid∏owoÊci ujawnionych podczas kontroli dotyczy nieprzestrzegania
przepisów o obowiàzku rejestrowania swych obrotów za pomocà kas fiskalnych,
na drugim miejscu znajdujà si´ wy∏udzenia zwrotu podatku VAT. Bada∏em 
tak˝e akta spraw w sprawach o przest´pstwa z k.k.s. prowadzone przez SR 

4 Analiza motywów ustawodawcy wyraênie wskazuje, ˝e poprzez dzia∏anie ustawy o kontroli
skarbowej starano si´ stworzyç warunki ograniczajàce w ten sposób niebezpiecznà dla paƒstwa
prawnego tzw. szarà stref´ (taki zapis znajduje si´ w materia∏ach z dyskusji na 59 posiedzeniu
Sejmu 14 wrzeÊnia 1995 r. podczas pierwszego czytania projektu nowelizacji do ustawy o kon-
troli skarbowej, stenogram str. 138 i n.).

5 Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie organizacji urz´dów
kontroli skarbowej. (Dz.U. z dnia 1 lipca 2002 r.) na podstawie art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 28
wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1999 r., Nr 54, poz. 572 i Nr 83, poz. 931).
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w Siedlcach w latach 2003–2005, zakoƒczone wyrokiem skazujàcym. Ogó∏em
w tym czasie skazano 80 sprawców przest´pstw skarbowych. Jednak najciekawsze
jest to, ˝e wszystkie przest´pstwa ujawni∏ urzàd skarbowy w czasie rutynowej
kontroli, a ˝adnego przest´pstwa skarbowego nie ujawni∏ urzàd kontroli skarbowej.

Zastanawiajàc si´ nad przyczynami tak mizernych efektów dzia∏alnoÊci 
policji skarbowej, dojdziemy do wniosku, ˝e jednà z przyczyn z ca∏à pewnoÊcià
jest znikoma edukacja z zakresu kryminalistyki. 

Musz´ przypomnieç, ˝e kryminalistyka to nauka o taktycznych zasadach 
i sposobach oraz o technicznych metodach i Êrodkach rozpoznawania, a tak˝e
wykrywania prawnie okreÊlonych, ujemnych zjawisk spo∏ecznych, a w szcze-
gólnoÊci przest´pstw i ich sprawców oraz udowadniania istnienia lub braku
zwiàzku mi´dzy osobami a zdarzeniami6. Jej rola wi´c powinna polegaç na
opracowaniu techniki ujawniania tych przest´pstw i taktyki zwalczania.
Technika to wykorzystanie wiedzy (technicznej, przyrodniczej, medycznej,
prawniczej etc.) do ujawnienia i zbadania dowodów dzia∏alnoÊci przest´pczej.
Natomiast taktyka to ogó∏ sposobów i metod post´powania organów Êcigania 
i sàdowych, majàcych na celu najskuteczniejsze doprowadzenie do ujawnienia
przest´pstwa, wykrycia sprawcy, odzyskania zagarni´tych dóbr materialnych,
zebrania Êrodków dowodowych i osiàgni´cia dowodu przed sàdem. To tak˝e
ogó∏ sposobów i metod post´powania opracowanych na podstawie znajomoÊci
taktyki i techniki przest´pczej, a zmierzajàcych do zapobie˝enia pope∏nieniu
przest´pstwa. Obejmuje: wykrycie, rozpoznanie, typowanie sprawców, udowad-
nianie, wykorzystanie materia∏u dowodowego. 

W wykrywaniu przest´pczoÊci skarbowej, tak jak i w wykrywaniu przest´p-
czoÊci kryminalnej ma zastosowanie siedem z∏otych pytaƒ, pod warunkiem ˝e
ich kolejnoÊç jest odwrotna. W przypadku przest´pstw skarbowych najcz´Êciej
wiemy - kto (podatnik), wiemy - dlaczego (opór podatkowy), wiemy - w jaki
sposób (uchyla si´ od p∏acenia podatku), wiemy - kiedy (w okresie podatko-
wym), wiemy - gdzie (miejsce dzia∏ania firmy) nie wiemy tylko - jakie przest´p-
stwo pope∏ni∏. A dok∏adnie, jak przebiega∏ mechanizm uchylenia si´ od zap∏ace-
nia nale˝nego Êwiadczenia. Najcz´Êciej jest to ukrycie faktycznego dochodu
podlegajàcego opodatkowaniu, które mo˝e mieç ro˝ne formy. Na przyk∏ad:
nieujawnienie przedmiotu lub podstawy opodatkowania, zatajenie prowadzenia
dzia∏alnoÊci, podawanie nieprawdy, niesk∏adanie deklaracji lub oÊwiadczenia.
Wydawa∏oby si´ wi´c, ˝e policjant ma zadanie u∏atwione, tymczasem okazuje
si´, ˝e odwrotnie. 

Problem polega na tym, ˝e w zale˝noÊci od rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci
mechanizm dzia∏ania sprawcy przest´pstwa skarbowego jest ró˝ny. Dla wszyst-
kich przest´pstw skarbowych istnieje jeden wspólny mianownik - uchylanie si´
od podatku lub innego Êwiadczenia, np. c∏a lub obowiàzkowego ubezpieczenia.

6 T. Hanausek, Kryminalistyka – zarys wyk∏adu, Wyd. Zakamycze 2005, s. 23.
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Modus operandi jest w ka˝dym przypadku ró˝ne i w tym m.in. nale˝y upatrywaç
trudnoÊç w Êciganiu tego typu przest´pstw. Najwa˝niejsze, ˝eby umieç znaleêç
dowody przest´pczej dzia∏alnoÊci. Naj∏atwiej jest  je ujawniç w przypadku 
prostych przest´pstw, takich jak nieprowadzenie ksiàg albo brak kas fiskalnych,
nieco trudniej ujawniç dokonanie sprzeda˝y z pomini´ciem kas fiskalnych, ale
ju˝ du˝e trudnoÊci sprawiajà ró˝nego rodzaju wymyÊlne oszustwa podatkowe.
Oszustwa te dotyczà ca∏ej sfery opodatkowania - wszystkich typów podatków 
i wszelkich form prawnych prowadzonej dzia∏alnoÊci. W∏aÊnie one stanowià
najwi´kszy problem dla organów kontroli skarbowej. Wprawdzie nauka zna 
ju˝ wiele mechanizmów tych oszustw, jednak wyst´pujà znaczne trudnoÊci 
z udowodnieniem winy. 

Polegajà one na ukrywaniu faktycznych obrotów i rozmiarów prowadzonej
dzia∏alnoÊci oraz dochodu lub sztucznym zawy˝aniu kosztów prowadzonej 
dzia∏alnoÊci, odliczaniu ulg, amortyzacji,  na fikcyjnym eksporcie.

Najcz´Êciej spotykane formy oszustw podatkowych to:
1. ukrywanie obrotów i dochodów, 
2. zani˝anie wartoÊci sprzeda˝y, 
3. wystawianie fikcyjnych faktur,
4. nie rejestrowany obrót towarami i us∏ugami,
5. nadu˝ywanie korzystania ze zwolnieƒ podatkowych i zg∏oszonych przerw

w prowadzeniu dzia∏alnoÊci gospodarczej,
6. zak∏adanie fikcyjnych podmiotów,
7. przenoszenie podatku na podmioty korzystajàce z ulg i zwolnieƒ,
8. zawy˝anie kosztów amortyzacji Êrodków trwa∏ych,
9. wliczanie w koszty wydatków, które nie stanowià kosztów uzyskania 

przychodów,
10. zawy˝anie kosztów poprzez pos∏ugiwanie si´ fa∏szywymi dokumentami,
11. fa∏szowanie rachunków dot. zawieranych transakcji,
12. fa∏szowanie dokumentów celnych, potwierdzajàcych rzekomy eksport 

towarów,
13. fa∏szowanie dokumentów dotyczàcych fikcyjnej produkcji i zagranicznych

transakcji przedsi´biorstw pracy chronionej zwolnionej od podatku VAT,
14. nieprzestrzeganie przepisów o akcyzie,
15. zani˝anie lub zawy˝anie aportów,
16. fa∏szowanie zestawieƒ bilansowych oraz ksi´gowoÊci,
17. oszustwa kapita∏owe dotyczàce sytuacji ekonomicznej i kapita∏u,
18. fikcyjny eksport towarów produkcji krajowej,
19. fikcyjny reeksport importowanych towarów w polskich sk∏adach i wolnych

obszarach celnych,
20. zani˝anie wartoÊci celnych przy imporcie towarów,
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21. import towarów przez fikcyjnego odbiorc´ bez dokonywania odprawy celnej
lub fa∏szowanie odprawy celnej,

22. przerzucanie przez podmioty gospodarcze dochodów do podmiotów powiàza-
nych zagranicznych poprzez zawieranie transakcji na ra˝àco niekorzystnych
warunkach, 

23. wykorzystywanie powiàzaƒ z udzia∏owcami zagranicznymi w celu zani˝ania
podstawy opodatkowania bàdê te˝ wykazywania strat w prowadzonej dzia-
∏alnoÊci gospodarczej.

Jedno z popularniejszych oszustw, trudne do wykrycia, polega m.in. na zali-
czaniu do kosztów firm wydatków prywatnych. Dla celów prywatnych 
wykorzystuje si´ samochód i paliwo kupione na firm´ czy te˝ telefon komórkowy,
komputery etc. Je˝eli te wydatki mieszczà si´ w granicach zdrowego rozsàdku,
to cz´sto trudno je podwa˝yç. Jednak jest tak˝e wiele innych wydatków, które 
sà znaczne. Nie do rzadkoÊci nale˝à przypadki wliczania w koszty inwestycji 
firmy kosztów budowy prywatnej willi. Nikt nie liczy bowiem, ile pustaków 
czy cementu posz∏o na budow´ magazynu, budynku biurowego czy hotelu.
Dlatego przy okazji takich inwestycji podatnicy budujà sobie lub dzieciom dom,
dodatkowo uzyskujàc zwrot podatku VAT za zakupione materia∏y budowlane.

Nale˝y pami´taç, ˝e z oszustwami podatkowymi zwiàzane jest wiele innych
czynów zabronionych, przyk∏adowo takich jak:
1. Fa∏szerstwo znanych produktów, np. markowej konfekcji, perfum, cz´Êci

samochodowych itp.
2. Kopiowanie w∏asnoÊci intelektualnej, np. programów i gier komputerowych,

filmów, nagraƒ muzycznych i innych wyrobów przemys∏u rozrywkowego.
3. Kopiowanie produktów b´dàcych wynikiem intensywnych badaƒ nauko-

wych, nowoczesnych i zawansowanych technologii, np. farmaceutyki.
4. Szpiegostwo przemys∏owe.
5. Kradzie˝ lub fa∏szowanie informacji, patentów, praw autorskich, w∏asnoÊci

przemys∏owej lub znaków towarowych.
6. Oszustwa komputerowe. 
7. Oszustwa zwiàzane z transferem pieni´dzy.
8. Wy∏udzanie po˝yczek, kredytów na podstawie fikcyjnych por´czeƒ i zabez-

pieczeƒ.
9. Kredytowanie nieistniejàcych firm i osób.
10. Udzielanie fikcyjnych gwarancji bankowych dla upadajàcych podmiotów

gospodarczych.
11. Wykorzystywanie kredytów celowych niezgodnie z przeznaczeniem, w tym

tak˝e do finansowania nielegalnej dzia∏alnoÊci,
12. Fa∏szowanie dokumentów bankowych – czeków, weksli i gwarancji.
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13. Fa∏szowanie dokumentów przetargowych w celu eliminacji oferentów. 
14. Nielegalne zatrudnienie.
15. Naruszanie norm bezpieczeƒstwa i zdrowia pracowników.
16. Przest´pstwa na szkod´ wierzycieli.
17. Przest´pstwa na szkod´ konsumentów.
18. Nieuczciwa konkurencja i reklama.
19. Przest´pstwa gie∏dowe i bankowe.
20. Przest´pstwa na szkod´ Êrodowiska.
21. Nielegalny obrót paliwami p∏ynnymi i gazem.
22. Nielegalny obrót alkoholem etylowym i wyrobami tytoniowymi.
23. Nielegalny hazard.

Widaç wyraênie, ˝e problematyka przest´pczoÊci skarbowej czy gospodarczej
jest skomplikowana. Dodatkowa trudnoÊç polega na tym, ˝e nie mo˝na zastoso-
waç jednego schematu do wszystkich przest´pstw, ka˝de z nich charakteryzuje
si´ odr´bnà specyfikà. Specyfik´ t´ przedstawi´ na przyk∏adzie ukrywania 
rozmiaru prowadzonej dzia∏alnoÊci gospodarczej przez firm´ z bran˝y krawiec-
kiej. Dzia∏ajàca legalnie polska firma X uzyska∏a zamówienie na uszycie 10 tys.
szt. p∏aszczy damskich od znanej francuskiej firmy Y. Zamawiajàcy us∏ug´ dostar-
czy∏ firmie X wszelkich materia∏ów koniecznych do wykonania zamówienia.
Firma X z uzyskanego dochodu odprowadzi∏a podatek. Pomys∏owa w∏aÊcicielka
firmy postanowi∏a wykorzystaç fakt posiadania oryginalnego, modnego wzoru 
i uszyç wi´cej p∏aszczy ni˝ by∏o przedmiotem zamówienia, oczywiÊcie w tajemni-
cy przed firmà Y. Pozosta∏o jej 10% oryginalnego materia∏u, gdy˝ zamawiajàcy
zawsze dostarcza wi´cej materia∏u na tzw. ubytki produkcyjne (wynika to 
z zawartej umowy). Jednak doÊwiadczony krojniczy potrafi tak kroiç, ˝e nie
b´dzie ubytków. Pozosta∏o wi´c materia∏u na ok. 900 p∏aszczy. Zamówiono 
fa∏szywe naszywki firmowe i modne p∏aszcze trafi∏y do zaprzyjaênionych 
hurtowni, oczywiÊcie na podstawie sfa∏szowanej dokumentacji. Na tym nie
koniec, w∏aÊcicielka firmy X wysy∏a swojego zaopatrzeniowca do hurtowni
materia∏ów ze zleceniem znalezienia i zakupienia materia∏u bardzo podobnego
do oryginalnego. Bez problemów udaje si´ taki materia∏ kupiç. Szyto wi´c dalej
takie same p∏aszcze zgodnie z oryginalnym wzorcem. W ten sposób uszyto
nast´pne 10 tys. p∏aszczy. P∏aszcze te nie trafi∏y jednak na rodzimy rynek, byç
mo˝e ze wzgl´du na wi´ksze ryzyko wpadki, tylko na rynek wschodni. Za towar
w∏aÊcicielka firmy krawieckiej uzyska∏a 300 tys. dolarów w gotowce. Po odli-
czeniu kosztów pozosta∏ jej nieopodatkowany dochód w wysokoÊci ok. 400 tys.
z∏otych, od którego nie zap∏aci∏a podatku. Ciekawy by∏ tak˝e sposób wywozu
tych p∏aszczy z Polski. Pakowano je w wielkie bele razem z u˝ywanà odzie˝à 
z tzw. darów. Na wszelki wypadek nie przyszywano ˝adnych znaków firmowych.
Znaki te, oczywiÊcie podrobione, zosta∏y przyszyte dopiero na miejscu. 
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W opisywanym zak∏adzie zatrudnionych jest 26 pracowników w wi´kszoÊci na
etatu, a faktycznie pracujà na ca∏y etat. W nielegalny proceder, oprócz w∏aÊcicieli,
wtajemniczono tylko dwóch pracowników. Ten przyk∏ad dowodzi, ˝e ka˝dy
rodzaj dzia∏alnoÊci jest specyficzny i cz´sto decyduje przypadek, okazja lub inne
sprzyjajàce warunki, które mogà zdarzyç si´ tylko raz. Byç mo˝e ta francuska
firma ju˝ nigdy nie dokona takiego zamówienia. Opisane przest´pstwo skarbowe
nigdy nie zosta∏o wykryte, tak jak wiele innych. Ka˝de przest´pstwo pozostawia
jednak wiele Êladów, tak by∏o równie˝ w tym przypadku. Pomimo ˝e materia∏
zakupiono za gotówk´ i poza ewidencjà, to pozosta∏y dane w komputerze, który
steruje automatem do wykrajania, rozliczenie kosztów podró˝y do oddalonej 
o 460 km hurtowni materia∏ów, wi´ksze zu˝ycie dodatków krawieckich, nici,
energii, d∏u˝szy czas pracy. Z ca∏à pewnoÊcià bardzo wiele informacji mo˝na
uzyskaç z zeznaƒ pracowników. A najwi´cej badajàc dochody i wydatki w∏aÊci-
ciela firmy. Niopodatkowane dochody najcz´Êciej inwestowa∏a w nieruchomoÊci.
Zakupi∏a ok. 10 mieszkaƒ w Warszawie, które nast´pnie wynajmowa∏a studentom,
oczywiÊci nie p∏acàc od tego podatku. 

Przyk∏adowe Êlady, jakie pozostawia szara strefa.
1. Wi´ksze zapotrzebowanie na gotówk´, bowiem wszystkie p∏atnoÊci 

w szarej strefie dokonywane sà w gotówce, aby nie pozostawiç Êladów 
w ewidencji gospodarczej.

2. Wi´ksze zapotrzebowanie na surowce i energi´. 
3. Rozbie˝noÊci w zeznaniach i deklaracjach podatkowych – ujawniane 

w wyniku drobiazgowej analizy, którà u∏atwia odpowiednia konstrukcja
kwestionariuszy.

4. Rozbie˝noÊci w danych pochodzàcych z ró˝nych instytucji (US, ZUS,
UP, PIP, PIS, PIH, GUC, GUS, banki, organy administracji i wiele
innych).

5. Luka pomi´dzy dochodami a wydatkami oraz badanie stylu ˝ycia.
6. Ró˝nice pomi´dzy oficjalnym statystycznym zatrudnieniem a faktycznym

poziomem aktywnoÊci ekonomicznej ludnoÊci. 

W Polsce tak wiele podmiotów bezpoÊrednio lub poÊrednio zajmuje si´ zwal-
czaniem szarej strefy. 

1. Podmioty zajmujàce si´ zwalczaniem szarej strefy:
2. Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. 
3. Dyrektorzy urz´dów kontroli skarbowej.
4. Inspektorzy urz´dów kontroli skarbowej.
5. Dyrektorzy izb skarbowych. 
6. Naczelnicy urz´dów skarbowych.
7. Inspektorzy Paƒstwowej Inspekcji Pracy.
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8. Inspektorzy Inspekcji Handlowej.
9. Inspektorzy kontroli legalnoÊci zatrudnienia w urz´dach pracy.
10.Inspektorzy kontroli p∏atników sk∏adek Zak∏adu Ubezpieczeƒ

Spo∏ecznych.
11.Inspektorzy urz´dów celnych.
12.Urz´dy Ochrony Konkurencji i Konsumenta.
13.Organy samorzàdowe (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta albo

marsza∏ek województwa).
14.Regionalne Izby Obrachunkowe.
15.Prokuratura.
16.Policja.
17.Agencja Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego.
18.Centralne Biuro Antykorupcyjne.
19.Stra˝ Graniczna.
20.˚andarmeria Wojskowa.
21.Najwy˝sza Izba Kontroli.

Organy, które najcz´Êciej prowadzà dochodzenia w sprawach karno-skarbowych. 
1. Urz´dy kontroli skarbowej.
2. Urz´dy celne.
3. Prokuratura.
4. Policja.
5. ˚andarmeria Wojskowa.

Efekty tej walki sà jednak mizerne. Jednà z przyczyn tego stanu rzeczy jest 
z ca∏à pewnoÊcià niewystarczajàca edukacja funkcjonariuszy, inspektorów 
i innych pracowników organów zajmujàcych si´ zwalczaniem. Inspektorami
kontroli skarbowej mogà byç osoby, które posiadajà wy˝sze wykszta∏cenie
prawnicze, ekonomiczne lub inne wy˝sze o specjalnoÊci przydatnej do kontroli
skarbowej oraz sà zatrudnione w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej
i posiadajà co najmniej 5-letni sta˝ pracy w organach administracji podatkowej
albo 3-letnià praktyk´ w jednostkach organizacyjnych kontroli skarbowej. 
W praktyce inspektorami kontroli skarbowej zostajà najcz´Êciej pracownicy
urz´dów skarbowych i izb skarbowych. Bardzo rzadko trafiajà do tych urz´dów
prawnicy, którzy posiadajà wykszta∏cenie prawnicze, a jeszcze rzadziej tacy,
którzy posiadajà wiedz´ z zakresu kryminalistyki. Stàd nie ma co si´ dziwiç, 
˝e cz´sto dzia∏ajà po omacku. Nawet jak uda im si´ ujawniç przest´pstwo, 
to okazuje si´, ˝e zebrany materia∏ dowodowy jest niewystarczajàcy i nale˝y
umorzyç post´powanie lub sàd uniewinnia sprawców. ˚eby ten stan rzeczy
zmieniç, nale˝y prowadziç intensywnà edukacj´ kryminalistycznà pracowników
kontroli skarbowej i innych organów Êcigania. Nale˝y szkoliç specjalistów,
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ekspertów czy bieg∏ych od zwalczania przest´pczoÊci skarbowej. ˚eby dokonaç
solidnej kontroli podatkowej, nie wystarczy bieg∏y ksi´gowy czy rewident. Nie
wystarczy sama znajomoÊç przepisów prawa podatkowego czy rachunkowoÊci.
Jak pokazuje podany przyk∏ad, je˝eli przedsi´biorca prowadzi dzia∏alnoÊç ukrytà,
to dokumentacja w ogóle nie jest prowadzona lub prowadzone sà dwie doku-
mentacje równolegle - jedna dla fiskusa, a druga dla w∏aÊciciela. Potrzebni 
sà fachowcy, którzy b´dà specjalizowali si´ w wykrywaniu przest´pstw 
w zale˝noÊci od rodzaju prowadzonej dzia∏alnoÊci. Muszà oni znaç bowiem
specyfik´ tej dzia∏alnoÊci i przepisy prawne z nià zwiàzane. Nie ma mowy 
o sprawnym zwalczaniu szarej strefy w budownictwie bez gruntownej znajo-
moÊci dosyç skomplikowanego i obszernego prawa budowlanego. 

Kto mo˝e podjàç si´ takiego szkolenia? Tu mo˝e byç problem, gdy˝ kontrola
skarbowa podlega ministrowi finansów, policja - MSWiA, prokuratora i sàdy
ministrowi sprawiedliwoÊci, ˚andarmeria Wojskowa - MON itd. 

Po pierwsze, nale˝y ustaliç jeden organ i uczyniç go odpowiedzialnym za
walk´ z szarà strefà i ca∏à przest´pczoÊcià gospodarczà czy nawet kryminalnà
nastawionà na zysk. Wszystkie wymienione rodzaje przest´pczoÊci majà jeden
mianownik wspólny - prowadzà ukrytà dzia∏alnoÊç gospodarczà nastawionà na
zysk, nie p∏acà podatków, ubezpieczeƒ, nie podlegajà rejestracji. 

Po drugie, nale˝y wykszta∏ciç specjalistów w zwalczaniu tego typu
przest´pczoÊci. SpecjaliÊci ci b´dà zatrudniani w policji skarbowej lub wyko-
rzystywani jako biegli/eksperci z zakresu kontroli skarbowej, podatkowej, pracy
i ubezpieczeƒ spo∏ecznych. 

Po trzecie, kszta∏cenie powinno odbywaç si´ g∏ównie w oÊrodkach aka-
demickich posiadajàcych kadr´ naukowà, która ma wiedz´ z zakresu zwalczania
przest´pczoÊci gospodarczej, zarówno w Polsce, jak i w innych paƒstwach. Du˝à
rol´ w tym kszta∏ceniu mo˝e odegraç policja, która ma doÊwiadczenie w pracy
operacyjnej. Urz´dy kontroli skarbowej, podatkowej i ró˝ne inspekcje, które
majà doÊwiadczenie w kontroli. 

W pierwszej kolejnoÊci nale˝y organizowaç konferencje naukowe, sympozja,
seminaria i inne warsztaty z udzia∏em praktyków, policjantów, prokuratorów,
s´dziów inspektorów urz´dów kontroli skarbowej, urz´dów i izb skarbowych.
Nale˝y ukierunkowaç prace badawcze i dyplomowe na t´ tematyk´. Pracownicy
nauki zdobyte doÊwiadczenie w tym zakresie przekazywaliby pracownikom
policji skarbowej w formie wyk∏adów, çwiczeƒ i publikacji. Po˝àdane jest
utworzenie na kierunkach prawa, administracji lub finansów specjalnoÊci „zwal-
czanie przest´pczoÊci skarbowej”. Na specjalnoÊci tej mogliby kszta∏ciç si´ na
studiach stacjonarnych, niestacjonarnych lub podyplomowych przyszli specjaliÊci
z tej dziedziny. Absolwenci tych studiów po zdobyciu doÊwiadczenia
zawodowego, mogliby uzyskiwaç tytu∏ eksperta, podobnie jak to ma miejsce 
w przypadku ekspertów policyjnych. 
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Obecnie, pomimo wielu podmiotów zajmujàcych si´ walkà z szarà strefà,
efekty tej walki sà znikome, dzieje si´ tak dlatego, ˝e brak jest specjalistów, 
którzy:

- posiadajà wiedz´ na temat zasad ujawniania i zabezpieczania pod wzgl´-
dem procesowo-technicznym Êladów dzia∏alnoÊci przest´pczej;

- posiadajà wiedz´ na temat metod i form pracy operacyjnej;
- posiadajà wiedz´ specjalistycznà tylko z jednej dziedziny, np. budowlanej,

transportu, handlu, gastronomii etc.;
- znajà doskonale przepisy prawa okreÊlonego rodzaju dzia∏alnoÊci gospo-

darczej;
- znajà przepisu prawa podatkowego oraz kontroli: skarbowej, pracy, 

ubezpieczeƒ spo∏ecznych;
- posiadajà wiedz´ zarówno z zakresu techniki, jak i taktyki kryminali-

stycznej, a tak˝e wiedz´ z zakresu prawa karnego, karnego skarbowego,
finansów i ekonomii. 

Z tym poglàdem zgadzajà si´ osoby zajmujàce si´ kontrolà skarbowà lub 
za nià odpowiedzialne. Magdalena Kobos, nadzorujàca kontrol´ skarbowà 
z ramienia Ministerstwa Finansów, powiedzia∏a wprost: „sà to post´powania
bardzo skomplikowane i czasoch∏onne. Cz´sto wymagajà wspó∏pracy z innymi
organami (policja, prokuratura, s∏u˝by celne, banki). Niezb´dne jest przeprowa-
dzenie wielu czynnoÊci, takich jak przes∏uchanie Êwiadków, ogl´dziny, powo∏anie
bieg∏ych”7. Wiele okolicznoÊci przemawia za tym, ˝eby szkoliç specjalistów,
ekspertów kryminalistyki, bieg∏ych od zwalczania szarej strefy. Z ca∏à pewnoÊcià
jest to wielkie wyzwanie dla polskiej kryminalistyki. 

7 E. Matuszewska, Fiskus przyjrzy si´ podatnikom ukrywajàcym dochody [w:] Gazeta Prawna, 
nr 60 z dnia 26 marca 2009, s. 5.





1 J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem, Toruƒ 2009, s. 17; ten˝e, Ekspertyza sàdowa.
Zagadnienia wybrane, Warszawa 2007, s. 19; podobnie T. Tomaszewski, Ogólne czynniki
wp∏ywajàce na taktyk´ przes∏uchania bieg∏ego, Paƒstwo i Prawo 1981, nr 7, s. 115.

2 T. Tomaszewski, Przes∏uchanie bieg∏ego w post´powaniu karnym, Warszawa 1988, s. 34. 
3 Autor prowadzi badania aktowe w Sàdach Rejonowych w Toruniu i Bydgoszczy oraz 

w Prokuraturach Rejonowych w Toruniu oraz Bydgoszczy. W trakcie badaƒ poddaje analizie
metodyk´ czynnoÊci kryminalistycznych oraz procesowo-kryminalistycznych w sprawach 
o przest´pstwa wypadku drogowego prawomocnie zakoƒczonych w latach 2004-2006, stàd
uwagi poczynione w dalszej cz´Êci opracowania odnoszà si´ do ekspertyz bieg∏ych z zakresu
ruchu drogowego i techniki samochodowej oraz bieg∏ych z zakresu medycyny sàdowej. 

4 Na taki stan wskazujà inne liczne badania oraz opracowania. Zob. m.in. T. Tomaszewski,
Przes∏uchanie bieg∏ego w post´powaniu karnym, Warszawa 1988, s. 34 i nast. i podana tam
literatura; T. Tomaszewski, Wi´cej uwag dla przes∏uchania bieg∏ego w post´powaniu przygo-
towawczym, Problemy PraworzàdnoÊci 1983, Nr 4, s. 52-53; J. Polony, Wypadki drogowe.
Problematyka kryminalistyczna, Warszawa 1978, s. 171 i nast. 

Arkadiusz Pikulik 

OBOWIÑZKI ORGANU PROCESOWEGO W PRZYJ¢CIU
PISEMNEJ ALBO USTNEJ OPINII BIEG¸EGO 

Uwagi ogólne
Wraz z rozwojem nauki nast´puje wzrost znaczenia „dowodu naukowego” 

w post´powaniach przed sàdami zarówno karnymi, jak i cywilnymi, i administra-
cyjnymi. Coraz cz´Êciej w trakcie post´powaƒ sàdowych prawnicy korzystajà 
z mo˝liwoÊci powo∏ania dowodu z opinii bieg∏ego. Zgodziç nale˝y si´ z J. Wójci-
kiewiczem, który twierdzi, i˝ wspó∏czesny proces sàdowy opiera si´ g∏ównie na
dowodach naukowych – opinii bieg∏ych parajàcych si´ naukami sàdowymi1. 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e warunkiem poprawnego wykorzystania dowodu 
z opinii bieg∏ego jest dok∏adna kontrola pracy ekspertów, która jest obowiàz-
kiem organu procesowego2. Z uwagi na coraz wi´kszà iloÊç ekspertyz wyst´pu-
jàcych w post´powaniach sàdowych wzrasta rola kontroli bieg∏ego przez organ
procesowy przyjmujàcy opini´. Niestety w trakcie badaƒ, które autor prowadzi∏
w sàdach i prokuraturach3, w wielu sprawach brakowa∏o wnikliwej i rzeczowej
analizy przedstawionej organowi procesowemu ekspertyzy4. Ocena ta cz´sto
ogranicza si´ jedynie do odczytania wieƒczàcej ekspertyz´ opinii i bezkrytycz-
nego przyj´cia wniosków w niej zawartych. 



5 M. Kulicki, Rola i zadania organu procesowego w przeprowadzeniu dowodu z ekspertyzy kry-
minalistyczne [w:] B. Ho∏yst, Post´py kryminalistyki. Centrum Szkolenia Policji w Szczytnie,
1998, zeszyt 2, s. 8.

6 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wyk∏adu, Kraków 1997, s. 150. 
7 Zob. W. K´dzierski (red.), Technika kryminalistyczna. t. I, Szczytno 1994, s. 115; S. WaltoÊ,

Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 2005, s. 382; por. T. Tomaszewski, Dowód z opinii
bieg∏ego w procesie karnym, Kraków 2000, s. 179. 

8 Z. Kegel, Ekspertyza ze stanowiska procedury i kryminalistyki, Wroc∏aw 1976, s. 17 i nast..
9 Tam˝e, s. 132. Cytowany autor uznaje, ˝e „badanie obejmuje obserwacj´ przedmiotów badaw-

czych, eksperymentowanie, a w ramach tego dokonywanie doÊwiadczeƒ oraz dokumentacj´
spostrze˝eƒ”. Zgodnie z definicjà zawartà w Uniwersalnym s∏owniku j´zyka polskiego badaw-
czy oznacza: „majàcy na celu badanie, zwiàzany z dzia∏alnoÊcià poznawczà; o wzroku, spojrze-
niu: przenikliwy, ciekawy”; zob. S. Dubisz (red.), Uniwersalny s∏ownik j´zyka polskiego. t. I,
Warszawa 2003, s. 171. Sprawozdaniem jest ustna relacja lub opis ekspertyzy, ale bez opinii.
Opini´ stanowià natomiast wnioski, jakie bieg∏y wyprowadza z prowadzonych badaƒ. Por. 
J. Wierciƒski (red.), A. Reza (red.), Wypadki drogowe. Vademecum bieg∏ego sàdowego,
Kraków 2006, s. 55-56. 

S∏usznie wskazuje M. Kulicki, i˝ organ procesowy musi byç odpowiednio
przygotowany do rozstrzygania spraw na podstawie wiadomoÊci specjalnych
bieg∏ych, nie tracàc – z jednej strony – szansy osiàgni´cia dowodu, z drugiej zaÊ
– nie powierzajàc orzekania osobom nie majàcym kompetencji procesowych5.
Niestety, wielokrotnie w praktyce organy procesowe w postanowieniu o powo-
∏aniu dowodu z opinii bieg∏ego umieszczajà pytania niedopuszczalne: o stopieƒ
przyczynienia si´ do wystàpienia zdarzenia, dotyczàce winy czy kwalifikacji
prawnej czynu. 

ZnajomoÊç podstawowych poj´ç, takich jak ekspertyza, opinia oraz Êwiado-
moÊç obowiàzków i praw organu procesowego w procedurze przyj´cia pisemnej
albo ustnej opinii bieg∏ego, sà warunkiem koniecznym prawid∏owego korzystania
z dowodu z opinii bieg∏ego w procesie karnym. 

W literaturze przedmiotu znaleêç mo˝na szereg ró˝nych definicji poj´cia
ekspertyzy. T. Hanausek definiuje poj´cie ekspertyzy jako zespó∏ czynnoÊci
badawczych wymagajàcych wiadomoÊci specjalnych i dlatego wykonywanych
przez bieg∏ego na zlecenie organu procesowego oraz zakoƒczonych opinià
mogàcà mieç charakter samoistnego dowodu w procesie6. W doktrynie mo˝na
odszukaç ró˝ne konstrukcje poj´cia ekspertyzy7. Autor w treÊci opracowania
przyjmuje wy˝ej powo∏anà definicj´ poj´cia ekspertyzy, uznajàc, i˝ nie mo˝na
jej uto˝samiaç z poj´ciem opinii, która jest jednà z jej cz´Êci sk∏adowych8.
Jednak˝e wskazaç nale˝y, ˝e w literaturze i w praktyce spotkaç mo˝na si´ 
z odmiennym rozumieniem wy˝ej wymienionych poj´ç. 

W takiej sytuacji zasadne jest wskazanie, i˝ zgodnie z poglàdami nauki 
ekspertyza sk∏ada si´ z trzech cz´Êci: badania, sprawozdania oraz opinii9. 
W Êwietle wy˝ej przedstawionej definicji poj´cia ekspertyzy pewne wàtpliwoÊci
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10 W art. 202 § 2 k.p.k. ustawodawca okreÊli∏, jaka powinna byç treÊç opinii (prawid∏owo: treÊç ekspertyzy).
11 M. Kulicki, op. cit., s. 7-8. Zob. równie˝ dalsze uwagi tego autora dotyczàce treÊci art. 200 i 205 k.p.k.
12 Por. Z. Kegel, op. cit., s. 136.
13 Tak art. 193 § 2 k.p.k.
14 T. Grzegorczyk, Kodeks post´powania karnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 497 i nast.
15 Zob. T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post´powanie karne, Warszawa 2005, s. 475; postano-

wienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 17.05.2007 r., II KK 331/06 (OSNwSK 2007, nr 1, poz. 1070). 

budzi kszta∏t uregulowaƒ zawartych w kodeksie post´powania karnego, 
w których ustawodawca okreÊli∏ elementy sk∏adowe opinii. Zgodnie z punktem
piàtym § 2 art. 200 k.p.k.10 opinia powinna zawieraç sprawozdanie z przeprowa-
dzonych czynnoÊci i spostrze˝eƒ oraz oparte na nich wnioski. Zgodziç nale˝y si´
z M. Kulickim, i˝ „opinia jest w ekspertyzie, czym w akcie oskar˝enia jest jego
konkluzja, a w wyroku sentencja”11. Fakt, i˝ na gruncie obowiàzujàcego kodeksu
post´powania karnego treÊç poj´ç ekspertyzy i opinii nie jest jasna, niewàtpliwie
nie sprzyja prawid∏owemu korzystaniu przez organy procesowe z przygotowanej
przez bieg∏ego ekspertyzy i wieƒczàcej jà opinii. Nie dziwi równie˝ to, 
˝e biegli majà wàtpliwoÊci zwiàzane z prawid∏owym tytu∏owaniem sporzàdzonej
przez siebie ekspertyzy nazywajàc jà opinià. Natomiast koƒcowe konkluzje
zawierajàce odpowiedzi na pytania sformu∏owane w postanowieniu o powo∏aniu
dowodu z opinii bieg∏ego okreÊlone sà najcz´Êciej jako wnioski. 

W sytuacji gdy ustawodawca niejednolicie stosuje poj´cia ekspertyzy i opinii,
a równie˝ zamiennie wprowadza w ich miejsce poj´cie badania, wskazaç nale˝y,
˝e ekspertyza jest czynnoÊcià procesowà, w ramach której bieg∏y sporzàdza 
opini´12, i tak winna byç rozumiana przez przedstawicieli organów wymiaru
sprawiedliwoÊci. U∏atwi to prawid∏owe realizowanie obowiàzków spoczywajà-
cych na nich w trakcie przyjmowania dowodu z opinii bieg∏ego. 

Ustawodawca w treÊci obowiàzujàcego kodeksu post´powania karnego 
z 1997 r. obliguje organ procesowy do powo∏ywania dowodu z opinii bieg∏ego
albo bieg∏ych, je˝eli stwierdzenie okolicznoÊci majàcych istotne znaczenie 
dla rozstrzygni´cia sprawy wymaga „wiadomoÊci specjalnych”. Mo˝liwe jest
równie˝ powo∏anie dowodu z opinii instytucji naukowej lub specjalistycznej13.
W doktrynie jednoznacznie uznaje si´, i˝ za wiadomoÊci specjalne uznaç nale˝y
takie, które wykraczajà poza normalnà, powszechnà w danych warunkach 
rozwoju spo∏ecznego wiedz´, z uwzgl´dnieniem faktu rozwoju i powszechnoÊci
wiadomoÊci okreÊlonego typu w procesie zmian w sferze wiedzy ogólnej14.
¸atwo zauwa˝yç, ˝e trudno jest o jednoznacznà definicj´ poj´cia „wiadomoÊci
specjalnych”. W ka˝dej sytuacji, kiedy w procesie koniecznym jest ustalenie 
i ocena okolicznoÊci, których stwierdzenie wymaga wiadomoÊci specjalnych,
organ procesowy zobligowany jest wydaç postanowienie o powo∏aniu dowodu 
z opinii bieg∏ego15. Bez znaczenia pozostaje w obecnym stanie prawnym fakt, 
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16 Sàd Najwy˝szy w postanowieniu z 17.05.2007 r. (II KK 331/06) s∏usznie wskazuje, i˝: „zgod-
nie z treÊcià przepisu art. 193 § 1 k.p.k. je˝eli stwierdzenie okolicznoÊci majàcych istotne zna-
czenie dla rozstrzygni´cia, wymaga wiadomoÊci specjalnych, zasi´ga si´ opinii bieg∏ego albo
bieg∏ych. Interpretacja tego przepisu, tak w judykaturze, jak i doktrynie, nie pozostawia ˝ad-
nych wàtpliwoÊci, co do tego, ˝e powo∏anie bieg∏ego w sytuacji, o jakiej mowa w § 1 omawia-
nego przepisu nie jest prawem, a obowiàzkiem sàdu. JeÊli wi´c w sprawie konieczne by∏o
zasi´gni´cie opinii bieg∏ego, dowodu z bieg∏ego nie mo˝na zastàpiç innym dowodem”.

17 Zob. wyrok SN z 20.08.1980 r. (V KRN 178/80); wyrok SN 18.04.1986 r. (V KRN 298/88). 
18 Por. Z. Doda, A. Gaberle, Dowody w procesie karnym, Warszawa 1995, s. 84.
19 Art. 193 § 2 k.p.k..

i˝ organ procesowy posiada wiadomoÊci specjalne w danej dziedzinie, poniewa˝
dowodu z opinii bieg∏ego nie mo˝na zastàpiç specjalistycznà wiedzà organu 
procesowego16. 

W zasadzie w ka˝dej sprawie karnej o przest´pstwo wypadku drogowego, 
w celu prawid∏owej kwalifikacji prawnej czynu, którego dopuÊci∏ si´ sprawca,
si´gnàç nale˝y do dowodu z opinii bieg∏ego z zakresu medycyny sàdowej, 
a w niektórych sprawach równie˝ z zakresu techniki samochodowej i ruchu dro-
gowego. W przypadku ekspertyzy bieg∏ego z pierwszej z wy˝ej wymienionych
specjalnoÊci jego zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jakiego 
charakteru sà obra˝enia cia∏a pokrzywdzonego. Wielokrotnie obra˝enia osoby
pokrzywdzonej sà tak powa˝ne, ˝e nawet osoba nie posiadajàca wykszta∏cenia
medycznego potrafi oceniç, i˝ wywo∏ujà one uszczerbek na zdrowiu powy˝ej 
7 dni. Jednak˝e nawet w takiej sytuacji organ procesowy zobligowany jest do
przeprowadzenia dowodu z opinii bieg∏ego z zakresu medycyny sàdowej, mimo
i˝ wp∏ywa to na przed∏u˝enie czasu trwania post´powania. W Êwietle stanowiska
Sàdu Najwy˝szego wyra˝onego w wielu orzeczeniach17 organ procesowy 
nie mo˝e czyniç ustaleƒ dotyczàcych stanu zdrowia pokrzywdzonego bez zasi´-
gania opinii bieg∏ego z zakresu medycyny sàdowej18. Wy˝ej przedstawione 
stanowisko wyra˝one w judykaturze uznaç nale˝y za s∏uszne, poniewa˝ wiado-
moÊci z zakresu medycyny sà bez wàtpienia „wiadomoÊciami specjalnymi”.
Osoba bez wykszta∏cenia medycznego co prawda mo˝e z ca∏à pewnoÊcià stwier-
dziç, ˝e z∏amanie nogi powoduje uszczerbek na zdrowiu powy˝ej 7 dni.
Jednak˝e osoba z wy˝szym wykszta∏ceniem o charakterze niemedycznym nie
jest w stanie orzec, czy przedmiotowe obra˝enia majà charakter „ci´˝kiego
uszczerbku na zdrowiu”, co ma wp∏yw na zmian´ kwalifikacji prawnej czynu. 

Wybór wykonawcy i formy ekspertyzy
Zgodnie z treÊcià art. 193 § 1 k.p.k., je˝eli stwierdzenie okolicznoÊci majà-

cych istotne znaczenie dla rozstrzygni´cia sprawy wymaga wiadomoÊci specjal-
nych, zasi´ga si´ opinii bieg∏ego albo bieg∏ych. W celu wydania opinii mo˝na
te˝ zwróciç si´ do instytucji naukowej lub specjalistycznej19. Na tle kszta∏tu
wy˝ej cytowanych uregulowaƒ mogà pojawiç si´ wàtpliwoÊci. Czy ustawodawca
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20 Dz.U. z 1969, Nr 13, poz. 96 z póên.zm..
21 Zob. aktualny w obowiàzujàcym stanie prawnym wyrok Sàdu Najwy˝szego z 4.11.1979 r. (III

KR 315/79) oraz wyrok Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z 26.10.2004 r., II AKa 207/04, Lex
nr 145529. 

22 Zob. P. Horoszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1958, s. 598. W sprawie o przest´pstwo
wypadku drogowego Prokurator Rejonowy w B. wyda∏ postanowienie o powo∏aniu dowodu 
z opinii bieg∏ego indywidualnego z listy Sàdu Okr´gowy w B. z dnia 3.12.2003 r. Bieg∏y w ter-
minie 6 dni sporzàdzi∏ dwie ekspertyzy, które nie zawiera∏y w swojej treÊci sprawozdania 
z przeprowadzonych badaƒ i ogranicza∏y si´ do dwóch zdaƒ. Post´powanie zosta∏o warunkowo
umorzone. Pokrzywdzona, dzia∏ajàc jako oskar˝yciel posi∏kowy, wnios∏a apelacj´, zarzucajàc
mi´dzy innymi lakonicznoÊç dostarczonej przez bieg∏ego ekspertyzy. Sàd apelacyjny wyda∏
postanowienie o powo∏aniu dowodu z opinii zak∏adu medycyny sàdowej. Druga ekspertyza 
w sprawie okaza∏a si´ bardziej szczegó∏owa, zawiera∏a rozbudowany opis przeprowadzonych
badaƒ. Sprawa zosta∏a przekazana do ponownego rozpatrzenia. Gdyby organ procesowy 
od razu skorzysta∏ z us∏ug eksperckich zak∏adu medycyny sàdowej, post´powanie uleg∏oby
skróceniu i nie potrzebna by∏aby interwencja sàdu okr´gowego, który rozpatrywa∏ apelacj´. 

23 Por. T. Wid∏a, WartoÊç identyfikacyjna jako wyznacznik wartoÊci dowodowej [w:] J. Widacki
(red.), Wybrane zagadnienia teorii i metodologii kryminalistyki, Katowice 1983, s. 106. 

nie preferuje powo∏ywania dowodu z opinii bieg∏ego indywidualnego? Zarówno
w obecnym stanie prawnym, jak i w czasie obowiàzywania kodeksu post´powania
karnego z 1969 roku20, tak w doktrynie, jak w judykaturze wskazuje si´, 
i˝ organ procesowy powinien powo∏ywaç bieg∏ego, bieg∏ych lub instytut, majàc
na uwadze charakter konkretnej sprawy. PodkreÊlenia wymaga fakt, i˝ wartoÊç
dowodowa ka˝dej z opinii jest taka sama21. W doktrynie pojawiajà si´ g∏osy
wskazujàce, i˝ celowe jest powierzanie sporzàdzenia ekspertyzy instytutom22,
których pracownicy posiadajà w wi´kszym zakresie dost´p do specjalistycznej
aparatury, najnowszej literatury czy programów komputerowych. Wa˝nym
czynnikiem przemawiajàcym za zasadnoÊcià powo∏ywania w miejsce bieg∏ych
indywidualnych, dowodu z opinii instytutu jest to, i˝ w placówkach specjali-
stycznych cz´sto prowadzona jest procedura weryfikacji ekspertyzy przygoto-
wanej przez jednego bieg∏ego bàdê ich zespó∏. W takiej sytuacji mamy do 
czynienia z podwójnym mechanizmem kontroli ekspertyzy jeszcze przed wys∏a-
niem jej do organu zamawiajàcego. Prawid∏owoÊç sporzàdzonej ekspertyzy kon-
troluje sam bieg∏y, a nast´pnie kolejny bieg∏y bàdê ich grupa sprawujàca nad
nim nadzór23. 

W treÊci obowiàzujàcych przepisów procedury karnej ustawodawca 
nie wskazuje, w jakiej formie – ustnej czy pisemnej – bieg∏y ma z∏o˝yç opini´.
Decyzja zosta∏a pozostawiona organowi procesowemu. Obowiàzkiem s´dziego,
prokuratora lub innego organu prowadzàcego post´powanie przygotowawcze
jest wskazanie, w jakiej formie bieg∏y ma sporzàdziç ekspertyz´. W praktyce 
w zdecydowanej wi´kszoÊci spraw biegli zobligowani sà do przygotowywania
ekspertyzy w formie pisemnej. W mojej ocenie taka praktyka jest s∏uszna, gdy˝
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24 Por. T. Wid∏a, Uwagi o przeprowadzaniu dowodu z opinii bieg∏ego, Palestra 2002, nr 3-4, s. 66.
Mo˝na mówiç o taktyce organu procesowego, niezb´dnej w trakcie planowania powo∏ania
dowodu z opinii bieg∏ego. 

25 IV KR 74/83, OSNKW 1983, z. 12, poz. 102.
26 Por. S. WaltoÊ, Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1985 r., s. 339. 

u∏atwia ona analiz´ przedstawionej przez bieg∏ego ekspertyzy oraz jej prawid∏owà
kontrol´. 

Istotnym problemem wp∏ywajàcym na przewlek∏oÊç post´powaƒ sàdowych
jest to, i˝ w ich toku organy procesowe zwlekajà z wydaniem postanowienia 
o powo∏aniu dowodu z opinii bieg∏ego. Praktyka ta w post´powaniu przygoto-
wawczym zwiàzana jest z ustawowymi terminami zakoƒczenia Êledztwa bàdê
dochodzenia24. Takie post´powanie nale˝y oceniç negatywnie. Organ procesowy
majàc na uwadze d∏ugi okres oczekiwania na sporzàdzenie przez bieg∏ego 
ekspertyzy, powinien w sytuacji gdy ujawnià si´ fakty, których rozstrzygni´cie
wymaga wiadomoÊci specjalnych, niezw∏ocznie wydaç postanowienie o powo-
∏aniu dowodu z opinii bieg∏ego. Wp∏ynie to na przyspieszenie prowadzonych
post´powaƒ. Celowe jest równie˝ ustalanie przez przedstawiciela organu proce-
sowego z bieg∏ym terminu, w którym mo˝e on sporzàdziç ekspertyz´. Planujàc
czas powo∏ania dowodu z opinii bieg∏ego, sàd lub prokurator powinni pami´taç,
i˝ czas trwania post´powaƒ karnych ulega proporcjonalnemu wyd∏u˝eniu wraz
ze wzrostem iloÊci ekspertyz w sprawie. 

Kontrola ekspertyzy
Z uwagi na coraz wi´kszà iloÊç ekspertyz w procesie karnym wa˝ne jest, 

aby organ procesowy, który przyjmuje dowód z opinii bieg∏ego, zna∏ obowiàzki
z tym zwiàzane i nale˝ycie je wykonywa∏. W judykaturze sformu∏owano szereg
wskazaƒ, wed∏ug których oceniany powinien byç dowód z opinii bieg∏ego. 
Na uwag´ zas∏uguje katalog sformu∏owany w wyroku Sàdu Najwy˝szego z dnia
6.05.1983 r.25, zgodnie z którym dowód z opinii bieg∏ego musi wskazywaç, czy:
„a. bieg∏y dysponuje wiadomoÊciami specjalnymi niezb´dnymi do stwierdzenia
okolicznoÊci majàcych istotny wp∏yw na rozstrzygni´cie sprawy; b. opinia 
bieg∏ego jest logiczna, zgodna z doÊwiadczeniem ˝yciowym i wskazaniami 
wiedzy; c. opinia ta jest pe∏na i jasna oraz nie zachodzi niewyjaÊniona sprzecznoÊç
pomi´dzy nià a innà opinià ujawnionà w toku przewodu sàdowego”.

Z moich badaƒ prowadzonych w Sàdach Rejonowych w Toruniu i Bydgoszczy
wynika, i˝ organy procesowe w du˝ej cz´Êci spraw przyjmujà ekspertyzy bez
szczegó∏owej kontroli, ograniczajàc si´ do odczytania samej opinii, co s∏usznie
krytykowa∏ S. WaltoÊ26. Taka praktyka jest wypadkowà dzia∏aƒ s´dziów, 
ale równie˝ stron post´powania karnego, które same mogà w trakcie post´powa-
nia wskazywaç na b∏´dy w ekspertyzie oraz zaniedbania formalne i wnosiç o ich
usuni´cie.
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27 Z. Kegel, op. cit., s. 139. 
28 Pami´taç nale˝y, ˝e opinia jest tylko jednym z wielu dowodów zgromadzonych w trakcie

post´powania i do jej oceny ma zastosowanie zasada swobodnej oceny dowodów sformu∏owa-
na w treÊci art. 7 k.p.k.

29 Por. K. Bronowska, Teoretyczne zagadnienia kontroli ekspertyzy i oceny opinii bieg∏ego [w:]
H. Ko∏ecki (red.), Kryminalistyka i nauki penalne wobec przest´pczoÊci, Poznaƒ 2008, s. 103. 

30 M. Kulicki, op. cit., s. 13. 
31 Zgodnie z treÊcià art. 115 § 11 k.k. osobà najbli˝szà jest ma∏˝onek, wst´pny, zst´pny, rodzeƒ-

stwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostajàca w stosunku przysposobienia
oraz jej ma∏˝onek, a tak˝e osoba pozostajàca we wspólnym po˝yciu. 

Wskazaç nale˝y za Z. Keglem, i˝ kontrol´ ekspertyzy nale˝y odró˝niç 
od kontroli samej opinii, która b´dàc Êrodkiem dowodowym, podlega ocenie 
(a wi´c jest kontrolowana) na zasadach odnoszàcych si´ do oceny ka˝dego
dowodu27. Z uwagi na powy˝sze rozgraniczyç nale˝y ocen´ wartoÊci dowodowej
opinii od kontroli ekspertyzy28. T´ drugà podzieliç mo˝na na kontrol´ ekspertyzy
w w´˝szym i szerszym znaczeniu. 

Kontrola ekspertyzy w w´˝szym znaczeniu oznacza nadzór organu procesowego
nad bieg∏ym poprzez dostarczanie mu odpowiedniego materia∏u badawczego oraz
stosowanie w∏aÊciwych procedur formalnych29. 

Kontrola ekspertyzy w szerszym znaczeniu polega na sprawdzeniu i ocenie
wszystkich jej cz´Êci, a wi´c badaƒ wykonywanych przez bieg∏ego, sprawozdania
z wykonanych badaƒ oraz opinii. Warto w tym miejscu wskazaç za M.
Kulickim, ˝e ka˝da opinia wieƒczàca ekspertyz´ jest tyle warta, ile jest warte jej
uzasadnienie30. Stanowisko to jest s∏uszne, poniewa˝ bieg∏y wykonujàc swojà
prac´, za którà pobiera wynagrodzenie, nie mo˝e ograniczaç si´ jedynie do
odpowiedzi na pytania zawarte w postanowieniu o powo∏aniu dowodu z opinii
bieg∏ego. Bieg∏y musi nale˝ycie uzasadniç swoje stanowisko, aby „przekonaç”
organ procesowy o s∏usznoÊci swoich twierdzeƒ. 

Wskazaç nale˝y, ˝e organ procesowy z w∏asnej inicjatywy lub na wniosek
strony mo˝e odrzuciç ekspertyz´ sporzàdzonà przez bieg∏ego tylko w sytuacjach
wskazanych w art. 196 § 1 k.p.k. Zgodnie z wy˝ej wspomnianym przepisem bie-
g∏ym nie mo˝e byç:

a) obroƒca co do faktów, o których dowiedzia∏ si´, udzielajàc porady prawnej
lub prowadzàc spraw´;

b) duchowny co do faktów, o których dowiedzia∏ si´ przy spowiedzi;
c) osoba najbli˝sza dla oskar˝onego31; 
d) osoba pozostajàca z oskar˝onym w szczególnie bliskim stosunku; 
e) osoba powo∏ana w sprawie w charakterze Êwiadka; 
f) osoba, której sprawa dotyczy bezpoÊrednio; 
g) ma∏˝onkowie stron, pokrzywdzonego albo ich obroƒcy, pe∏nomocnika 

lub przedstawiciela ustawowego albo osoby pozostajàce we wspólnym
po˝yciu z jednà z tych osób; 
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32 Zob. wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 5 paêdziernika 2004 r., V KK 124/04, Lex nr 126715. 
33 Art. 196 § 3 k.p.k.. Powody wskazane w treÊci cytowanego artyku∏u mogà wynikaç zarówno 

z treÊci samej ekspertyzy, jak i z zachowania bieg∏ego, np. z jego wypowiedzi poza procesem
Êwiadczàcych o braku obiektywizmu. Wskazaç nale˝y w tym miejscu, i˝ zgodnie z § 6 ust. 2
oraz § 12 pkt 3 i 4 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24.01.2004 r. (Dz.U. 
z 2005, Nr 15, poz. 133) w sprawie bieg∏ych sàdowych prezes sàdu mo˝e zwolniç z funkcji 
bieg∏ego osob´, która nie posiada odpowiednich wiadomoÊci i nie daj´ r´kojmi nale˝ytego
wykonywania obowiàzków. Cytowany przepis nie jest szerzej stosowany w praktyce.

34 „Fakt, ˝e opinia bieg∏ego w dziedzinie techniki samochodowej i ruchu drogowego nie
uwzgl´dnia wszelkich mo˝liwych - na tle ca∏okszta∏tu dowodów - wariantów dotyczàcych
przyczyn i przebiegu wypadku drogowego, sprawia, i˝ jest ona »niepe∏na« w rozumieniu 
art. 182 k.p.k. z 1969 r.” (obecnie art. 201 k.p.k.) – tak wyrok SN 21.10.1980 r., Rw 361/80,
Lex nr 19684. 

h) krewni w linii prostej i w linii bocznej, a˝ do stopnia pomi´dzy dzieçmi
rodzeƒstwa osób wymienionych w punkcie g albo zwiàzane z jednà z tych
osób w´z∏em przysposobienia, opieki lub kurateli; 

i) osoba, która bra∏a udzia∏ w post´powaniu jako prokurator, obroƒca, 
pe∏nomocnik, przedstawiciel ustawowy strony albo prowadzi∏a post´po-
wanie przygotowawcze.

Zgodnie z § 2 art. 196 k.p.k., je˝eli ujawnià si´ wy˝ej wymienione powody
wy∏àczenia bieg∏ego, wydana przez niego ekspertyza i wieƒczàca jà opinia nie
stanowià dowodu, a w jego miejsce powo∏uje si´ innego bieg∏ego32. 

Gdy w toku post´powania ujawnià si´ powody os∏abiajàce zaufanie do wiedzy
lub bezstronnoÊci bieg∏ego albo inne wa˝ne powody, powo∏aç nale˝y innego
bieg∏ego33. W takiej sytuacji wydana przez bieg∏ego ekspertyza nie jest automa-
tycznie wy∏àczana z materia∏u dowodowego, na podstawie którego organ proce-
sowy orzeka. PowinnoÊcià organu procesowego jest w takiej sytuacji, aby 
dzia∏ajàc w ramach swobodnej oceny dowodów, odpowiednio oceniç wartoÊç
dowodowà ekspertyzy sporzàdzonej przez bieg∏ego oraz dopuÊciç inne dowody
na jej poparcie, bàdê w celu poddania poczynionych w niej ustaleƒ w wàtpliwoÊç. 

Kontrol´ ekspertyzy i wieƒczàcej jà opinii organ procesowy powinien reali-
zowaç, majàc na uwadze treÊç art. 201 k.p.k.. Ustawodawca wskaza∏, i˝ w sytuacji
gdy opinia jest niepe∏na lub niejasna albo gdy zachodzi sprzecznoÊç w samej
opinii lub mi´dzy ró˝nymi opiniami w tej samej sprawie, mo˝na wezwaç
ponownie tych samych bieg∏ych lub powo∏aç innych. 

Ustawodawca nie okreÊli∏ jednak w tekÊcie ustawy karno-procesowej, jakà
opini´ uznaç nale˝y za niepe∏nà, jakà za niejasnà, co oznacza sprzecznoÊç 
w samej opinii lub mi´dzy opiniami. W celu nale˝ytego zrozumienia tych poj´ç
posi∏kowaç nale˝y si´ poglàdami wyra˝onymi w doktrynie i judykaturze. 

Opinia jest niepe∏na, je˝eli nie wyjaÊnia wszystkich kwestii34, jakie zosta∏y
przedstawione bieg∏emu w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii 
bieg∏ego, bàdê je˝eli nie udziela odpowiedzi na wszystkie pytania szczegó∏owe,
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35 Zob. postanowienie SN z 1.09.1975 r., Z 24/75, OSNKW 12/1975, poz. 172. 
36 Por. P. Hofmaƒski (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks post´powania karnego. Komentarz 

do artyku∏ów 1-296. t. I, Warszawa 2004, s. 863 i nast..
37 Opinia powinna zawieraç: a. imi´, nazwisko i tytu∏ naukowy, specjalnoÊç i stanowisko zawo-

dowe bieg∏ego; b. imiona i nazwiska oraz pozosta∏e dane innych osób, które uczestniczy∏y 
w przeprowadzaniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynnoÊci dokonanych przez ka˝dà z nich; 
c. w wypadku opinii instytucji – tak˝e pe∏nà nazw´ i siedzib´ instytucji; d. czas przeprowadza-
nia badaƒ oraz dat´ wydania opinii; e. sprawozdanie z przeprowadzonych czynnoÊci i spostrze-
˝eƒ oraz oparte na nich wnioski; f. podpisy wszystkich bieg∏ych, którzy uczestniczyli w wyda-
niu opinii. 

38 Z ∏atwoÊcià mo˝na ustaliç nazwisko bieg∏ego, który zosta∏ powo∏any do sporzàdzenia opinii,
czy uzupe∏niç opini´ o podpisy osób, które jà przygotowywa∏y. 

39 T. Grzegorczyk, Kodeks post´powania karnego. Komentarz, Kraków 2005, s. 521. 
40 Biegli cz´sto nie sà tego Êwiadomi i przygotowujà ekspertyzy „naszpikowane” specjalistyczny-

mi poj´ciami, wzorami oraz niezrozumia∏ymi dla prawników zwrotami. W jednym z instytu-
tów parajàcych si´ przygotowywaniem ekspertyz z ró˝nych specjalnoÊci, kiedy przyjmuj´ si´
do pracy nowych bieg∏ych, pyta si´ ich o umiej´tnoÊci j´zykowe, a nawet o ocen´ z j´zyka 
polskiego. Pytanie to wywo∏uje niejednokrotnie uÊmiech i zdziwienie bieg∏ych, lecz w ocenie

a wi´c nie obejmuje w ca∏oÊci przedmiotu i zakresu ekspertyzy, okreÊlonych 
w takim postanowieniu - co do istotnych okolicznoÊci sprawy35. W doktrynie za
niepe∏nà s∏usznie uznaje si´ równie˝ opini´, w której bieg∏y nie zawar∏ komplet-
nego sprawozdania z przeprowadzonych badaƒ36. Brak sprawozdania z przepro-
wadzonych badaƒ uniemo˝liwia w istocie kontrol´ ekspertyzy przedstawionej
organowi procesowemu przez bieg∏ego. Brak tej cz´Êci ekspertyzy jest charakte-
rystyczny dla ekspertyz bieg∏ych z zakresu medycyny sàdowej, którzy majà oce-
niç, czy obra˝enia, których dozna∏ pokrzywdzony, wywo∏ujà rozstrój zdrowia
powy˝ej 7 dni. Oceniajàc czy ekspertyza i wieƒczàca jà opinia jest niepe∏na
nale˝y mieç na uwadze treÊç § 2 art. 200 k.p.k., w którym ustawodawca zawar∏
katalog elementów, które powinna zawieraç opinia37. Wskazaç nale˝y, ˝e nie
mo˝na czyniç zarzutu, i˝ przedstawiona opinia jest niepe∏na, je˝eli nie spe∏nia
ona wymagaƒ okreÊlonych w § 2 art. 200 k.p.k., które mo˝na ∏atwo usunàç38.

Opinia jest niejasna, je˝eli jej sformu∏owania nie pozwalajà na zrozumienie
wyra˝onych w niej ocen i poglàdów oraz sposobu dochodzenia do nich albo gdy
bieg∏y pos∏uguje si´ w jej treÊci nielogicznymi argumentami39. NiejasnoÊç opinii
mo˝e wynikaç z j´zyka, w którym zosta∏a sformu∏owana. Bieg∏y musi pami´taç,
sporzàdzajàc ekspertyz´, i˝ ma byç ona wykorzystana w trakcie post´powania
sàdowego, którego uczestnicy nie sà osobami bieg∏ymi w reprezentowanej przez
niego dziedzinie. Majàc to na uwadze, bieg∏y powinien byç nie tylko bardzo
dobrym specjalistà w swojej dziedzinie, ale przede wszystkim powinien potrafiç
przekazaç wyniki swoich badaƒ osobom, które nie posiadajà specjalistycznej
wiedzy. Bieg∏y powinien pos∏ugiwaç si´ tzw. j´zykiem pomostowym zrozumia-
∏ym dla osób oceniajàcych przygotowanà przez niego ekspertyz´40. 
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SprzecznoÊç wewn´trzna w treÊci ekspertyzy ma miejsce, gdy odpowiedzi na
pytania zawarte we wnioskach koƒcowych wzajemnie si´ wykluczajà oraz gdy
opinia wieƒczàca ekspertyz´ nie da si´ pogodziç z wynikami badaƒ przeprowa-
dzonych przez bieg∏ego41. 

SprzecznoÊç zewn´trzna, a wi´c sprzecznoÊç mi´dzy opiniami ma miejsce
tylko wtedy, gdy w sprawie sporzàdzono wi´cej ni˝ jednà opini´, a wnioski 
w nich zawarte nie dadzà si´ pogodziç ze sobà. W tym miejscu nale˝y wskazaç,
i˝ sam fakt wyst´powania w sprawie kilku opinii bieg∏ych tej samej specjalnoÊci
dotyczàcych tego samego zagadnienia wymagajàcego wiadomoÊci specjalnych
powinien budziç wàtpliwoÊci. W sprawach o przest´pstwa wypadku drogowego
niejednokrotnie autor, badajàc akta spraw karnych ,„natrafia∏” na takie, w któ-
rych wydano kilka opinii dotyczàcych tej samej kwestii wymagajàcej wiadomoÊci
specjalnych. Opinie te sà cz´sto sporzàdzane przez kolejnych bieg∏ych indywi-
dualnych, którzy nierzadko nie sà nawet przes∏uchiwani w celu wyjaÊnienia nie-
jasnoÊci bàdê uzupe∏nienia braków przygotowanej ekspertyzy. Ka˝de kolejne
postanowienie o powo∏aniu dowodu z opinii bieg∏ego wyd∏u˝a czas trwania 
procesu i podnosi jego koszty. Z uwagi na to organy procesowe powinny umie-
j´tnie korzystaç z instrumentów prawnych s∏u˝àcych kontroli ekspertyz w post´-
powaniu karnym, zamiast „automatycznie” akceptowaç wszystkie wnioski stron
o powo∏anie dowodu z opinii innego bieg∏ego. 

Autor wskazywa∏ ju˝, jak wa˝nà rol´ spe∏nia odpowiednie uzasadnienie opinii
przygotowanej przez bieg∏ego. Godzi si´ równie˝ zauwa˝yç, i˝ równie wa˝ne
jest nale˝yte uzasadnienie wniosków dowodowych stron o powo∏anie dowodu 
z opinii innego bieg∏ego. Wnioski takie nie mogà byç bezkrytycznie akceptowa-
ne przez organy procesowe, poniewa˝ mo˝e to doprowadziç, a cz´sto w praktyce
doprowadza, do wyst´powania w sprawie dwóch albo wi´kszej iloÊci sprzecz-
nych ze sobà opinii. Je˝eli strony twierdzà, i˝ opinia zawiera wady, o których
mowa w art. 201 k.p.k., to powinny poprzeç swoje stanowisko odpowiednimi
argumentami. Jest to wa˝ne z uwagi na to, i˝ zgodnie z przyj´tym w doktrynie
stanowiskiem, je˝eli dowód z opinii bieg∏ego jest przekonujàcy i zrozumia∏y 
dla sàdu, to fakt, i˝ dowód ten nie jest przekonujàcy lub zrozumia∏y dla strony
procesowej, nie mo˝e stanowiç podstawy do stosowania przepisu art. 201
k.p.k.42. Wnoszàc o powo∏anie dowodu z opinii kolejnego bieg∏ego, nale˝y 
wi´c odpowiednio to uzasadniç. Strona sk∏adajàc wniosek dowodowy, musi

autora jest ono zasadne, gdy˝ nie wystarczy byç wybitnym specjalistà, ale trzeba równie˝ 
w sposób umiej´tny przekazywaç wyniki prowadzonych badaƒ laikowi, którym cz´sto jest
organ procesowy. 

41 Por. P. Hofmaƒski (red.), E. Sadzik, K. Zgryzek, op. cit., s. 864. 
42 Tak wyrok SN z 21.06.1971 r., III KR 18/71, OSNPG 1972, Nr 2, poz. 33; wyrok SN 

z 23.11.1977 r., V KR 180/77, OSNPG 1978, Nr 4, poz. 50. W doktrynie wskazuj´ si´, ˝e to sàd
jest „najwy˝szym bieg∏ym”. 
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„przekonaç” organ procesowy, ˝e ekspertyza, która znajduje si´ w aktach sprawy,
jest niepe∏na, niejasna bàdê zawiera takie sprzecznoÊci, których w ˝aden inny
sposób nie da si´ usunàç. 

Sàd Najwy˝szy w wyroku z 7 stycznia 2008 r. s∏usznie wskazuje, ˝e dopiero,
gdy sàd bez potrzeby si´gania do wiadomoÊci specjalnych nie potrafi rozstrzy-
gnàç, której opinii daç wiar´, konieczne jest powo∏anie kolejnego bieg∏ego43.

Po dok∏adnej analizie przedstawionej przez bieg∏ego ekspertyzy, ocenie jej
jasnoÊci oraz braków lub sprzecznoÊci, o których mowa w art. 201 k.p.k., organ
procesowy mo˝e przyjàç opini´, a wi´c zaakceptowaç jà jako Êrodek dowodo-
wy44. Niestety analiza praktyki wskazuje, i˝ wiele opinii przygotowywanych
przez bieg∏ych na u˝ytek post´powania karnego nie jest odpowiednio uzasadnia-
nych. Brak nale˝ytego uzasadnienia opinii utrudnia, a cz´sto uniemo˝liwia ocen´
jej wartoÊci dowodowej. Trudno jest konfrontowaç dwie sprzeczne opinie, których
autorzy powo∏ujà si´ jedynie na „swojà g∏´bokà wiedz´”, nie uzasadniajàc szerzej
przedstawionego przez siebie stanowiska. 

Kontrola ekspertyzy przez organ procesowy albo strony post´powania mo˝e
byç realizowana poprzez: 

a. przes∏uchanie bieg∏ego na rozprawie; 
b. uzupe∏nienie pisemne lub ustne opinii; 
c. przeprowadzenie ekspertyzy ponownie przez tego samego bieg∏ego lub

innego bàdê instytut; 
d. wy∏àczenie bieg∏ego; 
e. dopuszczenie innych dowodów, je˝eli rozstrzygni´cie wàtpliwoÊci nie

wymaga posiadania wiadomoÊci specjalnych. 
Ustawodawca nie preferuje ˝adnego ze sposobów kontrolowania ekspertyzy.

W treÊci art. 201 k.p.k. wskazuje jedynie, i˝ w razie niepe∏noÊci lub niejasnoÊci
opinii albo gdy zachodzi sprzecznoÊç w samej opinii lub mi´dzy ró˝nymi 
opiniami w tej samej sprawie, mo˝na wezwaç ponownie tych samych bieg∏ych
lub powo∏aç innych45. Ten etap kontroli ekspertyzy sprawia w praktyce wiele
trudnoÊci. Organy procesowe cz´sto „automatycznie” przyjmujà wnioski dowo-
dowe stron o powo∏anie nowego bieg∏ego, zapominajàc o mo˝liwoÊci wezwania
bieg∏ego na przes∏uchanie albo zlecenie bieg∏emu sporzàdzenia opinii uzupe∏-
niajàcej. W literaturze s∏usznie wskazuje si´, ˝e w okolicznoÊciach wskazanych
w treÊci art. 201 k.p.k. w pierwszej kolejnoÊci nale˝y przes∏uchaç bieg∏ego 

43 II KK 250/07, Lex nr 354287. 
44 M. Kulicki, op. cit., s. 12 i nast..
45 W orzecznictwie uznaje si´, i˝ w razie wystàpienia okolicznoÊci wymienionych w treÊci cyto-

wanego przepisu organ procesowy jest zobligowany do wyjaÊnienia niejasnoÊci i sprzecznoÊci
(zob. m.in. wyrok SN z 3.10.2003 r., V KK 50/03, Lex nr 152047). Przypomnieç nale˝y, 
˝e w kwestiach, których rozstrzygni´cie wymaga wiadomoÊci specjalnych, organ procesowy
musi skorzystaç z pomocy bieg∏ego (tak wyrok SN z 7.01.2008 r., II KK 250/07, Lex nr 354287).



albo zleciç mu uzupe∏nienie ekspertyzy46. Dopiero je˝eli nie da to oczekiwanego
rezultatu, nale˝y powo∏aç innego bieg∏ego, bieg∏ych lub skorzystaç z pomocy
instytutu. 

Przekazujàc kolejnemu bieg∏emu akta post´powania w celu sporzàdzenia
ekspertyzy, organ procesowy nie powinien, moim zdaniem, przekazywaç 
mu pierwszej ekspertyzy sporzàdzonej w sprawie47. Poglàd ten uznaç mo˝na za
dyskusyjny, poniewa˝ z jednej strony bieg∏y realizuje w takiej sytuacji powie-
rzone mu zlecenie, nie sugerujàc si´ poprzednio sporzàdzonà ekspertyzà48.
Jednak godzi si´ zauwa˝yç, ˝e bieg∏y nie korzysta w takim stanie faktycznym 
z ca∏ego materia∏u dowodowego zgromadzonego w sprawie i nie mo˝e poddaç
go ca∏oÊciowej analizie. W procesie mo˝e mieç miejsce sytuacja, w której bieg∏y
nie zauwa˝y pewnych szczegó∏ów, które „nie umkn´∏y” uwadze bieg∏ego, który
sporzàdzi∏ pierwszà ekspertyz´ w sprawie. Mimo tych wàtpliwoÊci wskazaç
nale˝y, ˝e poglàd o nieudost´pnianiu wraz z aktami sprawy opinii sporzàdzonej
przez pierwszego bieg∏ego – w ocenie autora - uznaç nale˝y za s∏uszny.
Powsta∏e po sporzàdzeniu drugiej ekspertyzy w sprawie wàtpliwoÊci organ pro-
cesowy mo˝e rozstrzygnàç przeprowadzajàc konfrontacj´ bieg∏ych, którzy
wydali sprzeczne opinie. 

Kolejnym z obowiàzków, które cià˝à na organie procesowym w trakcie 
przeprowadzania dowodu z opinii bieg∏ego, jest nieokreÊlony expressis verbis 
w procedurze karnej obowiàzek komunikowania si´ z bieg∏ym. W niektórych
sytuacjach uniknàç mo˝na na wst´pnym etapie post´powania powo∏ywania
dowodu z opinii bieg∏ego, gdy zgromadzony do tej chwili materia∏ dowodowy 
i tak nie jest wystarczajàcy do udzielenia odpowiedzi na interesujàce organ 
procesowy pytania. Celowym jest równie˝ konsultowanie terminu, w jakim 
bieg∏y jest w stanie sporzàdziç ekspertyz´,49 oraz ustalanie, czy istniejàcy stan
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46 Zob. W. K´dzierski (red.), op. cit., s. 121. 
47 W uchwale z dnia 15.07.1974 r. (OSNKW 1974, nr 10, poz. 179) s´dziowie Sàdu Najwy˝szego

uznali, i˝ organy procesowe powinny unikaç powo∏ywania kolejnych bieg∏ych w celu oceny
przedstawionych wczeÊniej ekspertyz. 

48 J. Wójcikiewicz, Temida nad…, s. 25-29. 
49 Warto w tym miejscu wspomnieç o § 11 Rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia

18.12.1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii bieg∏ych w post´powaniu
sàdowym (Dz.U. z 1975, Nr 46, poz. 254), w myÊl którego, je˝eli praca (bieg∏ego) zosta∏a
wykonana wadliwie, niezgodnie z zaleceniami sàdu lub ze znacznym nie usprawiedliwionym
(oryginalna pisownia z treÊci rozporzàdzenia) opóênieniem, wynagrodzenie ulega odpowied-
niemu obni˝eniu. Badajàc akta spraw o przest´pstwa wypadku drogowego, stwierdzi∏em, 
˝e wy˝ej cytowany przepis nie jest stosowany w praktyce. Na tle dyskusji dotyczàcych odpo-
wiedzialnoÊci bieg∏ych, a w szczególnoÊci propozycji materialnego obcià˝enia ich za skutki
sporzàdzenia b∏´dnej ekspertyzy, wskazaç nale˝y, ˝e bardziej po˝àdane jest skuteczne egze-
kwowanie obowiàzujàcych przepisów ni˝ wprowadzenie kolejnych regulacji, których kszta∏t
ju˝ teraz budzi uzasadnione wàtpliwoÊci w Êrodowisku bieg∏ych sàdowych. 
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wiedzy pozwoli mu udzieliç odpowiedzi na pytania zadane mu przez organ 
procesowy. W ten sposób uniknàç mo˝na mno˝enia „przedwczesnych” ekspertyz
oraz zaoszcz´dziç czas w sytuacji, kiedy zostanie ustalone, i˝ dany bieg∏y 
z powodu wieloÊci obowiàzków nie b´dzie w stanie sporzàdziç ekspertyzy 
we wskazanym terminie. 

Na organie procesowy w trakcie wyrokowanie cià˝y jeszcze jeden obowiàzek,
a mianowicie powinien on w treÊci orzeczenia koƒczàcego post´powanie wska-
zaç, jak oceni∏ dowód z opinii bieg∏ego, jakie i dlaczego wyciàgnà∏ z niego
wnioski. Organ procesowy musi uzasadniç, dlaczego da∏ wiar´ wnioskom przed-
stawionym przez bieg∏ego w treÊci sporzàdzonej przez niego opinii50. 

Podsumowanie

W niniejszym opracowaniu wskazane zosta∏y jedynie najwa˝niejsze problemy
ujawniajàce si´ w trakcie powo∏ywania dowodu z opinii bieg∏ego w sprawach 
o przest´pstwo wypadku drogowego oraz w czasie kontroli ekspertyzy51.
Problematyka zwiàzana z obowiàzkami organu procesowego w przyj´ciu pisemnej
albo ustnej opinii bieg∏ego jest bardzo skomplikowana i nastr´cza wielu 
k∏opotów zarówno s´dziom, jak i prokuratorom. Z badaƒ akt spraw karnych 
o przest´pstwo wypadku drogowego wynika, i˝ problemy w praktyce ujawniajà
si´ niemal˝e na ka˝dym kroku. Organy procesowe cz´sto nie potrafià prawid∏owo
formu∏owaç pytaƒ w postanowieniu o zasi´gni´ciu dowodu z opinii bieg∏ego.
Biegli równie cz´sto nie posiadajà wiedzy o tym, na jakie pytania nie powinni
udzielaç odpowiedzi, z uwagi na to, ˝e kwestie w nich poruszane pozostajà 
w wy∏àcznej kompetencji organów procesowych. Osoby posiadajàce wiadomoÊci
specjalne, przygotowujàc ekspertyz´ majà problem z prawid∏owym nazwaniem
poszczególnych jej cz´Êci. 

Jeszcze wi´ksze k∏opoty pojawiajà si´, kiedy organ procesowy musi przepro-
wadziç kontrol´ przygotowanej przez bieg∏ego ekspertyzy. S. Kalinowski 
wskazuje, i˝ nadzór i ocena wykonania ekspertyzy mogà realnie mieç miejsce
przede wszystkim wówczas, gdy sàdowi znane sà wszystkie przes∏anki, na których
biegli oparli si´, formu∏ujàc swojà opini´52. Nale˝y wi´c k∏aÊç nacisk na to, aby
biegli nale˝ycie uzasadniali przygotowanà przez siebie ekspertyz´ i wieƒczàcà

50 Por. aktualny w obowiàzujàcym stanie prawnym wyrok Sàdu Najwy˝szego z 19.03.1969 r., 
IV KR 12/69, OSNKW 1969, nr 11, poz. 141. Zob. T. Tomaszewski, WartoÊç niekategorycznych
opinii bieg∏ych, Nowe Prawo 1981, nr 9, s. 68. 

51 Uwagi poczynione w treÊci artyku∏u odnoszà si´ jedynie do ekspertyz w sprawach o przest´p-
stwo wypadku drogowego. Nie nale˝y ich odnosiç do ekspertyz sporzàdzanych przez bieg∏ych
wszystkich specjalnoÊci. 

52 S. Kalinowski, Problematyka dowodu z opinii bieg∏ych w Êwietle orzecznictwa sàdowego,
Warszawa 1968, s. 93. 
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jà opini´, gdy˝ umo˝liwi to ich kontrol´. PodkreÊliç nale˝y równie˝ wa˝nà rol´
odpowiedniego merytorycznego przygotowania organu procesowego do przyj´cia
dowodu z opinii bieg∏ego. Przedstawiciele organów procesowych powinni
posiadaç podstawowà wiedz´ z zakresu specjalnoÊci reprezentowanej przez 
bieg∏ego53. Zdaniem S. Waltosia zdolnoÊç organu procesowego do rzetelnej 
i trafnej oceny opinii bieg∏ego zale˝y od: 

1. stopnia ogólnego i zawodowego wykszta∏cenia oceniajàcego; 
2. krytycyzmu jego umys∏u, umiej´tnoÊci dostrzegania usterek i powÊciàgli-

woÊci w akceptowaniu propozycji; 
3. specjalnego przygotowania do danej sprawy, znajomoÊci podstawowych

zasad rozwiàzywania danego zagadnienia; 
4. kontradyktoryjnoÊci procesu pozwalajàcej wydobyç niejasnoÊç opinii54. 
Uzasadnione jest twierdzenie, ˝e do obowiàzków organu procesowego 

w przyj´ciu pisemnej albo ustnej opinii bieg∏ego nale˝y odpowiednie planowanie
terminu powo∏ania dowodu z opinii bieg∏ego oraz ustalenie po konsultacji z bie-
g∏ym treÊci skierowanych do niego pytaƒ. Organ procesowy musi byç Êwiadomy
tego, jakich wiadomoÊci potrzebuje od bieg∏ego, oraz pami´taç o tym, ˝e nie
mo˝e „przerzucaç” na bieg∏ego obowiàzków, które ustawodawca powierzy∏ 
tylko i wy∏àcznie jego kompetencji. W powy˝szym zdaniu mowa o kwestii 
rozstrzygania o przyczynieniu si´ do wystàpienia zdarzenia, rozstrzygni´ciu 
o winie oraz o prawid∏owej kwalifikacji prawnej zachowania sprawcy. Niestety
praktyka „wysy∏a nam niepokojàce sygna∏y”, gdy˝ z badaƒ prowadzonych 
przeze mnie wynika, i˝ biegli w sprawach o przest´pstwo wypadku drogowego
cz´sto udzielajà odpowiedzi na stawiane im pytanie o to, kto przyczyni∏ si´ 
do zaistnienia zdarzenia i jakie przepisy naruszy∏ swoim post´powaniem.
Stawianie takich pytaƒ jest b∏´dem organów procesowych i obcià˝a je w pierw-
szej kolejnoÊci. 

B∏´dy wyst´pujàce w praktyce w przyjmowaniu przez organy procesowe 
dowodu z opinii bieg∏ego wynikajà w pewnej mierze z du˝ej iloÊci rozpatrywanych
spraw o przest´pstwo wypadku drogowego. Nie mo˝na jednak zaniedbaƒ t∏umaczyç
brakiem czasu55. Nale˝y w sposób ciàg∏y uzupe∏niaç swoje wykszta∏cenie,

53 W sprawach o przest´pstwo wypadku drogowego celowe jest, aby s´dziowie orzekajàcy byli
aktywnymi uczestnikami ruchu drogowego, a wi´c posiadali uprawnienia do kierowania pojaz-
dami mechanicznymi. Pozwoli im to zrozumieç mechanizmu przebiegu ocenianego zdarzenia. 

54 S. WaltoÊ, op. cit., s. 340. 
55 Ze wzgl´du na du˝à iloÊç spraw o przest´pstwo wypadku drogowego i zwiàzanà z tym du˝à iloÊç

ekspertyz mo˝na zaobserwowaç niepokojàce zjawisko polegajàce na lakonicznym uzasadnianiu
zarówno postanowienia o powo∏aniu dowodu z opinii bieg∏ego, jak i wniosków dowodowych
stron oraz samych ekspertyz przygotowywanych przez bieg∏ych, a w szczególnoÊci tych z zakre-
su medycyny sàdowej. Wskazujàc na powy˝sze problemy, pragn´ zaznaczyç, i˝ jestem daleki 
od uogólniania. Jednak˝e wskazujàc wyst´pujàce problemy, nale˝y staraç si´ im przeciwdzia∏aç. 



a w szczególnoÊci wiedz´ z zakresu kryminalistyki. Jej zrozumienie pozwoli
prawid∏owo korzystaç z bardzo skomplikowanego narz´dzia, którym jest dowód
z opinii bieg∏ego. Jednak˝e bez odpowiedniego teoretycznego przygotowania 
do wszystkich czynnoÊci zwiàzanych z programowaniem oraz przyj´ciem
dowodu z opinii bieg∏ego zarówno przez organ procesowy, jak i strony post´po-
wania, instrument ten nie b´dzie spe∏nia∏ swojej procesowej roli56, a mo˝liwe
wyniki pracy bieg∏ego nie zostanà nale˝ycie wykorzystane. 
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56 Por. G. Kopczyƒski, Konfrontacja bieg∏ych w polskim procesie karnym, Warszawa 2008, s. 74-75.
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1 A Recognizance to keep the peace and be of good behaviour.

W∏odzimierz Rojek

ZOBOWIÑZANIE DO PRZESTRZEGANIA PORZÑDKU 
I DOBREGO SPRAWOWANIA

System prawny, jaki obowiàzuje w Kanadzie w zakresie prawa karnego,
wywodzi si´ z tradycji prawa anglosaskiego. Jednym z instrumentów szeroko
stosowanych w tym kraju w obszarze prawa karnego jest unikalne postanowienie
w formie zobowiàzujàcej oskar˝onego do przestrzegania porzàdku prawnego 
i dobrego zachowania1. Jest to orzeczenie wydawane przez sàd w dwóch ró˝-
nych post´powaniach, które zostanà przedstawione poni˝ej, majàce na celu
unikni´cie potencjalnego pope∏nienia przest´pstwa i zapewnienie ochrony praw-
nej osobie zagro˝onej lub czujàcej si´ zagro˝onà. 

Orzeczenie takie mo˝e byç wydane na podstawie prawa powszechnego 
(common law) przez sàd jako alternatywa do post´powania w sprawie karnej. 
W typowej dla takiego biegu sprawie, oskar˝ony o pope∏nienie przest´pstwa - na
przyk∏ad czynnej napaÊci - mo˝e otrzymaç od prokuratora ofert´ do zobowiàzania
si´ do zachowania porzàdku prawnego i dobrego sprawowania. Je˝eli taka oferta
zostanie przyj´ta i zaakceptowana przez sàd, wówczas ten ostatni wydaje posta-
nowienie nak∏adajàce na oskar˝onego zobowiàzanie do przestrzegania porzàdku
prawnego i dobrego sprawowania. Postanowienie takie b´dzie okreÊla∏o 
wysokoÊç kwoty, jaka ma stanowiç gwarancje materialne takiego zobowiàzania,
oraz czas, na jaki jest wydane. OkreÊli te˝, o ile sad uzna to za stosowne i uza-
sadnione w konkretnym przypadku, szczegó∏owe warunki, których oskar˝ony
b´dzie musia∏ przestrzegaç w czasie obowiàzywania postanowienia. Oskar˝ony,
który odmówi podpisania takiego zobowiàzania, czyli nie b´dzie stosowa∏ si´ do
jego warunków, zostanie skierowany do zak∏adu karnego na czas trwania posta-
nowienia lub do momentu, kiedy zdecyduje si´ takie zobowiàzanie podpisaç 
i go przestrzegaç. Z∏amanie warunków postanowienia jest traktowane jako 
przest´pstwo Êcigane na podstawie artyku∏u 127 kodeksu karnego, które zagro˝one
jest karà pozbawienia wolnoÊci do 2 lat. 



2 Summons.
3 Information.

Od wprowadzenia w roku 1974 artyku∏u 810 kodeksu karnego istnieje 
równie˝ mo˝liwoÊç z∏o˝enia wniosku do sàdu o wydanie takiego postanowienia
bez wnoszenia aktu oskar˝enia. Osoba, która czuje sie, majàc do tego uzasadnione
podstawy, zagro˝ona przez inna osob´, mo˝e z∏o˝yç taki wniosek na rzecz 
swojà, jak te˝ innej osoby. W post´powaniu musi wykazaç, ˝e osoba, przeciwko
której taki wniosek wnosi, mo˝e dokonaç aktu przemocy wobec osoby b´dàcej
przedmiotem wniosku lub te˝ uszkodziç mienie takiej osoby. Interesujàce jest,
˝e w przypadku wniesienia wskazanego wniosku s´dzia pokoju nie ma praktycz-
nie swobody w decydowaniu, czy nadaç sprawie bieg, czy nie2.

W praktyce osoba wnoszàca spraw´ o wydanie zobowiàzania do przestrzegania
porzàdku i zachowania spokoju wype∏nia formularze, na podstawie których 
biuro sàdu przygotowuje wniosek3. Taki wniosek jest wówczas zaprzysi´˝ony
przed s´dzià pokoju i skierowany na posiedzenie, zaÊ dokumentacja post´powania
przekazywana jest do prokuratury. Prokurator ma mo˝liwoÊç przej´cia oskar˝enia
i wówczas to ten organ, a nie wnioskodawca, jest stronà w post´powaniu.
Obecnie jest regu∏à, ˝e prokuratura przejmuje funkcje oskar˝yciela w praktycznie
wszystkich takich sprawach. Wezwanie do sàdu jest dor´czane oskar˝onemu.

Oskar˝ony stawiajàc si´ przed sàdem, mo˝e zgodziç si´ na proponowane
orzeczenie. Wówczas fakty stanowiàce podstaw´ wniosku sà przedstawiane
sàdowi i je˝eli sàd uzna, ˝e sà wystarczajàce, wydaje postanowienie. Oskar˝ony
wyra˝a wówczas zgod´ na takie zobowiàzanie. Sàd w orzeczeniu ustala wartoÊç
zabezpieczenia materialnego, czas, na jaki b´dzie obowiàzywa∏o, i dodatkowe
szczegó∏owe warunki ponad te, które polegajà na zobowiàzaniu si´ do przestrze-
gania porzàdku prawnego i zachowania spokoju.

Je˝eli osoba oskar˝ona nie zgadza si´ na takie postanowienie, wówczas sprawa
kierowana jest na posiedzenie jawne, podczas którego oskar˝ony b´dzie musia∏
wykazaç, dlaczego postanowienie nie jest zasadne. Prokurator przedstawia
dowody w sprawie i oskar˝ony b´dzie mia∏ szans´ odpowiedzieç swoimi dowo-
dami. Po zakoƒczeniu post´powania dowodowego strony wyg∏aszajà przemó-
wienia, zaÊ sàd wydaje postanowienie lub odmawia jego wydania na podstawie
art. 810 kodeksu karnego. W wypadku, kiedy sàd wydaje takie postanowienie,
ma obowiàzek albo zakazaç oskar˝onemu dost´pu do broni, ze szczególnym
uwzgl´dnieniem broni palnej, oraz wydaç dyspozycje w sprawie broni, a tak˝e
zezwolenia na jej posiadanie oraz transport i zaÊwiadczenia o rejestracji, albo
uzasadniç, dlaczego takiego zakazu lub stosownej dyspozycji na oskar˝onego
nie na∏o˝y∏.

Sprawy na podstawie art. 810 kodeksu karnego toczà si´ zwykle przed s´dzià
pokoju. Oskar˝ony ma zagwarantowane prawo do otrzymania kopii materia∏ów
dochodzenia i mo˝e byç reprezentowany przez adwokata.
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4 W przypadkach zwiàzanych z terroryzmem istnieje równie˝ mo˝liwoÊç zobowiàzania osoby
podejrzanej do przestrzegania okreÊlonych warunków na∏o˝onych przez sàd na podstawie 
art. 83.3 kk. Takie post´powanie jednak bli˝sze jest post´powaniu w sprawie o zastosowanie
Êrodka zapobiegawczego i b´dzie omówione w oddzielnym opracowaniu.

Wyjàtkami od powy˝ej opisanego trybu sà sprawy prowadzone na podstawie
szczególnych przepisów regulujàcych post´powanie w przypadkach, gdy 
uzasadnieniem dla wniesienia wniosku o wydanie postanowienia jest:

a) art. 810.01 - próba zastraszenia uczestników wymiaru sprawiedliwoÊci,
przynale˝noÊç do organizacji kryminalnej lub terroryzm,4

b) art. 810.1 - obawa, ˝e inna osoba mo˝e dopuÊciç si´ pope∏nienia jednego
lub wi´cej z nast´pujàcych przest´pstw przeciwko osobie w wieku lat 16
lub m∏odszej:
- fizycznego kontaktu w celu seksualnym z osobà w wieku 16 lat lub

m∏odszà (art. 151 kk),
- zapraszania do takiego kontaktu z osobà w wieku lat 16 lub m∏odszà

(art. 152),
- stosunek seksualny z jednym z rodziców, dzieckiem, rodzeƒstwem,

dziadkiem, babcia lub z wnuczkiem,
- stosunku analnego (art.159 kk),
- stosunku p∏ciowego ze zwierz´ciem (art. 160 (2)(3) kk),
- dzieci´cej pornografii (art.163.1 kk),
- dostarczania w∏asnego dziecka w celach seksualnych innej osobie 

(art. 170 kk),
- umo˝liwiania zachowaƒ seksualnych osobom poni˝ej 18. roku 

˝ycia we w∏asnym lub kontrolowanym przez siebie domu 
(art. 171 kk).

- zach´cania osoby m∏odocianej do zachowaƒ seksualnych za pomocà
systemu komputerowego (art. 172.1 kk),

- obna˝ania si´ w miejscu publicznym w celach seksualnych 
(art. 173.1 kk),

- gwa∏tu (art. 271 kk),
- gwa∏tu z u˝yciem broni (art. 272 kk),
- gwa∏tu skutkujàcego powa˝nym obra˝eniem cia∏a (art. 273 kk).

W tego rodzaju sprawach sàd ma prawo dodatkowo skierowaç oskar˝onego
pod nadzór kuratora sàdowego lub nakazaç zg∏aszanie si´ na policj´.

Innego rodzaju podstawà wniesienia wniosku o wydanie postanowienia 
o zobowiàzaniu do przestrzegania porzàdku i dobrego sprawowania sà sprawy,
gdzie wnioskodawca obawia si´, ˝e oskar˝ony dopuÊci sie przest´pstwa powa˝nego
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5 Powa˝ne naruszenia cia∏a jest zdefiniowane w art. 752 kk jako przest´pstwo Êcigane w trybie
zwyk∏ym, polegajàce na u˝yciu lub usi∏owaniu u˝ycia przemocy wobec innej osoby, spowodo-
waniu zagro˝enia lub prawdopodobnego zagro˝enia ˝ycia lub bezpieczeƒstwa innej osoby
w∏àcznie z powa˝nà szkodà psychologicznà, gdzie maksymalna kara pozbawienia wolnoÊci
wynosi 10 lub wi´cej lat pozbawienia wolnoÊci, lub przest´pstwa gwa∏tu, gwa∏tu z u˝yciem
broni albo powa˝niejszego gwa∏tu. Nie obejmuje jednak zamachu stanu ani zabójstwa.

6 Przest´pstwo polegajàce na umyÊlnym zaanga˝owaniu w dzia∏alnoÊç majàcà na celu wywo∏a-
nie strachu w celu utrudnienia post´powania sàdowego w grupie osób, uczestniku post´powa-
nia sadowego, dziennikarza relacjonujàcego post´powania sàdowe dotyczàce przest´pczoÊci
zorganizowanej. Dzia∏alnoÊç taka obejmuje przemoc fizyczna, podà˝anie za uczestnikiem
post´powania sàdowego, nawiàzywanie wielokrotnych kontaktów, obserwowanie ich miejsc
zamieszkania. Maksymalna kara to 14 lat pozbawienia wolnoÊci.

naruszenia cia∏a5 wobec innej osoby (art. 810.2 art. kk). W tym przypadku 
nie jest wa˝ne, czy osoba b´dàca przedmiotem takiego wniosku sama obawia si´
oskar˝onego. Jest to istotna ró˝nica. W przeciwieƒstwie do pozosta∏ych 
omówionych typów postanowienia o na∏o˝eniu zobowiàzania do zachowania
spokoju i dobrego sprawowania nie jest w tym przypadku wymagane ustalenie
elementu poczucia zagro˝enia przez osob´ b´dàcà przedmiotem takiego post´-
powania. Nawet w sytuacji gdy dana osoba nie czuje si´ zagro˝ona, inna osoba
(wnioskodawca) mo˝e mieç takà obaw´ i na tej podstawie ubiegaç si´ o wydanie
orzeczenia w trybie art. 810.2 kk. Wniosek na podstawie art. 810.2 kk mo˝e byç
wniesiony tylko za zgodà Prokuratora Generalnego. W tych sprawach sàd mo˝e
równie˝ orzec dodatkowe warunki na∏o˝one na oskar˝onego, takie jak:

- udzia∏ w programie rehabilitacyjnym,
- noszenie elektronicznego urzàdzenia monitorujàcego (tylko na wniosek

Prokuratora Generalnego),
- pozostawania tylko w okreÊlonym obszarze geograficznym, 
- godziny policyjnej,
- zakazu konsumpcji alkoholu lub Êrodków odurzajàcych (art. 810.2 (4.1) kk).

Unikalnym rodzajem spraw o wydanie postanowienia o przestrzeganie
porzàdku i zachowanie spokoju jest wniosek, który mo˝e zostaç z∏o˝ony do sàdu
w zwiàzku z obawà pope∏nienia przest´pstwa z art. 423.1 (zastraszanie uczestni-
ków post´powania sadowego)6 bàdê przest´pstwa zwiàzanego ze zorganizowanà
przest´pczoÊcià lub terroryzmem. Post´powanie w tych sprawach reguluje art.
810.01 kk. Wniosek taki mo˝e byç wniesiony tylko za zgodà Prokuratora
Generalnego. 

W wyszczególnionych powy˝ej sprawach post´powanie ró˝ni si´ od post´-
powania okreÊlonego w art. 810 kk tym, ˝e wniosek mo˝e byç zaprzysi´˝ony
tylko przed s´dzià sàdu prowincjonalnego i tylko s´dzia takiego sàdu mo˝e 
orzekaç w tych sprawach.
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7 Art. 810(3)(a) i (b) kk.
8 Art. 810(4.1) kk.
9 Artyku∏ ten jest przewidziany do obj´cia do niestosowania si´ do ka˝dego postanowienia/wyro-

ku sàdu bez wzgl´du na tryb wydania lub sàd, który je wyda∏. Ostatnio postanowienia wydane
na podstawie prawa rodzinnego sà egzekwowane w oparciu o ten w∏aÊnie przepis kodeksu kar-
nego. W tym miejscu mo˝na dodaç, ˝e prawo rodzinne jest prawem prowincjonalnym, a nie
federalnym jak kodeks karny.

Postanowienia zobowiàzujàce do przestrzegania porzàdku prawnego 
i dobrego sprawowania nakazujà oskar˝onemu b´dàcemu przedmiotem takie-
go postanowienia zobowiàzaç si´ do przestrzegania jego warunków.
Procedura ta dotyczy ka˝dego postanowienia, bez wzgl´du na to, w jakim 
trybie ono zapad∏o. Stronom niezgadzajàcym si´ z orzeczeniem sàdu przys∏u-
guje odwo∏anie si´ do sàdu wy˝szej instancji. Oskar˝ony zobowiàzany do 
poddaniu si´ takiemu postanowieniu mo˝e albo takie zobowiàzanie podjàç,
albo odmówiç, jak ju˝ by∏o to wspominanie wczeÊniej. W tym drugim 
przypadku b´dzie skierowany do zak∏adu karnego do czasu, kiedy takie zobo-
wiàzanie podejmie, lub na czas obowiàzywania postanowienia.7 Jak si´ mo˝na
domyÊlaç, przypadki, w których oskar˝ony odmówi poddania si´ postanowieniu
opisanemu powy˝ej, sà niezwykle rzadkie. 

Strony majà równie˝ prawo do ubiegania si´ o zmian´ warunków w czasie
obowiàzywania takiego orzeczenia sàdu. Wówczas s´dzia pokoju lub sàd 
w post´powaniu uproszczonym mo˝e taki wniosek rozpatrzyç i warunki zmieniç
w sposób, jaki uzna za stosowny.8

Z∏amanie warunków postanowienia o przestrzeganiu spokoju i porzàdku
prawnego jest przest´pstwem Êciganym w zale˝noÊci od trybu, w jakim zosta∏o
wydane: na podstawie artyku∏u 127 kodeksu karnego9 - je˝eli takie postanowienie
zosta∏o wydane na podstawie prawa powszechnego (common law) lub na pod-
stawie art. 811 kodeksu karnego - je˝eli dane postanowienia zosta∏o orzeczone
na podstawie art 810 i kolejnych kodeksu karnego.

Oba przepisy kreujà przest´pstwa, które wed∏ug uznania prokuratora mogà
byç Êcigane w trybie zwyk∏ym lub uproszczonym. Oba sà Êcigane z regu∏y 
z oskar˝enia publicznego.

Reasumujàc powy˝sze rozwa˝ania, postanowienia zobowiàzujàce do prze-
strzegania spokoju i porzàdku prawnego sà w Kanadzie szeroko stosowane. 
Sà one forma karnego orzecznictwa majàcego charakter prewencyjny, ukierun-
kowanego na zapobieganie aktom przemocy, wandalizmu lub opisanych wy˝ej
zachowaƒ przest´pczych. Sà na tyle powszechne, ˝e w wypadku spraw wnoszo-
nych na podstawie art. 810 kk wi´kszoÊç znanych autorowi sàdów ma specjalne
dni przeznaczone na przyjmowanie takich spraw, jak te˝ wyznaczony czas na
ich rozpoznawanie.
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Postanowienia o przestrzeganiu porzàdku i zachowaniu spokoju sà na tyle
akceptowane w spo∏eczeƒstwie kanadyjskim, ˝e ich wydanie w konkretnej 
sprawie nie budzi zdziwienia. Sà te˝ powszechnie akceptowanà i stosunkowo
prostà oraz tanià drogà rozwiàzywania konfliktów i zapobiegania pope∏nianiu
przest´pstw.
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1 T. Tomaszewski, Dowód z opinii bieg∏ego w procesie karnym, Instytut Ekspertyz Sàdowych 
w Krakowie, 2000, s. 33.

2 G. Kopczyƒski, Konfrontacja bieg∏ych w polskim procesie karnym, Warszawa 2008 , s. 84.

Katarzyna Rydz

PROCESOWE ZNACZENIE OPINII PRYWATNYCH 
W POLSKIM POST¢POWANIU KARNYM

Na gruncie obowiàzujàcych przepisów post´powania karnego trudno szukaç
w rozdziale zatytu∏owanym „Dowody” poj´cia okreÊlanego przez przedstawi-
cieli doktryny mianem „dowodu prywatnego”. Wskazujàc na poglàd 
T. Tomaszewskiego – poj´ciem tym okreÊla si´ wynik pracy rzeczoznawców,
którzy swoje ekspertyzy wykonujà na zlecenie stron procesowych, tj.: oskar˝o-
nych, ich obroƒców, ale tak˝e i pokrzywdzonych czy te˝ ich pe∏nomocników.1

Zgodnie z twierdzeniem autora – nazwa nadawana takiej opinii nie jest mo˝e
najbardziej trafna, jednak zaakceptowana zosta∏a nie tylko przez teoretyków
przedmiotu, ale tak˝e i przez praktyków.

Kolejnym poj´ciem odnoszàcym si´ do tego rodzaju opinii to tzw. ekspertyza
pozasàdowa. Nazwy te – stosowane zamiennie - faktycznie odnoszà si´ do ka˝dej
opinii wydanej przez bieg∏ych, ale nie na zlecenie organu procesowego, lecz jak
ju˝ to zosta∏o wskazane wy˝ej – ze wzgl´du na zlecenie wydane przez uczestnika
procesu karnego.2

Jak jednak mo˝na wyt∏umaczyç pojawienie si´ opinii prywatnej w toczàcych
si´ procesach karnych? Przede wszystkim wskazaç nale˝y, i˝ powody, dla 
których uczestnicy post´powania decydujà si´ na zasi´gni´cie porady eksperta,
mogà byç wielorakie. Po pierwsze – w sytuacji, w której zachodzi koniecznoÊç
zweryfikowania znamion przest´pstwa poprzez analiz´ wymagajàcà jednak˝e
wiedzy specjalistycznej, innymi s∏owy w ogóle dla ustalenia, czy dosz∏o do
pope∏nienia przest´pstwa, np. przest´pstwa sfa∏szowania dokumentu. Potrzeba
taka mo˝e wynikaç z faktu niepowo∏ania przez organ prowadzàcy post´powanie
przygotowawcze w∏aÊnie takiego dowodu, od którego wniosków koƒcowych 
w istocie zale˝y zasadnoÊç ca∏ego post´powania i skierowania zarzutu przeciwko
okreÊlonemu podejrzanemu. Niestety takiego rodzaju opinie nie sà sporzàdzane
za cz´sto, a to z uwagi na brak mo˝liwoÊci dost´pu stron do akt sprawy (materia∏u



3 P. Girdwoyƒ, Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Zakamycze 2004, s. 128.
4 P. Girdwoyƒ, Zarys kryminalistycznej taktyki obrony, Zakamycze 2004, s. 129.
5 Patrz T. Tomaszewski, Czy korzystaç z opinii prywatnych?, Przeglàd Sàdowy, 1997, nr 2, s. 22 i n.

dowodowego i porównawczego). Wskazaç wtedy nale˝y, i˝ okolicznoÊç ta 
stanowi dodatkowo wydatne ograniczenie zakresu dzia∏ania prywatnego bieg∏ego,
który z góry winien uprzedziç zlecajàcego o tym, co jest mo˝liwe do ustalenia 
na podstawie przedstawionego materia∏u i kiedy jego wnioski nie mogà mieç
waloru kategorycznych.3

Najcz´Êciej natomiast opinia prywatna polegaç ma na sporzàdzeniu metaopinii,
wskazujàcej na ewentualne b∏´dy opinii urz´dowej, dopuszczonej przez organ
procesowy.  Konsultacja prywatna ma zatem na celu uzyskanie mo˝liwoÊci
wyrobienia w∏asnego poglàdu na spraw´  i ustalenia rzetelnoÊci opinii dotych-
czasowej. Pomoc takiego bieg∏ego wa˝na jest z punktu ustalenia ogólnych 
braków i b∏´dów opinii bieg∏ych formalnie powo∏anych do sprawy. Precyzujàc 
– mo˝e byç bazà wyjÊciowà do podwa˝enia i przeciwstawienia si´ tezom zawar-
tym w zakwestionowanej opinii. Co wi´cej – ekspert prywatny mo˝e wskazaç na
b∏´dne za∏o˝enia naukowe przyj´te w ju˝ z∏o˝onych opiniach, opisaç mo˝e nowe
metody badawcze nie zastosowane w dotychczasowych opiniach, a majàce istotne
znaczenie dla wyników ekspertyzy, wreszcie podaç wiele cennych szczegó∏ów 
i wskazówek chocia˝by dla celów obrony. Nie powinno budziç zatem wàtpliwo-
Êci, ˝e strony mogà robiç u˝ytek z takich konsultacji prywatnych, chocia˝by 
w zakresie dotyczàcym stawiania pytaƒ bieg∏emu powo∏anemu przez organ 
procesowy, wskazywaniu na braki jego opinii, formu∏owaniu trafniejszych
wniosków dowodowych itd.

W literaturze powo∏uje si´ tak˝e mo˝liwoÊç wykorzystania prywatnej opinii
abstrakcyjnej, w której ekspert wyjaÊniç mia∏by ogólne zasady i prawid∏a repre-
zentowanej przez siebie dyscypliny, jej mo˝liwoÊci identyfikacyjne przek∏adajà-
ce si´ na kategorycznoÊç wysuwanych wniosków.4 OczywiÊcie w tym zakresie
nie by∏oby przeszkód, aby taki bieg∏y odniós∏ si´ do ju˝ przeprowadzonych
badaƒ. Rezultatem tego rodzaju pracy mog∏yby w efekcie staç si´:

 znalezienie innej interpretacji faktycznej okolicznoÊci sprawy w Êwietle
wiadomoÊci specjalnych,

 podj´cie decyzji w przedmiocie wniesienia lub powstrzymania si´ od 
z∏o˝enia odpowiedniego wniosku dowodowego o powo∏anie bieg∏ego
(ewentualnie ustalenia jego specjalnoÊci),

 przygotowanie si´ do przes∏uchania formalnie powo∏anego bieg∏ego 
sàdowego w postaci rozszerzenia zestawu pytaƒ lub wnioskowanie o uzu-
pe∏nienie materia∏u badawczego czy o zmian´ zakresu ekspertyzy.5

Opinia prywatna mo˝e mieç zatem wa˝kie znaczenie dla opracowywania 
taktyki obrony i skierowania jej dzia∏aƒ w okreÊlonym kierunku. Staje si´ punktem

K. Rydz304



6 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post´powanie karne, LexisNexis 2007, wyd. VI. s. 515.
7 Zob. te˝ wyrok SN z 6 maja 1985 r., I KR 105/85, OSNPG 1986, nr 5, poz. 66.
8 S. Kalinowski, Bieg∏y. Ogólne wiadomoÊci z prawa dowodowego. Prawa i obowiàzki bieg∏ego.

Bieg∏y w post´powaniu karnym, Warszawa 1973, s. 136.
9 Zobacz te˝ postanowienie SN z 4 stycznia 2005 r., V KK 388/04, OSNKW 2005, nr 1, poz. 12.

wyjÊcia do kolejnoÊci podejmowanych dzia∏aƒ obroƒczych, weryfikacji dowodów
ju˝ zgromadzonych w post´powaniu,  wytycza zakres kierowanych pod adresem
dotychczasowego bieg∏ego pytaƒ,  ale przede wszystkim bardzo cz´sto umo˝liwia
pe∏ne zrozumienie opinii urz´dowej oraz ustalenie jej tzw. s∏abych punktów,
które nale˝a∏oby podwa˝yç w trakcie przes∏uchania autora takiej opinii na 
rozprawie. Ekspertyza pozasàdowa, niestety, nie wià˝e si´ wy∏àcznie z samymi
profitami dla strony jà zlecajàcej. Z opinià takà wià˝à si´ przede wszystkim
koszty jej wykonania, ale i tak˝e niepewny walor dowodowy takiej opinii, który
zale˝y w istocie od uznania organu procesowego. Strona co prawda mo˝e wnio-
skowaç o powo∏anie osoby, która z∏o˝y∏a jej „opini´” w charakterze eksperta,
je˝eli wystawiona przez powo∏anego wczeÊniej w post´powaniu bieg∏ego opinia
- jest niejasna, niepe∏na lub wewn´trznie sprzeczna. Natomiast per se opinia taka
nie mo˝e stanowiç dowodu b´dàcego podstawà oceny i dokonywania w post´-
powaniu ustaleƒ faktycznych.6 Nie mo˝na potraktowaç jej tak˝e jako dokumentu
z∏o˝onego przez stron´, w oparciu o który organ procesowy móg∏by podwa˝yç
wartoÊç procesowej opinii bieg∏ego i oprzeç si´ na tej prywatnej przy ustalaniu
danej okolicznoÊci faktycznej. Organ procesowy mo˝e jednak˝e potraktowaç
takà opini´ prywatnà jako informacj´ o mo˝liwym dowodzie, w sytuacji gdy
opinia powo∏anego eksperta nie spe∏nia wymogów pe∏nej, rzetelnej opinii.7

Pomimo takiej doÊç restrykcyjnej linii orzeczniczej – przedstawiciele doktryny
podkreÊlajà, i˝ opinia pozasàdowa mo˝e wszak mieç istotny wp∏yw na
wydêwi´k samej opinii urz´dowej. Zdaniem S. Kalinowskiego, przedstawienie
dokumentu sporzàdzonego przez fachowca równej – co bieg∏y – miary, wykazu-
jàcego, ˝e na tle tych samych materia∏ów mo˝na dojÊç do innych, lecz równie
logicznych i naukowo uzasadnionych wniosków, skutecznie podwa˝a katego-
rycznà opini´ bieg∏ego ze Êledztwa8.

W tym miejscu nale˝a∏oby odnieÊç si´ do argumentacji wskazanej w orzecz-
nictwie Sàdu Najwy˝szego, w której to odmawia opinii pozasàdowej równoÊci 
z ekspertyzà urz´dowà.

Przede wszystkim na podstawie obecnych przepisów s∏usznie nale˝y wska-
zaç, ˝e opinia prywatna, czyli pisemne opracowanie zlecone przez uczestnika
post´powania, a nie przez uprawniony organ procesowy, nie jest opinià w rozu-
mieniu art. 193 k.p.k. w zw. z art. 200 § 1 k.p.k.9, co w konsekwencji prowadzi
do wniosku, ˝e nie mo˝na jej uznaç za dowód b´dàcy podstawà rozstrzygni´cia.
Stanowisko o uznaniu takiej opinii prywatnej za dowód z dokumentu, który
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10 T. Wid∏a, Ekspertyza pozasàdowa, Problemy PraworzàdnoÊci, 1989, nr 7, s. 20.
11 R. ¸yczywek, Obroƒca a opinia bieg∏ego w post´powaniu przygotowawczym, Palestra 1971, 

nr 2, s. 81.

mo˝na by∏oby ujawniç poprzez jego odczytanie na rozprawie, nie jest tak˝e trafne,
albowiem opinia taka jest dokumentem prywatnym i co istotne – powsta∏ym dla
celów post´powania karnego.10 Zatem nie mo˝e zostaç ona odczytana zgodnie 
z art. 393 § 3 k.p.k., który zezwala na „odczytanie na rozprawie wszelkich doku-
mentów prywatnych powsta∏ych poza post´powaniem karnym i nie dla jego
celów”.

Idàc dalej – ekspertyza wykonana na zlecenie organu procesowego stanowi
czynnoÊç procesowà, natomiast wykonana na zlecenie uczestnika post´powania
– takiego przymiotu nie uzyskuje, a tym samym nie mo˝e byç potraktowana jako
Êrodek dowodowy. OczywiÊcie jednak wszelkie wàtpliwoÊci, które ona wzbudzi
w organie procesowym, mogà byç przyczynà w∏àczenia takiej opinii do materia∏u
dowodowego i wówczas mo˝na przeprowadziç konfrontacj´ dwóch równorz´d-
nych dowodów. O równoÊci tych˝e dowodów mowa byç mo˝e dopiero po wyda-
niu postanowienia o powo∏aniu bieg∏ego i w∏àczeniu jego opinii w poczet Êrodków
dowodowych. Wtedy mo˝na uznaç, i˝ pozycja procesowa bieg∏ych jest równo-
rz´dna. Ekspertyza pozasàdowa nie jest zatem bez znaczenia, poniewa˝ 
w momencie gdy organ procesowy uzna jà za wa˝nà, gdy˝ posiadajàcà cenne
informacje, mo˝e wówczas powo∏aç jej autora na bieg∏ego. W tym czasie stanie
si´ ona pe∏noprawnym materia∏em dowodowym, który b´dzie podstawà 
rozstrzygni´cia w przedmiocie procesu.

W sytuacji sprzecznoÊci tych opinii organ procesowy mo˝e zawsze postanowiç
o konfrontacji bieg∏ych celem wyjaÊnienia sprzecznoÊci. W trakcie takiej 
konfrontacji mo˝e si´ ujawniç wiele wad i nieÊcis∏oÊci umo˝liwiajàcych wyklu-
czenie jednej ze sprzecznych opinii. Opierajàc si´ na opinii pozasàdowej, organ
procesowy mo˝e dokonaç bardziej precyzyjnej kontroli ju˝ posiadanej opinii 
i wyrobiç sobie poglàd na kwestie sprzeczne.

Taka rzeczowa polemika dwóch ekspertów umo˝liwi organowi decyzyjnemu
lepsze wyrobienie sobie poglàdu na rozpatrywanà spraw´. Nie mo˝na wyklu-
czyç tak˝e sytuacji, w której konfrontacja co prawda wyjaÊni sprzecznoÊci, 
ale doprowadzi tak˝e do impasu, kiedy biegli b´dà bezkompromisowo broniç
swoich racji. Wówczas mo˝e to w konsekwencji zakoƒczyç si´ powo∏aniem
przez organ procesowy dowodu z opinii instytutu, który ostatecznie wyjaÊni
sprzeczne kwestie.

Swoista kontradyktoryjnoÊç dwóch bieg∏ych mo˝e tak˝e przyczyniç si´ do
nale˝ytego wyjaÊnienia sprawy i pozwoliç na ca∏kowite wyeliminowanie z list
bieg∏ych sàdowych tych osób, które obowiàzki swe wype∏niajà niedbale lub 
jednostronnie.11 S∏usznie tak˝e wskazuje T. Tomaszewski, ˝e w sytuacji
uwzgl´dnienia przez organ procesowy opinii bieg∏ego strony, powinna byç ona
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12 T. Tomaszewski, Dowód z opinii bieg∏ego w procesie karnym, Instytut Ekspertyz Sàdowych 
w Krakowie. 2000, s. 36.

13 Zobacz: wyrok SN z 4 lutego 2003 r., III KKN 494/00, LEX nr 75451.
14 Zobacz: wyrok SN z 11 czerwca 1974 r., II CR 260/74, LEX nr 7517.
15 Zobacz: wyrok SN z 20 stycznia 1989 r., II CR 310/88, LEX nr 8940.
16 Zobacz: wyrok SN z 10 czerwca 1980 r., II KR 162/80, niepublikowany.

poddana dok∏adnej kontroli równej tej, jakà przeprowadza si´ w stosunku do
opinii bieg∏ego urz´dowego12.

Wracajàc do rozwa˝aƒ, dlaczego prywatna opinia nie mo˝e stanowiç dowodu,
który stanie si´ podstawà  rozstrzygni´cia – nale˝y wskazaç, ˝e dowód ten nie
zosta∏ przeprowadzony w sposób przewidziany przez kodeks post´powania 
karnego i strony nie mia∏y mo˝liwoÊci ustosunkowania si´ do niego w sposób
nale˝yty. Nie mo˝na jednak – jak dalej stwierdzi∏ Sàd Najwy˝szy – takiego
dokumentu pominàç w post´powaniu odwo∏awczym, poniewa˝ zawiera infor-
macje o dowodzie, który nie jest pozbawiony znaczenia dla prawid∏owego 
rozstrzygni´cia sprawy.13 W tym samym tonie wypowiada∏a si´ Izba Cywilna
Sàdu Najwy˝szego na gruncie przepisów kodeksu post´powania cywilnego.
Wed∏ug Sàdu Najwy˝szego prywatne opinie opracowane na zlecenie stron czy
to w toku procesu, czy jeszcze przed jego wszcz´ciem nale˝y traktowaç w razie
przyj´cia ich przez sàd orzekajàcy jako wyjaÊnienie stanowiàce poparcie 
z uwzgl´dnieniem wiadomoÊci specjalnych stanowisk stron. W takiej sytuacji,
jak stwierdza Sàd Najwy˝szy, je˝eli istotnie zachodzi potrzeba wyjaÊnienia oko-
licznoÊci sprawy z punktu widzenia wymagajàcego wiadomoÊci specjalnych,
sàd powinien wed∏ug zasad unormowanych w kodeksie post´powania cywilnego
dopuÊciç dowód z opinii bieg∏ego.14 I tak – na gruncie obecnego prawa nale˝y
zauwa˝yç, ˝e oÊwiadczenie rzeczoznawcy opracowane na zlecenie strony i przez
nià z∏o˝one do akt sprawy nie jest (choçby by∏ on wpisany na list´ bieg∏ych
sàdowych ) opinià bieg∏ego, lecz ma jedynie charakter twierdzenia strony. 
Do jego wypowiedzi sàd winien ustosunkowaç si´ – jak do twierdzeƒ samej
strony – w uzasadnieniu wyroku. Odmowa jednak wezwania na rozpraw´ 
bieg∏ego w celu ustnego wyjaÊnienia zakwestionowanej przez stron´ opinii 
z∏o˝onej przezeƒ na piÊmie stanowi z regu∏y takie uchybienie procesowe, które
zdaniem Sàdu Najwy˝szego mo˝e mieç wp∏yw na wynik sprawy.15

Konkludujàc – opinia opracowana  na zlecenie uczestnika post´powania nie
mo˝e s∏u˝yç za dowód w sprawie, natomiast mo˝e stanowiç informacj´ o dowo-
dzie. Mo˝e ona uzyskaç walor dowodu wtedy, gdy zostanie wprowadzona 
do materia∏u dowodowego przez przes∏uchanie jako bieg∏ego osoby opracowu-
jàcej opini´.16 Jednak˝e ocena takiej ekspertyzy pozasàdowej nale˝y zawsze 
do organu procesowego, który mo˝e takiego eksperta pozasàdowego powo∏aç
do sprawy, wówczas b´dzie to pe∏nowartoÊciowe êród∏o dowodowe, lub te˝ 
zdecydowaç o pomini´ciu tego êród∏a informacji.
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17 T. Tomaszewski, Bieg∏y i jego opinia w nowym kodeksie post´powania karnego, Paƒstwo 
i Prawo, 1998, z. 5, s. 45.

De lege ferenda warto rozwa˝yç koncepcj´ wprowadzenia do polskiego 
systemu prawa karnego procesowego konfrontacji bieg∏ych w aspekcie powo∏ania
jednego z nich przez stron´ procesowà. Do tej pory ustawodawca nie wprowadzi∏
jakichkolwiek odst´pstw, które zmieni∏yby tradycyjny model instytucji bieg∏ego,
zwanego modelem kontynentalnym. Nie starano si´ wprowadziç chocia˝by
elementów tzw. ekspertyzy kontradyktoryjnej, znanej i szeroko stosowanej 
w systemie common law. Tego rodzaju próba zmiany omawianego modelu
mog∏aby zakoƒczyç si´ sukcesem, szczególnie majàc na uwadze inne instytucje
wprowadzone do polskiego prawa karnego procesowego, a zakorzenione 
wczeÊniej w prawie opartym na precedensie, np. plea barganing, king witness,
in – cognito fitness.

W aspekcie ekspertyzy prywatnej podkreÊliç nale˝y koncepcj´ wprowadzenia
do polskiego post´powania instytucji tzw. bieg∏ych stron, polegajàcej na mo˝liwo-
Êci procesowego powo∏ania „w∏asnych” bieg∏ych przez obie strony procesowe
oraz na poddawaniu bieg∏ych strony przeciwnej „krzy˝owemu” przes∏uchaniu
(cross examination). Powszechnie praktyka dostarcza informacji, i˝ taki sposób
wprowadzania bieg∏ych do post´powania i uzyskiwania opinii znacznie zwi´k-
sza kontradyktoryjnoÊç korzystania z ich opinii, a poÊrednio wp∏ywa na bardziej
wszechstronne wyjaÊnienie sprawy. 

Zdaniem T. Tomaszewskiego, nawet jeÊli realia czy przyzwyczajenia stojà 
w opozycji do instytucji bieg∏ych stron – to mniej oporów przy uzyskaniu
wymiernych korzyÊci mog∏aby przynieÊç pewna jej modyfikacja, polegajàca 
na rozszerzeniu mo˝liwoÊci skorzystania przez stron´ niezadowolonà z opinii
bezstronnego bieg∏ego powo∏anego wczeÊniej przez organ procesowy, z pomocy
wezwanego we w∏asnym zakresie eksperta. Wydawa∏by on opini´, którà prowa-
dzàcy post´powanie móg∏by traktowaç na równi z pierwszà opinià i uwzgl´d-
niaç przy ocenie materia∏u dowodowego. Ponadto taki w∏asny bieg∏y strony 
by∏by wzywany na rozpraw´ bàdê na przes∏uchanie w post´powaniu przygoto-
wawczym, gdzie jego wnioski koƒcowe poddane mog∏yby zostaç ostrej, kontra-
dyktoryjnej weryfikacji przez pozosta∏e strony.17 Za tego rodzaju rozwiàzaniem
przemawiajà tak˝e g∏osy praktyki opiniodawczej oraz wszechstronna analiza akt
karnych, wskazujàca na potrzeb´ uwzgl´dniania wniosków stron o dopuszczenie
prywatnych bieg∏ych, których opinie sprzeczne sà z wnioskami formalnie powo-
∏anych bieg∏ych. Nale˝y zauwa˝yç wszak˝e, i˝ z∏o˝enie przez stron´ opinii
pozasàdowej, która neguje w zasadniczy sposób wartoÊç ju˝ z∏o˝onej lub z∏o˝o-
nych formalnie opinii bieg∏ych, mo˝e mieç daleko idàce znaczenie dla dalszego
toku procesu. Istotne jest to z na∏o˝onego na organ procesowy dotarcia do usta-
lenia rzeczywistego toku wydarzeƒ, czyli realizacji przez niego zasady prawdy
materialnej, co jest przecie˝ najwa˝niejszym celem post´powania karnego
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samego w sobie. Bieg∏y prywatny móg∏by w tym przypadku przedstawiç w∏asny
poglàd odnoÊnie do przedmiotu ekspertyzy, wskazaç na mo˝liwoÊç odmiennej, 
a korzystnej dla oskar˝onego czy te˝ pokrzywdzonego, interpretacji pewnych
okolicznoÊci faktycznych, wskazaç nowe dane nie uwzgl´dnione przez formalnie
powo∏anego bieg∏ego. 

Oczywiste jest, i˝ opinia pozasàdowa, której wnioski by∏yby zbie˝ne 
z opiniami bieg∏ych powo∏anych przez organ procesowy, tylko utwierdzi∏aby
powy˝szy organ w przekonaniu trafnoÊci wniosków bieg∏ego. Je˝eli natomiast
opinia prywatna by∏aby ca∏kowicie rozbie˝na z opinià z∏o˝onà przez pozosta-
∏ych bieg∏ych, to sytuacja taka powinna wzbudziç w organie procesowym 
uzasadnionà dociekliwoÊç w wyjaÊnieniu tych sprzecznoÊci.

Konkludujàc, chocia˝ w zasadzie przepisy procesowe nie zabraniajà korzy-
stania przez strony z pomocy prywatnych bieg∏ych, to jednak brak wyraênych
uregulowaƒ ustawowych powoduje, ˝e organy procesowe niech´tnie korzystajà
z takiej sposobnoÊci. Brak zaÊ formalnego dopuszczenia bieg∏ego prywatnego
do procesu pozbawia jego „opinie” waloru dowodowego.
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1 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyƒski, Kryminalistyka - czyli rzecz o metodach Êledczych,
Warszawa, stron 590.

2 H. Gross, Handbuch fur Untersuchungsrichter, Polizeibeamten, Gendarmen usw.; H. Gross, 
F Hopler, Handbuch fur Untersuchungsrichter als System der Kriminalistik, Munchen-Berlin-
Leipzig 1922; H. Gross, F. Geerds, Handbuch der Kriminalistik, Berlin 1977.

Karol S∏awik

Z HISTORII KRYMINALISTYCZNEGO 
PIÂMIENNICTWA PODR¢CZNIKOWEGO

I. Historycy kryminalistyki niech mi wybaczà wkroczenie do ich obszaru 
zainteresowaƒ. Czasami warto jednak zajàç si´ przesz∏oÊcià w zestawieniu 
z teraêniejszoÊcià. Zainspirowa∏ mnie bowiem do dokonania pewnych porównaƒ
obszerny podr´cznik, który niedawno ukaza∏ si´ na rynku wydawniczym1. Nie
ukrywam, ˝e jako jeden z recenzentów wydawniczych tej interesujàcej pozycji
by∏em nieco zaskoczony jej ukazaniem si´ przy obecnie wielu istniejàcych pod-
r´cznikach innych autorów. Jednak zawartoÊç merytoryczna, szata graficzna,
starannoÊç i oryginalnoÊç w prezentowaniu wielu zagadnieƒ utwierdzi∏y mnie,
˝e b´dzie wysoce przydatny nie tylko w celach dydaktycznych.

Nie jest jednak moim zamiarem ponowne recenzowanie tej interesujàcej 
pracy majàcej tak˝e walory popularno-naukowe. Natomiast nasz∏a mnie myÊl
przypomnienia sobie i uzmys∏owienia innym, jak ogromne zmiany na rynku
wydawniczym zasz∏y w okresie mego pó∏wiecza parania si´ praktykà i teorià
kryminalistycznà. 

Zapewne jak ka˝dy inny kryminalistyk i kryminolog tak i ja próbowa∏em 
– nie bez trudnoÊci w dost´pie – zapoznaç si´ z fundamentalnym dzie∏em (i jego
póêniejszymi przek∏adami) Hansa Grossa2. Znam nawet kryminalistyków, któ-
rzy w swym nienasyceniu naukowym zastanawiali si´ nad wydaniem obszernej
publikacji porównujàcej przydatnoÊç praktycznà grossowskich koncepcji dla
wspó∏czesnych czasów. MyÊl´, ˝e w pewnym stopniu tkwi w tym jakaÊ myÊl.

Nie stoi jednak nic na przeszkodzie w dokonaniu swoistego przeglàdu
piÊmiennictwa podr´cznikowego i poszukiwaniu pewnych stycznych z podr´cz-
nikami, czy jednym z nich, z okresu II Rzeczpospolitej.



3 O których, tak˝e ju˝ niem∏ody, „dynamiczny” kryminalistyk powiada: „cz´sto uskar˝ajà si´ na
swe choroby, ale ˝aden nie chce definitywnie odejÊç”. 

4 P. Horoszowski, Kryminalistyka, Warszawa 1958, stron 660.
5 S. Adamczak, T. Hanausek, J. Jarosz, Kryminalistyka. Zagadnienia wybrane, Kraków 1971.
6 W. Gutekunst, Kryminalistyka, Warszawa 1974.
7 Z. Czeczot, M. Czubalski, Zarys kryminalistyki, Warszawa 1972.
8 Zob. B. Ho∏yst, Bibliografia (w∏asnych) publikacji za lata 1955-2006, Warszawa-¸ódê 2007.
9 Zob. B. Ho∏yst, Kryminalistyka, wyd. IV, Warszawa 1981.
10 M. Kulicki, Kryminalistyka, Toruƒ 1988.
11 J. Widacki (red), Kryminalistyka, Katowice 1980 i 1981.
12 Z. Czeczot, T. Tomaszewski, Kryminalistyka ogólna, Toruƒ 1996;  
13 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wyk∏adu, Kraków 1997; ten˝e: Kryminalistyka. Poradnik

detektywa, Katowice 1993.
14 M. Kulicki (red.), V. Kwiatkowska-Darul, L. St´pka, Kryminalistyka. Wybrane zagadnienia

teorii i praktyki Êledczo-sàdowej, Toruƒ 2005.
15 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Warszawa 1999; ten˝e: Kryminalistyka, Warszawa 2002. 
16 K. S∏awik, Kryminalistyka. Przeglàd zagadnieƒ, Warszawa 2002; ten˝e: Kryminalistyka 

w zwiàzkach z procesem karnym, kryminologià i wiktymologià, Szczecin 2003.

Starsi kryminalistycy3 pami´tajà, ˝e w latach pi´çdziesiàtych i szeÊçdziesiàtych
ubieg∏ego wieku za fundamentalnà pozycj´ kryminalistycznà uchodzi∏a praca
mego promotora Paw∏a Horoszowskiego4. Znacznie póêniej ukaza∏a si´ praca
zbiorowa pod redakcjà i we wspó∏autorstwie Tadeusza Hanauska5. Du˝e zainte-
resowanie, nie bezkrytyczne, wywo∏a∏a „Kryminalistyka” W∏odzimierza
Gutekunsta6. Nast´pnie wydany zosta∏ wspólny podr´cznik Zbigniewa Czeczota
i Mieczys∏awa Czubalskiego7. Z kolei w latach siedemdziesiàtych i osiemdzie-
siàtych zacz´∏y si´ ukazywaç „Kryminalistyki” Brunona Ho∏ysta. Od tego czasu
najp∏odniejszy w wielu dziedzinach Autor8 wznawia∏ i znacznie poszerza∏ swój
podr´cznik a˝ jedenastokrotnie, wprowadzajàc przy tym jako novum w niezwykle
obszernych wydaniach okienka problemowe poszerzajàce informacje o okreÊlo-
nych problemach i to z pozycji ogólnoÊwiatowych9.

W mi´dzyczasie ukaza∏a si´ samodzielna „Kryminalistyka” Mariusza
Kulickiego10. Pojawi∏y si´ tak˝e skrypty oÊrodka katowickiego we wspó∏autor-
stwie i pod redakcjà Jana Widackiego11.

Ju˝ po zmianach systemowych ukaza∏o si´ kilka ciekawych pozycji:
Zbigniewa Czeczota i Tadeusza Tomaszewskiego12, Tadeusza Hanauska13,
wspólna praca Mariusza Kulickiego, Violetty Kwiatkowskiej-Darul, Leszka
St´pki14, ponowne (poszerzone) pod red. Jana Widackiego15.

Ukazywa∏y si´ równie˝ inne o mniejszych nak∏adach i zasi´gu z przeznacze-
niem g∏ównie dla lokalnych potrzeb dydaktycznych, w tym i próbujàce zach´ciç
do spojrzenia na kryminalistyk´ w jej zwiàzkach z innymi pokrewnymi 
dyscyplinami16. 
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17 Jako pierwsze ukaza∏y si´ tomy Polskiej bibliografii kryminalistycznej: III (lata 1980-1989) 
i IV (lata 1990-2000) pod red. B. Ho∏ysta, T. Tomaszewskiego, E. Gruzy i M. Goca, Warszawa
2008.

18 K. Chodkiewicz – mjr ˚andarmerii. Autor licznych publikacji. M.in. Zabobon a przest´pstwo
(w:) Gazecie Administracji i Policji Paƒstwowej 1927, z. 3; Sztuczki przest´pców (w:)
Gazecie… 1927, z. 12; Rzeczoznawca (w:) Gazecie… 1927, z. 5; Pies policyjny (w:) Gazecie…
1928, z. 9; Zmierzch portretu pami´ciowego i Reforma portretu pami´ciowego (w:) Gazecie…
1927, z. 8; Z∏udzenia zmys∏ów (w:) Gazecie… 1927, z. 5; Kij wierzbowy (w:) Na posterunku
1928, nr 33 i 34; Sugestia na jawie a hipnotyzm (w:) Gazecie… 1930, nr 16.

Nie jest moim zamys∏em dokonanie oceny wartoÊci tych licznych
„Kryminalistyk”. Wszystkie opracowane zosta∏y przez doÊwiadczonych teorety-
ków i praktyków. Prezentowa∏y okreÊlone koncepcje autorskie i ugruntowany
poziom wiedzy kryminalistycznej. Mia∏y ró˝ny zasi´g (europejski, ogólnopolski,
lokalny). Kilka z nich (np. prace Tadeusza Hanauska) kierowane by∏y wprost do
okreÊlonych Êrodowisk zawodowych (zob. wzmiankowana praca z 1993 r. dla
detektywów). Niektóre jednak sprawia∏y studentom pewne k∏opoty (ze wzgl´du
na przyj´tà systematyk´, zawi∏e i nieuporzàdkowane treÊci) w ∏atwiejszym przy-
swajaniu wymaganej wiedzy. Mo˝na by te˝ wyraziç wàtpliwoÊci, czy z tych
w∏aÊnie wzgl´dów celowe jest zamieszczanie zbyt szczegó∏owych opisów 
ró˝nych wàskospecjalistycznych metod badawczych (np. z fizyki, chemii czy
antropologii), skoro studiujàcy sami nie b´dà przeprowadzaç takich badaƒ, 
a wykonujàcy w przysz∏oÊci okreÊlone zawody prawnicze wyr´czà si´ ekspertami. 

Zapewne bardziej ode mnie dociekliwi odnajdà jeszcze inne pozycje 
- choçby w wydanych tomach bibliograficznych Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego17.

II. Na tym tle – wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e warto przypatrzyç si´ dawniejszym
podr´cznikom, si´gnà∏em do jednej z nielicznych prac kryminalistycznych 
z okresu mi´dzywojennego. Interesowa∏o mnie ówczesne podejÊcie do ró˝nych
zjawisk przest´pczoÊci, przyjmowanych koncepcji ró˝nych rozwiàzaƒ taktycz-
nych, klarownoÊci u˝ytego j´zyka. Poszukiwa∏em tak˝e oryginalnych stwier-
dzeƒ i poglàdów na przest´pczoÊç. Takà pozycjà zas∏ugujàcà na przytoczenie
jest podr´cznik Kazimierza Chodkiewicza: „Technika i taktyka kryminalna.
Podr´cznik dla organów bezpieczeƒstwa” . Podr´cznik (o obj. 400 stron) zosta∏
wydany w PrzemyÊlu w 1931 roku (nak∏adem w∏asnym autora18).

Z pracy tej przytocz´ co oryginalniejsze, nieraz dos∏owne, wypowiedzi 
autorskie. 

Zasadnicze cz´Êci ksià˝ki zosta∏y poprzedzone postulatami kierowanymi
wprost do organów bezpieczeƒstwa (tego okreÊlenia Autor u˝ywa konsekwentnie
przez ca∏à prac´). Autor opisuje zalety i wady tych organów. Dostrzega, ˝e (…)
walka z przest´pczoÊcià realizowana jest poprzez dzia∏alnoÊç prewencyjnà 
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i represyjnà. Przygotowanie organu do ci´˝kiej, odpowiedzialnej s∏u˝by daje mu
nauka zwana S∏u˝bà Âledczà wraz z naukami pomocniczymi. SpoÊród nauk
pomocniczych najwa˝niejsze sà psychologia kryminalistyczna, statystyka krymi-
nalna i medycyna sàdowa (…) – s. 1. W tej – wst´pnej cz´Êci – akcentuje dwie
potrzeby: znajomoÊci rejonu s∏u˝bowego (˝andarma, policjanta) i stosunków
miejscowych oraz utrzymywanie przez nich dobrych stosunków z w∏adzami,
prze∏o˝onymi i sàdami. W obr´bie tych stosunków wylicza znajomoÊç rejonu
(jego zabudowy, topografii, po∏àczeƒ komunikacyjnych, kryjówek przest´p-
ców…). Trzeba te˝ poznawaç i obracaç si´ wÊród ró˝nych ludzi, zdobywaç ich
zaufanie i korzystaç z ich doÊwiadczeƒ. Tu wylicza: wiejskiego ksi´dza, nauczy-
ciela i pisarza gminnego, koÊcielnego i fryzjera, w mieÊcie – dziennikarza,
nauczyciela, portiera hotelowego…(„którzy trzymajà r´k´ na pulsie miejsco-
wych spo∏ecznoÊci”). W odniesieniu do dobrych stosunków ze zwierzchnoÊciami
– (…) powinna byç dobra wspó∏praca z s´dzià Êledczym, którego polecenia
powinny byç z gorliwoÊcià i dok∏adnie wype∏niane. Przy obopólnym zrozumieniu
praca b´dzie sprawniejsza (…) – s. 11.

W tym kontekÊcie - co moglibyÊmy dzisiaj powiedzieç o rzeczywistych 
relacjach policjant – prokurator, s´dzia. 

Przechodzàc do tematów kryminologicznych – opisuje zrzeszenia przest´pców
i ich dà˝noÊç do specjalizacji przest´pczej. Przytacza przy tym cechy „duszy
zbrodniarza” z zabobonem („zabobonne nawyczki”) i stosowanymi sztuczkami
przest´pców. Przy przest´pstwie i jego etiologii zauwa˝a, ˝e przest´pca ma pewne
pop´dy zbrodnicze wrodzone, które rozwijajà si´ w odpowiednich warunkach
spo∏ecznych (otoczenie, brak opieki, n´dza, g∏ód) i tak powstaje zbrodnia 
i zbrodniarz. Rozró˝nia przest´pców przypadkowych i zawodowych (recydywi-
stów i rutynistów). U przest´pców wyst´puje dà˝noÊç do ∏àczenia si´ w grupy,
podzia∏u pracy i specjalizacji przest´pczej. Piszàc o „duszy zbrodniarza”
dostrzega, ˝e wyst´puje mniemanie o braku u niego sumienia, braku uczucia,
litoÊci i wdzi´cznoÊci. (…) U niektórych zbrodniarzy budzà si´ jednak czasem
pewne uczucia – co mo˝na odpowiednio wykorzystaç grajàc na nich podczas
przes∏uchania (…) - s. 15.

Nieco dalej w zwiàzku z tym stwierdza: (…) Organ bezpieczeƒstwa 
aby potrafi∏ godnie odpowiedzieç swemu zadaniu musi mieç wrodzony zmys∏
spostrzegawczy. Jest to zdolnoÊç zauwa˝enia i zapami´tania charakterystycznych
cech przedmiotów, faktów, zjawisk i czynnoÊci, które odbijajà si´ od otoczenia,
sà w danym otoczeniu niezwyczajne, nienormalne lub wyró˝niajà si´ swà inten-
sywnoÊcià. Bez tej zdolnoÊci nie zauwa˝y organ bezpieczeƒstwa drobnych cz´sto
faktów, z których potem w toku dochodzeƒ wyciàgnàç b´dzie móg∏ daleko idàce
wnioski(…). Obserwacj´ otoczenia wià˝e z pomys∏em kombinatywnym, s. 4.

Czy tej rady nie moglibyÊmy dzisiaj zalecaç funkcjonariuszom przechodzàcym
(pospiesznie przeje˝d˝ajàcych radiowozem) oboj´tnie i bezmyÊlnie obok 
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19 Wszystkie dotychczasowe cytaty pochodzà ze stron 3-7 opisywanej pracy.

zachodzàcych zdarzeƒ, które powinny przyciàgnàç ich uwag´; czy te˝ poradziç
tym, którzy bez przygotowania przy du˝ej nonszalancji dokonujà przeszukania?

K. Chodkiewicz zaleca równie˝ çwiczenia w celu rozwijania pami´ci, bo ma
to przys∏u˝yç si´ podczas przes∏uchiwania Êwiadków i podejrzanych. PodkreÊla
takie cechy wymagane od organu, jak wytrwa∏oÊç i cierpliwoÊç. Przestrzega
przed zniech´ceniem si´ z byle powodu i „opuszczaniem bezradnie ràk”. Musi
to byç organ wytrwa∏y na trudy i niewygody. (..) Wiecznie w pracy, wiecznie 
w patrolach, dochodzeniach po których ukoƒczeniu nie mo˝na ràk za∏o˝yç, lecz
trzeba dopiero zabraç si´ do opracowania i zestawienia doniesienia karnego
przy trudnych i zawi∏ych sprawach, gdzie trzeba przes∏uchiwaç wielu Êwiadków,
na tropie mordercy, gdy nie mo˝na spoczàç, czy przespaç si´ – bo straci∏oby si´
natychmiast Êwie˝y Êlad (…)19- s. 6.

Czy taka postawa charakteryzuje naszych policjantów i prokuratorów i czy
taki model by∏by dziÊ ∏atwy do zaakceptowania ?

Autor dostrzega równie˝ liczne wady organu bezpieczeƒstwa. Widzi je w:
(…) gadatliwoÊci po∏àczonej zwykle z che∏pliwoÊcià – co grozi zdradà tajemnicy
s∏u˝bowej i niebezpieczeƒstwem zatarcia Êladów przez sprawców. Organ cz´sto
si´ kompromituje rozpowiadajàc, ˝e jest na tropie sprawcy, choç jest na fa∏szy-
wym Êladzie. Bojàc si´ kompromitacji nagina fakty (…)”, s. 7. Czy˝byÊmy tego
nie dostrzegali równie˝ i dzisiaj (przypomnijmy sobie choçby przebieg sprawy 
o zabójstwo gen. M. Papa∏y!) 

Przestrzega – by zbyt pochopnie nie przyjmowaç za prawdziwe wszystkiego,
czego organ si´ dowie – nie sprawdziwszy osobiÊcie lub przez osoby wiarygodne
doniesienia czy zeznania. ¸atwowiernoÊç utrudnia dochodzenie i prowadzi 
na fa∏szywe Êlady.

Dalsze cz´Êci tej pracy ju˝ konkretniej poruszajà liczne zagadnienia z zakresu
techniki i taktyki kryminalnej - z podzia∏em na ogólne i szczegó∏owe.

Cz´Êç „Technika kryminalna” rozpoczyna si´ od „Psa policyjnego”. Dalej:
„Broƒ przest´pców”, „Âlady i przedmioty pozostawione na miejscu czynu” 
– ze Êladami stóp, krwi i innymi, „Pisma i dokumenty” (w tym rekonstrukcja
zniszczonych pism i dokumentów), „Badanie podejrzanej korespondencji”,
„Ekspertyza”, „Lica czynu”, „Utrwalenie obrazu miejsca czynu (opis, szkic,
fotografie), „stwierdzenie to˝samoÊci” – a wi´c opis osoby, fotografia, daktylo-
skopja (pisownia oryginalna - przyp. mój), „Stwierdzenie to˝samoÊci osób
˝ywych i zw∏ok”.

Pisze K. Chodkiewicz: (…) Przez d∏ugie czasy proces kryminalny opiera∏ si´
jedynie na zeznaniach Êwiadków, wzgl´dnie wymuszonemi torturami przyznaniu
si´ podejrzanego do inkryminowanego mu czynu, jako na g∏ównym Êrodku
dowodowym prowadzonego Êledztwa. Pod tchnieniem wielkiej rewolucji francu-
skiej Êredniowieczna procedura sàdowa zmienia z gruntu swój charakter.
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Prawodawcy stajà na stanowisku, ˝e sàd ma zebraç dowody poza zeznaniami
Êwiadków, tak zestawiç lico czynu, by one mówi∏y o winie i zasàdzeniu. Znosi si´
tortury a g∏ównà uwag´ zwraca si´ w Êledztwie na umiej´tne zebranie, zabezpie-
czenie i utrwalenie dowodów rzeczowych. Te dowody rzeczowe, lica czynu, 
Êlady, przedmioty pozostawione przez sprawc´ na miejscu czynu, majà oskar˝aç,
majà mówiç kto jest przest´pcà i jak przest´pstwa dokona∏. Do pracy wciàga 
si´ powoli ca∏à nowoczesnà wiedz´ i post´p techniczny. DziÊ wspó∏pracownikiem
w Êledztwie kryminalnem jest lekarz sàdowy, chemik i przyrodnik, opinie wspie-
rajàce wnioski organu bezpieczeƒstwa lub s´dziego Êledczego wydajà ca∏e 
rzesze rzeczoznawców, mikrofotografia i projekcja fotograficzna rozstrzyga
kwestje, o których dawniej nie ÊmieliÊmy marzyç, daktyloskopia utrwala w sposób
niezbicie pewny obecnoÊç osobnika na pewnem miejscu, zaÊ lampa wysy∏ajàca
promienie pozafioletowe pozwala z matematycznà Êmia∏oÊcià stwierdziç np.
przynale˝noÊç dwóch materia∏ów do jednej i tej samej grupy pod wzgl´dem
budowy ich tkanek (…) – s. 29. I dalej: (…) Techniki kryminalnej nie nauczy si´
organ bezpieczeƒstwa droga teorii, z ksià˝ek. Jest to dzia∏ S∏u˝by Âledczej
wymagajàcy praktycznego przeszkolenia w laboratoriach, terenie, dopiero po
wielu mozo∏ach i nieudanych próbach potrafi si´ uczeƒ cz´Êciowo zorientowaç
w tej obszernej dziedzinie nowoczesnej kryminalistyki (…) – s. 30.

Czy blisko po osiemdziesi´ciu latach zdania te nie nabierajà szczególnego
znaczenia, gdy próbujemy nauczaç kryminalistyki – jako przedmiotu fakulta-
tywnego i do tego nie zawsze podczas w∏aÊciwych wymiarów zaj´ç?

Z rozdz. „Pies policyjny” kilka zdaƒ mo˝na by równie˝ przytoczyç. (…) Nie
pies prowadzi dochodzenie, lecz prowadzi je przewodnik, który u˝ywa psa jako
wzmocnienie swego niedoskona∏ego w´chu; pies jest u˝yty jako instrument, 
tak jak u˝ywamy lornetki by wzmocniç nasz wzrok (…). Nieco dalej: (…)
Przewodnik musi przejÊç odpowiednie przeszkolenie, musi dobrze poznaç psa,
który ma byç pod jego opiekà (…) – s. 31. Odradza cz´ste zmiany przewodni-
ków, bo odbijajà si´ ujemnie „na pracy psa i jego ochocie do roboty”. 
Przy warunkach u˝ycia psa („najlepiej nadajàcego si´ wilczura lub dobermana”)
czyni uwag´ – by jego pracy nie fotografowaç i nie dopuszczaç do taniego 
zbiegowiska gapiów – bo to dzia∏a denerwujàco na psa policyjnego.

W rozdz. charakteryzujàcym broƒ przest´pców (z jednoczesnymi pouczajà-
cymi casusami) oraz sposobach identyfikacji ró˝nych egzemplarzy u˝ywanej
wówczas broni palnej i amunicji (w tym i „zdradzieckiej” – floweru czy rewol-
weru ukrytego w lasce) ukazuje sposoby ich identyfikacji. W celu zaznajomienia
si´ z dzia∏aniami i ró˝nymi Êladami po broni palnej – zaleca ró˝ne çwiczenia.
Przy tym jest wiele innych informacji medycznych o postrza∏ach i ranach k∏utych.

To co dzisiaj zamieszczamy w niektórych podr´cznikach w ogl´dzinach,
mechanoskopii i traseologii – Autor pracy zamieÊci∏ ∏àcznie w rozdz. „Âlady 
i przedmioty pozostawione na miejscu czynu”. Drobiazgowo zaleca: odkrycie
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Êladu, utrwalenie jego po∏o˝enia i obrazu, zabezpieczenie przed zniszczeniem,
wyciagni´cie z nich odpowiednich wniosków samemu lub przy pomocy 
rzeczoznawcy. Ten obszerny rozdzia∏ zawiera opis Êladów stóp (z obrazem 
chodu – ichnogramem), krwi (przy której badaniu ma byç wykorzystana analiza
spektralna), wydalin ludzkich, w∏osów, z´bów, innych Êladów (narz´dzi, koni,
zaprz´gów…).

W „Pismach i dokumentach” uj´te zosta∏y sposoby odtwarzania dokumentów
zmi´tych lub zniszczonych oraz stosowane techniki badaƒ atramentu sympa-
tycznego, pisma szyfrowego i innych utajonych znaków, papieru, druku, farb 
na banknotach i papierach wartoÊciowych, per∏y i drogie kamienie. 

W rozdz. „Ekspertyzy” zwraca uwag´ wst´pny akapit: (…) Z ró˝nymi eksper-
tyzami b´dzie mia∏ do czynienia, przewa˝nie jednak nie z ekspertami z urz´du,
bo tych dopiero wzywa sàd, ale mia∏ b´dzie znawców, sympatyków, przygodnych,
którzy znajàc osobiÊcie danego funkcjonariusza udzielà mu ch´tnie w razie
potrzeby spostrze˝eƒ co do pewnej sprawy z dziedziny ich zawodu. I tak w dziale
trucizn b´dzie dla nas ekspertem lekarz i aptekarz, na wsi o truciznach roÊlin-
nych danego regionu poinformuje nas zbieracz zió∏ i znachor, przy Êladach 
kul – myÊliwy, leÊniczy, odnoÊnie czasu kiedy strzelano – rusznikarz. Poza tym
jako rzeczoznawca mo˝e fungowaç przyrodnik, który np. po zbadaniu kurzu lub
b∏ota na obuwiu powie z jakiego pod∏o˝a kurz lub b∏oto pochodzi; z rodzaju
owadów, ich jaj lub larw znalezionych przy trupie b´dzie mo˝na okreÊliç jak d∏ugo
zw∏oki le˝à w tym miejscu. Przy fa∏szerstwie dokumentów b´dzie ekspertem
doÊwiadczony kasjer bankowy lub funkcjonariusz Paƒstwowych Zak∏adów
Graficznych (…) – s. 83.

Cz´Êç wst´pna „Lica czynu” objaÊnia to okreÊlenie. (…) Licem czynu (corpus
delicti) nazwiemy wed∏ug okreÊleƒ proceduralnych ka˝dy przedmiot, który
pochodzi z czynu przest´pnego, na którym lub którym czynu dokonano, który
sprawca pozostawi∏ na miejscu lub który dla sprawy ma jakiekolwiek znaczenie
dowodowe. Organ bezpieczeƒstwa musi na miejscu czynu stwierdziç czy dane
lico czynu znajduje si´ w nienaruszonym stanie, czy nie przedsi´brano ko∏o niego
jakichÊ manipulacji i przedmiot uznany za lico czynu zabezpieczyç tak by niepo-
wo∏ani nie mogli go uszkodziç, zniszczyç lub robiç na nim jakiekolwiek zmiany.
Po co to wszystko – otó˝ obrona cz´sto atakuje wa˝ne dla sprawy , a niekorzystne
dla oskar˝onego lica czynu tem, ˝e by∏y niedbale zabezpieczone, ˝e ka˝dy mia∏
do nich dost´p i ˝e mo˝na by∏o w mi´dzyczasie robiç z niemi co kto chcia∏, nie
majà wi´c wartoÊci dowodowej. By wi´c tego rodzaju zarzuty uniknàç, post´pu-
jemy z podanymi ostro˝noÊciami (…) – s. 83 - i tu nast´powa∏y opisy ró˝nych
„ostro˝nych zachowaƒ”.

W „Utrwalaniu obrazu miejsca czynu” autor wyjaÊnia, (…) ˝e chodzi 
o odtworzenie obrazu tego miejsca w takim stanie, w jakim ono si´ znajdowa∏o 
w chwili pope∏nienia przest´pstwa. Uchwycenie tego obrazu przypada zwykle
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organom bezpieczeƒstwa w udziale. Obraz taki jest potrzebny póêniej do rozprawy
sàdowej, opierajàc si´ na tym obrazie wyprowadza s´dzia zwykle sam wnioski, od
jasnoÊci i wyrazistoÊci tego obrazu b´dzie czasem zale˝a∏o rozstrzygni´cie kwestji
winy i kary. Jakie˝ mamy Êrodki by dostarczyç s´dziemu jasnego i sumiennie
uchwyconego obrazu. Otó˝ mo˝emy miejsca czynu opisaç i odszkicowaç wzgl´dnie
obfotografowaç. Przy opisywaniu miejsca czynu trzeba najpierw zastanowiç si´,
które szczegó∏y zestawione razem dadzà nam jasny obraz miejsca czynu i stosow-
nie do tego zaczàç opisywaç. Do opisu nale˝y bezwarunkowo do∏àczyç szkic 
(sytuacyjny) – nie musi on byç elaboratem in˝ynierskim (…). Po wielu poradach
technicznych dodaje: (…) szkic nie nale˝y prze∏adowywaç szczegó∏ami, ale ryso-
waç dok∏adnie i przejrzyÊcie i nie dokaƒczaç szkicu w kancelarji tylko od razu na
miejscu wykoƒczyç go ze wszystkimi szczegó∏ami, gdy˝ pami´ç mo˝e nas potem
zawieÊç (…) – s. 90. Sàdz´, ˝e ta ostatnia uwaga jest ciàgle aktualna.

W rozdz. „Stwierdzenie to˝samoÊci” czytamy: (…) stajemy niejednokrotnie
wobec osób nieznanych, bez dokumentów, celowo ukrywajàcych swój stan,
zawód i nazwisko, kim dana osoba jest, czy nie popada∏a w konflikt z prawem,
czy te˝ by∏a dotàd niekarana, gdy znajdziemy si´ przed ofiarà przest´pstwa, 
nieznanà nikomu, musimy si´ staraç rozpoznaç kim ona jest, skàd pochodzi, 
by dochodzenie mog∏o ruszyç z miejsca. Ârodkami do stwierdzenia to˝samoÊci
b´dà: opis osoby, fotografia policyjna i daktyloskopia (…) - s. 97.

Powo∏ujàc si´ na pioniera techniki kryminalnej A. Bertillona ocenia, ˝e jego
zas∏ugà jest to, „˝e nauczy∏ organa bezpieczeƒstwa patrzeç i obserwowaç twarz
ludzkà”. JednoczeÊnie zauwa˝a, ˝e system ten sta∏ si´ ju˝ w cz´Êci nieu˝yteczny
i nale˝y oprzeç metod´ sporzàdzenia opisu osoby na znamionach charaktery-
stycznych i uwzgl´dniajàcych p∏eç, wiek, wzrost, kolor w∏osów i szczególne
znamiona – ale za to bardzo dok∏adnie (blizny, brodawki, oparzenia, plamy
wàtrobowe, znamiona od urodzenia, tatua˝e, anomalia twarzy i postaci). Wiele
wówczas zamieszczonych w ksià˝ce rysunków przewija si´ do dziÊ w niektó-
rych podr´cznikach. Sporo miejsca zajmuje rejestracja fotograficzna.

OdnoÊnie zastosowania daktyloskopii: (…) Dalszym i to jednym z najpew-
niejszych Êrodków identyfikacyjnych, jakie posiadamy jest daktyloskopja, 
tj. stwierdzenie to˝samoÊci wed∏ug tak zwanych linij papilarnych na opuszkach
palców u ràk (…). Wspominajàc o systemie rejestracyjnym Galtona-Henry’ego
wskazuje, w jakich przypadkach znajduje ona zastosowanie. JednoczeÊnie zale-
ca wyk∏adowcom (wspania∏à, jak to oceni∏) prac´ Hendla „System und Praxis
der Daktyloskopie” (s. 108). Autor pomieÊci∏ tak˝e szereg praktycznych rad 
co do technik ujawniania Êladów i daktyloskopowania osób. Jako cudowny 
Êrodek okreÊli∏ rejestracj´ jednopalcowà odcisków znanych „rutynistów”, 
tzw. monodaktyloskopj´ – prowadzonà wówczas przez oddzia∏ rozpoznawczy
Centrali S∏u˝by Âledczej w Warszawie.
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Druga z zasadniczych cz´Êci podr´cznika obejmuje wielostronicowà
„Taktyk´ kryminalnà” ogólnà i szczegó∏owà. W ogólnej mieszczà si´ rozdzia∏y:
„Podstawy wkroczenia”, „Przygotowanie do dochodzenia”, „CzynnoÊci na miej-
scu czynu”, „Przes∏uchanie Êwiadka i wywiad”, „Badanie podejrzanego i wywiad
kryminalny”, „Odtworzenie obrazu kolejnoÊci faktów i opis czynnoÊci”,
„Kombinacja celem uj´cia sprawcy i konstrukcja dowodu”, „ Dalsze czynnoÊci
natury egzekutywnej – aresztowanie”, „Rewizja osoby i mieszkania”,
„Wspó∏dzia∏anie publicznoÊci w dochodzeniach”.

W „Podstawach wkroczenia” – pomijajàc ciekawe wàtki o schwytaniu
sprawcy na goràcym uczynku, doniesieniach o przest´pstwach, samooskar˝e-
niach – warto zwróciç uwag´ na kilka interesujàcych stwierdzeƒ. Pisze autor:
(…) Zdarza si´, ˝e ktoÊ donosi osobiÊcie o pewnym przest´pstwie, zastrzega si´
jednak z góry, ˝e nie chce, by jego nazwisko figurowa∏o. Ró˝ne sà powody takich
zastrze˝eƒ. Konfidenta nie mo˝na naturalnie wymieniç po nazwisku w aktach
sprawy, bo zdemaskowa∏oby go od razu, uniemo˝liwi∏o dalszà prac´ i narazi∏o
przy tem na zemst´ przest´pców, konfidenta – sympatyka, który z przychylnoÊci
dla organu przychodzi do niego i donosi mu, ˝e si´ o pewnym przest´pstwie
dowiedzia∏ - tem bardziej nie zdradzimy – bo nam ju˝ nigdy niczego nie powie…
Musimy zatem skorzystaç z tego doniesienia, zw∏aszcza, ˝e i przepisy s∏u˝bowe
nakazujà wykorzystaç doniesienie, jakàkolwiek drogà si´ ono do nas dostanie –
poza tem musimy kryç osob´ donoszàcego, by go nie naraziç na nieprzyjemnoÊci.,
których si´ obawia. JeÊli wiec donoszàcy ˝àda dyskrecji, obiecujemy mu to 
i dotrzymujemy, notujàc w aktach „poufnie doniesiono”. JeÊli jednak nas ok∏a-
mie wyciàgniemy z tego konsekwencje (…) - s. 130. W odniesieniu do doniesieƒ
pisemnych tajnych tzw. anonimów: (…) wymagajà one specjalnej ostro˝noÊci 
w ich traktowaniu. Przepisy s∏u˝bowe polecajà wrzucaç anonimy zasadniczo do
kosza, chyba ˝e podajà one ÊciÊle konkretne fakty, dajàce si´ stwierdziç. Organ
bezpieczeƒstwa powinien staraç si´ przede wszystkim wykryç tego, kto anonim
pisa∏, a jeÊli si´ to mu uda, zamienia w ten sposób doniesienie anonimowe 
na jawne (…) - s. 131.

Jest coÊ jeszcze – na co dzisiaj organa Êcigania nie zwracajà w∏aÊciwej uwagi
– to wykorzystanie informacji prasowych. U Chodkiewicza znajdujemy obszerny
akapit: (…) Zdarza si´ dalej, ˝e w gazetach natkniemy si´ na artyku∏, w którym
komuÊ zarzucajà pewne przest´pstwa. Na taki artyku∏ musimy reagowaç…idziemy
do redakcji – prosimy o podanie êród∏a informacji. Nale˝y z tych artyku∏ów 
w prasie korzystaç z du˝à ostro˝noÊcià, gdy˝ artyku∏y i wiadomoÊci w nich poda-
ne b´dà, szczególnie w prasie brukowej, cz´sto doÊç przesadzone, bezpodstawne
i nie zawsze oparte na prawdzie (…) - s. 133. O wykorzystaniu pog∏osek zauwa˝a:
(…) Zachodzà równie˝ wypadki, ˝e o kimÊ zaczynajà krà˝yç z poczàtku cicho,
potem coraz g∏oÊniej, ˝e pope∏ni∏ takie to a takie przest´pstwo. Musimy na nie
reagowaç, ˝eby winnego oddaç w r´ce w∏adzy, albo cz∏owieka niewinnego 
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uwolniç od plotek i fa∏szywych oskar˝eƒ, które wros∏y nies∏usznie w opinie
publicznà i uniemo˝liwiajà danemu osobnikowi wprost egzystencj´ w Êrodowisku,
w którym ˝yje (…) - s. 134. Któ˝ dzisiaj na powa˝nie i z troskà zajà∏by si´ takimi
przypadkami?

W rozdz. „Przygotowania do dochodzeƒ”. m.in. znajdujemy zalecenia jakie
przedmioty nale˝y zabraç do swej torby (i to wg zestawienia H. Grossa). 

W „CzynnoÊciach na miejscu czynu” opisuje czynnoÊci zabezpieczajàce
teren zdarzenia, przy których dodaje: (…) Swoje nale˝y zrobiç tak, by nikogo nie
uraziç i nie daç powodu do skarg, a sposób wykonania zale˝eç b´dzie  od taktu
danego organu bezpieczeƒstwa (…) - s. 137. Nawo∏uje, by prowadzàc docho-
dzenie, staraç si´ znaleêç odpowiedê i rozwiàzanie na siedem zasadniczych
grossowskich pytaƒ. Poszukujàc odpowiedzi na motyw przest´pców przygod-
nych, dzieli ich na (przytaczam dos∏ownie – s. 144): 

- patologiczne, wi´c chorobliwe, zboczeniowe, przy depresji duchowej,
- podniecenia alkoholem,
- uczuciowem (afekt) – wi´c z zemsty, nienawiÊci, mi∏oÊci, litoÊci, itd.,
- z amatorstwa, na tle rozmaitych manij i upodobaƒ kolekcjonerskich,

myÊliwskich, itd.,
- religijnym (fanatyzm religijny) i politycznym (zemsta partyjna),
- n´dzy – kradzie˝, oszustwa z n´dzy, gdy matka kradnie by nakarmiç 

g∏odne dzieci,
- zabobonem.
Ciekawostka – autor pisze: (…) stare francuskie powiedzenie „cherche la

femme” nakazuje szukaç w motywach rol´ kobiety – nie jest utartym komuna∏em,
ale ˝yciowà informacjà. Kobieta jest nierzadko wprost motorem, pod˝egaczem
do przest´pstwa, cz´sto jego poÊrednià, mimowolnà przyczynà (…) – s. 144.

W „Przes∏uchaniu Êwiadków” - w wàtku odnoszàcym si´ do spisywania
danych osobowych - znajdujemy dwie porady: przy badaniu nie byç natr´tnym,
nie naciskaç, nie napieraç, nie przerywaç i wpadaç w zeznania mo˝na tylko pla-
nowo, bezplanowe i bezcelowe wpadanie szkodzi badaniu. Samà czynnoÊç
podzieli∏ na dwa etapy:

- spisywanie generalji i po∏àczone z tym rozpoznanie (z jakim typem mamy
do czynienia, jak si´ Êwiadek ujawni∏, stosunek Êwiadka do sprawy podej-
rzanego, poszkodowanego i szkody, czy Êwiadek jest identyczny z tym, 
za kogo si´ podaje;

- w∏aÊciwe zeznanie co do sprawy (s. 149). 
Podczas w∏aÊciwego przes∏uchania nale˝y przede wszystkim stwierdziç (…)

co Êwiadek sam widzia∏ lub s∏ysza∏, a o czym dowiedzia∏ si´ od innych; pami´taç,
˝e prawdziwoÊç zeznaƒ Êwiadków zale˝y od ró˝nych wp∏ywów i okolicznoÊci
mogàcych czasem dane zeznanie kompletnie zniekszta∏ciç ….ZdolnoÊç spostrze-
gania Êwiadka zale˝y przede wszystkim od budowy jego narzàdów zmys∏owych.
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Faktami zmniejszajàcymi zdolnoÊç sà: sposób obserwacji, gra wyobraêni, 
z∏udzenia zmys∏ów - powodem t∏o patologiczne (…) - s.152.

Zauwa˝my, ˝e uproszczeniem u∏atwiajàcym przyspieszenie spraw by∏a prak-
tyka spisywania zeznaƒ w formie zapisków urz´dowych w obecnoÊci innego
„organu bezpieczeƒstwa”. Protokó∏ spisywa∏ sàd, chyba ˝e polecenie spisania
protoko∏u zleci∏ sàd albo gdy zachodzi∏a obawa, ˝e Êwiadek nie móg∏by nast´pnie
stawiç si´ do sàdu (wyjazd, ci´˝ka choroba).

Za trudniejsze traktowano „przes∏uchanie i badanie podejrzanego”. Za istotne
przy spisywaniu generaliów uwa˝ano rozwa˝enie (znowu przytaczam dos∏ownie
- s. 171):

- czy mamy do czynienia z przest´pcà rutynistà, przest´pcà przygodnym,
przypadkowym,

- jaki jest poziom umys∏owy, inteligencja i przesz∏oÊç karna,
- jaki jest jego temperament,
- jaki typ przedstawia w danej chwili.
Trzy metody preferowano: taktyk´ wykazania sprzecznoÊci (zw∏aszcza

wobec przest´pcy gadatliwego), taktyk´ zbicia z tropu, inne (stworzenie odpo-
wiedniego stanu afektacyjnego, spowodowanie przeczulenia lub zoboj´tnienia
przest´pcy w kierunku pewnych uczuç).

Autor poczyni∏ szerokie komentarze w odniesieniu do m´˝czyzn – przest´p-
ców, kobiety i dziecka. (…) M´˝czyzna jest ∏atwiejszy w przes∏uchaniu, bo kieruje
si´ pewnà logikà ˝yciowà, konsekwencjà, uk∏ada plan i b´dzie si´ go konse-
kwentnie trzyma∏, ale gdy wyciàgnie wnioski, ˝e przegra∏, machnie r´kà i przyzna
si´ do czynu. Wprost przeciwnie jest z kobietà, bo stosuje obron´ bezplanowà,
b´dzie przeskakiwaç z przedmiotu na przedmiot, rozp∏acze si´, zemdleje i póê-
niej stwierdzi na nowo, ˝e jest niewinnà. Przy przes∏uchaniu dziecka – trzeba
przede wszystkim zwracaç uwag´, by przez brutalne obchodzenie si´ z dziec-
kiem, nieodpowiedni ton i s∏owa nie uraziç dziecka i nie popchnàç go mocniej 
na Êcie˝k´ przest´pstwa (…) - s. 178. W tym rozdziale znalaz∏o si´ te˝ wiele
wskazówek co do zapewnienia sobie i przes∏uchiwanemu bezpieczeƒstwa 
podczas tej czynnoÊci.

Dalsze rozdzia∏y „Taktyki kryminalnej – ogólnej” obejmujà: „Wywiad 
kryminalny” (jawny, dyskretny, przez wynaj´tych i przeszkolonych nie umun-
durowanych urz´dników czy ajentów), „Odtworzenie obrazu kolejnoÊci faktów
i ich opis” – przy którym, jak podaje autor, (…) zastanawiamy si´ jeszcze raz 

na podstawie tego, coÊmy si´ dowiedzieli przy badaniu terenu i Êwiadków – jak
si´ w∏aÊciwie ca∏a rzecz odby∏a, co i jak si´ sta∏o, jakie okolicznoÊci musia∏y
towarzyszyç dzia∏aniu przest´pcy (…) - s. 185.

W kolejnych rozdz. „Kombinacja celem uj´cia sprawcy i konstrukcja 
dowodu”, „Dalsze czynnoÊci natury egzekutywnej (aresztowanie, rewizja osoby
i mieszkania)” odnajdujemy powszechnie znane zasady post´powania, 



ale i odnoÊniki do konstrukcji dowodu, w tym najcz´Êciej pope∏niane b∏´dy 
w dowodzeniu. Zalicza do nich: „przesuni´cie dowodu” w kierunku ubocznym,
nieistotnym, szukanie rozwiàzaƒ fantastycznych, zanim wyczerpiemy wszystkie
mo˝liwoÊci realnego wyjaÊnienia sprawy, brak zwiàzku przyczynowego mi´dzy
poszczególnymi cz∏onami dowodu. 

Do czynnoÊci egzekutywnych celem uj´cia sprawcy zaliczone zosta∏y:
poÊcig bezpoÊredni i poÊredni, ob∏awa, rewizja, konfrontacja i zatrzymanie 
rzeczy. Drobiazgowo opisane zosta∏y sposoby poszukiwania osoby i przeszuki-
wania ró˝nych pomieszczeƒ (pokoju, kuchni, ubikacji strychu, stajni…). Autor
zaleca: (…) podzieliç dany obiekt na rejony i po kolei systematycznie przeszuki-
waç, rewizji nie przerywaç i nie zapomnieç o protokole. Obserwowaç twarz 
u tego u kogo si´ szuka, by z rysów i zmian w wyrazie twarzy upewniç si´ czy
jesteÊmy na dobrej drodze (…) -  s. 196.

T´ cz´Êç koƒczy „Wspó∏dzia∏anie publicznoÊci w dochodzeniach”.
Rozpoczyna je znamienne zdanie: (…) PublicznoÊç nie wie przewa˝nie jak ci´˝kim
i trudnym jest zadanie s∏u˝by bezpieczeƒstwa, tj. walka z przest´pcà i przest´p-
stwem, jak ma∏o mamy tu po naszej stronie sympatii ze strony tych, których 
bronimy i ochraniamy, cz´sto z nara˝eniem w∏asnego ˝ycia. Stàd oczekiwanie 
na pomoc, która sprowadza∏aby si´ do (przytaczam dos∏ownie):

- by nam w naszych czynnoÊciach s∏u˝bowych przynajmniej nie przeszka-
dzano,

- by ka˝dy, kto w danej sprawie ma coÊ do powiedzenia, nie siedzia∏ 
w domu, lecz jak najszybciej si´ zg∏osi∏ i z∏o˝y∏ odpowiednie zeznanie,

- by ka˝dy obywatel, który si´ natknà∏ na zbrodni´ natychmiast w∏adzy
ubezpieczeƒstwa o tym donosi∏,

- by wreszcie na miejscu czynu niczego nie zmieniano i nie ruszano.
Wskazówek tych nie ma co bli˝ej objaÊniaç. DziÊ w dobie pociàgów kurjerskich

i aeroplanów wa˝na jest ka˝da minuta, gdy˝ z ka˝dà minutà przest´pca oddala
si´ z miejsca zbrodni. Wspó∏udzia∏ publicznoÊci, którà potrafimy danym wypad-
kiem zainteresowaç, mo˝e si´ przydaç w dochodzeniach. Identyfikacja nieznanych
zw∏ok, poszukiwanie brakujàcych cz´Êci zw∏ok poçwiartowanych, poszukiwanie
wa˝nych lic czynu – da si´ przeprowadziç przy udziale publicznoÊci, trzeba 
jà tylko przez pras´ odpowiednio zainteresowaç, popchnàç do roboty, wzgl´dnie
nawet obiecaç nagrod´ (…) – s. 204.

We wst´pie do cz´Êci III „Taktyka kryminalna – szczegó∏owa” K. Chodkiewicz
zamieÊci∏ takie myÊli: (…) Wojownik spo∏eczeƒstwa o jego najwa˝niejsze dobra
(chodzi o „organ bezpieczeƒstwa” – przyp. mój) powinien wczuç si´ w „dusz´
przest´pcy” poznaç co go sk∏ania do przest´pstwa, jak myÊli i czuje, jakim ulega
uczuciom i jak stara si´ utrudniç naszà s∏u˝b´ (…) - s. 202. Ju˝ dalej wskazuje 
na Êrodki techniczne, jakie przy Êciganiu przest´pcy pozostajà organowi do dyspo-
zycji, oraz przytacza obszerny schemat post´powania w podj´tym dochodzeniu. 
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W tej ju˝ szczegó∏owej cz´Êci opisuje g∏ówne rodzaje wyst´pujàcych 
przest´pstw, metody stosowane przez przest´pców oraz Êrodki policyjne umo˝-
liwiajàce ich zwalczanie. Opisane zosta∏y: przest´pstwa na tle s∏u˝by wojskowej
– przeciwko sile zbrojnej paƒstwa, zbiegostwo, nadu˝ycia poborowe. Dalej 
– przeciw ˝yciu i zdrowiu jednostki, Êmierç gwa∏townà i nienaturalnà, nieszcz´-
Êliwy wypadek, spowodowanie szwanku na zdrowiu drugiej osoby. W trzeciej
grupie znalaz∏y si´ czyny przest´pne nara˝ajàce jednostk´ na utrat´ mienia. 
W nadu˝yciach poborowych opisane zosta∏y manipulacje przeprowadzane bàdê
to przez poborowego, bàdê innych za jego zgodà, aby uniknàç obowiàzku s∏u˝by
wojskowej (symulacje, wywo∏ywanie chorób i u∏omnoÊci), dezercje i samowolne
oddalanie si´ z jednostki wojskowej. W podrozdz. „przest´pstwa przeciwko
˝yciu i zdrowiu” zamieszczone zosta∏y tak˝e obszerne opisy „Êwiata mordercy”,
jego dzia∏ania, motywy i post´powanie. Stosownie do tego znajdujemy tu ciekawy
model dzia∏ania organów bezpieczeƒstwa od powzi´cia wiadomoÊci o zdarzeniu
poprzez czynnoÊci na miejscu wypadku Êmierci do kombinacji majàcej na celu
uj´cie sprawcy (s. 214). Zosta∏y te˝ wyakcentowane wnioski, jakie mo˝na
wysnuç, a odnoszàce si´ do stwierdzenia to˝samoÊci ofiary, motywu i czasu
Êmierci, co do samego przest´pcy i rozstrzygajàce, czy zg∏oszony czyn ma zna-
miona zabójstwa. Sporo tu szczegó∏owych informacji o sposobach zadania
Êmierci i wywo∏ywanych obra˝eniach. Wyspecyfikowane zosta∏y poszczególne
typy wypadków Êmierci gwa∏townej i uszkodzeƒ cia∏a (urazy t´pe, Êmierç z ran
k∏utych, ci´tych i ràbanych, z postrza∏u, gwa∏towne uduszenie, powieszenie,
zadzierzgni´cie, zad∏awienia, kneblowanie, utoni´cie, przygniecenie, zasypanie
i Êmierç w ciasnej przestrzeni, otrucie z opisem objawów, dzieciobójstwo, 
sp´dzenie p∏odu. Szczegó∏owo potraktowano przest´pstwa p∏ciowe – zgwa∏cenie,
zboczenia seksualne i czyny przeciwko publicznej obyczajnoÊci („ponografija”),
handel ˝ywym towarem, prostytucja - ale ze wzgl´du na utrzymywanie kontaktu
z przest´pcami, powodowanie chorób albo dopuszczanie si´ samej prostytutki
groênych czynów.

W ostatnich latach pojawi∏o si´ du˝e zainteresowanie nie tylko praktyki 
hipnozà i jasnowidztwem. W latach trzydziestych ub. wieku tak˝e wywo∏ywa∏y
rozmaite spory i problemy. Swój stosunek K. Chodkiewicz wyrazi∏ nast´pujàco:
(…) Hipnoza jest mo˝liwa, gdy si´ z takimÊ czymÊ spotkamy (chodzi∏o o zahipno-
tyzowanie kogoÊ i dopuszczenie si´ na nim przest´pstwa – przyp. mój) nale˝y
staraç si´ zbadaç czy ofiara by∏a ju˝ przez kogoÊ zahipnotyzowana, jak cz´sto 
i w jakich warunkach, nale˝y potem takiego hipnotyzera odszukaç i zarzàdziç
nad nim obserwacj´, by go mo˝na zdemaskowaç. Bez pomocy eksperta psychiatry
nie da si´ tu wiele zrobiç. S∏yszy si´ i wcià˝ czyta w gazetach o wynikach jasno-
widzów w odkrywaniu sprawców ró˝nych zbrodni, tam gdzie policja stan´∏a na
kraƒcu swych Êrodków. Wi´kszoÊç tych wiadomoÊci jest tylko fantazjà dzienni-
karskà; kwestie czy rzecz jest w zasadzie mo˝liwà nie b´dziemy si´ zajmowaç,
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radzimy jednak organom bezpieczeƒstwa pozostaç przy dawnych starych 
metodach dochodzeƒ, które przy skrupulatnoÊci i drobiazgowoÊci post´powania
prowadzà pewnie do celu, ni˝ na domys∏ach i fantazjach oparte sposoby wykrycia
zbrodniarza przez media, jasnowidzów itp. Próby robione w tym kierunku da∏y
doÊç marne wyniki, powodujàc nawet oÊmieszenie si´ organów bezpieczeƒstwa
rzucajàcych si´ zbyt gorliwie na nieznane i niekonkretne drogi dochodzenia 
(…) – s. 284. W przypisie do tego fragmentu autor zamieÊci∏ wzmiank´, 
˝e w Prusach wydano wszystkim w∏adzom policyjnym zakaz pos∏ugiwania si´ 
w sprawach karnych jasnowidzami, telepatami itp.

W rozdz. „Przest´pstwa przeciwko mieniu” znajdujemy obszernà charaktery-
styk´ z∏odziei i post´powanie w przypadku: kradzie˝y, kradzie˝y kieszonkowej,
sklepowej i jubilerskiej, domowej, hotelowej, kolejowej, kradzie˝y z w∏ama-
niem, k∏usownictwa i koniokradztwa, Êwi´tokradztwa (kradzie˝y przedmiotów
koÊcielnych, poÊwi´conych s∏u˝bie Bo˝ej, wzgl´dnie kosztownoÊci ofiarowanych
do koÊcio∏a jako wota, ofiary), oszustwa (z podzia∏em na oszustów m∏odocia-
nych, hochsztaplerów – oszustów podszywajàcych si´ pod utytu∏owane osobi-
stoÊci), urz´dowych (urz´dników zdobywajàcych czyjeÊ zaufanie i wymuszajà-
cych ró˝ne rzeczy), handlowi, szulerzy (przeprowadzajàcy ró˝ne sztuczki przy
rozmaitych grach najcz´Êciej hazardowych), karciarze (tu podano kilka metod:
„robienie wolt”, oznaczenie kart, „salade”, transporter, „ sesencirer”, „filage”…),
matrymonialni, wró˝bici i fa∏szywi kwestarze, fa∏szerzy (dokumentów, piecz´ci,
banknotów i monet), podpalaczy z uwzgl´dnieniem podpalaczy asekuracyjnych.

Z opisu wynika, ˝e w II Rzeczpospolitej wyst´powa∏a plaga ró˝norodnych
kradzie˝y i oszustw. Istnia∏y przy tym trudnoÊci w zwalczaniu tych przest´pstw
z powodu „wielkiej iloÊci jego wypadków”.

Drobiazgowo scharakteryzowani zostali z∏odzieje. (…) Mi´dzy samymi 
z∏odziejami mo˝emy rozró˝niç najrozmaitsze typy: od p∏ochliwego i sprytnego
z∏odzieja kieszonkowego czy targowego do zdecydowanego i Êmia∏ego kasiarza
czy w∏amywacza – bandyty, który w obronie wolnoÊci czy ∏upu nie cofa si´ przed
u˝yciem rewolweru, od z∏odzieja mieszkaniowego, którego sp∏oszy stuk spadajàce-
go przy otwieraniu okna wazoniku – do zuchwa∏ego koniokrada, terroryzujàcego
s∏u˝b´ stajennà, od bezczelnego rabusia kolejowego – do spokojnego i potulnego
s∏u˝àcego, okradajàcego swych chlebodawców. Na ogó∏ z∏odzieje sà przewa˝nie
niech´tni rozlewowi krwi  z wyjàtkiem „ci´˝kich typów” jak w∏amywacze, 
kasiarze, koniokradzi i k∏usownicy), wolà nie u˝ywaç rewolweru czy no˝a, 
a raczej zawierzyç swym nogom i w ucieczce szukaç ocalenia Poza umi∏owaniem
wolnoÊci odznacza si´ z∏odziej swoistym honorem. I tak zdarza∏y si´ wypadki, 
˝e z∏odziej na anons poszkodowanego zwraca∏ wa˝ne dokumenty osobiste, które
ukrad∏ wraz z portfelem. Inny znów, który w Moskwie okrad∏ znanego poet´ 
– zwróci∏ mu portfel w par´ dni potem z ca∏à zawartoÊcià przez pos∏aƒca,
poczem telefonicznie przeprosi∏ poet´ – zauwa˝ajàc, ˝e gdyby wiedzia∏,



˝e ma do czynienia z proletariackim ulubieƒcem, nie by∏by portfelu rusza∏ 
(…) – s. 286-287.

Sporo miejsca zajmujà porady, jak uchroniç si´ przed z∏odziejami (unikaç
Êcisku, nie nosiç portfela w tylnej kieszeni, nie zawieraç ∏atwych znajomoÊci,
rowerów, bryczek i wozów nie zostawiaç na ulicy bez nadzoru, pieni´dzy 
nie wysy∏aç w zwyk∏ych listach, nie zostawiaç domu bez nadzoru…) Koƒczà si´
one zdaniem: (…) Im pr´dzej potrafimy spo∏eczeƒstwo wychowaç i uÊwiadomiç,
jak si´ ma broniç przed kradzie˝à, tem skuteczniejsza b´dzie walka z kradzie˝à 
a pp. z∏odziejom obmierzimy ostatecznie ich robot´ (…) - s. 299.

W tamtych czasach przedmiotem fa∏szerstw by∏y: metryki chrztu, dowody
to˝samoÊci, Êwiadectwa dojrza∏oÊci, paszporty, karty urlopowe, dokumenty
wystawione przez PKU, listy przewozowe, akcje i ró˝ne papiery kredytowe,
testamenty. Przy badaniach rozró˝niano kilka faz, tj. badanie formy, treÊci 
i logicznoÊci treÊci podejrzanego dokumentu. PodkreÊlano znaczenie eksperta 
i Êrodków technicznych (fotografia, projekcja, chemikalia, mikroskopy…)

K. Chodkiewicz w tej cz´Êci czyni pewne rozró˝nienie: (…) Przy korzystaniu
z pomocy ekspertów co do oceny samego pisma musimy odró˝niç tzw. bieg∏ych
co do pisma od grafologów. Bieg∏y wydaje ocen´ pisma na zasadzie materja∏u
graficznego – to znaczy bada same pismo, kierunek liter, znaczki, haczyki,
dodatki i porównywa czy te same cechy znajdzie w piÊmie oryginalnym.
Grafolog ocenia z pisma charakter piszàcego, jego zalety, wady i przyzwyczajenia
i podaje ocen´ argumentujàc moralnie, np. ˝e ten a ten osobnik móg∏ to a to
pisaç, gdy˝ pismo wskazuje na charakter gwa∏towny a podejrzany o pismo dane-
go dokumentu oznacza si´ w∏aÊnie takim charakterem. Dla nas ocena bieg∏ego 
w piÊmie b´dzie bardziej wartoÊciowà i rzeczowà, ni˝ ekspertyza grafologiczna,
która jest zabarwiona dozà indywidualizmu danego grafologa (…) – s. 346.

Próbowa∏em przybli˝yç – wspó∏czesnym kryminalistykom - podr´cznik 
kryminalistyki sprzed wielu dziesiàtków lat. Nie zawsze starcza nam czasu na
si´gni´cie do publikacji napi´tnowanych du˝ym up∏ywem czasu chocia˝ sà one
wyjàtkowo pouczajàce. Z obszernie i dos∏ownie przytoczonych treÊci wysnuç
mo˝na wiele wniosków – g∏ównie co do podobieƒstw i ró˝nic w wówczas i dzi-
siaj wyst´pujàcych zagro˝eniach, systematyki ksià˝ki, u˝ytego j´zyka i poziomu
jego komunikatywnoÊci, dawniej stosowanych metod badawczych.

Opisywany podr´cznik oddaje obraz ówczesnej sytuacji kryminalnej,
odzwierciedla wyst´pujàce zagro˝enia i specyficzne rodzaje przest´pstw oraz
odpowiednio do nich zaleca okreÊlone post´powanie. Przy wysokich walorach
szkoleniowych (liczne zalecenia, pouczenia, nacisk na çwiczenia praktyczne)
Autor preferowa∏ jednak wiadomoÊci z zakresu taktyki kryminalistycznej.
Dzisiaj bardziej nas fascynuje (z oczywistych wzgl´dów) technika kryminali-
styczna. Opisujàc niektóre techniki i metody badawcze, nie przesyca∏ podr´cznika
ich drobiazgowymi opisami – s∏usznie wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e szczegó∏owe
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treÊci mo˝liwe sà przecie˝ do przekazania w odr´bnych wàsko specjalistycznych
publikacjach. By∏ to wi´c podr´cznik o wysokiej u˝ytecznoÊci praktycznej,
umiej´tnie wià˝àcy ze sobà problematyk´ kryminalistycznà z kryminologicznà 
i to na tle ówczesnej obyczajowoÊci20. 

20 Niniejszy tekst ukaza∏ si´ równie˝ w Zeszytach Naukowych Wy˝szej Szko∏y Handlu i Prawa
im. R. ¸azarskiego”.



1 B. Ho∏yst, Kryminologia, wyd. IX rozszerz., Warszawa 2007, s. 474.
2 K. Ja∏oszyƒski, Terroryzm czy terror polityczny w Polsce?, Warszawa 2001, s. 7.
3 B. Sygit, Zbrodnia jako kategoria przest´pstwa, Toruƒ 2005, s. 333.
4 W.  Osterburg, R. Ward, Criminal investigation – a metod for reconstructing the past, Third

edition, Anderson Publ. 2000, s. 575.
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TERRORYZM – DESTABILIZATOR ¸ADU ÂWIATOWEGO
(kryminalistyczna problematyka wspó∏czesnej przest´pczoÊci)

Terroryzm sta∏ si´ jednym z najpowa˝niejszych zagro˝eƒ Êwiatowego
porzàdku. Dzia∏ania terrorystyczne wp∏ywajà destabilizujàco na rzàdy, zabijajà
niewinnych ludzi, majà na celu zastraszenie spo∏eczeƒstwa.1

Wed∏ug S∏ownika wyrazów obcych PWN terror oznacza stosowanie przemocy,
gwa∏tu, okrucieƒstwa w celu zastraszenia, zniszczenia przeciwnika. Definicji
terroryzmu jest ok. 200, ró˝nià si´ od siebie stopniem nacisku na pod∏o˝e, cel 
i przedmiot ataku .2 Sà one jednak niejasne i nieostre. Mo˝na przyjàç, ˝e terro-
ryzm to umyÊlne dzia∏anie, podejmowane jawnie, wbrew prawu, zazwyczaj
przez zorganizowane grupy ludzi po to, aby w drodze ataków przemocy 
lub zagro˝enia nimi zastraszyç organa paƒstwowe (…) czy grupy spo∏eczeƒstwa
i w ten sposób wymusiç okreÊlone post´powanie.3

Terroryzm – stosowanie terroru, zw∏aszcza przez ugrupowania ekstremi-
styczne, które za pomocà zabójstw politycznych, porwaƒ zak∏adników, uprowa-
dzeƒ statków powietrznych, morskich próbujà zwróciç uwag´ opinii publicznej
na wysuwane przez siebie has∏a i ˝àdania lub wymusiç na rzàdach paƒstw ust´p-
stwa. Najcz´stsze rodzaje dzia∏alnoÊci terrorystycznej to: dzia∏ania konspiracyjne,
zabójstwa, porwania, uprowadzenia samolotów, podpalenia, podk∏adanie bomb,
produkcja lub posiadanie broni biologicznej, przekazywanie Êrodków finanso-
wych na grupy terrorystyczne 4

Paradoksem, a zarazem problemem m.in. dla spo∏ecznoÊci akademickiej 
jest fakt, i˝ mimo ˝e s∏owo terroryzm jest u˝ywane bardzo cz´sto, tak naprawd´
nie istnieje jedna, w∏aÊciwa, powszechnie obowiàzujàca definicja terroryzmu. 



5 B. Ho∏yst, Terroryzm, Warszawa 2009, s. 56.
6 K. Ja∏oszyƒski, Terroryzm…, s. 7.
7 B. Ho∏yst, Kryminologia, s 470.
8 „W ocenie M. Filara, jego poczàtków mo˝na si´ dopatrzyç ju˝ wÊród ˝ydowskich zelotów zabi-

jajàcych w publicznych miejscach na oczach t∏umu rzymskich legionistów okupujàcych
Izrael”, B. Sygit, Zbrodnia jako kategoria przest´pstwa, s. 333, za M. Filar; Terroryzm, s 17.

9 B. Ho∏yst, Kryminologia, s. 492.
10 11 marca 2004 r. w Madrycie zamachowcy dokonali ataku terrorystycznego w pociàgach

dowo˝àcych ludzi z okolic Madrytu do pracy w stolicy Hiszpanii. W wyniku pod∏o˝enia ∏adun-
ków wybuchowych Êmierç ponios∏o 191 osób, a ponad 2 tysiàce zosta∏o ci´˝ko rannych. 
W londyƒskim metrze pod∏o˝ono ∏adunek wybuchowy. Âmierç ponios∏o 56 osób i ponad 700
zosta∏o rannych.

Mo˝emy jednak przyjàç, ˝e na definicj´ terroryzmu sk∏adajà si´ nast´pujàce
elementy:

- stosowana jest przemoc;
- „ulubionym” celem ataków sà cywile;
- ch´ç wywo∏ania globalnej grozy, zastraszania, ch´ç wzbudzenia uczucia

bezbronnoÊci obywateli (stàd ataki na cywili);
- ch´ç osiàgni´cia celów politycznych, militarnych, religijnych, ideologicz-

nych;5

- dà˝enie do osiàgni´cia rozg∏osu;
- nieobliczalnoÊç, nieprzewidywalnoÊç, niespodziewany atak;
- konspiracyjny charakter dzia∏alnoÊci;
- kryminalny charakter zamachów;
- ˝àdania stawiane osobom trzecim. 6

Stàd te˝ mówi si´ o terroryzmie jako o strategii komunikacyjnej, która 
w szczególnie spektakularny sposób ma s∏u˝yç rozpowszechnianiu pewnych
przes∏aƒ.7

Przyj´∏o si´ uwa˝aç, ˝e koniec XX wieku to „epoka terroryzmu”, a ostatnie
dziesi´ciolecia XX wieku zosta∏y dotkni´te nowym zjawiskiem przemocy

– terroryzmem. Owo nowe zjawisko rozkwit∏o w∏aÊnie w czasach nam 
wspó∏czesnych, wraz z rozwojem technologicznym oraz rosnàcà rolà Êrodków
masowego przekazu.8

Terroryzm sta∏ si´ globalnym zjawiskiem mi´dzynarodowym – organizacje
terrorystyczne przekraczajà granice paƒstw, a terroryÊci sà mobilni i anonimowi,
co uda∏o si´ im uzyskaç dzi´ki globalizacji9

Dzia∏alnoÊç terrorystyczna stanowi zagro˝enie dla ˝ycia i zdrowia. Znane sà
nam z przekazów medialnych ataki terrorystyczne: porwania samolotów, pod-
k∏adanie bomb i Êmierç przypadkowych ludzi (Nowy Jork, Londyn, Madryt)10,
aczkolwiek nale˝àcych do spo∏ecznoÊci, którà zamachowcy uznajà za wrogà.
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Powoduje zagro˝enie osób bliskich: porwania (dziennikarzy, turystów, 
pracowników naukowych, uczestników misji humanitarnych), uprowadzenia
samolotów.

Dzia∏alnoÊç terrorystycznà warunkuje wiele czynników: ideologiczne, 
spo∏eczne, ekonomiczne (prawdopodobieƒstwo buntu jest wi´ksze tam, gdzie
jest deprywacja), nurty separatystyczne o charakterze religijnym, nacjonali-
stycznym, spo∏ecznym (IRA, ETA, Kurdowie).Terroryzm mo˝e byç w koƒcu
traktowany jako boski obowiàzek (fanatyzm religijny). Mo˝e te˝ wynikaç 
z uwarunkowaƒ geopolitycznych, czego przyk∏adem sà stosunki USA z Bliskim
Wschodem (ropa naftowa w Arabii Saudyjskiej, zaostrzenie relacji po 11 
wrzeÊnia 2001 r.).

Zagro˝eniem, z jakim wspó∏czesnoÊç musi si´ zmierzyç, jest cyberterroryzm
– potajemne wchodzenie terrorystów do systemów komputerowych celem 
wprowadzania wirusów czy kradzie˝y informacji.

Praktycznie wszystkie procesy ˝ycia spo∏ecznego we wspó∏czesnym Êwiecie
opierajà si´ na wykorzystaniu techniki i komputerów. Terroryzm XXI wieku staje
si´ jednym z najwi´kszych wyzwaƒ dla bezpieczeƒstwa mi´dzynarodowego.
Rozwój technologiczny, ∏atwoÊç dost´pu do Internetu sà pomocne równie˝ 
dla terrorystów. Organizacje terrorystyczne dzi´ki sieci majà u∏atwionà komunika-
cj´ – transmisja danych trwa kilka sekund, ∏atwo jest te˝ na bie˝àco dokonywaç
zmian i kontrolowaç wszelkie dzia∏ania. Z drugiej jednak strony, korzystanie
przez terrorystów z komputerów i Internetu umo˝liwia ich wykrycie dzi´ki
pozostawionym cyberÊladom. 

Potencjalnymi celami ataków terrorystycznych z wykorzystaniem osiàgni´ç
technologicznych mogà byç systemy kontroli lotów, systemy bankowe, zak∏ady
produkujàce ˝ywnoÊç czy uj´cia wody pitnej. Mo˝na wi´c przyjàç, ˝e cyberter-
roryzm (soft terrorism) to dzia∏ania blokujàce, niszczàce lub zniekszta∏cajàce 
w stosunku do informacji przetwarzanej, przechowywanej i przekazywanej 
w systemach teleinformatycznych oraz obezw∏adniajàce te systemy. System
telekomunikacyjny b´dàcy w r´kach terrorystów mo˝e te˝ zostaç u˝yty do dez-
informacji i walki psychologicznej.

Coraz cz´Êciej pojawiajà si´ opinie, ˝e obecna epoka to czas terroryzmu, 
który wykorzystuje osiàgni´cia nauki i techniki w celu eksterminacji jak 
najwi´kszej iloÊci osób. Terroryzm broni masowego ra˝enia oraz bioterroryzm
stajà si´ coraz bardziej realnym zagro˝eniem. Groêba u˝ycia przez terrorystów
broni chemicznej lub niebezpiecznych czynników biologicznych, bakterii 
i patogenów wydaje si´ byç czymÊ realnym.

Szacuje si´, ˝e broƒ biologicznà posiada 10-15 paƒstw (m.in. Irak, Iran,
Libia, Chiny, Korea P∏n., Kuba, Rosja, Syria) oraz ˝e jest ona w posiadaniu 
terrorystów. Drobnoustroje te mogà wywo∏aç choroby takie jak: wàglik, cholera,
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d˝uma, ˝ó∏ta febra, czerwonka bakteryjna, kleszczowe zapalenie opon mózgo-
wych, dur brzuszny i plamisty, gryp´11. 

Wszystkie paƒstwa powinny k∏aÊç ogromny nacisk na zapewnienie biobez-
pieczeƒstwa laboratoriom, sprz´tom, badaniom; dok∏adne sprawdzanie osób,
które zajmujà si´ takimi badaniami. Zaostrzonej kontroli powinny podlegaç 
tak˝e czynniki biologiczne, by uniknàç groêby wystàpienia globalnej epidemii
(∏atwoÊç u˝ycia szkodliwych czynników chocia˝by w metrze, klimatyzatorach
czy w towarach pochodzenia zwierz´cego). Nale˝y pami´taç, i˝ bakterie mogà
wymknàç si´ spod kontroli oraz ulec zmutowaniu.

Ostrze˝eniem niech b´dzie u˝yty w 1995 r. gaz sarin w tokijskim metrze,
który zabi∏ 11 osób i spowodowa∏ uszczerbek na zdrowiu setek innych. Gazy
takie, jak sarin i tabun sà niewidoczne i bezzapachowe, dostajà si´ do organizmu
cz∏owieka przez skór´ lub uk∏ad oddechowy. Wywo∏ujà zwi´kszonà potliwoÊç,
zak∏ócenia widzenia, problemy z oddychaniem. Âmierç cz∏owieka nast´puje 
w przeciàgu kilkunastu minut lub kilku godzin.12

Geograficzne oddalenie naszego kraju od êróde∏ zagro˝enia terroryzmem nie
gwarantuje bezpieczeƒstwa. W dzisiejszych czasach terroryzm jest zagro˝eniem
o charakterze globalnym, a wi´c dotyczàcym równie˝ naszego kraju. Polska
jako cz∏onek NATO i sojusznik USA uczestniczy w dzia∏aniach koalicji antyter-
rorystycznej, a wi´c mo˝e staç si´ celem ataku terrorystów. Perspektywa 
masowego wydarzenia, jakim jest wspó∏organizowanie przez Polsk´ Mistrzostw
Euro 2012 mo˝e stwarzaç zagro˝enie atakami.

Terroryzm XXI wieku to spektakularne ataki wymierzone w zachodnià 
cywilizacj´. MasowoÊç Euro 2012 oraz rozg∏os. jaki b´dzie towarzyszy∏
mistrzostwom. wydajà si´ byç „wymarzonym” celem ataków. Euro oznacza
przyjazd setek tysi´cy kibiców i goÊci z krajów Unii Europejskiej – co oznacza
brak kontroli na granicach. Paƒstwo powinno podjàç dzia∏ania, które usprawnià
funkcjonowanie polskiego systemu przeciwdzia∏ania terroryzmowi. System
antyterrorystyczny jest in statu nascendi13; istniejà poszczególne jego elementy
i ogniwa, które dopiero mogà tworzyç pewien system.

Koordynacjà dzia∏aƒ powinna zajàç si´ specjalnie powo∏ana do tego instytu-
cja, która pilnowa∏aby, aby nie dublowa∏y si´ ˝adne dzia∏ania. Nale˝y stworzyç
sprawnie dzia∏ajàcy system przeciwdzia∏ania terroryzmowi, który zapewni 
bezpieczeƒstwo obywatelom, goÊciom, kibicom, kadrom narodowym, vipom.
Rzàd powinien równie˝ stworzyç programy aktywizujàce spo∏eczeƒstwo do
wspó∏pracy ze s∏u˝bami ( profilaktyka spo∏eczna). Pomocnym krokiem by∏aby
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wspó∏praca z mediami w celu budowania spo∏ecznej ÊwiadomoÊci w zakresie
zagro˝enia i przeciwdzia∏ania terroryzmowi. Cel zamachu na pewno by∏by 
spe∏niony gdy˝ przyniós∏by konsekwencje medialno-propagandowe.
SpektakularnoÊç zamachu, iloÊç ofiar wywo∏a∏yby psychoz´ strachu. 

W dzisiejszych czasach nie powinniÊmy zastanawiaç si´, czy Polska mo˝e
staç si´ celem ataków terrorystycznych, lecz winniÊmy zapobiegaç takiej ewen-
tualnoÊci. Spo∏ecznoÊç mi´dzynarodowa, a Polska do niej nale˝y, zadaje sobie
pytanie, gdzie i kiedy on nastàpi14

Terroryzm to jedno z najpowa˝niejszych zagro˝eƒ wspó∏czesnego Êwiata,
które mo˝e wystàpiç przy okazji organizacji tak masowej imprezy sportowej,
jakà jest Euro 2012. Terroryzm jest nie tylko zjawiskiem, nie tylko szczególnà
odmianà zorganizowanej przest´pczoÊci, ale tak˝e metodà walki15

11 wrzeÊnia 2001 r. pokaza∏, ˝e terroryzm nie zna ograniczeƒ w wyborze
ofiar, czasu ani miejsca ataku. Terroryzm to po∏àczenie przemocy z medialnym
show, to negatywna si∏a na Êwiatowej scenie, która powinna byç skutecznie
zwalczana.
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CZERPANIE KORZYÂCI Z PROSTYTUCJI 
JAKO JEDNA Z FORM DZIA¸ALNOÂCI
PRZEST¢PCZOÂCI ZORGANIZOWANEJ

Prostytucja jest wpisana w kultur´ istnienia Êwiata jako zjawisko istniejàce od
zamierzch∏ych czasów i tak samo rozwijajàce si´ jak post´p w nauce lub innych
dziedzinach ˝ycia. Definicjà prostytucji mo˝e byç sprzeda˝ us∏ug seksualnych
(g∏ównie: odbywanie stosunków p∏ciowych) za pieniàdze lub inne korzyÊci. 
W obecnych  czasach funkcjonowanie agencji towarzyskich nie jest spo∏ecznie
negatywnie odbierane, wr´cz w miejscowoÊciach, gdzie zosta∏y zlikwidowane
przez policj´, stajà si´ towarem deficytowym. W miastach, w których jest du˝o
„burdeli”, ich iloÊç i standard sà dla nich wr´cz dodatkowym presti˝em przy-
najmniej w pewnych kr´gach. Klientów tam nie brakuje, nie tylko biznesmeni,
ale przedstawiciele wielu zawodów i warstw spo∏ecznych sà klientami i bywal-
cami agencji towarzyskich. Wiele osób wr´cz odwiedza celowo, turystycznie 
te miasta w∏aÊnie z tego wzgl´du. Na wielu imprezach, np. firmowych, wieczorach
kawalerskich, standardem sà striptizy czy us∏ugi prostytutek; trzeba stwierdziç,
˝e narkotyki zresztà równie˝. Ekskluzywne agencje sà nawet reklamowane 
za granicà, majà swoje strony internetowe. Klient nie pope∏nia przest´pstwa,
prostytutka te˝ jest Êwiadkiem, ˝e jest to jej praca i êród∏o utrzymania, zarobki sà
bardzo wysokie (100 z∏ za godzin´ plus napiwki, Êrednio 500-1000 z∏ za dob´
plus czasami znacznie wi´cej, jak trafia na dobrego klienta). Trudno jest jej wi´c
zeznawaç przeciwko swojemu pracodawcy, po pierwsze - nara˝a si´ na póêniejsze
problemy z jego strony, po drugie - b´dzie mia∏a problem ze znalezieniem pracy
w okolicznych agencjach z reputacjà, ˝e obcià˝a procesowo cz∏onków grupy.
Przy takich zarobkach prostytutek drugie tyle zarabia w∏aÊciciel na ka˝dej,
wystarczy to pomno˝yç przez iloÊç zatrudnionych dziewczyn i mimo ˝e w∏aÊci-
ciel ponosi jeszcze inne koszty (utrzymanie lokalu, op∏ata ochrony i inne), 
po odj´ciu kosztów zostaje mu naprawd´ spory przychód, nie opodatkowany
oczywiÊcie. Ró˝ne paƒstwa majà swoje rozwiàzania prawne w walce z prostytucjà,
na Bia∏orusi prostytutka te˝ jest traktowana jak przest´pca, we Francji klient jest



1 Ustawa z 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553 z póên.zm.).

tak traktowany, w Holandii, Niemczech, Hiszpanii prostytucja i burdele sà legal-
nym biznesem, z którego paƒstwo czerpie dochody. U nas prostytucja traktowana
jest jako zjawisko spo∏eczne, patologiczne, karalne sà przest´pstwa towarzyszàce.
Co jest dobre, co z∏e, my u nas mamy przestrzegaç prawa takiego,  jakie mamy.

Dzia∏alnoÊç agencji towarzyskich zawsze ma charakter zorganizowany i tym
samym wyczerpuje znamiona przest´pstwa z art. 258 kodeksu karnego1. Dobrze
prosperujàce agencje rozwijajà si´, pozyskujà nowe lokale na takà dzia∏alnoÊç,
∏àczà si´ z innymi w du˝e sieci, tworzàc wr´cz korporacje. Dzia∏alnoÊç ta przynosi
olbrzymie zyski przest´pcze, zarobione pieniàdze sà inwestowane w legalne 
interesy lub sà po prostu prane. Zlikwidowane agencje towarzyskie zawsze si´
odradzajà, a ich w∏aÊciciele po wyjÊciu na wolnoÊç od razu reaktywujà dzia∏alnoÊç
przest´pczà. 

Wszystkie osoby zaanga˝owane w przedmiotowy proceder majà swoje ÊciÊle
okreÊlone zadanie, posiadajàc liderów oraz w∏asny wewn´trzny system kontrol-
ny i dyscyplinujàcy. W sk∏ad grupy na pewno wchodzà: 

 w∏aÊciciel - w∏aÊciciele,
 personel (ochroniarze, barmani, kelnerki, prostytutki, tancerki) – zakres

obowiàzków ka˝dej z tych osób,
 osoby zajmujàce si´ werbowaniem i sprzedawaniem kobiet do agencji, 
 osoby stanowiàce ochron´ w razie sytuacji nadzwyczajnych (rami´ zbroj-

ne – np. pseudokibice),
 w∏aÊciciele budynków wynajmowanych na agencje towarzyskie,
 taksówkarze wspó∏pracujàcy z agencjà,
 hotele i recepcjoniÊci wspó∏pracujàcy z agencjà.

Liderzy grup zajmujà si´ prowadzeniem agencji towarzyskich. Sà oni 
oficjalnie ich w∏aÊcicielami. Dzia∏alnoÊç przest´pczà legendujà pod szyldami
klubów nocnych, moteli lub hoteli, a w niektórych przypadkach nie ma ˝adnej
formy dzia∏alnoÊci gospodarczej stanowiàcej „przykrywk´”. Czasami agencje
prowadzone sà na „podstawione” osoby. Do kierowania podleg∏ymi sobie 
agencjami wykorzystujà wspó∏w∏aÊcicieli, którzy majà praktycznie te same
kompetencje decyzyjne w stosunku do podleg∏ych sobie pracowników, w tym
prostytutek, jednak nie mogà oni podejmowaç ˝adnych wa˝niejszych decyzji
bez uzyskania zgody lidera, a w sytuacjach mniej istotnych zawsze powiadamia-
jà go o wykonanych czynnoÊciach. Liderzy i w∏aÊciciele zajmujà si´ równie˝
„werbowaniem” kobiet do pracy w charakterze prostytutek w swoich agencjach.
Polega to g∏ównie na namawianiu i przekonywaniu kobiet, które wczeÊniej nie
zajmowa∏y si´ tym zaj´ciem, do tej pracy. Przejmujà równie˝ prostytutki 
z innych agencji na przyk∏ad za poÊrednictwem prostytutek ju˝ u nich pracujà-
cych lub sami prowadzà z nimi rozmowy pozyskujàce. Wspomagajà ich w tym
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procederze ochroniarze, którzy wykorzystujà swoje kontakty w tym Êrodowisku
z racji chocia˝by wczeÊniejszej pracy w innych agencjach towarzyskich.
Naturalnie w ramach tej grupy istniejà pewne zasady, które zabraniajà przyjmo-
wania do agencji prostytutek, które np. uciek∏y z innej agencji funkcjonujàcej 
w ramach tej grupy. G∏ównym rynkiem pozyskiwania lub „kupowania” kobiet
jest Ukraina i w znacznie mniejszym stopniu Bia∏oruÊ. Liderzy grup cz´sto sami
lub ze swoimi ochroniarzami wyje˝d˝ajà na Ukrain´ gdzie nawiàzujà kontakty 
z cz∏onkami tamtejszych grup przest´pczych, od których „kupujà” kobiety, natu-
ralnie za ich zgodà. W procederze tym biorà równie˝ udzia∏ obywatele Ukrainy,
którzy przebywajà na terenie Polski i sà zatrudnieni w agencjach. Sà to zarówno
m´˝czyêni, jak i kobiety. Niejednokrotnie zdarza si´, ˝e prostytutka, która
„przywiezie” do pracy swojà kole˝ank´, te˝ jest gratyfikowana za to pieni´˝nie.
Ceny za „sprzeda˝” kobiety sà ró˝ne w zale˝noÊci od jej „standardu urody” 
i kwalifikacji. Oscylujà w przedziale 1500 z∏ do 4000 z∏ za osob´.
Uwarunkowane jest to równie˝ czasem, przez jaki czas sprzedana kobieta b´dzie
Êwiadczyç us∏ugi seksualne dla grupy. Liderzy i wspó∏w∏aÊciciele ustalajà grafik
pracy w agencjach, decydujà o ewentualnych zni˝kach dla sta∏ych klientów, cz´sto
te˝ pobierajà fizycznie pieniàdze od zad∏u˝onych klientów, którzy korzystali 
z us∏ug seksualnych „na kresk´”. Decydujà oni równie˝ o wyjazdach i wyjÊciach
prostytutek poza teren agencji, o ich wyp∏atach oraz podejmujà decyzje dyscy-
plinarne za ró˝nego rodzaju „przewinienia”, jakich dopuszczajà si´ prostytutki.
Przewa˝nie sà to kary finansowe. Nadzorujà bezpoÊrednio prac´ barmanów 
i ochroniarzy, wydajàc im polecenia zwiàzane z bie˝àcà dzia∏alnoÊcià oraz
akceptujà lub nie ich przedsi´wzi´cia.

Ochroniarze zatrudnieni w agencjach zajmujà si´ ochronà fizycznà lokali,
tj. pilnowaniem porzàdku. Reagujà w sytuacjach problemowych z klientami,

którzy np. si´ awanturujà, nie chcà uregulowaç rachunku za us∏ugi seksualne itp.
Zajmujà si´ te˝ rozwo˝eniem prostytutek na tzw. wyjazdówki, czyli Êwiadczenia
us∏ug seksualnych poza pomieszczeniami agencji. G∏ównie sà to hotele lub 
prywatne domy i mieszkania. Wówczas majà dodatkowy zarobek za „transport”.
W takich sytuacjach biorà oni pieniàdze od klienta i ustalajà z nim warunki.
Ochroniarze sà równie˝ wykorzystywani do dyscyplinowania prostytutek 
oraz rozwiàzujà si∏owo konflikty i problemy z konkurencyjnymi agencjami
towarzyskimi. 

Barmani zatrudnieni w agencjach zajmujà si´ bie˝àcym prowadzeniem
agencji towarzyskiej. Prowadzà ewidencj´ us∏ug seksualnych, zapisujàc 
w zeszycie, która prostytutka, o której godzinie zacz´∏a Êwiadczyç us∏ug´ i ile
przepracowa∏a godzin na zmianie. Zapisujà równie˝ w zeszycie tzw. kreski od
znanych im klientów oraz zapisujà wyp∏aty dla prostytutek. Podejmujà decyzje
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w sprawie wyjazdu prostytutek na „wjazdówki”, w sprawach przed∏u˝enia czasu
Êwiadczenia us∏ugi. Pobierajà pieniàdze od klientów za us∏ugi seksualne.
Wydajà te˝ polecenia ochroniarzom oraz taksówkarzom, którzy przywo˝à 
klientów. Obs∏ugujà telefon kontaktowy agencji, przez który informujà klientów
o cenach us∏ug seksualnych oraz o tym, jakie sà prostytutki. Utrzymujà sta∏y
kontakt telefoniczny z w∏aÊcicielem agencji, na bie˝àco go informujà o obecnej
sytuacji w agencji, podajà mu iloÊç przepracowanych przez prostytutki godzin,
wykonujà wszelkie jego polecenia. Uzyskujà akceptacj´ decyzji, jakie podj´li 
w sytuacjach lub przypadkach, gdzie koƒczy si´ ich kompetencja. Koordynujà
dzia∏ania zwiàzane ze wspó∏pracà z innymi agencjami, które wspó∏pracujà 
w ramach tej samej grupy przest´pczej. Po ka˝dej nocy zdajà w∏aÊcicielowi
raport z ca∏ej zmiany telefonicznie lub wysy∏ajàc mu sms-em wiadomoÊç 
o bilansie i obrotach. Ujmujà w nim iloÊç godzin us∏ug seksualnych, obroty 
na barze, obroty na „maszynach” (nielegalna dzia∏alnoÊç hazardowa).

Taksówkarze wspó∏dzia∏ajàcy w procederze zajmujà si´ przywo˝eniem
klientów do agencji. Za ka˝dego przywiezionego klienta, który skorzysta z us∏ug
seksualnych, dostajà umownà stawk´ od ka˝dej godziny – oko∏o 40 z∏. Podobne
korzyÊci otrzymujà recepcjoniÊci hotelowi.
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* Struktura zorganizowanej grupy przest´pczej zajmujàcej si´ czerpaniem
korzyÊci z prostytucji. èród∏a w∏asne
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Prowadzona agencja towarzyska w wi´kszoÊci przypadków rzàdzi si´ pewnymi
zasadami, które w tym Êrodowisku przest´pczym istniejà, tj.: 

 zasada permanentnego nabywania kobiet

Ka˝dy w∏aÊciciel agencji, niezale˝nie od tego, jak du˝o ma zatrudnionych 
prostytutek, zawsze dà˝y do pozyskania kolejnych. Jest to dla niego „towar”, 
z którego ma zysk. Szybko zwraca si´ koszt jej nabycia. W ka˝dej chwili któraÊ
z dziewczyn mo˝e odejÊç, uciec, wyjechaç. Zawsze mo˝e przewieêç „nadwy˝ki”
do innych swoich agencji lub je po prostu odsprzedaç, np. za granic´;

 zasada patologii Êrodowiska agencji towarzyskich

Nie ma takich agencji, gdzie panowa∏aby ca∏kowita sielanka, wprawdzie w nie-
których mogà byç stosunkowo przyzwoite warunki przebywania, jednak 
przewa˝nie kobiety sà ofiarami ró˝nych przest´pstw i patologii. W agencjach
cz´sto dochodzi do aktów przemocy, pobiç, zgwa∏ceƒ, karania i dyscyplinowania,
nie tylko poprzez kary pieni´˝ne, ograniczeƒ wolnoÊci, przetrzymywania kobiet
bez ich woli, zabierania paszportów, zmuszania do okreÊlonych zachowaç.
Ponadto kobiety nara˝one sà na choroby weneryczne, HIV, dewiacje ró˝nych
klientów, alkoholizm, narkomani´, kontakty z przest´pcami, niepo˝àdane cià˝e,
aborcje; 

 zasada szkolenia personelu

Ka˝dy w∏aÊciciel agencji przeprowadza specjalne szkolenia dla prostytutek 
i personelu agencji, jak si´ majà zachowaç na wypadek zatrzymaƒ przez policj´,
co majà zeznawaç (nie zajmujà si´ prostytucjà, taƒczà, mieszkajà w motelu, 
to co robià w pokojach, to ich sprawa, ale nikomu nie oddajà cz´Êci pieni´dzy
itp.). Niektórzy w∏aÊciciele zabezpieczajà si´ sporzàdzaniem umowy – zobowià-
zania z prostytutkà, ˝e w trakcie Êwiadczenia us∏ugi towarzyskiej nie odbywa
ona stosunków z klientem. Kobietom wmawia si´, ˝e policja jest ich wrogiem,
˝e te˝ b´dà zamkni´te, dostanà zarzuty, b´dà bite, zniewa˝ane i zmuszane 
do zeznaƒ w trakcie przes∏uchania. TAK NIE JEST (traktowane sà jako Êwiadek
o statusie pokrzywdzonego);

 zasada konkurencji mi´dzy agencjami 

Poszczególne agencje towarzyskie lub ich korporacje usytuowane na tym
samym obszarze zawsze ze sobà rywalizujà. Walka nie zawsze przybiera formy
na zasadach zdrowej konkurencji, dochodzi do wzajemnych najazdów, nalotów
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na agencje, pobiç, zabójstw oraz gróêb, przygotowaƒ, a nawet prób wysadzania
budynków konkurencyjnej agencji. Dochodzi do sytuacji, gdy jedne agencje
napuszczajà na drugie policj´ SG, ró˝ne paƒstwowe instytucje kontrolne.
Dochodzi ponadto do napuszczania na agencje grup przest´pczych nie zwiàza-
nych z takà dzia∏alnoÊcià, które np. Êciàgajà haracz i doprowadzajà do upadku
danej agencji lub jà przejmujà; 

 zasada multiprzest´pczej dzia∏alnoÊci

Bardzo cz´sto w∏aÊciciele agencji towarzyskich prowadzà szerokà dzia∏alnoÊç
przest´pczà – przemyt i handel narkotykami, handel bronià palnà (przewa˝nie
posiadajà jà niektórzy cz∏onkowie tych grup do ochrony swoich interesów),
pope∏niajà przest´pstwa gospodarcze. Sà to zawsze przest´pcy, a przez agencj´
przewija si´ wielu przest´pców, czy to jako klientów czy jako kontakty osób 
z nià powiàzanych. Z racji, ˝e uwa˝ani sà za osoby maj´tne, w∏aÊciciele sà te˝
atrakcyjni dla ró˝nych grup przest´pczych nawet jako inwestorzy w przest´pcze
interesy. Cz´sto równie˝ agencje sà firmowane pod szyldami ró˝nych form 
dzia∏alnoÊci gospodarczej: klub nocny, salon masa˝u itp. JakaÊ cz´Êç pieni´dzy 
z nierzàdu jest wi´c opodatkowana, czy w takiej sytuacji mo˝na wi´c powiedzieç,
˝e paƒstwo czerpie korzyÊci z cudzego nierzàdu?

 zasada dbania o bezpieczeƒstwo agencji

Niektórzy w∏aÊciciele sà rozsàdni i nie ∏àczà innych przest´pczych interesów 
z dzia∏alnoÊcià agencji. Na jej terenie wr´cz zakazujà rozprowadzania narkotyków
wÊród prostytutek, pilnujà, by dealerzy nie wchodzili do agencji i wyrzucajà 
z pracy prostytutki-narkomanki. Prostytutka narkomanka lub alkoholiczka staje
si´ ma∏o wartoÊciowym „towarem” Nie chcà w ten sposób przyciàgaç uwagi
policji i podejrzeƒ, ˝e sami zajmujà si´ handlem narkotykami. Wystarcza 
im zysk z samej prostytucji. W∏aÊciciele cz´sto sami chcà si´ „uk∏adaç” z policjà,
˝eby nie mieç problemów z jej strony, w trakcie kontroli sà mili dla funkcjona-
riuszy, idà ch´tnie na wspó∏prac´ lub jà pozorujà, przekazujà banalne informacje
albo dotyczàce konkurencji. W∏aÊciciel robi wszystko, by si´ nie naraziç 
organom Êcigania oraz by nie utraciç prostytutek, ponosi cz´sto du˝e koszty
legalizacji pobytu ukraiƒskich czy bia∏oruskich prostytutek, niektórym z nich
za∏atwia studia lub inne fikcyjne prace.

Reasumujàc powy˝sze, nale˝y zauwa˝yç, ˝e czerpanie korzyÊci z cudzego
nierzàdu jest jednym z podstawowych dzia∏aƒ majàcych przynosiç ogromne
zyski finansowe (jak widaç - przynosi) zorganizowanym grupom przest´pczym.
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Agencje towarzyskie sà bardzo cz´sto miejscem spotkaƒ Êrodowisk przest´p-
czych, gdzie sà omawiane szczegó∏y zwiàzane z przygotowaniem pope∏nienia
przest´pstwa (zlecenie zabójstwa, oszustwa, napadu rabunkowego, ró˝nego
rodzaju rozliczeƒ), a tak˝e miejscem rozrywki, czyli imprez mocno zakrapianych
alkoholem z udzia∏em kobiet. 
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1 Piotr Ogrodzki, Zagro˝enie zabytków przest´pczoÊcià, s. 9, 31,75, OÊrodek Ochrony Zbiorów
Publicznych, Wydawnictwo DiG, Warszawa, 2005.

2 P. Ogrodzki, Przest´pczoÊç w polskich muzeach,  s. 25.
3 Dziennik Polski z 25 maja 2001.

Franciszek Trzebski

KRADZIE˚E Z MUZEÓW W POLSCE.
ANALIZA KRYMINALISTYCZNA I STOPIE¡ ZAGRO˚ENIA 

- WYBRANE PRZYPADKI

Problematyk´ przest´pczoÊci przeciwko zabytkom, w szczególnoÊci 
kradzie˝om zbiorów z polskich muzeów przedstawi∏ obszernie Piotr Ogrodzki 
w monografii „Zagro˝enie zabytków przest´pczoÊcià”1. Kradzie˝e z muzeów
stanowià statystycznie niewielkà liczb´ w zestawieniu z innymi typami prze-
st´pstw. W 1996 r. liczba przest´pstw przeciwko zabytkom wynosi∏a 1790.
Kradzie˝e dokonywane by∏y w wi´kszoÊci na szkod´ obiektów sakralnych 
- w 1995 r. by∏o ich 1771, a w 1996 - 1745; na drugim miejscu znajdowa∏y si´
mieszkania prywatne, a dalej antykwariaty, biblioteki, oÊrodki kultury. Muzea
znajdowa∏y si´ na koƒcu tej listy (od 5 do 10 przypadków rocznie). Z analizy
danych policyjnych wynika, ˝e poczynajàc od 2001 r. zagro˝enie muzeów 
i galerii wzrasta. W 2004 r. w samych tylko muzeach stwierdzono 33 kradzie˝e
na ∏àcznà liczb´ oko∏o 650 obiektów, przy czym 25 nastàpi∏a w czasie ich otwar-
cia, rok póêniej 37, a w 2006 roku - 322. W strukturze wszystkich przest´pstw
przeciwko mieniu, przest´pstwa, w których przedmiotem sà dobra kultury, 
stanowià niewielki u∏amek procenta. Wa˝ne jest jednak to, ˝e ten niewielki 
u∏amek powoduje niewymierzalne straty w dziedzictwie kulturowym naszego
kraju. Tylko w 2000 roku skradziono z polskich muzeów 11 obrazów, w tym
obraz Claude’a Moneta „Pla˝a w Pourville, zachodzàce s∏oƒce”, 10 rzeêb i 3
zegary. Rok wczeÊniej znikn´∏o z muzeów 50 obrazów i 10 rzeêb. Zdaniem 
specjalistów, wi´kszoÊç tych kradzie˝y dokonywana by∏a na zamówienie3.
Dlatego kradzie˝e dzie∏ sztuki nie sà przypadkowe. Nie przypadkiem z naszych
muzeów znikn´∏y obiekty tej klasy co „Ukrzy˝owanie” Antona van Dycka 
(z Muzeum Narodowego w Gdaƒsku), „Kobieta przenoszàca ˝ar” Pitera
Breughela z Muzeum Gdaƒskiego w kwietniu 1974 r., rzeêba Augusta Renoira



4 Teresa Kokociƒska, Krzysztof Kilijanek, Puste ramy, puste o∏tarze, Sukces, luty 1998.
5 Informacja o stanie zagro˝enia kradzie˝ami z w∏amaniem do obiektów sakralnych, muzeal-

nych, mieszkaƒ prywatnych i kradzie˝ach dzie∏ sztuki w 1997 r. (w:) Cenne, bezcenne, 
utracone.

6 J. Âwieczyƒski, Kryminalistyczna problematyka przest´pstw przeciwko dobrom kultury (zagad-
nienia czynników przyczynowych motywów dzia∏ania).

7 Informacja nt. stanu zagro˝enia przest´pczoÊcià przeciwko dobrom kultury w Polsce w latach
1999-2001.

„Macierzyƒstwo” z Muzeum Sztuki w ¸odzi w 1981 roku. Z Muzeum
Archidiecezjalnego w Poznaniu znikn´∏y polichromowane rzeêby wywodzàce
si´ z wieków od XIV-XVI, „Op∏akiwanie Chrystusa” van Dycka, porcelana
miÊnieƒska, kielichy gotyckie, ryngrafy, ikony wartoÊci 100 mln z∏. Wi´kszoÊç 
z nich odzyskano, m.in. obraz van Dycka.

Podstawowym motywem przest´pstw przeciwko dzie∏om sztuki sà pieniàdze.
Coraz wi´kszà rol´ odgrywa wy∏àcznie komercjalne traktowanie przedmiotu 
dzie∏a sztuki i sprowadzanie jego znaczenia kulturowego wy∏àcznie do wartoÊci
materialnej. Jest to swoista „dehumanizacja dzie∏a sztuki”. W Europie najwi´cej
dzie∏ sztuki kradnie si´ w Europie Ârodkowej, w tym w Polsce. Polska zajmuje
niechlubne piàte miejsce w Europie pod wzgl´dem zagro˝enia kradzie˝ami
zabytków4. Skradzione dzie∏a przewa˝nie trafiajà za granic´. Rzadziej z∏odzieje
pracujà na zlecenie krajowe. Kradzie˝e te w porównaniu z innymi przest´pstwami
sà bardziej op∏acalne i nie stwarzajà wi´kszych trudnoÊci. Du˝à rol´ krymino-
gennà odgrywa te˝ niska wykrywalnoÊç tego rodzaju przest´pstw. Wed∏ug
danych z 1997 roku5 policja odzyskuje jedynie 25 procent skradzionych dzie∏
sztuki. Najbardziej nara˝one na dzia∏ania przest´pcze sà koÊcio∏y, kolekcje 
prywatne, zbiory muzealne. Kryminalistyczna analiza g∏oÊnych kradzie˝y
pope∏nionych w Polsce przeprowadzona przed laty przez pu∏kownika Jana Âwie-
czyƒskiego z Komendy G∏ównej Policji6 wskazuje tak˝e na inne motywy, 
np. ch´ç zemsty, chorobliwà nami´tnoÊç kolekcjonerskà, uzyskanie rozg∏osu
czy zagarni´cie w celu sporzàdzenia kopii. Wprawdzie na tle ogólnej liczby
przest´pstw przeciwko dobrom kultury muzea stanowià najmniej zagro˝onà gru-
pà obiektów i instytucji, to jednak analiza danych Komendy G∏ównej Policji7

wskazuje jednoznacznie, ˝e od 2001 roku zagro˝enie muzeów i galerii systema-
tycznie roÊnie. Wyst´pujà tu wszystkie formy kradzie˝y: 

1) kradzie˝e „zwyk∏e”, 
2) kradzie˝e z w∏amaniem, 
3) kradzie˝e pracownicze.

Z biegiem lat nast´puje zmiana w sposobie dzia∏ania sprawców kradzie˝y 
z muzeów. W latach 90. poprzedniego stulecia dominowa∏y kradzie˝e z w∏amania-
mi, natomiast w latach ostatnich coraz cz´Êciej wyst´pujà kradzie˝e dokonywane
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w czasie udost´pnienia ekspozycji dla zwiedzajàcych w ciàgu dnia. Jest to niejako
odpowiedê przest´pców na lepsze zabezpieczenia techniczne muzeów w porze
nocnej w czasie zamkni´cia.8

Powodem kradzie˝y z w∏amaniem sà: s∏aba ochrona fizyczna (osobowa) 
i brak systemów zabezpieczenia alarmowego, sygnalizacji w∏amania i monito-
ringu telewizyjnego. W du˝ym stopniu dzia∏a tak˝e tzw. czynnik ludzki, 
i to nawet przy zapewnieniu ochrony technicznej. Rozumieç pod nim nale˝y nie
tylko niedostateczne wyszkolenie i niekompetencj´, ale tak˝e nierzetelnoÊç lub
wr´cz nieuczciwoÊç personelu. Do najbardziej znanych kradzie˝y z w∏amaniem
nale˝à:
1) w∏amanie do Muzeum Adama Mickiewicza w Âmi∏owie w 1989 roku, 

w wyniku którego utracono osiem cennych obrazów, zegarek kieszonkowy
Czapek i s-ka, Genewa 1845-1869, oraz miniaturowe wydanie poezji Adama
Mickiewicza z roku 18989. SpoÊród 8 skradzionych obrazów odzyskano jak
dotàd pi´ç. Powróci∏y one do Polski10. Pa∏ac by∏ po∏o˝ony w rozleg∏ym, 
s∏abo oÊwietlonym parku, dozorowany w nocy przez jednego pracownika
ochrony. Tylko jedna kradzie˝ kosztowa∏a muzeum strat´ a˝ oÊmiu cennych
obrazów wskutek braku systemu sygnalizacji w∏amania oraz sprawnej 
i odpowiedzialnej ochrony osobowej. Policja ustali∏a, ˝e sprawcy przebywali
w muzeum blisko godzin´. Pomimo ochrony czuli si´ tak pewnie, ˝e spokoj-
nie, bez poÊpiechu wybierali obrazy, wyj´li je starannie z ram i dopiero wtedy
opuÊcili pa∏ac. Pierwsza informacja o obrazach z kolekcji w Âmi∏owie przy-
sz∏a rok po kradzie˝y z zagranicy, gdy obraz Franza Ludwiga Catela
„Krajobraz w∏oski z akweduktem” pojawi∏ si´ w jednej z galerii Berlina
Zachodniego. Procedury administracyjne trwa∏y kilka miesi´cy i w marcu
1991 r. obraz zwrócono do muzeum. W paêdzierniku 1990 r. do polskiej
ambasady w Hadze zg∏osi∏ si´ holenderski antykwariusz, który poinformowa∏,
˝e zwrócono si´ do niego z proÊbà o dokonanie wyceny dwóch obrazów, 
które, jego zdaniem, mia∏y pochodziç z kradzie˝y w Âmi∏owie: „Dojenie kro-
wy” Henryka Mommersa i „Krajobraz z pasterzami byd∏a” Adriaena van de
Velde. Strona polska musia∏a oficjalnie zawiadomiç w∏adze holenderskie,
aby policja holenderska mog∏a zatrzymaç obrazy. Uczyniono to w ostatniej
chwili przed sprzeda˝à. Sprawa ich zwrotu toczy∏a si´ w holenderskim sàdzie
przez prawie dwa lata. Obrazy wróci∏y do Polski w lutym 1993 roku. Dwa
p∏ótna p´dzla Johana Christiana Klengla pojawi∏y si´ w 1996 roku w Domu
Aukcyjnym Dorotheum w Wiedniu. Wystawi∏a je na sprzeda˝ jedna z reno-
mowanych galerii niemieckich. Dzi´ki dokumentom rozpowszechnionym
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przez Interpol jeden z pracowników Dorotheum spowodowa∏ zatrzymanie
obrazów przez policj´ austriackà. Prokuratura wiedeƒska uchyli∏a jednak
postanowienie o zaj´ciu obrazów. Przyczynà by∏ fakt, ˝e osoby, które wesz∏y
w posiadanie obrazu, nie by∏y zwiàzane bezpoÊrednio z kradzie˝à. Po kilku
miesiàcach staraƒ strona polska odzyska∏a obrazy w drodze procesu cywilnego
W ten sposób odzyskane obrazy w liczbie pi´ciu wróci∏y do Polski a˝ 
z trzech ró˝nych krajów: Niemiec, Holandii i Austrii. Ukradziono obrazy,
które stosunkowo ∏atwo by∏o sprzedaç na Zachodzie. Jest to przyk∏ad kra-
dzie˝y na zamówienie rynku. Proces odzyskiwania Êwiadczy, ˝e wiele zale˝y
od wewn´trznego prawa poszczególnych paƒstw. Naj∏atwiej jest odzyskaç
skradzione dzie∏a sztuki z Niemiec, trudniej z Holandii, a bardzo trudno 
z Francji; 

2) kradzie˝ z w∏amaniem do Muzeum Warmii i Mazur w grudniu 1990 roku.
Skradziono wtedy dwadzieÊcia dziewi´ç cennych ikon. Olsztyƒskie ikony
nale˝a∏y do najciekawszych w kraju. W muzeum zaprezentowano sto najcen-
niejszych obrazów. Znikn´∏y najstarsze dzie∏a. Przest´pcy dostali si´ do
muzeum przez okno po dziesi´ciometrowej wspinaczce na murach zamko-
wych przy pomocy specjalnej drabinki. Zrabowane z Muzeum Warmii 
i Mazur ikony widziane by∏y w jednym z antykwariatów w Niemczech.
Jednak kiedy pojawi∏a si´ tam policja, ikon ju˝ nie by∏o;

3) w∏amanie dokonane do Muzeum Autonomicznego w Mi´dzyrzeczu w 18 sier-
pnia 1991 r. poprzez wy∏amanie okiennicy drewnianej i wybicie szk∏a 
w oknie. Sprawca w∏ama∏ si´ do budynku muzeum, gdzie nast´pnie po
wywa˝eniu drzwi metalowej kraty wszed∏ do pomieszczeƒ ekspozycyjnych,
skàd zabra∏ liczne eksponaty: 90 monet srebrnych zbioru „Skarb
Zamostowa”, 25 monet zbioru „Skarb Goraje”, gemm´ antycznà rzymskà 
z 243 roku, miniatur´ króla Henryka Walezego, monstrancj´, 4 kielichy
srebrne liturgiczne, he∏m metalowy, 4 pistolety strza∏kowe, ryngraf oficerski,
miniaturk´ w z∏otej ramce, miniaturk´ w z∏otej ramce, 2 szpady z XIX wieku
zbiór monet wspó∏czesnych, oraz 12 monet z XVII wieku. Sprawca zosta∏
uj´ty na miejscu przy próbie ucieczki, by∏ przedtem dwukrotnie karany
sàdownie na podstawie art. 60 § 1 kk; 

4) kradzie˝ z w∏amaniem dokonana w nocy 18 stycznia 1995 r. z Muzeum
Regionalnego w Krasnymstawie. W wyniku tej kradzie˝y muzeum straci∏o
strzelby myÊliwskie, 6 pistoletów, szabl´ z pochwà, miecz-tasak artyleryjski,
napierÊnik zbroi wschodniej, zbroj´ kolczà z XVI, XVII wieku, msza∏ cer-
kiewny okuty srebrnà blachà, ordery i odznaczenia, m.in. Order Virtuti
Militari, Krzy˝ Walecznych, zegar kominkowy z XIX wieku, numizmaty 
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w postaci monet i banknotów, m.in. talary saksoƒskie, holenderskie, polskie,
komplet monet z okresu powstania listopadowego. Âledztwo by∏o prowadzone
w oparciu o art. 208 kk, 201 kk w zw. z art. 10 § 2 dawnego kodeksu karnego.
W toku Êledztwa ustalono, ˝e sprawca po uprzednim wywa˝eniu zamka
zabezpieczajàcego zewn´trzne drzwi wejÊciowe dosta∏ si´ do wn´trza
muzeum, po czym, po ukr´ceniu ∏aƒcucha z k∏ódka zabezpieczajàcà krat´ 
i wywa˝eniu zamka w drzwiach prowadzàcych do sal ekspozycyjnych,
wszed∏ do wn´trza. Stamtàd oraz ze znajdujàcych si´ w nim gablot oszklonych
zabra∏ wymienione eksponaty muzealne. W toku Êledztwa przeprowadzono
szereg czynnoÊci procesowych zmierzajàcych do ustalenia sprawcy, w tym
mi´dzy innymi dokonano ogl´dzin miejsca zdarzenia, podczas których
zabezpieczono Êlady w postaci linii papilarnych, dokonano licznych przeszu-
kaƒ, przes∏uchano w charakterze Êwiadków pracowników muzeum, osoby
zamieszka∏e w pobli˝u muzeum oraz szereg innych osób wytypowanych 
do tej czynnoÊci w oparciu o ustalenia Êledcze jako mogàcych mieç zwiàzek
ze zdarzeniem. Zosta∏y sporzàdzone i okazane Êwiadkom portrety pami´ciowe
dwóch m´˝czyzn widzianych w muzeum w przeddzieƒ w∏amania oraz foto-
grafie innych osób. W toku 5-miesi´cznego post´powania przygotowawczego
wyczerpano wszelkie mo˝liwoÊci dowodowe. Wynik przeprowadzonych
ekspertyz daktyloskopijnych by∏ negatywny. W rezultacie post´powanie
umorzono; 

5) kradzie˝ z w∏amaniem do muzeum w Bia∏ej Podlaskiej w roku 199911.
Muzeum zosta∏o okradzione pomimo obecnoÊci ca∏odobowej ochrony 
i rozbudowanego systemu sygnalizacji w∏amania i napadu. Utracono szeÊç
obrazów12. Wydarzenie to ilustruje b∏´dy post´powania polegajàce na ruty-
nowym, stereotypowym zachowaniu si´ po przybyciu policji na miejsce
pope∏nienie przest´pstwa. Muzeum posiada∏o rozbudowany system sygnali-
zacji w∏amaƒ i napadów oraz ca∏odobowà ochron´. System obejmowa∏
wszystkie pomieszczenia wystawowe, magazynowe i ciàgi komunikacyjne.
Poza ochronà systemu znajdowa∏ si´ jednak strych budynku ∏àcznika. 
Po w∏àczeniu si´ alarmu dozorca zadzwoni∏ na policj´ i, zgodnie z instrukcja-
mi, wy∏àczy∏ alarm akustyczny. Policja po przybyciu stwierdzi∏a, ˝e wszyst-
kie drzwi i okna, zwyk∏a droga w∏amaƒ, by∏y nienaruszone. W tej sytuacji
uzna∏a, ˝e sygna∏ alarmowy w∏àczy∏ si´ przypadkowo wskutek b∏´du w sys-
temie i odstàpi∏a od dok∏adnego sprawdzania wn´trz. Rano nast´pnego dnia
pracownicy muzeum po otwarciu sali ekspozycyjnej zobaczyli, ˝e z muzeum
skradziono 6 obrazów. Okaza∏o si´, ˝e z∏odzieje rozebrali cz´Êç konstrukcji
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dachu od zaplecza muzeum, weszli do niezabezpieczonej cz´Êci strychowej,
otworzyli nast´pnie drzwi do sali ekspozycyjnej, i ju˝ bezpieczni, poniewa˝
wy∏àczono szybko sygna∏ alarmowy, zabrali obrazy i wydostali si´ z budynku
równie˝ przez cz´Êç strychowà pozostajàcà poza dzia∏aniem systemu 
alarmowego;

6) dwie kradzie˝e z w∏amaniem do Muzeum im. Anny i Jaros∏awa
Iwaszkiewiczów w Stawisku pod Warszawà dokonane w odst´pie zaledwie
trzech miesi´cy. Pierwszej kradzie˝y dokonano 26 paêdziernika 2005 roku.
¸upem przest´pów pad∏ portret Anny i Jaros∏awa Iwaszkiewiczów p´dzla
Stanis∏awa Ignacego Witkiewicza. Do kolejnego zdarzenia dosz∏o 16 grudnia
tego samego roku. Dwóch sprawców wdar∏o si´ do budynku i zrabowa∏o
zabytkowe bràzy z kilku pomieszczeƒ muzeum13:

7) kradzie˝ z w∏amaniem na zamku w Pszczynie w 1991 roku14. Ukradziono tam
kolekcj´ porcelanowych figurek, tzw. ma∏pià kapel´ oraz Bibli´ Weimarskà
z XVIII wieku. W Polsce by∏y tylko dwa zabytki rodzaju „ma∏piej kapeli”.
Ksi´g´ odzyskano szybko. Kradzie˝ w Pszczynie stanowi najlepiej udoku-
mentowany przypadek wywozu zabytków za granic´. W czasie, kiedy 
jeszcze trwa∏y czynnoÊci policyjne na miejscu zdarzenia, z∏odzieje ju˝ zostali
zatrzymani na granicy czesko-niemieckiej przez niemieckie s∏u˝by graniczne.
Przy rutynowej kontroli znalaz∏y one w samochodzie Bibli´ Weimarskà.
Ksi´ga zosta∏a zatrzymana do wyjaÊnienia, a osobom przewo˝àcym wydano
pokwitowanie na okaziciela i przepuszczono dalej. Biblia wróci∏a po kilku
miesiàcach do Pszczyny, ale Êlad po z∏odziejach zaginà∏.

Przyk∏adem g∏oÊnej kradzie˝y na zamówienie jest:
1) kradzie˝ tablicy z bràzu z historycznym napisem „Arbeit macht frei” umiesz-

czonym przez Niemców nad bramà by∏ego obozu zag∏ady w Auschwitz,
obecnie muzeum Auschwitz. Kradzie˝y dokonano nad ranem 18 grudnia
2009 roku. Napis odnaleziono kilkadziesiàt godzin póêniej we wsi ko∏o
Torunia. Przest´pcy poci´li go na trzy cz´Êci. Decydujàcym czynnikiem 
w tak szybkim uj´ciu sprawców by∏o du˝e poruszenie medialne. Dzi´ki temu
rozwin´∏a si´ wspó∏praca spo∏eczeƒstwa z policjà. Decydujàcy wp∏yw mia∏o
przeznaczenie wysokich nagród dla dwu osób, które dostarczy∏y policji
informacji kluczowych dla odzyskania zabytkowego napisu - Êwiatowego
symbolu zag∏ady milionów ofiar przez hitlerowskie Niemcy podczas drugiej
wojny Êwiatowej. W kradzie˝y wzi´∏o udzia∏ pi´ciu Polaków. Z ustaleƒ 
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prokuratury wynika, ˝e dzia∏ali na zlecenie poÊrednika ze Szwecji, Andersa
Hoegstroema, by∏ego cz∏onka partii neonazistowskiej w Szwecji. Krakowska
prokuratura wyda∏a postanowienie o przedstawieniu mu zarzutu pod˝egania
do kradzie˝y napisu. Prokuratura wystàpi∏a do sàdu o aresztowanie na 14 dni,
wys∏a∏a za nim list goƒczy i na tej podstawie uzyska∏a Europejski Nakaz
Aresztowania. Jest to przypadek, który pokazuje, jak nieskuteczne sà nawet
nowoczesne techniczne Êrodki ochrony, jeÊli ochrona osobowa dopuszcza si´
zaniedbaƒ. Kamery do monitoringu zainstalowane by∏y niew∏aÊciwie, bo nie
mia∏y w polu widzenia zabytkowego napisu nad bramà. Sprawcy dzia∏ali 
niezauwa˝eni przez ochron´ osobowà w ciàgu paru godzin nocnych. W prze-
biegu kradzie˝y wracali nawet po potrzebne narz´dzia i przybyli z nimi
ponownie pod bram´ obozu, aby spokojnie odpi∏owaç tablic´. Nast´pnie
przeszli przez terem muzeum i wraz z tablicà wydostali si´ przez szpar´ 
w ogrodzeniu po drugiej stronie muzeum, gdzie wsiedli do oczekujàcego
samochodu. Monitoring nie uchwyci∏ nawet sprawców wspinajàcych si´ na
bram´. Sprawa nabra∏a rozmiarów skandalu o charakterze mi´dzynarodo-
wym. Obna˝y∏a ona drastyczne i kompromitujàce zaniedbania ochrony
muzeum, nale˝àcego do Êwiatowego dziedzictwa pami´ci, bodaj najbardziej
znanego muzeum polskiego w mi´dzynarodowej opinii publicznej. Wa˝nym
ogólnym wnioskiem wyp∏ywajàcym z tej kradzie˝y jest stwierdzenie, ˝e sku-
tecznoÊç dzia∏ania policji jest bardzo du˝a, jeÊli rozwija si´ wspó∏praca ze
spo∏eczeƒstwem podczas poÊcigu sprawcy, zw∏aszcza jeÊli ufundowana
zostaje nagroda dla informatora. Metoda ta zbyt rzadko wykorzystywana 
jest przez policj´ w sprawach dotyczàcych kradzie˝y zabytków. Sprawdzi∏a
si´ ona tak˝e w innych przypadkach, np. w poszukiwaniu sprawców g∏oÊnej
kradzie˝y po∏àczonej z dewastacja grobu Êw. Wojciecha w Archikatedrze
Gnieênieƒskiej w roku 1986. Równie˝ i wtedy towarzyszy∏o jej ogromne
poruszenie opinii publicznej i wspó∏praca spo∏eczeƒstwa z policjà.

Du˝e i bogate w zbiory muzea ulepszy∏y systemy automatycznych zabezpie-
czeƒ technicznych i spowodowa∏y, ˝e ryzyko w∏amaƒ sta∏o si´ zbyt du˝e.
Rozwiàzaniem dla przest´pców sta∏a si´ kradzie˝ eksponatów muzealnych 
w czasie dnia w okresie udost´pniania ekspozycji zwiedzajàcym. W ciàgu dnia,
gdy muzeum jest otwarte, systemy sygnalizacji w∏amania i napadu sà wy∏àczone.
Ochrona indywidualna poszczególnych dzie∏ sztuki stosowana jest wtedy
wybiórczo albo nie jest stosowana w ogóle. Z∏odzieje wykorzystujà zwyczaje
pracowników muzeów, którzy niekiedy wczeÊniej ni˝ powinni opuszczajà sale 
z eksponatami lub pobie˝nie i rutynowo sprawdzajà stan ekspozycji. Poprawne
sprawdzenie stanu ekspozycji polega nie tylko na dok∏adnym policzeniu ekspo-
natów, ale równie˝ zidentyfikowaniu i przyjrzeniu si´, w jakim sà stanie. 
Nie mo˝na dokonywaç tego w rutynowym poÊpiechu. W takich sytuacjach 
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15 P. Ogrodzki, Przest´pczoÊç w polskich… op. cit., s. 28.
16 P. Sarzyƒski, Salon zaginionych, Polityka  nr 41, 2000.

najwa˝niejszym elementem, zwi´kszajàcym zagro˝enie, jest czynnik ludzki 
w postaci mentalnoÊci muzealników, cz´sto z naiwnoÊci, a cz´Êciej z zaniedbania
nie przygotowanych na zuchwa∏e akty kradzie˝y w ciàgu dnia15.  Poni˝ej podane
sà przyk∏ady takich kradzie˝y. 

1) Spektakularnà kradzie˝à w ciàgu dnia w czasie ekspozycji muzeum dla zwie-
dzajàcych by∏a kradzie˝ najwi´ksza co do wartoÊci dzie∏a w historii polskiego
muzealnictwa. Mia∏a ona miejsce 17 wrzeÊnia 2000 roku w Muzeum
Narodowym w Poznaniu. Skradziony zosta∏ wtedy obraz Claude’a Moneta
„Pla˝a w Pourville, zachodzàce s∏oƒce” (La plague a Porville, soleil
couchant). Kradzie˝ zauwa˝ono dopiero 2 dni póêniej w dniu 19 wrzeÊnia.
Obraz zosta∏ przez sprawc´ wyci´ty z ram, a na jego miejscu znalaz∏a si´ nie-
udolna kopia namalowana na tekturze i niedok∏adne umocowana w ramach.
Na pierwszy rzut oka mo˝na by∏o zauwa˝yç ró˝nic´ mi´dzy pierwowzorem 
a tandetnym surogatem. Nie trzeba by∏o tu znawcy sztuki. Nikt z pracowni-
ków muzeum nie zauwa˝y∏ jednak zmiany eksponatu. Kradzie˝ zauwa˝y∏a
osoba dozorujàca dopiero w dwa dni po zajÊciu, tylko dlatego ,˝e „obraz”
zaczà∏ wysuwaç si´ z ram. Nale˝y przypuszczaç, ˝e gdyby sprawca lepiej
przymocowa∏ podmieniony „obraz”, to kradzie˝ nie by∏aby zauwa˝ona przez
d∏u˝szy czas, a nieudolna podróbka mog∏aby wisieç d∏ugo. Sprawca ju˝ na
poczàtku wrzeÊnia przes∏a∏ pocztà podanie do dyrektora muzeum, przedsta-
wiajàc si´ pod fa∏szywym nazwiskiem jako kandydat na studia w Akademii
Sztuk Pi´knych, z proÊbà umo˝liwienie mu szkicu jednego z obrazów 
w muzeum. Uzyska∏ takà zgod´. Przyby∏ do muzeum, wybra∏ sal´ Moneta,
ale przezornie nie szkicowa∏ Pla˝y w Pourville, lecz ustawi∏ si´ przed innym
obrazem, pozorujàc szkicowanie. Nieudolnà kopi´ obrazu Moneta ukrytà 
w szkicowniku przyniós∏ ze sobà. Okaza∏ pozwolenie i nast´pnie przebywa∏
w sali oko∏o trzech godzin, pozorujàc szkicowanie. Z muzeum wyszed∏ 
tu˝ przed zamkni´ciem. Wykorzysta∏ zaobserwowany uprzednio fakt, ˝e pra-
cownicy muzeum mieli w zwyczaju opuszczaç miejsce ekspozycji przed
zamkni´ciem, w celu przebrania si´, aby mogli wyjÊç z muzeum od razu 
z chwilà zamkni´cia. W tym okresie, oko∏o 20 minut, nikt nie pilnowa∏ sal.
Korzystajàc z nieobecnoÊci personelu sprawca wyjà∏ z ram orygina∏, obcinajàc
w poÊpiechu dolne pasmo p∏ótna  i dokona∏ podmiany na falsyfikat. By∏a to
wielka strata dla Polski, gdy˝ obraz Claude’a Moneta by∏ jedynym obrazem
tego wielkiego impresjonisty znajdujàcym si´ w zbiorach narodowych. 
Jak zauwa˝a Ogrodzki, obraz, którego wartoÊç wst´pnie oszacowano 
na  znacznie wi´cej ni˝ milion dolarów, czyli ponad  4 000 000 z∏16, mog∏o
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17 P. Ogrodzki, Kradzie˝ obrazu Claude’a Moneta „Wybrze˝e w Pourville” z Muzeum
Narodowego w Poznaniu. Najwi´ksza kradzie˝ w historii polskiego muzealnictwa w XX w.
Cenne, bezcenne, utracone. Wyd. specjalne, 2006, s. 3 i nast.

18 Marcin Ko∏odziejczyk, Na pla˝y w Pourville, Polityka z 30 stycznia 2010.
19 Vincent Noce, Kolekcja egoisty, Warszawa 2008.

ocaliç przed kradzie˝à urzàdzenie alarmowe warte 600 z∏17. Policja bada∏a
Êwiat∏em bia∏ym oraz w paÊmie promieniowania ultrafioletowego tekturk´,
którà z∏odziej wstawi∏ w ramy po ukradzionym obrazie. Ujawniono na niej
14 odcisków palców. Nie pasowa∏y one jednak do ˝adnych Êladów zareje-
strowanych w krajowym rejestrze. Próba identyfikacji ponawiana przez lata
przez kierownika sekcji daktyloskopii Wojewódzkiej Komendy Policji 
w Poznaniu nie przynosi∏a tak˝e pozytywnych rezultatów. Dopiero po 9 latach,
w grudniu 2009 r., przeczesujàc kolejny raz zbiory odcisków przy pomocy
komputerowego systemu porównywania ich z zapisanym Êladem, zidentyfi-
kowa∏ odciski palców jako nale˝àce do niejakiego Roberta Z. z Olkusza,
notowanego niedawno jako uchylajàcego si´ od p∏acenia alimentów. 
Z zeznaƒ uj´tego sprawcy, który przyzna∏ si´ od razu do winy, wy∏ania si´
bardzo nietypowy motyw kradzie˝y. Robert Z. oÊwiadczy∏, ˝e ukrad∏, 
bo chcia∏ mieç obraz Moneta dla siebie, aby na niego patrzeç. Zafascynowa∏
si´ rzekomo podobnymi pejza˝ami Moneta w Pary˝u, gdzie wyjecha∏ do pracy
i okazjonalnie zwiedza∏ muzeum Luwru. Gdyby sprawca, z zawodu posadz-
karz, p∏aci∏ alimenty swojej ˝onie ekspedientce i nie toczy∏o si´ przeciwko
niemu post´powanie, w trakcie którego pobrano odciski palców, policja nie
wpad∏aby na Êlad skradzionego obrazu18. Gdyby z kolei jego zeznania przy-
jàç za dobrà monet´, by∏by to, na ma∏à prowincjonalnà skal´, przypadek nie-
co podobny do sprawy francuskiego z∏odzieja Stephane’a Breitwiesera, który 
w ciàgu siedmiu lat okrad∏ oko∏o 170 muzeów w ca∏ej Europie. Wszystkich
kradzie˝y dokonywa∏ w pojedynk´ i przewa˝nie nie wraca∏ w to samo 
miejsce dwa razy, chyba ˝e kradzie˝ by∏a ∏atwa i przyjemna. Kradzie˝y
dokonywa∏ za dnia, wykorzystujàc wady zarówno w zabezpieczeniach tech-
nicznych, jak i fizycznych. Jego wyczyny sk∏ania∏y organy Êcigania wielu
krajów do przypuszczenia, ˝e majà do czynienia z bardzo dobrze zorganizo-
wanà grupà przest´pczà. Ostatecznie z∏odziej zosta∏ uj´ty19. Uj´to go przy
zuchwa∏ej próbie ponownej kradzie˝y nast´pnego dnia w tym samym
muzeum. Kradzione obrazy nie pojawia∏y si´ na rynku dzie∏ sztuki.
Obwiniony zezna∏, ˝e dokonywa∏ kradzie˝y z irracjonalnej mi∏oÊci do dzie∏
sztuki i ch´ci ich posiadania tylko dla siebie. W mieszkaniu swojej matki
zgromadzi∏ 239 skradzionych przedmiotów, z czego odzyskano jedynie 112
dzie∏ sztuki, gdy˝ cz´Êç prawdopodobnie sprzeda∏, a reszt´ zniszczy∏a jego
matka. WyjaÊnienia polskiego „ma∏ego Breitwiesera” wydajà si´ bardzo
naiwne i sà zapewne obliczone na z∏agodzenie kary. Bardzo prawdopodobne
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jest przypuszczenie Piotra Ogrodzkiego, dyrektora OÊrodka Ochrony
Zbiorów Publicznych, ˝e kradzie˝ dokonana zosta∏a na zamówienie20.
Zleceniodawca, który prawdopodobnie poinstruowa∏ go fachowo gdzie 
i w jaki sposób dokonaç kradzie˝y, zapewne nie przyjà∏ skradzionego obrazu
i nie wyp∏aci∏ obiecanej sumy, gdy˝ sprawca uszkodzi∏ obraz  w sposób
demaskujàcy kradzie˝ i obni˝ajàcy drastycznie jego wartoÊç komercyjnà.
Zeznania rodziny i sàsiadów nie wskazujà na to, ˝e Robert Z. wykazywa∏
jakiekolwiek zainteresowania sztukà, a obraz ukry∏ prawdopodobnie ze stra-
chu, kiedy sprawa sta∏a si´ g∏oÊna. 

2) Zabawnym przyk∏adem zuchwa∏ej kradzie˝y w czasie ekspozycji w ciàgu
dnia i rozbrajajàcej naiwnoÊci pomocy muzealnych by∏y dwie kradzie˝e
dokonane w ciàgu jednego tygodnia z dwu muzeów w Warszawie przez
nobliwego, starszego pana przedstawiajàcego si´ dyrektorowi muzeum jako
„hrabia Branicki”, który rozwa˝a mo˝liwoÊç przekazania swej prywatnej
kolekcji na rzecz muzeum. Korzystajàc z okazanego mu zaufania i pozosta-
wienia w salach bez obserwacji „hrabia Branicki” wyniós∏ dwa cenne obrazy21.

3) Inny sprytny z∏odziej dokona∏ kradzie˝y w muzeum w ciàgu dnia ekspozycji,
udajàc inwalid´. Zastosowa∏ do kradzie˝y wózek inwalidzki. Przystosowa∏
go uprzednio tak, aby móg∏ ukryç w nim wywo˝one obrazy. Sprawca budzi∏
˝yczliwoÊç i wspó∏czucie, a nie jakiekolwiek podejrzenia ze strony personelu
muzeum22.

Najtrudniejsze do wykrycia sà kradzie˝e wewn´trzne dokonywane przez pra-
cowników muzeów. Szkody, które powstajà w wyniku takich kradzie˝y, mogà
byç bardzo powa˝ne. Sprawca dzia∏ajàcy od „wewnàtrz” to najbardziej niebez-
pieczny przest´pca. Zna on wszelkie zabezpieczenia, zwyczaje panujàce 
w muzeum oraz ma mo˝liwoÊç obserwacji i wyszukiwania luk w systemie
zabezpieczeƒ. Ponadto ma on u∏atwione zadanie w zacieraniu Êladów, a to
powoduje, ˝e takie kradzie˝e mogà pozostawaç nie wykryte przez wiele lat23.
Przyk∏adowo: 

1) W 1984 r. stwierdzono brak ponad 130 obrazów w s∏abo strze˝onych
magazynach krakowskiego Muzeum Narodowego. WÊród skradzionych
obrazów by∏o kilkadziesiàt p∏ócien wybitnych polskich malarzy, m.in.

20 M. Narbutt, Kup pan amorka, Rzeczpospolita z 13-14 lutego 2010 r.
21 P. Ogrodzki, Kradzie˝e zbiorów z polskich muzeów (w:) Zagro˝enie zabytków przest´pczoÊcià,

s. 39, OÊrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Wydawnictwo DiG.
22 P. Ogrodzki, Kradzie˝e zbiorów z polskich muzeów (w:) Zagro˝enie zabytków przest´pczoÊcià,

s. 40, OÊrodek Ochrony Zbiorów Publicznych, Wydawnictwo DiG.
23 P. Ogrodzki, Przest´pczoÊç w polskich… op. cit., s. 29.
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Micha∏owskiego, Stanis∏awskiego, Makowskiego. Dobrze zorganizowana
szajka wykorzystujàc brak ochrony i kontroli inwentaryzacji w magazy-
nach, krad∏a systematycznie przez kilka lat obrazy wspó∏dzia∏ajàc 
z nieuczciwym pracownikiem stolarni. Do dzisiaj wielu obrazów nie uda∏o
si´ odnaleêç24. 

Omawiajàc zagadnienie kradzie˝y w muzeach, nale˝y te˝ zwróciç uwag´ na
sytuacj´ muzealnictwa skansenowego. Obecnie w Polsce mamy ponad trzydzieÊci
skansenów oraz oko∏o czterdzieÊci ma∏ych punktów ochrony in situ. ¸àcznie 
w ich sk∏ad wchodzi ponad tysiàc obiektów, które odwiedza dwa i pó∏ miliona
zwiedzajàcych. Nie ka˝dy przychodzi, aby oglàdaç i podziwiaç zabytki w nich
zgromadzone. Dlatego ten rodzaj muzeów tak˝e boryka si´ z problemem 
kradzie˝y i kradzie˝y z w∏amaniem. Przyczynà cz´stych rabunków jest s∏abe
zabezpieczenie eksponatów (zwykle oddzielonych od potencjalnych z∏odziei
jedynie linà), przed tego rodzaju czynami oraz przede wszystkim otwartoÊç 
ekspozycji. Cz´sto ginà bardzo wartoÊciowe przedmioty. W tego rodzaju muze-
ach dochodzi tak˝e do aktów wandalizmu25. Przyk∏adem przest´pstwa 
w muzeum skansenowym by∏a kradzie˝ dokonana w nocy z 2 na 3 listopada
1988 roku w Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku. Z cerkwi greckoka-
tolickiej z Gràziowej, znajdujàcej si´ na terenie skansenu Muzeum
Budownictwa Ludowego, skradziono 12 ikon - Prazdników z XIX wieku.
Zaledwie jedna z nich zosta∏a odzyskana i to dopiero po 11 latach. W innym
przypadku znaleziono tylko jednà z 13 ikon skradzionych 26 sierpnia 1989 roku
z cerkiewki w Uluczu, która stanowi fili´ Muzeum Budownictwa Ludowego 
w Sanoku. By∏a to ikona pochodzàcà z XVII wieku. Raport Najwy˝szej Izby
Kontroli z 2009 r. wykaza∏, ˝e ochroniarze wynaj´ci przez Muzeum
Budownictwa Ludowego w Sanoku zamiast pilnowaç zbiorów, pilnowali samo-
chody na parkingu i pobierali za to op∏aty. W tym samym muzeum tylko 
w czerwcu 2008 r. wystawa ikon karpackich nie by∏a w ogóle chroniona przez
kilkanaÊcie nocy26.

Gdzie trafiajà skradzione dzie∏a? Ich dystrybucja odbywa si´ w drugim 
nieoficjalnym obiegu. Tadeusz Hanausek, kierownik Katedry Kryminalistyki
Uniwersytetu Jagielloƒskiego, zauwa˝y∏, ˝e obraz kradziony kupuje na pewno
dobrze zorientowany koneser, a nie osoba, która chce tylko ulokowaç pieniàdze.
Tym ostatnim cz´sto katalogi i dokumenty aukcyjne legitymujàce pochodzenie

24 P. Sarzyƒski, Salon zaginionych, Polityka nr 41, 7 paêdziernika 2000 r.
25 J. Âwi´ch, Zagro˝enia w polskim muzealnictwie skansenowskim, Cenne, bezcenne, utracone, 

nr 5, 2003 r.
26 Gazeta Wyborcza z 15 czerwca 2009 r., Eksponaty znikajà z muzeów, oraz Raport Najwy˝szej

Izby Kontroli,  Internet. 



dzie∏ sà nieznane. Nie zwracajà oni nawet uwagi na sygnatury muzealne widnie-
jàce na odwrocie obrazów. W takiej sytuacji dzie∏a sztuki stajà si´ obiegowà
walutà, przechodzàcà w dodatku cz´sto przez niezbyt czyste r´ce. Bezcenne nie-
raz zbiory znajdujà si´ w posiadaniu „kolekcjonerów”, których nie interesuje ani
samo dzie∏o, ani jego pochodzenie, ale wy∏àcznie nazwisko twórcy. Dla takich
zbieraczy coraz wy˝sze ceny uzyskiwane na aukcjach sà wyraênà wskazówkà,
˝e szeroko poj´te dobra kultury mogà stanowiç bardzo dobrà lokat´ kapita∏u. 

Âciganie przest´pstw przeciwko zabytkom jest utrudnione, poniewa˝ przepisy
nieskutecznie chronià je przed przenikaniem na rynek. Wprawdzie nowy kodeks
karny oraz obowiàzujàca ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
z 23 lipca 2003 r. ze zmianami (Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. 
Nr 238, poz. 2390, z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875) wyraênie odró˝-
niajà zabytki i dobra kultury od innych rzeczy ruchomych b´dàcych przedmiotem
obrotu cywilnoprawnego, ale takiego rozró˝nienia nie ma w kodeksie cywilnym.
Przyk∏adem mo˝e byç art. 288 kk, który stanowi, i˝ kto cudzà rzecz niszczy,
uszkadza lub czyni niezdatnà do u˝ytku, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od
trzech miesi´cy do lat pi´ciu. W wypadku mniejszej wagi sprawca podlega
grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do roku.
Artyku∏ 288 kk w § 4 stanowi, ˝e jest to przest´pstwo Êcigane na wniosek
pokrzywdzonego. W wypadku zniszczenia dobra kultury, zastosowanie b´dzie
znajdowa∏ typ kwalifikowany z art. 294, który stanowi w § 1, i˝ kto dopuszcza
si´ tego przest´pstwa w stosunku do mienia znacznej wartoÊci, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci od roku do lat dziesi´ciu. W § 2 tego artyku∏u czytamy, 
˝e tej samej karze podlega sprawca, który dopuszcza si´ tego przest´pstwa 
w stosunku do dobra o szczególnym znaczeniu dla kultury. Podobnà penalizacj´
przewidujà przepisy szczegó∏owe, zawarte w ustawie o ochronie zabytków 
i opiece nad zabytkami z 2003 r. z póêniejszymi modyfikacjami, gdzie prawo-
dawca uzna∏ za przest´pcze czyny, które godzà bezpoÊrednio lub poÊrednio 
w zabytki. Artyku∏ 108 ustawy stanowi, i˝ niszczenie lub uszkodzenie zabytku
podlega karze pozbawienia wolnoÊci od trzech miesi´cy do pi´ciu lat. JeÊli czyn
ten zostaje dokonany nieumyÊlnie, sprawca podlega karze pozbawienia wolno-
Êci do lat dwu. Jednak ani kodeks karny, ani ustawa o ochronie zabytków z 2003
roku nie regulujà sytuacji nabycia zabytków przez osoby trzecie w obrocie
cywilnoprawnym od osób nie b´dàcych w∏aÊcicielami. W przepisach kodeksu
cywilnego obowiàzuje klasyczna zasada bona fide (dobrej wiary) nabywcy, 
który nie jest obowiàzany sprawdziç, czy sprzedawca wszed∏ w posiadanie 
rzeczy w sposób legalny. Dlatego nabycie zabytku od osoby nieuprawnionej jest
w Polsce stosunkowo ∏atwe, gdy˝ polski kodeks cywilny nie uwzgl´dnia szcze-
gólnej natury zabytków i dóbr kultury, nie wyró˝nia zabytków spoÊród innych
rzeczy ruchomych znajdujàcych si´ w obrocie cywilnoprawnym. W rezultacie
znacznie u∏atwione jest paserstwo. 
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Szczególnie niekorzystny wp∏yw na ochron´ zabytków majà regulacje doty-
czàce nabycia prawa w∏asnoÊci rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej oraz
nabycia w drodze bardzo krótkotrwa∏ego zasiedzenia. Artyku∏ 174 kodeksu
cywilnego okreÊla, ˝e posiadacz rzeczy ruchomej nie b´dàcy jej w∏aÊcicielem
nabywa jà na w∏asnoÊç, je˝eli posiada rzecz nieprzerwanie od lat trzech jako
posiadacz samoistny, chyba ˝e posiada jà w z∏ej wierze. Wystarczajàcymi
warunkami nabycia zabytku na w∏asnoÊç jest trzyletni okres posiadania oraz
werbalnie zadeklarowana dobra wiara nabywcy w zapewnienie o legalnym
nabyciu rzeczy przez sprzedajnego. Kodeks cywilny u∏atwia dodatkowo uzyska-
nie na tej drodze tytu∏u w∏asnoÊci przez przepis art. 7 kc, który uznaje domnie-
manie dobrej wiary wyra˝one przez posiadacza za obowiàzujàce. Przyj´cie
przez nabywc´ a priori zasady domniemania dobrej wiary w oÊwiadczenie 
zbywajàcego, bez uzasadnienia przez niego takiej deklaracji, stwarza mo˝liwoÊç
∏aƒcuszka transakcji cywilnoprawnych u∏atwiajàcych paserstwo. W przypadku
nabycia w∏asnoÊci rzeczy od osoby nieuprawnionej kodeks cywilny stwarza
jeszcze wi´ksze u∏atwienie dla nielegalnego okresu posiadania przez nabywc´.
Artyku∏ 169 § 1 kc stwierdza bowiem, ˝e nabywca uzyskuje w∏asnoÊç ju˝ 
z chwilà obj´cia rzeczy w posiadanie, chyba ˝e dzia∏a w z∏ej wierze, co zgodnie
z rzeczonym art. 7 kc wymaga trudnego z technicznego punktu widzenia 
udowodnienia. W przypadku gdy rzecz by∏a wczeÊniej zgubiona, skradziona lub
w inny sposób utracona przez w∏aÊciciela, art. 169 § 2 kc przewiduje dla uzyskania
w∏asnoÊci wymóg up∏ywu trzech lat, i to liczàc od chwili jej utraty przez w∏aÊci-
ciela, a nie od chwili nabycia. Wymóg 3 lat od utraty przez w∏aÊciciela nie stanowi
przeszkody dla paserów w handlu zabytkami, poniewa˝ cenne, zabytkowe
obiekty sztuki z regu∏y i tak nie sà wprowadzane na rynek natychmiast po kra-
dzie˝y. Wyd∏u˝enie okresu, po którego up∏ywie dochodzi do przejÊcia w∏asnoÊci
rzeczy ruchomej od nabywcy a non dominio, w przypadku wczeÊniejszej jej kra-
dzie˝y, zgubienia lub utraty w inny sposób, stanowi∏oby bardziej skuteczny i nie
nadmiernie rygorystyczny sposób przeciwdzia∏ania bezprawnemu przenoszeniu
zabytków ruchomych do wolnego obrotu cywilnoprawnego. OkreÊlony w art.
169 § 2 kc trzyletni termin dla zasiedzenia jest zbyt krótki, bo nie uwzgl´dnia
skomplikowanego charakteru spraw zwiàzanych z przest´pstwami dotyczàcymi
dzie∏ sztuki i zabytków ruchomych. Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e nabycie
w∏asnoÊci zabytku od osoby nieuprawnionej powinno byç uregulowane inaczej,
z wi´kszà ostro˝noÊcià ni˝ w odniesieniu do nabycia ka˝dej innej ruchomoÊci.
Nawet bogate kraje, które w ciàgu wieków historii pomna˝a∏y liczb´ swoich
zabytków i dzie∏ sztuki, cz´sto na szkod´ innych krajów europejskich i pozaeu-
ropejskich, wy∏àczajà swoje zabytki ruchome, dzie∏a sztuki ze swobodnego
obrotu cywilnoprawnego w sytuacji kradzie˝y, zgubienia lub utraty w inny 
sposób. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 23 lipca 2003 r.
wdro˝y∏a dyrektywy Rady Unii Europejskiej 93/7/EWG z 15 marca 1993 r. 
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W rozdziale 6 dyrektywy utrzymano zasady okreÊlajàce restytucj´ zabytków
wywiezionych wbrew prawu z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej. Rozwiàzania polega∏y na podejmowaniu czynnoÊci przez w∏aÊciwe
organy paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej. Na wniosek innego paƒstwa
cz∏onkowskiego, z którego terytorium wywieziono niezgodnie z prawem zaby-
tek, wdra˝ane jest post´powanie majàce na celu odnalezienie, zabezpieczenie 
i umo˝liwienie odzyskania tego zabytku. Takie dzia∏ania nie majà jednaki rangi
kodeksowej i ograniczone sà tylko do post´powania administracyjnego, nie
wkraczajàc w zakres regulacji stosunków w∏asnoÊciowych. Zawarta w art. 67
dyrektywa o mo˝liwoÊci dochodzenia przez paƒstwo zwrotu zabytku od jego
obecnego w∏aÊciciela lub posiadacza ograniczona jest przes∏ankà bezprawnego
wywiezienia go z terytorium kraju i dlatego nie mo˝e byç zastosowana w post´-
powaniu przed sàdem polskim. Stosowne powództwo wnosi si´ do sàdu w kraju,
w którym znajduje si´ skradziony zabytek, a tam w praktyce istniejà niekiedy
formalne powody utrudniajàce zwrot ukradzionego dzie∏a. Nale˝y dodatkowo
podkreÊliç, ˝e zgodnie z art. 12 tej˝e dyrektywy Rady 93/7/EWG w∏asnoÊç
dobra kultury po zwrocie do kraju, w którym dokonano kradzie˝y, regulowana
jest przez prawo obowiàzujàce w tym kraju. Oznacza to paradoksalnie, ˝e nawet
w przypadku zwrotu skradzionego w Polsce zabytku, obowiàzujàce w Polsce
przepisy kodeksu cywilnego dzia∏a∏yby na rzecz zagranicznych w∏aÊcicieli,
albowiem jeÊli na podstawie art. 174 lub 169 kc uzyskali oni bona fide w∏asnoÊç
takiej rzeczy, to poprzedni, polski w∏aÊciciel tej w∏asnoÊci ju˝ nie posiada.
Oprócz wy˝ej wskazanej i implementowanej do polskiego prawa dyrektywy
Rady 93/7/EWG podstawowe znaczenie w tym zakresie ma ratyfikowana przez
Polsk´ konwencja dotyczàca Êrodków zmierzajàcych do zakazu i zapobiegania
nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w∏asnoÊci dóbr kultury 
z 17 listopada 1970 r. (Dz.U. z 1974 r., Nr 20, poz. 106). Zwalcza ona nielegalny
handel dobrami kultury Êrodkami prawa mi´dzynarodowego publicznego i prawa
administracyjnego. Aspektami prawa prywatnego zajmuje si´ natomiast art. 7b,
który nakazuje paƒstwom stronom konwencji podjàç odpowiednie Êrodki w celu
odzyskania i zwrotu tych dóbr na proÊb´ paƒstwa, z którego one pochodzà, 
jednak˝e pod warunkiem, ˝e paƒstwo zwracajàce si´ z takà proÊbà wyp∏aci nale-
˝yte odszkodowanie osobie, która dobra te naby∏a w dobrej wierze lub która
posiada wa˝ny dowód ich w∏asnoÊci. Problemem nielegalnego przenoszenia
w∏asnoÊci kulturowej zajmuje si´ art. 13 konwencji, zobowiàzujàcy paƒstwa
strony do zapobiegania, przy u˝yciu wszelkich odpowiednich Êrodków, przeno-
szeniu w∏asnoÊci dóbr kultury, które przyczynia si´ do nielegalnego przywozu
lub wywozu tych dóbr. Jest to jednak tylko regu∏a ogólna, z której nie sposób
wywieÊç konkretnych nakazów czy zakazów. Trzeba podkreÊliç, ˝e ze wskazanej
wy˝ej konwencji nie wynika zakaz wywozu i przywozu dóbr kultury, jak równie˝
zakaz przenoszenia w∏asnoÊci. Ka˝de paƒstwo, strona konwencji, jest zobligowane



do wprowadzenia w swoim ustawodawstwie przepisów regulujàcych te kwestie.
Pozosta∏e akty mi´dzynarodowe, takie jak dyrektywa Rady 93/7/EWG oraz 
konwencja z 1970 r. majà zastosowanie na terytorium Polski, ale nie zmieniajà
one obowiàzujàcych w Polsce podstawowych zasad prawa cywilnego.
Regulujàcych. Znacznie wa˝niejszym w swych konsekwencjach dla cywilno-
prawnej ochrony zabytków i dóbr kultury jest konwencja UNIDROIT o skra-
dzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury, podpisana w Rzymie
24 czerwca 1995 r. Wprowadza ona zasadnicze zmiany, albowiem w praktyce
znosi bezwarunkowe stosowanie zasady dobrej wiary chroniàcej w Polsce
∏atwowiernego lub przest´pczego nabywc´ dóbr kultury ze szkodà dla ich ochrony.
Nabywca ponosi ryzyko utraty przedmiotu, gdyby zaniecha∏ sprawdzenia legal-
noÊci wprowadzenia go do obrotu. Zachowano w ten sposób prawo w∏asnoÊci
poszkodowanego w∏aÊciciela dobra kultury. Nabywcy przyznano jedynie mo˝li-
woÊç uzyskania odszkodowania, o ile wyka˝e on, ˝e naby∏ rzecz istotnie 
w dobrej wierze. Wymagany dla odszkodowania stopieƒ starannoÊci jest znacznie
wy˝szy ni˝ przy zwyk∏ych czynnoÊciach cywilnoprawnych dotyczàcych rzeczy
ruchomych. W ten sposób konwencja UNIDROIT ograniczajàc zasad´ dobrej
wiary, zmienia ca∏kowicie zasad´ nabycia w∏asnoÊci dóbr kultury od osób 
nieuprawnionych i stwarza realne mo˝liwoÊci skutecznej ochrony zabytków 
i dóbr kultury przed nielegalnym przenikaniem do obrotu cywilnoprawnego.
Polska nie jest, jak dotàd, stronà tej konwencji. Rozpoczyna si´ powoli proces
ratyfikacji konwencji przez parlament europejski. We wszystkich wprowadza-
nych ostatnimi laty normach prawa mi´dzynarodowego zaznacza si´ wyraênie
tendencja do zwi´kszania ochrony narodowego dziedzictwa kulturowego. Tym
nie mniej ˝adna z przyj´tych regulacji mi´dzynarodowych, ∏àcznie z prawem
Unii Europejskiej, nie mo˝e byç stosowana bezpoÊrednio w Polsce i wymaga
odpowiednich zmian w polskim kodeksie cywilnym. W Polsce tylko zabytki
archiwalne wy∏àczone sà z obrotu cywilnoprawnego dzi´ki ustawie o narodo-
wym zasobie archiwalnym i archiwach z 1983 roku z póêniejszymi zmianami
(Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 673 ze zm.). Zgodnie z art. 7 oraz art. 43 rzeczonej
ustawy w∏asnoÊç materia∏ów archiwalnych wchodzàcych w sk∏ad ewidencjono-
wanego niepaƒstwowego zasobu archiwalnego nie mo˝e byç zbywana ani byç
przedmiotem obrotu cywilnoprawnego.

Czynniki kryminogenne i sprzyjajàce przest´pstwom w dziedzinie ochrony
dzie∏ sztuki w muzeach polskich udokumentowa∏a Najwy˝sza Izby Kontroli 
w raporcie opublikowanym w grudniu 2009 roku. Skontrolowa∏a ona od 30
kwietnia do 13 paêdziernika 2008 r. 28 muzeów paƒstwowych i 13 samorzàdo-
wych. Kontrolà obj´to lata 2006-2008 (I pó∏rocze). W prawie wszystkich 
skontrolowanych placówkach stwierdzono nieprawid∏owoÊci w ewidencjono-
waniu, inwentaryzowaniu i konserwacji zbiorów. Na przyk∏ad w Muzeum
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Narodowym w Warszawie nie zewidencjonowano muzealiów, które znalaz∏y si´
w zbiorach tej placówki w wyniku tzw. akcji rewindykacyjnej po II wojnie Êwiato-
wej. Wed∏ug stanu na 30 czerwca 2008 r. nie wpisano do inwentarza 60 tysi´cy
zabytków, w tym ponad 58 tysi´cy monet i medali. Inne nieprawid∏owoÊci dotyczà
kart ewidencyjnych, na których brak m.in. opisu przedmiotów, wpisów dotyczà-
cych wartoÊci muzealiów i oceny ich stanu. Wed∏ug NIK, brak dok∏adnej ewiden-
cji u∏atwia kradzie˝e obiektów muzealnych, ich wywóz za granic´ albo nielegalnà
sprzeda˝ na aukcjach. W wielu muzeach nie przeprowadza si´ okresowo spraw-
dzania in situ stanu posiadania magazynów i jego zgodnoÊci z ewidencjà.
Z∏odzieje pozostajà bezkarni, poniewa˝ kradzie˝e ujawniane sà nieraz dopiero
po wielu latach. JeÊli ju˝ dosz∏o do kradzie˝y, dyrektorzy muzeów cz´sto nie
zg∏aszajà tego policji ani organom nadzoru, co, jak zauwa˝ono w raporcie NIK,
mia∏o np. miejsce w Muzeum Historycznym m.st.  Warszawy. Nie zg∏oszono
tam kradzie˝y 99 monet, a w Muzeum Anny i Jaros∏awa Iwaszkiewiczów 
w Stawisku nie zg∏oszono kradzie˝y obrazu i trzech lichtarzy. Pracownicy
muzeów nie chcà ponosiç odpowiedzialnoÊci materialnej za powierzone 
im zbiory, gdy˝ przechowywane sà one w z∏ych warunkach, w pomieszczeniach,
do których ∏atwo si´ w∏amaç. Bez dodatkowych dotacji muzea nie obronià si´
przed z∏odziejami i nie zabezpieczà przed ogniem. W co drugim skontrolowanym
muzeum stwierdzono brak w∏aÊciwej ochrony fizycznej (osobowej).
Przyk∏adowo, w Muzeum Archeologicznym w Gdaƒsku gabloty z eksponatami
mo˝na otworzyç bez klucza (zabezpieczenie stanowi∏y ∏atwo dost´pne wkr´ty),
cz´Êç gablot w ogóle nie mia∏a zamkni´ç. Zbiory przechowywane sà w magazy-
nach w sposób, który cz´sto zagra˝a ich zniszczeniem lub uszkodzeniem. 
A˝ 71% skontrolowanych muzeów nie posiada nowoczesnych zabezpieczeƒ
przeciwpo˝arowych. Raport Najwy˝szej Izby Kontroli dokumentuje przyczyny
kradzie˝y i mechanizmy je u∏atwiajàce. W zakresie kradzie˝y zewn´trznych jest
to  brak cz´sto nowoczesnych efektywnie dzia∏ajàcych systemów ochrony i nie-
udolnoÊç ochrony fizycznej (osobowej). WÊród stosowanych zabezpieczeƒ
mechanicznych, ochrony fizycznej i systemów alarmowych, te pierwsze, najbar-
dziej tradycyjne, sà najcz´stsze. Sà ró˝nej klasy zamki, kraty montowane 
w drzwiach i oknach, specjalne okiennice. Do najlepiej zabezpieczonych obiektów
w Polsce posiadajàcych nowoczesne systemy technicznej i fizycznej ochrony
mienia nale˝à takie obiekty, jak: Muzeum Narodowe w Krakowie, Zamek
Królewski w Warszawie, Zamek Królewski na Wawelu, Muzeum Czartoryskich
w Krakowie. Wi´kszoÊç du˝ych muzeów posiada ju˝ systemy alarmowe.
Ca∏onocnà ochron´ osobowà posiada jednak zdecydowana mniejszoÊç muzeów,
a stan zabezpieczenia ma∏ych muzeów jest fatalny. Nie ma tam nie tylko systemu
czujników, monitorów, kamer, ale nawet i stra˝ników ca∏odobowych. Wszystkie
muzea powinny mieç pe∏nà ochron´, na którà sk∏adajà si´: dozór osobowy 
w porze dziennej i nocnej, zabezpieczenia techniczne typu klasycznego (solidne
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drzwi i okna, zamki specjalne, kraty), zabezpieczenie techniczne typu sygnaliza-
cyjno-alarmowego. Istnieje równie˝ potrzeba systematycznego szkolenia 
pracowników muzeów w zakresie podstawowych Êrodków ochrony tych instytucji
przed w∏amaniami, kradzie˝ami, napadami, oszustwami, a tak˝e doboru pod
kàtem odpowiedzialnoÊci i uczciwoÊci w oparciu o referencje i próbne okresy
pracy. Porównanie dwu raportów Najwy˝szej Izby Kontroli, z okresu 1994-1995
z ostatnim z roku 2009 wskazuje, ˝e pod wielu wzgl´dami stan bezpieczeƒstwa
zbiorów muzealnych nie uleg∏ zasadniczej poprawie w ciàgu ostatnich 15 lat. 
W latach 1994-1995 przeprowadzono kontrol´ w 41 muzeach27. Wtedy tak˝e
stwierdzono zaniedbania pe∏nej inwentaryzacji przez dziesiàtki lat.
Inwentaryzacja przeprowadzona w 32 muzeach, m.in. w Muzeum Narodowym
w Warszawie i w Muzeum Narodowym w Szczecinie, ujawni∏a nieudokumento-
wany brak 8500 eksponatów, które zosta∏y skradzione, zniszczone lub zagubione.
Przyk∏adowo, prokuratura w PrzemyÊlu odmówi∏a wtedy wszcz´cia dochodzenia
w sprawie zagini´cia 296 eksponatów z Muzeum Narodowego Ziemi
Przemyskiej z powodu trudnoÊci z ustaleniem, kiedy i w jakich okolicznoÊciach
mia∏y miejsce kradzie˝e. Równie˝ i obecnie braki w ewidencji i dokumentacji
posiadanych zbiorów stanowià g∏ówny czynnik kryminogenny sprzyjajàcy 
kradzie˝om wewn´trznym i paserstwu. JeÊli nie zostanie on wyeliminowany, 
to wiedza o przest´pczoÊci w muzeach oparta o statystyki policyjne obliczane 
z doniesieƒ o kradzie˝ach b´dzie niepe∏na i niewiarygodna. Faktyczny stan 
bezpieczeƒstwa zbiorów muzealnych w Polsce mo˝e byç znacznie gorszy ni˝
wynika∏oby to z publikowanych statystyk. 

27 L. Kraskowski, Tràd w galerii, Wprost z 18.08.1996 r.
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Marzena Anna Wasilewska 

KRYMINALISTYKA A TOKSYKOLOGIA 
SÑDOWO-LEKARSKA. KONTROWERSJE WOKÓ¸ 

BADA¡ W¸OSÓW NAPOLEONA BONAPARTE 
I PROTOKO¸ÓW Z SEKCJI JEGO ZW¸OK

Co w kryminalistyce jest faktem, a co mitem? Odpowiedê na tak sformu∏owane
pytanie zale˝y cz´sto od aktualnych mo˝liwoÊci kryminalistyki jako dyscypliny
naukowej, albowiem pami´taç nale˝y, ˝e granic´ mi´dzy rzeczywistoÊcià a mitem
wyznacza niekiedy tylko ignorancja cz∏owieka. Z drugiej zaÊ strony nie nale˝y
zapominaç, ˝e inne sà mo˝liwoÊci kryminalistyki w przypadku wspó∏czesnego
Êledztwa, a inne w przypadku tak zwanego historycznego Êledztwa, o którym 
traktuje niniejszy artyku∏. 

W ramach historycznego Êledztwa kryminalistyka cz´sto nie jest w stanie
wykorzystaç wszystkich swoich mo˝liwoÊci. I dlatego te˝ cz´Êç jej ustaleƒ,
poczynionych w ramach owego Êledztwa, oscyluje niekiedy w granicach mniej
lub bardziej uzasadnionych hipotez, których tak naprawd´ nigdy nie b´dzie
mo˝na ju˝ zweryfikowaç, przez co pozostanà one na zawsze tylko hipotezami, 
a niekiedy byç mo˝e i mitami, które nadadzà kryminalistyce pewien swoisty
urok. I tak jest w∏aÊnie w przypadku hipotezy, którà w latach 60. XX wieku
postawi∏ szwedzki patolog, dr Sten Forshufvud. Na podstawie zgromadzonych
przez siebie materia∏ów, g∏ównie pami´tników wspó∏towarzyszy Napoleona na
Wyspie Âwi´tej Heleny, Forshufvud doszed∏ do wniosku, ˝e przyczynà Êmierci
Napoleona I nie by∏ wcale rak odêwiernika ˝o∏àdka, ale d∏ugotrwa∏a intoksyka-
cja, przy czym w pierwszym jej etapie truciciel aplikowa∏ cesarzowi niewielkie
dawki trójtlenku arsenu, aby os∏abiç jego organizm, a potem poda∏ mu oddzielnie
kalomel i orszad´, które po∏àczywszy si´ ze sobà w ˝o∏àdku, wytworzy∏y w nim
Êmiertelnà trucizn´ - cyjanek rt´ci, który sta∏ si´ bezpoÊrednià przyczynà Êmierci
Napoleona. Je˝eli jest zbrodnia, musi byç i jej sprawca. Wed∏ug dra
Forshufvuda, trucicielem z Longwood nie by∏ wcale „nieprzyjazny” Anglik,
gubernator Âwi´tej Heleny, sir Hudson Lowe, ale „oddany” cesarzowi Francuz,
przebywajàcy niemal codziennie z nim, hrabia Charles Tristan de Montholon,
przedstawiciel starej arystokracji francuskiej, który okaza∏ si´ potem, o czym



Napoleon nie wiedzia∏, agentem Ludwika XVIII i jego brata hrabiego d’Artois,
póêniejszego Karola X. 

Ile w owej hipotezie by∏o faktu, ile by∏o w niej rzeczywistoÊci, a ile mitu? 
Co mo˝na by∏o zweryfikowaç, pos∏ugujàc si´ metodami stosowanymi przez 
kryminalistyk´, pozostajàcà w zwiàzku z medycynà i toksykologià sàdowà?
Próba odpowiedzi na tak sformu∏owane pytanie jest w∏aÊnie przedmiotem
niniejszego artyku∏u, w którym zaprezentuj´ badania, jakie przeprowadzono 
w tej sprawie, poczàwszy od lat 60. XX wieku, a˝ do czasów wspó∏czesnych. 

1. Hipoteza dra Stena Forshufvuda 

Nie˝yjàcy ju˝ Sten Forshufvud by∏ doktorem medycyny specjalizujàcym si´ 
w patologii, histologii, toksykologii, stomatologii oraz fizjologii ˝ywienia.
Ponadto interesowa∏ si´ czasami napoleoƒskimi i dlatego te˝ studiowa∏ wnikliwie
wszelkie materia∏y poÊwi´cone zarówno tamtym czasom, jak i osobie cesarza
Napoleona. Doktor Forshufvud zna∏ bardzo dobrze j´zyk francuski, co pozwala∏o
mu na studiowanie dokumentów zwiàzanych z cesarzem Francuzów, napisanych
w ojczystym j´zyku Napoleona. 

Studiujàc pami´tniki, napisane przez wspó∏towarzyszy Napoleona na Âwi´tej
Helenie, dr Forshufvud zauwa˝y∏, ˝e niemal wszyscy wspominali, i˝ u cesarza,
po przybyciu na t´ wysp´, rozwija∏y si´ stopniowo pewne dolegliwoÊci.
Zdaniem Forshufvuda dolegliwoÊci te, które bardzo szczegó∏owo zosta∏y opisane
w pami´tnikach wielkiego marsza∏ka dworu, Henri Bertranda. oraz w pami´tni-
kach pierwszego kamerdynera cesarza, Louisa Marchanda, by∏y charaktery-
styczne dla chronicznego zatrucia arsenem, przy czym od czasu do czasu 
nak∏ada∏y si´ na nie objawy typowe dla ostrego zatrucia tym zwiàzkiem. 

Doktor Forshufvud by∏ zdania, ˝e cesarzowi aplikowano trójtlenek arsenu
celem os∏abienia jego systemu odpornoÊciowego i wywo∏ania dolegliwoÊci, które
nasuwa∏yby skojarzenie z chorobami zwiàzanymi z uk∏adem trawiennym.
Zdaniem Forshufvuda, Bonaparte truty by∏ niemal od samego poczàtku swojego
pobytu na Wyspie Âwi´tej Heleny, przy czym truciciel od czasu do czasu
zaprzestawa∏ swojej dzia∏alnoÊci, po czym ponownie do niej powraca∏. Po kilku
latach systematycznej intoksykacji arszenikowej truciciel z Longwood postanowi∏
podaç Napoleonowi substancje, które w konsekwencji sta∏y si´ bezpoÊrednià
przyczynà jego Êmierci, przy czym ka˝da z tych substancji aplikowana oddziel-
nie i  w odpowiednich dawkach nie stanowi∏a zagro˝enia dla organizmu.
Dopiero po∏àczenie ich wszystkich spowodowa∏o powstanie Êmiertelnej 
trucizny, która skutkowa∏a Êmiercià cesarza.  

Dwudziestego drugiego marca 1821 roku podano cesarzowi lemoniad´ 
z dodatkiem emetyku, czyli winianu antymonylopotasowego, który w czasach
Napoleona cieszy∏ si´ opinià leku skutecznego na wszystkie niemal dolegliwoÊci.
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W nast´pnych dniach podawano cesarzowi inne napoje, do których dolewano
równie˝ winian antymonylopotasowy. Przedawkowanie emetyku skutkowa∏o
ciàg∏ymi wymiotami, które os∏abia∏y ˝o∏àdek. Dlatego te˝ najpierw u cesarza
wyst´powa∏y uporczywe wymioty, po czym os∏abiony ̋ o∏àdek nie by∏ ju˝ w stanie
wymiotowaç, a tym samym broniç si´ przed aplikowanymi truciznami.
Dwudziestego drugiego kwietnia 1821 roku podano cesarzowi po raz pierwszy
orszad´, którà nast´pnie pi∏ on ju˝ systematycznie. Orszada by∏a wówczas popu-
larnym napojem produkowanym na bazie wody pomaraƒczowej i wyciàgu 
z gorzkich migda∏ów. W tamtych dniach Napoleon cierpia∏ na uporczywe
zatwardzenia. Z tego wzgl´du zadecydowano o zaaplikowaniu mu, zresztà bez
jego wiedzy, kalomelu, który w owym czasie by∏ stosowany jako Êrodek prze-
czyszczajàcy. Jednak aplikujàc cesarzowi ów Êrodek, zwi´kszono jego dawk´.
Kalomel jest chlorkiem rt´ci, natomiast w sk∏adzie orszady jest wyciàg z gorz-
kich migda∏ów, w których z kolei znajdujà si´ pewne iloÊci cyjanowodoru.
Kiedy substancje te zosta∏y spo˝yte przez cesarza, w krótkim od siebie odst´pie,
po∏àczy∏y si´ ze sobà w ˝o∏àdku i doprowadzi∏y tam do powstania cyjanku rt´ci,
który skutkowa∏ najpierw utratà przytomnoÊci przez cesarza, a potem doprowa-
dzi∏ do Êmierci jego mózgu. 

Wed∏ug dra Stena Forshufvuda trucicielem z Longwood by∏ hrabia Charles
Tristan de Montholon, którego Napoleon uwa˝a∏ za swojego przyjaciela, a który
zwiàzany by∏ blisko z rodem Burbonów, w∏adajàcym we Francji, zarówno przed
rewolucjà francuskà, jak i po kongresie wiedeƒskim. Burbonowie traktowali
Bonapartego, zresztà s∏usznie, jako bardzo niewygodnego rywala politycznego,
przy tym rywala groênego, majàcego bardzo wielu zwolenników politycznych,
którzy z niech´cià spoglàdali na rzàdy odrestaurowanych Burbonów i podejmo-
wali skryte dzia∏ania, aby z powrotem osadziç Napoleona na tronie Francji jako
cesarza. By∏o to bardzo niepokojàce dla rodu Burbonów, tym bardziej ˝e
Napoleon pomimo abdykacji cieszy∏ si´ we Francji nieustajàcà i nies∏abnàcà
popularnoÊcià. Jednak przedstawiciele królewskiego rodu Burbonów nie mogli
uznaç Napoleona za zwyk∏ego uzurpatora, który zajà∏ bezprawnie ich miejsce.
Zosta∏ on koronowany na cesarza przez samego papie˝a. Tym samym wi´c by∏
on równie˝ pomazaƒcem bo˝ym, tak jak i Ludwik XVI, ostatni przedrewolucyjny
król Francji, oraz jego dwaj bracia rzàdzàcy tym krajem ju˝ po kongresie 
wiedeƒskim, czyli Ludwik XVIII, a potem Karol X. Skrytobójcza Êmierç cesarza
na wygnaniu zadana mieczem, sztyletem lub bronià palnà nie wchodzi∏a w gr´,
albowiem skompromitowa∏aby zabójców i mog∏aby te˝ skutkowaç buntem we
Francji, który z kolei móg∏by zakoƒczyç si´ obaleniem odrestaurowanych
Burbonów. W takim przypadku linia orleaƒska mog∏aby we Francji objàç rzàdy
wczeÊniej… 

Stàd te˝, byç mo˝e, postanowiono pos∏u˝yç si´ truciznà, która od stuleci by∏a
wypróbowanym Êrodkiem walki politycznej; Êrodkiem, który zaaplikowany
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umiej´tnie, maskowa∏ Êmierç b´dàcà nast´pstwem zabójstwa na Êmierç z przyczyn
chorobowych. Dlatego sprawcy mogli pozostaç bezkarni. Zdaniem dra Stena
Forshufvuda, a tak˝e zdaniem wspó∏pracujàcego z nim potem dra Bena
Weidera, kanadyjskiego historyka, znawcy czasów napoleoƒskich, trucizna
pozwoli∏a Burbonom ukazaç Êwiatu, ˝e Bonaparte nie by∏ wybraƒcem bogów,
ale zwyk∏ym cz∏owiekiem dotkni´tym d∏ugà i k∏opotliwà chorobà, która w kon-
sekwencji doprowadzi∏a do jego zgonu.

Co w zaprezentowanej hipotezie jest, z punktu widzenia kryminalistyki, 
faktem, rzeczywistoÊcià, a co jest mitem? Co mo˝na sprawdziç, a czego nie
mo˝na b´dzie ju˝ ustaliç, w ramach historycznego Êledztwa?  

2. Istota i cele historycznego Êledztwa 

Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e Êledztwo historyczne ró˝ni si´ znacznie od Êledztwa
prowadzonego w sprawach, które rozegra∏y si´ wspó∏czeÊnie. W ramach histo-
rycznego Êledztwa dotyczàcego sprawy tak odleg∏ej w czasie, jak sprawa, która
jest przedmiotem niniejszego artyku∏u, nie mo˝na bowiem zastosowaç ani
nowoczesnej procedury karnej, ani te˝ wykorzystaç w pe∏ni wszystkich 
osiàgni´ç wspó∏czesnej kryminalistyki, toksykologii sàdowej oraz medycyny
sàdowej. Podstawowym dowodem wykorzystywanym wspó∏czeÊnie, w zdecy-
dowanej wi´kszoÊci Êledztw, jest dowód ze Êwiadka. Jednak dowodu tego 
nie mo˝na na ogó∏ wykorzystaç w ramach Êledztwa historycznego dotyczàcego
dawno minionych zdarzeƒ, albowiem ludzie, którzy byli ich Êwiadkami, ju˝ 
nie ˝yjà. Nie mo˝na wi´c ich przes∏uchaç, nie mo˝na ich tak˝e uprzedziç o odpo-
wiedzialnoÊci, która grozi im za sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ. Nale˝y wi´c
zadowoliç si´ pozostawionymi przez nich pami´tnikami lub dziennikami, 
spisanymi bardzo dawno temu. WiarygodnoÊç tych relacji mo˝na zweryfikowaç
tylko w ograniczonym zakresie, na podstawie rozmaitych dokumentów 
historycznych. 

Celem historycznego Êledztwa, podj´tego na prze∏omie lat 50. i 60. XX wieku
przez doktora Forshufvuda, a kontynuowanego w latach 2000–2001 przez 
dra Paula Fornesa, dra Pascala Kintza oraz profesora Bertranda Ludesa, by∏o po
pierwsze ustalenie przyczyny Êmierci Napoleona Bonaparte, a po drugie zwery-
fikowanie hipotezy, ˝e cesarz by∏ poddany intensywnej intoksykacji arszeniko-
wej na Wyspie Âwi´tej Heleny. Chcàc zrealizowaç wyznaczone cele, naukowcy
poddali analizie wspomnienia wspó∏towarzyszy Napoleona na Wyspie Âwi´tej
Heleny, a tak˝e dok∏adnie zanalizowali protoko∏y z sekcji zw∏ok cesarza.
Niezale˝nie od tego przeprowadzono równie˝ – z wykorzystaniem Neutronowej
Analizy Aktywacyjnej – badania w∏osów Napoleona. 
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1 T. Lentz, Metoda, czy osobiste przekonanie?, w: J.F. Lemaire, P. Fornes, P. Kintz, 
T. Lentz Tajemnica „otrucia” Napoleona, Warszawa 2003, s. 75.

3. Metody badawcze przyj´te przez doktora Stena Forshufvuda 

Doktor Sten Forshufvud, budujàc zaprezentowanà wczeÊniej hipotez´, 
zastosowa∏ metod´ historycznà, która polega∏a na dok∏adnej analizie êróde∏ histo-
rycznych, przy czym za najwa˝niejsze êród∏a uzna∏ pami´tniki Henri Bertranda 
i Louisa Marchanda, ze wzgl´du na to, ˝e opis dolegliwoÊci, na jakie cierpia∏
Napoleon, by∏ tam bardzo dok∏adny, wr´cz drobiazgowy. Doktor Forshufvud
potraktowa∏ relacje Marchanda i Bertranda jako zeznania Êwiadków. Dlatego te˝
Thierry Lentz, francuski historyk, zauwa˝y∏, ˝e Sten Forshufvud, w swoich 
badaniach naukowych by∏ bardziej Êledczym ni˝ drobiazgowym historykiem.1

Na podstawie wspomnieƒ wspó∏towarzyszy Napoleona Sten Forshufvud
za∏o˝y∏, ˝e cesarz by∏ poddany na Wyspie Âwi´tej Heleny d∏ugotrwa∏ej intoksy-
kacji arszenikowej. Aby zweryfikowaç t´ hipotez´, dr Forshufvud postanowi∏
zastosowaç metod´ medycyny sàdowej, która polega∏a na przeprowadzeniu
badaƒ w∏osów Napoleona Bonaparte metodà Neutronowej Analizy
Aktywacyjnej. Badania wykonano w pierwszej po∏owie lat 60. XX wieku, 
w OÊrodku Badaƒ Jàdrowych w Harwell, w Wielkiej Brytanii, a ich rezultaty
wykaza∏y, ˝e arsen zawarty we w∏osach cesarza znacznie przekracza∏ wartoÊç
tego pierwiastka, która mog∏a byç skutkiem zanieczyszczenia otoczenia tym
pierwiastkiem. 

Ponadto metoda medycyny sàdowej, zastosowana przez dra Forshufvuda,
polega∏a tak˝e na bardzo dok∏adnej analizie protoko∏ów z ogl´dzin zewn´trznych 
i sekcji zw∏ok cesarza. Owa analiza pozwoli∏a tak˝e na weryfikacj´ hipotezy, 
czy rak ˝o∏àdka móg∏ byç przyczynà zgonu Napoleona.  

4. Charakterystyka metod badawczych zastosowanych przez dra Paula
Fornesa, dra Pascala Kintza i prof. Bertranda Ludesa. Modyfikacja „meto-
dy medycyny sàdowej”  

W czerwcu 2000 roku sprawà Êmierci Napoleona Bonaparte zajà∏ si´ doktor
Paul Fornes, wybitny francuski anatomopatolog, specjalista w zakresie medycyny
sàdowej. Doktor Paul Fornes utworzy∏ zespó∏ naukowy grupujàcy naukowców,
którzy specjalizowali si´ w dyscyplinach naukowych potrzebnych do wyjaÊnienia
okolicznoÊci Êmierci Napoleona I. Byli to: 

 doktor Paul Fornes, anatomopatolog, który pracowa∏ w Europejskim
Szpitalu im. Georges’a Pompidou, a tak˝e wyk∏ada∏ medycyn´ sàdowà,
na wydziale medycyny Cochin Port – Royal Uniwersytetu Paris V;

 doktor Pascal Kintz, toksykolog, a tak˝e medyk sàdowy, wyk∏ada∏ medy-
cyn´ sàdowà w Instytucie Medycyny Sàdowej w Strasburgu. On w∏aÊnie
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2 J.F. Lemaire, P. Fornes, P. Kintz, T. Lentz, Tajemnica „otrucia” Napoleona, Warszawa 2003, s. 53.
3 Tam˝e, s. 54. 

mia∏ przeprowadziç w 2001 roku analiz´ w∏osów Napoleona, wykorzystujàc
do tego celu metod´ aktywacji neutronowej;

 profesor Bertrand Ludes, specjalista w zakresie biologii molekularnej,
mia∏ zbadaç autentycznoÊç w∏osów Napoleona, na podstawie kodu 
genetycznego.2

Metoda zastosowana przez zespó∏ dra Paula Fornesa do zbadania okolicznoÊci
Êmierci Napoleona Bonaparte zosta∏a nazwana przez dra Fornesa metodà medy-
cyny sàdowej. Metoda ta, zdaniem dra Fornesa, w przypadku wspó∏czesnych
Êledztw, uwzgl´dnia: 

 skutki czynnoÊci procesowych; 
 wyniki czynnoÊci nieprocesowych, na przyk∏ad analiza informacji, 

uzyskanych z inwigilacji itp.;  
 wyniki ogl´dzin zewn´trznych zw∏ok ludzkich i sekcji;
 rezultaty ekspertyzy anatopatologicznej, polegajàcej na dok∏adnym 

zbadaniu pod mikroskopem tkanek pobranych podczas autopsji zw∏ok;
 ustalenia ekspertyzy toksykologicznej;
 wyniki analizy mikrobiologicznej i badaƒ biochemicznych;
 wyniki ekspertyzy genetycznej.3

W przypadku historycznego Êledztwa metoda ta zazwyczaj ulega mniejszej
lub wi´kszej modyfikacji, ze wzgl´du na brak stosownego materia∏u badawcze-
go, co skutkuje tym, ˝e wielu ekspertyz nie mo˝na ju˝ wykonaç. 

Najpierw naukowcy z zespo∏u dra Paula Fornesa zapoznali si´ z pami´tnikami
wspó∏towarzyszy Napoleona. Jednak, w przeciwieƒstwie do dra Stena
Forshufvuda i Bena Weidera, nie wykorzystali tych êróde∏ do analizy anatomo-
klinicznej, a wi´c nie próbowali opisanych przez wspó∏towarzyszy Napoleona
dolegliwoÊci wykorzystaç do ustalenia chorób, na jakie cierpia∏ cesarz.
Naukowcy z zespo∏u dra Fornesa uznali, ˝e jest to niecelowe, albowiem wspó∏-
towarzysze Napoleona nie mieli, poza ma∏ymi wyjàtkami, medycznego
wykszta∏cenia, a wi´kszoÊç z ich wspomnieƒ spisana zosta∏a dopiero wiele lat po
Êmierci cesarza. Stàd nie byli w stanie wielu dolegliwoÊci, na jakie uskar˝a∏ si´
cesarz, opisaç dok∏adnie. Dlatego naukowcy z zespo∏u dra Paula Fornesa oparli
si´ przede wszystkim na analizie protoko∏ów z ogl´dzin zw∏ok cesarza. Ponadto
studiowali oni wnikliwie dzie∏a medyczne z prze∏omu XVIII i XIX wieku, aby
ustaliç nast´pujàce kwestie: 

 Czy terminologia medyczna, zastosowana przez doktora Antommarchiego,
który przeprowadzi∏ sekcj´ zw∏ok Napoleona, by∏a zgodna z dzisiejszà 
terminologià? A je˝eli by∏y w tym zakresie rozbie˝noÊci, to jakie w zwiàzku
z tym mo˝na wyprowadziç wnioski dla interpretacji wyników sekcji zw∏ok
cesarza?
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4 J.F. Lemaire, P. Fornes, P, Kintz, T. Lentz, Tajemnica…, op. cit., s. 62. 
5 Z wczeÊniejszych badaƒ dra Stena Forshufvuda wiadomo, o czym by∏a ju˝ mowa na ∏amach

tego artyku∏u, ˝e Napoleon spo˝ywa∏ orszad´, która tak˝e jest produkowana na bazie wyciàgu 
z gorzkich migda∏ów. 

6 W tym miejscu wypada te˝ przypomnieç hipotez´ dra Forshufvuda, który twierdzi∏, ˝e cesarzowi
podano orszad´ zawierajàcà wyciàg z gorzkich migda∏ów i kalomel, czyli chlorek rt´ci, w krót-
kim od siebie odst´pie czasu. 

 Czy, w Êwietle ówczesnej wiedzy medycznej, autopsja zw∏ok cesarza
zosta∏a dobrze wykonana? Czy wszystkie niezb´dne procedury, których
wówczas wymagano od medyka sàdowego, zosta∏y zachowane przez 
dra Antommarchiego? 

Analizujàc protoko∏y z sekcji zw∏ok i dzie∏a medyczne z tamtej epoki, a tak˝e
analizujàc sylwetk´ dra Antommarchiego, naukowcy z zespo∏u dra Paula
Fornesa przyznali, ˝e charakteryzowa∏ si´ on wysokimi kompetencjami oraz
bogatym doÊwiadczeniem medycznym, w tym zw∏aszcza z zakresu medycyny
sàdowej. Przyznali, ˝e sekcja zw∏ok cesarza zosta∏a wykonana przez doktora
Antommarchiego zgodnie z wszelkimi prawid∏ami i wymogami, które wówczas
obowiàzywa∏y. Jednak pomimo to naukowcy z zespo∏u dra Fornesa przyznali, ˝e
ustalenia sekcji zw∏ok nie wyjaÊni∏y bezpoÊredniej przyczyny Êmierci cesarza,
choç wskaza∏y na wiele dolegliwoÊci, na jakie cesarz cierpia∏. Naukowcy uznali
wi´c, ˝e istotne znaczenie dla wyjaÊnienia przyczyny Êmierci cesarza powinno
przypaÊç ekspertyzie toksykologicznej, a raczej badaniu w∏osów Napoleona,
które wykona∏ dr Pascal Kintz, wykorzystujàc Neutronowà Analiz´
Aktywacyjnà. Analiza ta wykaza∏a bardzo du˝e st´˝enie arsenu, co dr Kintz
uzna∏ za efekt d∏ugotrwa∏ego przyswajania dawek arsenu.4

Jednak, na podstawie wyników tego badania, doktor Pascal Kintz, jako bar-
dzo skrupulatny i sceptyczny naukowiec, wyprowadzi∏ bardzo ostro˝ne wnioski.
Po pierwsze nie uzna∏ wcale, ˝e bezpoÊrednià przyczynà Êmierci Napoleona
musia∏a byç intoksykacja arszenikiem. Z naukowego punktu widzenia wynik
badania wskazywa∏ tylko na to, ˝e cesarz by∏ poddany d∏ugotrwa∏ej intoksykacji
arszenikowej, co nie musia∏o znaczyç wcale, ˝e zmar∏ na skutek owej intoksyka-
cji. Doktor Pascal Kintz nie wykluczy∏ tak˝e, i˝ zgon móg∏ zostaç przyspieszony
przez podanie cesarzowi kalomelu, czyli Êrodka zawierajàcego rt´ç. Ponadto nie
wykluczy∏, ˝e wp∏yw na zgon mog∏y mieç tak˝e gorzkie migda∏y, które znajdo-
wa∏y si´ mi´dzy innymi w lubianym przez cesarza syropie j´czmiennym, cz´sto
spo˝ywanym przez niego przed Êmiercià.5 Zawarty w gorzkich migda∏ach cyja-
nowodór móg∏ wejÊç w ˝o∏àdku cesarza w reakcj´ z chlorkiem rt´ci zawartym 
w kalomelu, wskutek czego wytworzy∏ si´ tam cyjanek rt´ci. Wprawdzie kwaÊne
Êrodowisko ˝o∏àdka, podkreÊli∏ dr Pascal Kintz, nie sprzyja szybkiemu ∏àczeniu
si´ zwiàzków cyjanowodoru z rt´cià, poza sytuacjà gdy obie te substancje zostanà
spo˝yte jednoczeÊnie lub w niewielkim odst´pie czasu.6
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7 W swoich pami´tnikach opublikowanych po raz pierwszy w 1955 roku Louis Marchand napisa∏,
˝e z∏o˝y∏ on w swoim relikwiarzu pukiel w∏osów zmar∏ego cesarza zaraz po tym, kiedy to 6 maja
1821 roku, czyli nazajutrz po Êmierci cesarza, jego drugi kamerdyner Abram Noverraz zgoli∏ 
mu w∏osy. Zob. L. Marchand, Memoires de Marchand, t. II, Lachouque, Paris 1955, s. 336.

5. Badania w∏osów Napoleona przeprowadzone w latach 60. XX wieku
przez dra Hamiltona Smitha 

Doktor Sten Forshufvud by∏ powa˝nym naukowcem, który - pomimo 
zbudowania hipotezy odnoÊnie do przyczyny Êmierci Napoleona I w oparciu 
o historyczne êród∏a -  postanowi∏ nie wyst´powaç z nià publicznie a˝ do czasu,
kiedy nie uzyska dowodu uwiarygodniajàcego jà. Takim dowodem móg∏by byç
na przyk∏ad wynik badania w∏osa cesarza, albowiem arszenik nale˝y do trucizn,
które odk∏adajà si´ mi´dzy innymi we w∏osach. I dlatego te˝, nawet wiele lat po
Êmierci, mo˝na – dysponujàc w∏osem zmar∏ego – stwierdziç, czy zmar∏y móg∏
byç poddany intoksykacji arszenikowej. Doktor Forshufvud uzyska∏ od znanego
napoleonisty, Henri Lachouque’a, dwa w∏osy cesarza Napoleona, które nast´pnie,
22 czerwca 1960 roku, przekaza∏ doktorowi Hamiltonowi Smithowi z Wydzia∏u
Medycyny Sàdowej na Uniwersytecie w Glasgow, do zbadania. Doktor
Hamilton Smith pracowa∏ równie˝ w OÊrodku Badaƒ Jàdrowych w Harwell,
gdzie owe w∏osy zosta∏y przebadane z wykorzystaniem Neutronowej Analizy
Aktywacyjnej. Doktor Sten Forshufvud nie poinformowa∏ angielskiego kolegi,
do kogo nale˝a∏y przekazane mu w∏osy. Stàd te˝ dr Hamilton Smith nie widzia∏,
i˝ owe w∏osy pochodzi∏y z dwóch pamiàtkowych pakietów; pakietu malarza
Isabeya oraz pakietu Louisa Marchanda, pierwszego kamerdynera Napoleona.
Pierwszy pakiet zawiera∏ w∏osy obci´te cesarzowi w kwietniu 1805 roku, a wi´c
pochodzi∏y one z okresu, kiedy Napoleon by∏ u szczytu powodzenia, a drugi
pakiet zawiera∏ w∏osy zgolone cesarzowi 6 maja 1821 roku, czyli nazajutrz 
po jego Êmierci7. Te dwie próbki w∏osów zosta∏y oznaczone przez doktora
Forshufvuda w nast´pujàcy sposób: H.S. (oznacza∏a w∏os, zgolony cesarzowi 
na Âwi´tej Helenie – stàd H.S.), oraz I.13 (oznacza∏a w∏os z pakietu malarza
Isabeya, który pochodzi∏ z 13. roku rewolucji – stàd I. 13, czyli Isabey 13). 

Celem badaƒ, przeprowadzonych w Harwell, przez dra Smitha by∏o: 
 ustalenie zawartoÊci arsenu we w∏osach;
 okreÊlenie êród∏a ska˝enia w∏osa; czy by∏o to ska˝enie zewn´trzne 

czy wewn´trzne. W tym celu mo˝na by∏oby dokonaç podzia∏u w∏osów 
na odcinki i okreÊliç st´˝enie arsenu dla ka˝dego z tych odcinków. 
W przypadku ska˝enia zewn´trznego arsen znajdujàcy si´ we w∏osach
by∏by równomiernie roz∏o˝ony na ca∏ej ich d∏ugoÊci. Natomiast w przy-
padku ska˝enia wewn´trznego rozk∏ad arsenu by∏by nieregularny.

Próbki w∏osów najpierw zwa˝ono (1,72 mgm), potem zamkni´to w polietylo-
wym opakowaniu, a nast´pnie w∏o˝ono je, wraz ze standardowym roztworem
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8 W czasach wspó∏czesnych wynosi ona 0,86 cz´Êci na milion.

arsenu w ampu∏ce, do reaktora jàdrowego. Tam by∏y one przez 24 godziny 
bombardowane silnym strumieniem neutronów, które powodowa∏y zmian´
poszukiwanych sk∏adników w promieniotwórcze izotopy arsenu. Po tym czasie
wyj´to napromieniowane próbki i roztwór arsenu oraz wykonano, wykorzystu-
jàc zmodyfikowanà technik´ Gutzieta, badanie polegajàce na porównaniu
napromieniowanych próbek w∏osów ze stanowiàcà wzorzec standardowà próbkà
arsenu. W wyniku tego obliczono zawartoÊç arsenu w badanych w∏osach. 

Z przeprowadzonych badaƒ wynika∏o, ˝e ca∏kowite st´˝enie arsenu w bada-
nych w∏osach wynosi∏o: 10,38 (H.S.) i 10,53 (I.13) cz´Êci na milion. Znaczy∏o to,
˝e zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku st´˝enie arsenu znacznie 
przekracza∏o dopuszczalnà norm´ arsenu, która w czasach Napoleona waha∏a si´
od 0,5 do 0,65 cz´Êci na milion.8

Doktor Hamilton Smith nie móg∏ okreÊliç êród∏a ska˝enia w∏osa, albowiem
nie dysponowa∏ ju˝ innymi w∏osami, a zbadane przez niego próbki uleg∏y ca∏ko-
witemu zniszczeniu, w wyniku wczeÊniej przeprowadzonych badaƒ. Chocia˝ na
podstawie du˝ego st´˝enia arsenu, wyst´pujàcego w ca∏ych w∏osach, doktor
Smith nie móg∏ oceniç, czy ska˝enie w∏osa arsenem by∏o zewn´trzne czy
wewn´trzne, jednak zwa˝ywszy na bardzo wysokà zawartoÊç arsenu w bada-
nych w∏osach, by∏ przekonany, ˝e w takim przypadku musia∏o dojÊç do ska˝enia
wewn´trznego; co wi´cej, dr Smith sàdzi∏, ˝e tak wysokie st´˝enie arsenu mog∏o
wystàpiç tylko wtedy, kiedy arsen aplikowany by∏ w drodze doustnej. 

W ka˝dym razie, w wyniku przeprowadzonych w 1960 roku badaƒ, doktor
Hamilton Smith doszed∏ do nast´pujàcych wniosków: st´˝enie arsenu w obu
w∏osach jest bardzo wysokie i znacznie przekracza dopuszczalnà norm´, 
co dowodzi, ˝e w∏aÊciciel w∏osów by∏ nara˝ony na du˝e dawki arszeniku.
Jednak na podstawie wysokiej zawartoÊci arsenu we w∏osach nie mo˝na ustaliç,
czy êród∏o ska˝enia by∏o zewn´trzne czy wewn´trzne, a tym bardziej nie mo˝na
stwierdziç, czy arszenik wniknà∏ do organizmu na drodze doustnej, po czym
wraz z krwià przedosta∏ si´ do w∏osów. W tej sprawie mo˝na by∏o mieç tylko
przypuszczenie, ale nie pewnoÊç. 

Doktor Hamilton Smith poinformowa∏ dra Stena Forshufvuda o wynikach
przeprowadzonych przez siebie badaƒ w liÊcie z 11 lipca 1960 roku. Koƒczàc
ów list, wyrazi∏ ˝yczenie, i˝ chcia∏by poznaç histori´ badanego przez siebie
przypadku. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e dr Hamilton Smith by∏ bardzo zaciekawiony,
kim by∏ w∏aÊciciel w∏osów. 

Tymczasem dr Forshufvud by∏ bardzo podekscytowany wynikami badaƒ
przeprowadzonych w Harwell. Wskazywa∏y one, ˝e Bonaparte by∏ nara˝ony na
kontakt z arsenem nie tylko na Wyspie Âwi´tej Helenie, w czasie swojego
wygnania, ale ju˝ w 1805 roku, a wi´c wtedy, kiedy znajdowa∏ si´ u szczytu
w∏adzy. Wynik badaƒ w∏osów, pochodzàcych z pakietu z 1805 roku utwierdzi∏
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dra Forshufvuda w przekonaniu, i˝ sprawca Êmierci cesarza pochodzi∏ z jego
najbli˝szego otoczenia i by∏ Francuzem. Jednak by∏y to tylko przypuszczenia,
albowiem na podstawie wyników badaƒ, wykonanych w Harwell w 1960 roku,
które nie ustali∏y êród∏a ska˝enia w∏osa, tylko wysokie st´˝enie zawartego 
w nim arsenu, mo˝na by∏o zbudowaç – z naukowego punktu widzenia – tylko
dwie hipotezy, a mianowicie: 

 w 1805 roku cesarz u˝ywa∏ toniku do w∏osów produkowanego na bazie
arszeniku, co t∏umaczy∏oby du˝à zawartoÊç arsenu w jego w∏osach 
z tamtego okresu. W takiej sytuacji w∏os by∏by ska˝ony zewn´trznie;  

 ju˝ w 1805 roku dosz∏o do próby rozmyÊlnego zatrucia, co mog∏oby 
oznaczaç zarówno mo˝liwoÊç zbrodniczego otrucia, jak i – co mniej
prawdopodobne – samobójczego zamachu;

 w∏os, pochodzàcy z 1821 roku, zgolony cesarzowi nazajutrz po jego
Êmierci, zawiera∏ arsen, który by∏ wynikiem u˝ywania przez cesarza toniku
produkowanego na bazie arszeniku;

 w∏os z 1821 roku zawiera∏ arsen, który by∏ wynikiem rozmyÊlnego zatrucia
Aby móc zweryfikowaç zaprezentowane hipotezy, trzeba by∏o ustaliç êród∏o

ska˝enia zabezpieczonych do badaƒ w∏osów. Jednak do takiego badania
potrzebne by∏y kolejne w∏osy cesarza. Dlatego te˝ dr Forshufvud, wiedzàc 
o pamiàtkowych pakietach, którymi dysponowa∏ Henryk Lachouque, zwróci∏ si´
do niego ponownie z proÊbà o udost´pnienie mu kolejnych w∏osów Napoleona
do badaƒ. Jednak, ku zaskoczeniu szwedzkiego naukowca, francuski historyk
odmówi∏.9 Tak wi´c wydawa∏o si´, ˝e sprawa ewentualnego otrucia cesarza nie
zostanie ju˝ nigdy wyjaÊniona z uwagi na brak kolejnych w∏osów do badaƒ.
Jednak sta∏o si´ inaczej. Szóstego listopada 1961 roku, dzi´ki uprzejmoÊci
szwajcarskiego przedsi´biorcy, zresztà ju˝ nie˝yjàcego, Clifforda Freya, doktor
Hamilton Smith uzyska∏ pukiel w∏osów cesarza Napoleona pochodzàcy z pakietu
Abrama Noveraza, drugiego pokojowca cesarza,10 przy czym najd∏u˝szy w∏os 
z tego pakietu mia∏ d∏ugoÊç 13 cm. Doktor Hamilton Smith przystàpi∏ do badaƒ.
Po napromieniowaniu w∏osów i wyj´ciu ich z reaktora jàdrowego poci´to 

9 Podobno Henryk Lachouque pozostawa∏ pod wp∏ywem niektórych francuskich historyków,
których wyniki badaƒ w Harwell wprawi∏y w niepokój, albowiem dopóki sprawa dotyczy∏a
wy∏àcznie wyjaÊnienia ewentualnego otrucia Napoleona francuscy historycy nie sprzeciwiali
si´ badaniu w∏osów cesarza. Jednak uzyskane wyniki wskazywa∏y, ˝e o ile s∏uszna okaza∏aby
si´ hipoteza o otruciu, to tym samym znaczy∏oby to, ˝e truciciel przebywa∏ w otoczeniu
Napoleona ju˝ w 1805 roku, co z kolei mog∏o bezspornie wskazywaç, i˝ móg∏ on byç
Francuzem blisko zwiàzanym z otoczeniem cesarza. 

10 Abram Noverraz by∏ tym pokojowcem cesarza, który zgoli∏ mu w∏osy nazajutrz po jego Êmier-
ci. Celem owego zabiegu by∏o nie tylko uzyskanie jak najwi´kszej iloÊci w∏osów na pamiàtki
po zmar∏ym cesarzu, ale tak˝e umo˝liwienie wykonania poÊmiertnej maski Bonapartego.
Wtedy to w∏aÊnie niewielkie pukle w∏osów Napoleona zachowali dla siebie dwaj jego wierni
kamerdynerzy: Noverraz i Marchand. 
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je na kawa∏ki i ustalono st´˝enie arsenu dla ka˝dego z owych odcinków. 
W wyniku przeprowadzonych badaƒ dr Smith doszed∏ do nast´pujàcych 
wniosków:

 rozk∏ad arsenu w badanych w∏osach by∏ bardzo nieregularny, co wskazy-
wa∏o, ˝e êród∏em arsenu w badanych w∏osach nie mog∏o byç ska˝enie
zewn´trzne, albowiem   w takich przypadkach rozk∏ad arsenu by∏by doÊç
regularny;

 nieregularnoÊci widoczne w rozk∏adzie arsenu (inne st´˝enie arsenu, 
ustalone dla ka˝dego z badanych odcinków, przy czym ró˝nice w st´˝e-
niu, dla kolejnych odcinków w∏osów, by∏y bardzo znaczne) wskazywa∏y,
˝e Napoleon by∏ sporadycznie poddawany dzia∏aniu wysokich dawek
arsenu;

 okresy znacznego st´˝enia arsenu, które odpowiadajà czterem ostatnich
miesiàcom ˝ycia cesarza, pokrywajà si´ z przebiegiem jego choroby, 
którà opisujà wspó∏towarzysze jego niewoli, na Âwi´tej Helenie;

 z nieregularnoÊci widocznych w rozk∏adzie arsenu wynika∏o tak˝e, 
i˝ cesarz na Âwi´tej Helenie by∏ wystawiony na dzia∏anie arsenu 
przynajmniej czterdzieÊci razy, co mia∏o miejsce pomi´dzy latem 1820 
a kwietniem 1821 roku. 11

Kolejne zbadane przez dra Hamiltona Smitha w∏osy cesarza Napoleona
Bonaparte pochodzi∏y z pamiàtkowego pakietu Betsy Abell, z domu
Balcombe.12 Szesnastego marca 1817 roku, w przeddzieƒ wyjazdu rodziny
Balcombe z Wyspy Âwi´tej Heleny, ma∏a Betsy otrzyma∏a od cesarza na pamiàtk´
pukiel jego w∏osów.13 Ponad wiek póêniej, w 1962 roku. doktor Hamilton Smith
zwróci∏ si´ do Mabel Brookes, spadkobierczyni Betsy, z proÊbà o udost´pnienie
owych w∏osów do badaƒ. Mabel spe∏ni∏a t´ proÊb´ i w konsekwencji tego 
przestàpiono do badaƒ dwóch, udost´pnionych przez Mabel, w∏osów z pakietu
Betsy.

W∏osy te mia∏y d∏ugoÊç oko∏o trzech centymetrów. Po ich napromieniowaniu
w kanale reaktora atomowego zosta∏y one podzielone na niewielkie odcinki, 
po czym dla ka˝dego z tych odcinków ustalono st´˝enie arsenu. Waha∏o 
si´ ono od 6,7 do 26 cz´Êci na milion. Wyniki badaƒ w∏osów z pakietu Betsy
wskazywa∏y, ˝e Napoleon by∏ wystawiony na dzia∏anie arsenu przez co najmniej

11 H. Smith, S. Forshufvud, A. Wassen, Rozk∏ad arsenu we w∏osach Napoleona [w:] Nature, 
26 V 1962, vol. 194, nr 4830, s. 725 – 726.

12 William Balcombe, który mieszka∏ na Âwi´tej Helenie wraz ze swojà rodzinà: ˝onà, dwoma
córkami (w tym Betsy) i dwoma synami, mia∏ monopol na dostaw´ artyku∏ów ˝ywnoÊciowych
ze Âwi´tej Heleny dla East India Company. Po zes∏aniu Napoleona na Âwi´tà Helen´, William
Balcombe mia∏ tak˝e zmonopolizowaç dostawy artyku∏ów ˝ywnoÊciowych dla wygnanego
cesarza oraz dla jego niewielkiego dworu, przebywajàcego razem z nim na tej wyspie. 

13 Zob. L. Marchand, Les Memoires, t. II, op. cit., s. 208. 



trzy miesiàce, ju˝ w 1817 roku. W tym bowiem roku Betsy otrzyma∏a od cesarza
pukiel jego w∏osów.

Z tego samego roku pochodzà w∏osy Napoleona z pakietu sir Pulteneya
Malcolma, które przebada∏ dr Hamilton Smith. Trzeciego lipca 1817 roku
zaprzyjaêniony z Napoleonem admira∏ Malcolm, tu˝ przed swoim powrotem 
do Anglii, z∏o˝y∏ cesarzowi po˝egnalnà wizyt´ w Longwood, gdzie otrzyma∏ 
od cesarza na pamiàtk´ pukiel jego w∏osów. W latach 60. XX wieku ów pukiel
sta∏ si´ w∏asnoÊcià potomka admira∏a, podpu∏kownika Duncana Macauleya, 
do którego zwróci∏ si´ dr Hamilton Smith, proszàc go, o udost´pnienie do badaƒ
kilku w∏osów pochodzàcych z tego pakietu. Podpu∏kownik zgodzi∏ si´ i przes∏a∏ dr
Hamiltonowi Smithowi jeden w∏os cesarza o d∏ugoÊci oko∏o czterech centymetrów. 

Po napromieniowaniu owego w∏osa podzielono go na odcinki jednocentyme-
trowe, aby ustaliç st´˝enie arsenu w poszczególnych fragmentach. St´˝enie 
to waha∏o si´  od 1,75 do 4, 94 cz´Êci na milion. Jednak chocia˝ by∏o ono ni˝sze
od st´˝enia, ustalonego w innych badanych przez dra Smitha w∏osach, to i tak
przekracza∏o dopuszczalnà norm´. 

W latach 1960–1964, na uniwersytecie w Glasgow oraz w OÊrodku Badaƒ
Jàdrowych w Harwell, doktor Hamilton Smith przeprowadzi∏ ∏àcznie ponad sto
czterdzieÊci badaƒ w∏osów cesarza Napoleona I. W nast´pstwie owych badaƒ
mo˝na by∏o wyprowadziç nast´pujàce wnioski, a mianowicie: 

 badane w∏osy zosta∏y przekazane do badaƒ przez osoby, które nie zna∏y
siebie nawzajem i mieszka∏y w ró˝nych paƒstwach, a mianowicie: 
we Francji, w Szwajcarii, Anglii, Austrii i w Rosji;

 pamiàtkowe pakiety, z których pochodzi∏y badane w∏osy, przez wiele lat
stanowi∏y w∏asnoÊç tej samej rodziny, przy czym w trzech przypadkach
owe pakiety (pakiet Marchanda, pakiet Betsy Balcombe, pakiet sir
Malcolma) by∏y nadal w∏asnoÊcià tej samej rodziny; 

 badane w∏osy pochodzi∏y z pakietów, które nie by∏y nigdy sprzedawane 
i nigdy nie znalaz∏y si´ na rynku pamiàtek;

 wszystkie badane w∏osy, pochodzàce z ró˝nych pakietów, pod wzgl´dem
morfologicznym by∏y identyczne, to znaczy by∏y to delikatne w∏osy, 
w charakterystycznym dla cesarza Napoleona rudawobràzowym kolorze;

 wszystkie badane w∏osy charakteryzowa∏y si´ st´˝eniem arsenu wskazu-
jàcym na intoksykacj´ arszenikowà;

 rozk∏ad arsenu w badanych w∏osach by∏ bardzo nieregularny, co wyklu-
cza∏o ich zewn´trzne ska˝enie arsenem; 

 bardzo nieregularny rozk∏ad arsenu dowodzi∏ tego, ˝e by∏ on aplikowany
w ró˝nych dawkach i w ró˝nych okresach;

 rozk∏ad arsenu Êwiadczy∏ o tym, ˝e arszenik by∏ aplikowany Napoleonowi
czterdziestokrotnie, zw∏aszcza w ciàgu ostatnich czterech miesi´cy jego
˝ycia;
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 st´˝enie arsenu we w∏osach znajdujàcych si´ w pakiecie Betsy Balcombe 
i sir Malcolma wskazywa∏o na to, ˝e arszenik by∏ aplikowany cesarzowi
ju˝ w 1817 roku. 

6. Badania w∏osów cesarza Napoleona I wykonane w 2001 roku w Generalnym
Centrum Szpitalnym w Hawrze 

W roku 2001 doktor Pascal Kintz wykona∏ w Generalnym Centrum
Szpitalnym w Hawrze, na oddziale doktora Jeana-Pierre’a Gould, analiz´ 
aktywacyjnà pi´ciu kosmyków w∏osów cesarza Napoleona I, wykorzystujàc 
do tego celu metod´ absorpcji atomowej. Doktor Pascal Kintz, w przeciwieƒstwie
do dra Hamiltona Smitha, nie dzieli∏ badanych w∏osów na fragmenty. Wyszed∏
bowiem z za∏o˝enia, i˝ poci´cie w∏osów na ma∏e odcinki sprzyja powstawaniu,
ze wzgl´du na ma∏y obszar ka˝dego z tych fragmentów, zbyt du˝ego marginesu
b∏´du. Dlatego te˝ dr Kintz analizowa∏ w∏osy cesarza w ca∏oÊci, ustalajàc margines
b∏´du na oko∏o 10%. 

Materia∏ badawczy obejmowa∏ pi´ç próbek w∏osów Napoleona Bonaparte,
które zosta∏y okreÊlone, jako: „Las Cases”, „ksiàdz Vignali”, „Lady Holland”,
„Noverraz”, „Marchand”. Wszystkie z badanych w∏osów pochodzi∏y z okresu
pobytu cesarza na Wyspie Âwi´tej Heleny, przy czym cztery z badanych próbek
zawiera∏y w∏osy zgolone Napoleonowi nazajutrz po jego Êmierci. By∏y to: 

 w∏osy oznaczone jako „ksiàdz Vignali”; jeden kosmyk o masie 2 mg; 
 w∏osy oznaczone jako „Lady Holland”; 
 w∏osy oznaczone jako „Noverazz” (dziewi´ç w∏osów, pochodzàcych 

z pakietu wspomnianego ju˝ Abrama Noverazz); 
 w∏osy okreÊlone jako „Marchand” (trzy w∏osy, które pochodzi∏y z pamiàt-

kowego pakietu wspomnianego Louisa Marchanda). 
Materia∏ badawczy, poddany analizie przez dra Kintza, zawiera∏ tylko jednà

próbk´, która pochodzi∏a z wczeÊniejszego okresu pobytu Napoleona na Wyspie
Âwi´tej Heleny. By∏y to w∏osy obci´te, a wi´c nie zgolone cesarzowi 16 paê-
dziernika 1816 roku przez Santiniego. Próbka ta zosta∏a oznakowana jako:       

„Las Cases”; by∏y to dwa w∏osy, których masa wynosi∏a 0,5 mg . 
Metoda badawcza, którà zastosowa∏ dr Pascal Kintz, z∏o˝ona by∏a z trzech

etapów, a mianowicie: 
 dekontaminacja, której celem by∏o usuni´cie z w∏osa substancji egzoge-

nicznych14, mogàcych przylgnàç do w∏osa z otoczenia. Dekontaminacja
polega na zastosowaniu acetonu, potem ciep∏ej wody, znowu acetonu, 
po czym ma miejsce silne wstrzàsanie w∏osa;

 przygotowanie w∏osów do analizy, co polega na poddaniu w∏osów hydro-
lizie w sodzie;

14 Substancje egzogeniczne sà to substancje zewn´trznopochodne. 
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 spektrofotometryczna analiza absorpcji atomowej, w trybie dorzucania
dozowanego, która jest wykonywana przy u˝yciu tzw. pieca pyrolitycznego,
z odczytem do 193,7 nm, co oznacza margines b∏´du do 0,5 nm. 

Przed przystàpieniem do analizy aktywacyjnej w∏osów doktor Pascal Kintz
poczyni∏ pewne zastrze˝enia, które trzeba by∏o uwzgl´dniç przy wyprowadzaniu
wniosków z analizy aktywacyjnej, a mianowicie: 

 arsen jest szeroko rozpowszechniony w przyrodzie, dlatego wyst´puje we
w∏osach ka˝dego cz∏owieka. W ka˝dym razie dopuszczalna norma w przy-
padku arszeniku wyra˝a si´ st´˝eniem wynoszàcym 1 ng/mg, co oznacza,
˝e ka˝de st´˝enie wy˝sze od tego dowodzi intoksykacji arszenikiem;

 nie mo˝na by∏o potwierdziç autentycznoÊci w∏osów Napoleona I, wyko-
rzystujàc do tego celu badanie DNA, albowiem owe w∏osy, g∏ównie 
zgolone i w jednym przypadku obci´te, nie mia∏y cebulek. 

 przyj´to hipotez´, ˝e sà one autentyczne. Hipoteza ta opiera∏a si´ 
na stwierdzeniu doktora Bena Weidera, który dostarczy∏ owe w∏osy do
badaƒ, zapewniajàc przy tym, ˝e sà one autentyczne. Zagwarantowa∏
ponadto mo˝liwoÊç dok∏adnego wykazania drogi, jakà w∏osy przesz∏y,
poczàwszy od chwili wywiezienia ich z Wyspy Âwi´tej Heleny. 

Wyniki badaƒ w∏osów cesarza Napoleona Bonaparte, pochodzàce z okresu
pobytu cesarza na Wyspie Âwi´tej Heleny, przeprowadzone przez doktora
Pascala Kintza, zosta∏y zaprezentowane w tabeli.

Tabela. Wyniki badaƒ pi´ciu próbek w∏osów Napoleona Bonaparte, przepro-
wadzonych metodà absorbcji atomowej (wed∏ug dra Pascala Kintza, badania
wykonane w Generalnym Centrum Szpitalnym w Hawrze, 2001 r.).15

15 Tabela zosta∏a opracowana na podstawie: J.F. Lemaire, P. Fornes, P. Kintz, T. Lentz,
Tajemnica „otrucia” Napoleona, Wyd. Bellona, Warszawa 2003.  

W∏osy cesarza  Napoleona, pochodzàce 
z jego pobytu na Wyspie Âwi´tej Heleny 

Masa badanych 
w∏osów (mg)

St´˝enie arszeniku
(ng/mg)

„Las Cases”; w∏osy obci´te cesarzowi  
16 X 1816 roku

0,5 7,43

„Ksiàdz Vignali”; w∏osy zgolone 
6 maja 1821 roku, dzieƒ po Êmierci cesarza

2,0 15,50

„Lady Holland”; w∏osy zgolone 
6 maja 1821 roku, dzieƒ po Êmierci cesarza 

1,2 38,53

„Noverraz”; w∏osy zgolone 
dzieƒ po Êmierci cesarza

2,2 6,99

„Marchand”; w∏osy zgolone 
dzieƒ po Êmierci cesarza

0,5 15,20



Z zaprezentowanej tabeli wynika, ˝e:
 wszystkie w∏osy Napoleona, zbadane przez doktora Pascala Kintza, 

charakteryzowa∏y si´ st´˝eniem trójtlenku arsenu, które znacznie 
przewy˝sza∏o 1 ng/mg, co znaczy∏o, i˝:
 st´˝enie arszeniku w badanych w∏osach nie mog∏o byç skutkiem zanie-

czyszczenia Êrodowiska tym pierwiastkiem, z czego wynika, ˝e:
 cesarz musia∏ byç poddany na Wyspie Âwi´tej Heleny intoksykacji

arszenikiem.
Mimo ˝e zbadane w∏osy charakteryzowa∏y si´ st´˝eniami arsenu, które

znacznie przekracza∏o dopuszczalnà norm´, to jednak pomi´dzy wartoÊciami
poszczególnych st´˝eƒ zachodzà istotne ró˝nice, co dotyczy nawet tych próbek,
które zawiera∏y w∏osy zgolone cesarzowi tego samego dnia, czyli dzieƒ po jego
Êmierci. Zdaniem dra Pascala Kintza, ró˝nice te by∏y wynikiem nast´pujàcych
przyczyn: 

 w odniesieniu do jednej próbki, która zawiera∏a w∏osy obci´te, a nie 
zgolone cesarzowi 16 X 1816 roku, znaczne ró˝nice w st´˝eniu arsenu 
w stosunku do pozosta∏ych próbek mo˝na wyt∏umaczyç zarówno innà
datà pobrania tych w∏osów, jak i faktem ich obci´cia, a nie zgolenia;

 z kolei ró˝nice w st´˝eniu arszeniku, w przypadku czterech próbek w∏osów,
zgolonych po Êmierci cesarzowi tego samego dnia, mo˝na wyt∏umaczyç
faktem, ˝e nie wszystkie z owych w∏osów by∏y tej samej d∏ugoÊci, 
a ponadto nie wszystkie z nich by∏y w fazie wzrostu, tymczasem arszenik
mo˝e wniknàç do wn´trza w∏osa tylko w tej fazie. Ponadto w zale˝noÊci
od miejsca czaszki, wzrost w∏osa prezentuje si´ inaczej, tym samym wi´c
zale˝y od miejsca czaszki i nie jest taki sam w odniesieniu do wszystkich
w∏osów. W przypadku zaÊ badanych w∏osów cesarza nie jest wiadome, 
z której cz´Êci czaszki one pochodzi∏y. Stàd nie mo˝na wykluczyç, 
i˝ ros∏y one w innych miejscach czaszki i dlatego te˝ wystàpi∏y w ich
przypadku ró˝nice w st´˝eniu arsenu. 

Ska˝enie zewn´trzne arszenikiem badanych w∏osów nale˝y wykluczyç ze
wzgl´du na zastosowanie metody dekontaminacji, która poprzedzi∏a analiz´
aktywacyjnà. Stàd wysokie st´˝enia arszeniku we w∏osach cesarza nie mog∏y
byç wynikiem stosowania p∏ynów i past do piel´gnacji w∏osów produkowanych
na bazie arszeniku.  

Nie ulega wi´c wàtpliwoÊci, ˝e êród∏em ska˝enia badanych w∏osów by∏a 
trucizna, która dosta∏a si´ do wn´trza organizmu, co mog∏o byç skutkiem: 

 przenikni´cia jej w drodze wziewnej, czyli wdychania trójtlenku arsenu
pochodzàcego na przyk∏ad z tapety czy tez firanek16, lub:
 aplikacji trucizny drogà doustnà. 
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16 NiegdyÊ arszenik wykorzystywano mi´dzy innymi przy produkcji tapet i firanek. 



Zdaniem dra Pascala Kintza, druga hipoteza wydaje si´ bardziej prawdopo-
dobna, jako ˝e  czàsteczki arsenu pochodzàce z tapety, z firanki, bàdê te˝ ze 
spalania w´gla nie sà lotne i tym samym trudno jest je wdychaç. 

7. Nowotwór ̋ o∏àdka i inne dolegliwoÊci cesarza w Êwietle protokó∏ów z sekcji
jego zw∏ok 

Szóstego maja 1821 roku, o godzinie 18.00 przystàpiono do sekcji zw∏ok
Napoleona Bonaparte. Autopsj´ wykona∏ w∏oski patolog, dr Francesco
Antommarchi, ostatni nadworny lekarz Napoleona.17 Przy sekcji obecni byli
równie˝ angielscy lekarze, a tak˝e sir Thomas Reade, przedstawiciel gubernatora
Wyspy Âwi´tej Heleny. Ponadto przy stole sekcyjnym obecni byli niektórzy
mieszkaƒcy Longwood.   

Z ogl´dzin zewn´trznych i wewn´trznych zw∏ok Napoleona Bonaparte 
przygotowano cztery raporty: 

1. Oficjalny raport, który zosta∏ sporzàdzony 6 maja 1821 roku przez obec-
nych przy sekcji angielskich lekarzy. Doktor Francesco Antommarchi
odmówi∏ z∏o˝enia swojego podpisu na tym raporcie, albowiem nie znalaz∏a
si´ w nim ˝adna wzmianka o powi´kszeniu wàtroby i Êledziony, co doktor
Antommarchi wyraênie zaobserwowa∏. 

2. Dwa raporty napisane przez doktora Antommarchiego. W pierwszym 
z nich Antommarchi wyszczególni∏, w szesnastu punktach, list´ operacji,
które wykonano w trakcie sekcji18, drugi protokó∏ by∏ szczegó∏owy 
i zawiera∏ dok∏adne spostrze˝enia uczynione w czasie ogl´dzin przez
Antommarchiego.19

3. Relacja z ogl´dzin zw∏ok Napoleona sporzàdzona 12 wrzeÊnia 1823 roku,
a wi´c dwa lata po Êmierci Napoleona. Raport ów zosta∏ przygotowany
przez doktora Waltera Henry’ego na proÊb´ sir Hudsona Lowe, guberna-
tora Wyspy Âwi´tej Heleny.20 Raport Waltera Henry’ego, znajduje si´
obecnie w British Museum.21
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17 ˚yczeniem Napoleona by∏o, aby po jego Êmierci przeprowadzono autopsj´ jego zw∏ok, ze
szczególnym uwzgl´dnieniem odêwiernika ˝o∏àdka. Od kiedy zacz´∏y dr´czyç go dolegliwoÊci
˝o∏àdkowe, panicznie obawia∏ si´, ˝e przyczynà tego mo˝e byç rak odêwiernika ˝o∏àdka, na 
t´ bowiem chorob´ zmar∏ ojciec cesarza – Carlo Buonaparte, który w chwili Êmierci mia∏ 38 lat.
Cesarz ˝yczy∏ sobie tak˝e, aby sekcj´ jego zw∏ok przeprowadzi∏ ostatni jego nadworny lekarz,
dr Francesco Antommarchi. 

18 Tekst tego raportu mo˝na znaleêç w pami´tnikach Marchanda. Zob. L. Marchand, 
Les Memoires des Marchand, Pary˝ 1955, t. II, s. 338 i nast.

19 Tekst tego raportu znajduje si´ we wspomnieniach dra Antommarchiego. Zob. F. Antommarchi,
Les Derniers moments de Napoleon, Pary˝ 1825, t. II, s. 134 i nast.

20 J. Kemble, Immortal Napoleon, Londyn 1959, s. 273–286.
21 Dzia∏: Additional Manuscripts, vol. Nr 20214, folio 200–201.
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Wymienione protoko∏y ró˝ni∏y si´ nieco od siebie. Doktor Antommarchi 
– w przeciwieƒstwie do innych lekarzy – by∏ zdania, ˝e objawy zaobserwowane
w czasie autopsji zw∏ok wskazujà na ostre zapalenie wàtroby.22

Trudno jest obecnie ustaliç, które z protoko∏ów z sekcji zw∏ok Napoleona
mo˝na uznaç za bardziej wiarygodne. Jednak w ramach historycznego Êledztwa,
oceniajàc poszczególne protoko∏y, nale˝y wziàç pod uwag´ wiedz´ i kompetencje
lekarzy, którzy przeprowadzali sekcj´ lub te˝ byli przy niej obecni. SpoÊród
wszystkich lekarzy, obecnych przy stole sekcyjnym, jedynie doktor Francesco
Antommarchi by∏ anatomem i patologiem o dziesi´cioletnim doÊwiadczeniu 
w tej materii. On zresztà wykonywa∏ owà sekcj´. Stàd te˝, nie ujmujàc niczego
pozosta∏ym lekarzom, przyznaç nale˝y, ˝e jedynie dr Antommarchi mia∏ 
niezb´dne kwalifikacje oraz doÊwiadczenie z zakresu medycyny sàdowej. 

Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e doktor Antommarchi by∏ cenionym patologiem 
i ˝e to on przeprowadzi∏ sekcj´ zw∏ok Napoleona, zespó∏ naukowy dra Paula
Fornesa opar∏ si´ – przy badaniu przyczyny zgonu cesarza – na protokole spo-
rzàdzonym przez w∏oskiego patologa. Tak˝e i dr Sten Forshufvud oraz dr Ben
Weider przed∏o˝yli, w swoich badaniach, ów protokó∏ ponad inne protoko∏y. 

Pierwszy raport z sekcji zw∏ok dr Antommarchi sporzàdzi∏ bezpoÊrednio 
po sekcji zw∏ok cesarza, po czym przekaza∏ ów raport Charlesowi Tristanowi 
de Montholon, Henriemu Bertrandowi oraz Louisowi Marchandowi, którzy – na
jego podstawie – sporzàdzili protokó∏ stwierdzajàcy otwarcie cia∏a Napoleona.23

W pewien czas potem dr Antommarchi sporzàdzi∏ szczegó∏owy protokó∏ 
z ogl´dzin zw∏ok Napoleona Bonaparte, w którym zawar∏ swoje spostrze˝enia
poczynione zarówno w trakcie zewn´trznych, jak i wewn´trznych ogl´dzin
zw∏ok cesarza. 

7.1. Spostrze˝enia poczynione w czasie sekcji klatki piersiowej i ich wspó∏-
czesna interpretacja 

W cz´Êci protoko∏u, gdzie zosta∏y zawarte ustalenia z sekcji klatki piersio-
wej, dr Francesco Antommarchi pisa∏ mi´dzy innymi: 

(…) Cia∏o le˝a∏o od dwudziestu i pó∏ godziny. Dokona∏em sekcji. Najpierw
otworzy∏em klatk´ piersiowà. Najbardziej rzuca∏y si´ w oczy nast´pujàce rzeczy: 

Niemal wszystkie chrzàstki ˝eber by∏y skostnia∏e. Zachy∏ek utworzony 
przez op∏ucnà ˝ebrowà po lewej stronie zawiera∏ oko∏o kieliszka p∏ynu koloru

22 Poczàtkowo z tà diagnozà zgodzi∏ si´ Thomas Shortt, jeden z angielskich lekarzy obecnych
przy stole sekcyjnym, jednak wkrótce zmieni∏ on swoje zdanie, stwierdzajàc, ˝e wàtroba nie
jest powi´kszona i ma raczej normalne rozmiary.  

23 Tekst owego raportu, w j´zyku francuskim, mo˝na znaleêç w: L. Marchand, Memoires de
Marchand. II sainte Helene’, Paris 1985, s. 343, a tak˝e w: T. de Montholon, Recit de la capti-
vite de l’Empereur Napoleon a sainte Helene, Paris 1847, t. Ii, s. 557.
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cytrynowego. Po tej samej stronie w op∏ucnej znajdowa∏a si´ pewna iloÊç
zakrzep∏ej limfy.

Lewe p∏uco by∏o nieco ÊciÊni´te z powodu wysi´ku wzmiankowanego p∏ynu 
i w wielu miejscach przylega∏o do tylnej i bocznej cz´Êci klatki piersiowej oraz
do osierdzia. Po ostro˝nym rozci´ciu tego p∏uca mog∏em stwierdziç, ˝e w jego
górnym p∏acie znajdujà si´ guzki i jamy gruêlicze;

Niewielka warstwa zakrzep∏ej, kleistej limfy pokrywa∏a powierzchni´ op∏ucnej
˝ebrowej i op∏ucnej p∏ucnej po tej samej stronie.

Zachy∏ek po prawej stronie zawiera∏ oko∏o dwóch kieliszków p∏ynu koloru
cytrynowego.

Prawe p∏uco by∏o nieco ÊciÊni´te z powodu wysi´ku, jednak mià˝sz by∏ 
w dobrym stanie. Oba p∏uca by∏y, ogólnie rzecz ujmujàc, twarde i mia∏y naturalny
kolor. B∏ona bardziej z∏o˝ona, czyli Êluzówka tchawicy i oskrzeli, by∏a doÊç 
czerwona i pokryta sporà iloÊcià g´stej i lepkiej flegmy.

Wiele gruczo∏ów oskrzeli i Êródpiersia by∏o nieco powi´kszonych, prawie
zdegenerowanych i ropiejàcych.

Osierdzie by∏o w normalnym stanie i zawiera∏o oko∏o jednej uncji p∏ynu koloru
cytrynowego. Chocia˝ serce by∏o ma∏e – niewiele wi´ksze ni˝ pi´Êç zmar∏ego 
– by∏o zdrowe. Jednak posiada∏o doÊç du˝à warstw´ t∏uszczu w cz´Êci dolnej 
i wzd∏u˝ bruzd. Komory i przedsionki by∏y normalnego kszta∏tu, ale blade i nie
zawiera∏y krwi. Nie by∏o Êladów jakichkolwiek mechanicznych uszkodzeƒ.
T´tnice wokó∏ serca nie zawiera∏y krwi, chocia˝ by∏y w dobrym stanie (…).24

7.1.1. Stan p∏uc cesarza – wspó∏czesne ustalenia 

Opisujàc stan p∏uc cesarza, dr Antommarchi stwierdzi∏ mi´dzy innymi: (…)
Zachy∏ek utworzony przez op∏ucnà ˝ebrowà po lewej stronie zawiera∏ oko∏o 
kieliszka p∏ynu koloru cytrynowego. Po tej samej stronie w op∏ucnej znajdowa∏a
si´ pewna iloÊç zakrzep∏ej limfy. (…) Zachy∏ek po prawej stronie zawiera∏ oko∏o
dwóch kieliszków p∏ynu koloru cytrynowego. Obydwa p∏uca, ogólnie rzecz 
bioràc, by∏y twarde i posiada∏y naturalny kolor. B∏ona Êluzowa w oskrzelach
mia∏a czerwonawy kolor, znajdowa∏a si´ tam te˝ pewna iloÊç flegmistej substancji,
g´stej i lepkiej. Zwoje nerwowe w oskrzelach i w Êródpiersiu by∏y nieco powi´k-
szone, niemal zdegenerowane, w stanie ropnym (…).25

Naukowcy z zespo∏u dra Paula Fornesa, analizujàc objawy opisane w tej cz´Êci
protoko∏u, zauwa˝yli, ˝e Êwiadczy∏y one o zmianach gruêliczych. Na obecnoÊç
tego typu zmian wskazywaç mia∏y guzki i kilka ma∏ych jam gruêliczych, które

24 Zob. F. Antommarchi, Memoires de docteur F. Antommarchi, ou les derniers moments de
Napoleon, Paris 1825, t. II, s. 160–167. Ca∏oÊç protoko∏u dra Antommarchiego znajduje si´ na
stronach 157–167. 

25 F. Antommarchi, Les Derniers Moments…, t. II, op. cit., s. 165–174.
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dr Antommarchi zaobserwowa∏ w górnym lewym p∏acie p∏uc. Ponadto charakte-
rystyczne dla zmian gruêliczych by∏o tak˝e obustronne rozlanie si´ p∏ynu 
w kolorze cytrynowym, do czego dosz∏o w op∏ucnej. Natomiast zwoje nerwowe
w oskrzelach oraz w Êródpiersiu by∏y zdegenerowane i znajdowa∏y si´ w stanie
ropnym, co Êwiadczy∏o o schorzeniu gruczo∏ów limfatycznych oskrzeli i Êród-
piersia. Wszystkie te zaobserwowane i opisane przez dra Antommarchiego 
objawy Êwiadczy∏y o zmianach gruêliczych. Jednak na podstawie samych 
wyników sekcji – bez przeprowadzenia analizy bakteriologicznej – nie mo˝na
by∏o okreÊliç, czy gruêlica by∏a aktywna, czy te˝ nie.26 W tamtych czasach nie
by∏o mo˝liwoÊci przeprowadzenia tego typu analizy.27 W ka˝dym razie naukowcy 
z zespo∏u dra Fornesa stwierdzili, ˝e gruêlica nie by∏a bezpoÊrednià przyczynà
Êmierci Napoleona.28

7.1.2. Stan serca cesarza 

Nast´pnie, w trakcie sekcji zw∏ok, dr Antommarchi bada∏ osierdzie oraz 
serce zmar∏ego. Ich stan opisa∏ w nast´pujàcy sposób: (…)Osierdzie by∏o zdrowe
i zawiera∏o oko∏o jednej uncji p∏ynu koloru cytrynowego. Serce, które by∏o 
niewiele wi´ksze ni˝ pi´Êç zmar∏ego, choç zdrowe, obroÊni´te zosta∏o znacznà
iloÊcià tkanki t∏uszczowej. Aorta oraz komory i przedsionki by∏y w∏aÊciwego
kszta∏tu, lecz blade i nie zawiera∏y krwi. T´tnice wokó∏ serca równie˝ nie zawie-
ra∏y krwi, chocia˝ by∏y w dobrym stanie (…).29

7.2. Ustalenia poczynione w czasie autopsji jamy brzusznej
7.2.1. Stan wàtroby, Êledziony i ˝o∏àdka – wspó∏czesne komentarze 

Doktor Antommarchi zauwa˝y∏, ˝e: (…) Wn´trze brzucha wykazywa∏o nast´-
pujàce cechy: wzd´cie otrzewnej na skutek du˝ej iloÊci gazów. Wysi´k swoim
zasi´giem ogarnia∏ niemal ca∏à otrzewnà. Chodzi tu o sàczenie si´ mi´kkiej,
przezroczystej i rozlewajàcej si´ cieczy, która pokrywa∏a ca∏oÊç obu cz´Êci
wewn´trznej strony otrzewnej, które normalnie przylegajà do siebie. Wiàzad∏o
okr´˝nicowo-˝o∏àdkowe by∏o w normalnym stanie (…).30

Naukowcy z zespo∏u dra Fornesa, analizujàc owe stwierdzenie zauwa˝yli, 
˝e z zapisu, i˝ wiàzad∏o okr´˝nicowo-˝o∏àdkowe by∏o w normalnym stanie,

26 Zob. P. Fornes, Poszukiwanie powodów Êmierci Napoleona I, w: J.F. Lemaire, P. Fornes, P.
Kintz, T. Lentz, Tajemnica „otrucia” Napoleona, Warszawa 2003, s. 53–64. 

27 Koch opisa∏ pràtki gruêlicy dopiero w 1881 roku. Zob. P. Fornes, Poszukiwanie powodów…,
op. cit., s. 57. 

28 P. Fornes, Poszukiwanie powodów…, op. cit., s. 57.
29 F. Antommarchi, Les Derniers…, op. cit. 
30 Tam˝e. 
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wynika, i˝ u cesarza nie dosz∏o do zapalenia otrzewnej, nie by∏o krwawienia
otrzewnej, nie by∏o te˝ ani wodobrzusza, ani zrakowaceƒ (przerzutów) 
w otrzewnej. 

W dalszej cz´Êci protoko∏u dr Antommarchi poda∏, ˝e (…) Âledziona oraz
wàtroba, niezwykle stwardnia∏a, by∏y du˝e i nabrzmia∏e krwià. Jednak wn´trze
wàtroby, które mia∏o kolor czerwony z odcieniem bràzu, nie wykazywa∏o 
˝adnych widocznych zmian struktury. P´cherzyk ˝ó∏ciowy by∏ pe∏en i rozciàgni´ty,
zawiera∏ znacznà iloÊç grudkowatej ˝ó∏ci. Wàtroba, której stan wskazywa∏ 
na chroniczne zapalenie, przylega∏a mocno swojà wypuk∏à powierzchnià do
przepony. Wynikajàcy z tego zrost by∏ silny, ciàgnà∏ si´ na ca∏ej d∏ugoÊci, istnia∏
ju˝ d∏ugo, stàd te˝ by∏ zestarza∏y. Powierzchnia wkl´s∏a lewego p∏ata wàtroby
przylega∏a silnie i bezpoÊrednio do sàsiadujàcej cz´Êci ˝o∏àdka, zw∏aszcza
wzd∏u˝ krzywizny ˝o∏àdka, a˝ do sieci mniejszej. We wszystkich tych punktach
stycznych, czyli w miejscach, gdzie do dosz∏o do zrostu wàtroby z ˝o∏àdkiem, p∏at
wàtroby by∏ wyraênie grubszy, spuchni´ty i stwardnia∏y (…).31

Z zaprezentowanego zapisu wynika, ˝e dr Antommarchi zauwa˝y∏, i˝ wàtroba 
i Êledziona cesarza by∏y powi´kszone oraz mocno przekrwione. Patolog wzià∏ 
to za objaw chronicznego zapalenia wàtroby. Doktor Thomas Shortt, jeden 
z angielskich lekarzy, podzieli∏ zdanie dra Antommarchiego. Natomiast pozostali
jego koledzy byli przeciwnego zdania, przy czym ich stanowisko popar∏ sir
Thomas Reade, który reprezentowa∏ gubernatora Wyspy Âwi´tej Heleny przy
stole sekcyjnym. W koƒcu dr Thomas Shortt zmieni∏ zdanie, przyznajàc, ˝e cho-
cia˝ wàtroba jest du˝a, nie znaczy wcale, i˝ musi byç powi´kszona z przyczyn
chorobowych. Mo˝e to byç bowiem naturalna wielkoÊç wàtroby, charaktery-
styczna dla wielu m´˝czyzn w wieku Napoleona. Jednak doktor Antommarchi
przez ca∏y czas obstawa∏ przy swoim stanowisku, a kiedy w oficjalnym protokole
z autopsji zw∏ok nie znalaz∏a si´ wzmianka o powi´kszeniu wàtroby i Êledziony,
patolog odmówi∏ z∏o˝enia swojego podpisu na tym dokumencie. 

Jednak bez wzgl´du na powi´kszenie i twardoÊç wàtroby, nie mo˝na by∏o
orzec – na podstawie tych objawów – czy Napoleon cierpia∏ na ostre czy te˝
chroniczne zapalenie wàtroby. Takà diagnoz´ mo˝na postawiç wy∏àcznie na
podstawie kryteriów biologicznych i histologicznych. Z tego wzgl´du, chcàc
zdiagnozowaç zapalenie wàtroby, nale˝y przeprowadziç analiz´ histologicznà,
której w tamtych czasach doktor Antommarchi nie móg∏ wykonaç. Warto nad-
mieniç, ˝e na podstawie samego wyglàdu wàtroby nie mo˝na nawet stwierdziç
jej stanu zapalnego, poza szczególnie ostrym przypadkiem zapalenia, którego
u Napoleona nie zaobserwowano. 

Doktor Antommarchi napisa∏ w sporzàdzonym przez siebie protokole, 
˝e wàtroba i Êledziona cesarza by∏y silnie przekrwione. Naukowcy z zespo∏u 
dra Fornesa stwierdzili, i˝ silne przekrwienie owych organów nie zawsze stanowi

31 Tam˝e. 
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symptom patologicznych zmian, które w nim zasz∏y. Zdarza si´ bowiem, ˝e
przekrwienie tych organów, zw∏aszcza wàtroby, jest normalnym objawem
wyst´pujàcym w czasie agonii, kiedy krew zatrzymuje si´ poni˝ej serca.32

Natomiast przyleganie wàtroby do ˝o∏àdka, o czym napisa∏ Antommarchi 
w protokole z sekcji zw∏ok, oznacza p´kni´ty wrzód ˝o∏àdka, który zosta∏ zatkany
przez zrost z wàtrobà. 

Doktor Antommarchi opisujàc ˝o∏àdek cesarza, nadmieni∏, ˝e: 
Na pierwszy rzut oka ˝o∏àdek wyglàda∏ na zdrowy; nie by∏o Êladu zapalenia,

a z zewnàtrz wszystko wyglàda∏o normalnie. Jednak badajàc ów organ bardzo
dok∏adnie, odkry∏em – na przedniej powierzchni, w okolicy mniejszej krzywizny 
i w odleg∏oÊci trzech palców od odêwiernika –un leger engorrgement comme
scirreux, tres peu etendu et exactement circonscrit (co w dos∏ownym t∏umaczeniu
oznacza: niewielkie obrzmienie przypominajàce rak w∏óknisty, nieco wycià-
gni´te, okalajàce odêwiernik).33 Âciany ˝o∏àdka zosta∏y uszkodzone, przedziura-
wione na wylot w centralnym punkcie tego zgrubienia. Jednak ów otwór zasklepi∏
si´ samoistnie dzi´ki zrostowi z lewym p∏atem wàtroby. Obj´toÊç ˝o∏àdka by∏a
nieco mniejsza ni˝ zazwyczaj. Po otwarciu ˝o∏àdk, przekona∏em si´, ze wype∏nia
go znaczna iloÊç kleistej, g´stej substancji, która przypomina ziarna kawy 
o niezwykle cierpkim zapachu. Po usuni´ciu tej substancj, zobaczy∏em b∏on´ 
Êluzowà ˝o∏àdka, która by∏a w normalnym stanie w górnej swojej cz´Êci, 
wzd∏u˝ du˝ej krzywizny, od ma∏ego do du˝ego kraƒca tego organu. Natomiast
prawie ca∏a reszta ˝o∏àdka by∏a zaj´ta przez owrzodzenie, które rozprzestrzenia
si´ jak rak (w j´zyku francuskim: un ulcere cancereux). Punkt centralny owego
owrzodzenia znajdowa∏ si´ w górnej cz´Êci ma∏ej krzywizny ˝o∏àdka, podczas gdy
nieregularne, wyd∏u˝one jego brzegi rozpoÊciera∏y si´ w gór´ i w dó∏ tej
wewn´trznej powierzchni, od otworu wpustu a˝ do miejsca oddalonego o cal od
odêwiernika. 

Zaokràglony otwór, wyci´ty w poprzek w wewn´trznej cz´Êci tego organu,
mia∏ zaledwie cztery do pi´ciu linii Êrednicy wewnàtrz i najwy˝ej dwie linie 
na zewnàtrz. Jego okràg∏e brzegi by∏y wàskie, lekko poszarpane, czarniawe 
i ukszta∏towane przez b∏on´ otrzewnowà ˝o∏àdka. Otwór w Êcianie ˝o∏àdka 
i owrzodzenie z pewnoÊcià umo˝liwi∏oby wyp∏yni´cie treÊci do otrzewnej, gdyby
nie zrost z wàtrobà. Prawy kraniec ˝o∏àdka, oddalony o cal od odêwiernika, 
otoczony by∏ opuchni´ciem, przypominajàcym raka w∏óknistego (w j´zyku fran-
cuskim: un engorrgement comme scirreux), które mia∏o gruboÊç kilku fa∏dów.
Otwór odêwiernika by∏ w bardzo dobrym stanie. Owrzodzenie w niektórych
miejscach by∏o silniejsze, w dolnej cz´Êci twarde  i zgrubia∏e, grzybicowe, 
zajmowa∏o niemal ca∏à przestrzeƒ. Sieç mniejsza by∏a skurczona, napuchni´ta,
stwardnia∏a i zdegenerowana. Gruczo∏y limfatyczne znajdujàce si´ w Êciankach

32 P. Fornes, Poszukiwanie powodów…, op. cit., s. 58. 
33 Zaznaczenie tekstu t∏ustym drukiem pochodzi od autorki artyku∏u. 
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˝o∏àdka oraz umiejscowione bli˝ej przepony by∏y cz´Êciowo obrzmia∏e, w∏ókniste,
niektóre znajdowa∏y si´ nawet w stanie ropnym. 

Z zaprezentowanego opisu wynika, ˝e niewielkie obrzmienie, które przypo-
mina∏o raka w∏óknistego, okala∏o odêwiernik. W centralnym punkcie tego
obrzmienia dosz∏o do p´kni´cia. Opis doktora Antommarchiego odpowiada 
– zdaniem naukowców z zespo∏u dra Fornesa – chronicznemu wrzodowi ˝o∏àdka,
tzw. w∏óknistemu wrzodowi Cruveilhera, p´kni´temu i zatkanemu przez wàtrob´.34

Jelita by∏y mocno rozd´te na skutek znacznej iloÊci gazu. Na powierzchni
jelita znajdowa∏y si´ plamki koloru bladoczerwonego, które mia∏y ró˝nà 
wielkoÊç. Plamki te znajdowa∏y si´ od siebie w pewnej odleg∏oÊci. 

B∏ona Êluzowa tego przewodu nie wykazywa∏a ˝adnych chorobowych zmian.
Natomiast w jelicie grubym znajdowa∏a si´ znaczna iloÊç kleistej substancji
koloru ciemnego. 

Prawa nerka wyglàda∏a na zupe∏nie zdrowà. Natomiast lewa nerka by∏a
przemieszczona i przewrócona na cz´Êç l´dêwiowà kr´gos∏upa, by∏a tak˝e w´˝sza
i d∏u˝sza ni˝ prawa nerka. Jednak poza tym wyglàda∏a na zdrowà nerk´. P´cherz
moczowy by∏ pusty i obkurczony, zawiera∏ niewielkà iloÊç piasku zmieszanego 
z niewielkà iloÊcià kamieni. Na b∏onie Êluzowej p´cherza znajdowa∏y si´ liczne
plamy (…).35

Wnioski – fakty, hipotezy, mity

Czy Napoleon zosta∏ otruty arszenikiem, czy umar∏ w wyniku choroby
nowotworowej ˝o∏àdka? Czy trucicielem z Longwood by∏ sir Hudson Lowe czy
hrabia Charles Tristan de Montholon? Co jest faktem, a co mitem? Na które 
z owych pytaƒ kryminalistyka, pozostajàca w zwiàzkach z medycynà sàdowà 
i toksykologià, jest w stanie udzieliç konkretnej odpowiedzi? 

Zarówno badania, przeprowadzone przez dra Hamiltona Smitha w latach 60.
XX wieku, jak i póêniejsze badania, wykonane przez doktora Pascala Kintza 
w 2001 roku, wykaza∏y, ˝e ska˝enie w∏osów cesarza Napoleona I arszenikiem
mia∏o charakter wewn´trzny, przy czym najprawdopodobniej trucizna dosta∏a
si´ do uk∏adu krwionoÊnego i wraz z krwià przedosta∏a si´ do w∏osa. Tak wi´c
mog∏a wniknàç do organizmu tylko w sposób wewn´trzny, czyli drogà wziewnà
lub doustnà. 

Jednak w Êwietle wyników owych badaƒ przedostanie si´ trucizny drogà
wziewnà by∏o bardzo ma∏o prawdopodobne. Obaj naukowcy sàdzili, i˝ arszenik
dosta∏ si´ do organizmu cesarza drogà doustnà. Zdaniem doktora Hamiltona

34 P. Fornes, Poszukiwanie powodów…, op. cit., s. 59. 
35 F. Antommarchi, Memoires de docteur F. Antommarchi, ou les derniers moments de

Napoleon’, Paris 1825, t. II, s. 160–167. Ca∏oÊç protoko∏u dra Antommarchiego znajduje si´ na
stronach 157–167. 
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Smitha na przedostanie si´ trucizny do organizmu drogà doustnà wskazywa∏
mi´dzy innymi bardzo nieregularny rozk∏ad arsenu w odcinkach w∏osów.
Znaczne ró˝nice w st´˝eniu arsenu dla badanych odcinków w∏osów wskazywa∏y,
˝e arszenik aplikowano w pewnych odst´pach czasowych, przy czym aplikowane
dawki by∏y ró˝ne, niekiedy bardzo wysokie, niekiedy mniejsze. Zdaniem 
dra Smitha wskazywa∏o to na doustnà drog´ aplikowania trójtlenku arsenu, 
albowiem w sytuacji kiedy arsen by∏by wdychany, ró˝nice w st´˝eniach arsenu
dla poszczególnych fragmentów w∏osa nie by∏yby a˝ tak znaczne. 

Tak wi´c, dzi´ki osiàgni´ciom wspó∏czesnej kryminalistyki, wyjaÊniono, 
˝e Napoleon na Wyspie Âwi´tej Heleny by∏ poddany d∏ugotrwa∏ej intoksykacji
arszenikowej. Czy by∏ jednak otruty? 

21 sierpnia 2001 roku zorganizowano robocze spotkanie, w którym udzia∏
wzi´li mi´dzy innymi dr Jean-Francois Lemaire, Thierry Lentz oraz dr Pascal
Kintz. W czasie owego spotkania zadano doktorowi Kintzowi kilka pytaƒ, przy
czym jedno z nich brzmia∏o: Czy Napoleon zosta∏ otruty?

Doktor Kintz odpowiedzia∏: Sprecyzujmy najpierw jedno: otrucie to akt
podania jakiegoÊ produktu ofierze, która nie jest tego Êwiadoma; i to bez wzgl´du
na rezultat. Zidentyfikowany sprawca ma zamiar zaszkodziç – ten fakt jest 
podstawowym kryterium w objaÊnieniu poj´cia „otrucie”. Co do mnie, nie u˝y-
∏em tego terminu i nadal go nie u˝ywam w przypadku Napoleona. Mówi´ jedynie
o chronicznej i masywnej intoksykacji, a to nie to samo. Analiza w∏osów, które
mi powierzono, pozwoli∏a wysnuç ten wniosek. Do historyków nale˝y ustalenie,
kto by∏ sprawcà i jakie by∏y jego zamiary.36

Jednak, wbrew temu, co powiedzia∏ dr Pascal Kintz, ustalenie ewentualnego
sprawcy otrucia cesarza Napoleona I na Wyspie Âwi´tej Heleny b´dzie trudne 
i, niestety, oscylowaç b´dzie tylko w granicach mniej lub bardziej uzasadnionej
hipotezy. Zapewne hipoteza dra Stena Forshufvuda o otruciu cesarza przez 
hrabiego de Montholon ma swoje podstawy, albowiem znajduje uzasadnienie 
w materia∏ach historycznych. Jednak pomimo doÊç mocnych podstaw, na jakich
si´ opiera, na zawsze pozostanie ju˝ tylko hipotezà.

Hipotezà pozostanie tak˝e mo˝liwoÊç zaaplikowania cesarzowi, celem przy-
spieszenia jego zgonu, orszady i kalomelu. Choç hipotez´ takà za∏o˝y∏ dr Sten
Forshufvud, a nie wykluczy∏ jej zespól naukowców dra Fornesa, w tym dr Pascal
Kintz, to jednak tego typu sposób dzia∏ania sprawcy pozostanie tylko hipotezà. 

Natomiast mitem okaza∏a si´ wersja o Êmierci cesarza na skutek choroby
nowotworowej ˝o∏àdka. Analiza protoko∏ów sekcyjnych wykaza∏a bowiem, 
i˝ ˝adna z chorób, które stwierdzono u Napoleona w czasie autopsji jego zw∏ok,
nie mog∏a byç bezpoÊrednià przyczynà jego zgonu. Je˝eli zaÊ chodzi o chorob´
nowotworowà, to jej istnienia nie mo˝na by∏o nawet stwierdziç w czasie sekcji

36 Cyt. za: J.F. Lemaire, P. Fornés, P. Kintz, T. Lentz, Tajemnica „otrucia” Napoleona,
Warszawa 2003, s. 74. 
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zw∏ok. Postawienie diagnozy o nowotworze wymaga∏o bowiem specjalnej analizy
tkanek, czego na Wyspie Âwi´tej Heleny w tamtym czasie nie mo˝na by∏o 
przeprowadziç. 

Tak wi´c kryminalistyka, a zw∏aszcza historia kryminalistyki, posiada swoje
mity i swoje fakty, swojà rzeczywistoÊç… 
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Pawe∏ Zajàc 

WYBRANE ASPEKTY PRAWNE I KRYMINALISTYCZNE 
EKSHUMACJI ZW¸OK W MIEDNOJE W 1995 ROKU

Przygotowania do prac ekshumacyjnych w Miednoje w 1995 roku rozpocz´∏y
si´ po zakoƒczeniu prac sonda˝owych w 1994 roku. 25 maja 1995 roku prze-
wodniczàcy Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa Stanis∏aw Broniewski
„Orsza” powo∏a∏ prof. dr. hab. Bronis∏awa M∏odziejowskiego na kierownika 
ekipy sonda˝owo-ekshumacyjnej w Miednoje. Ostatecznie, po dokonaniu szeregu
konsultacji, ustalono sk∏ad grupy prowadzàcej prace ekshumacyjne na terenie
Miednoje. W sk∏ad ekipy weszli:

 prof. dr hab. Bronis∏aw M∏odziejowski - kierownik ekipy, antropolog,
 p∏k Alfred Wojciechowski - zast´pca kierownika, doradca w Ministerstwie

Spraw Wewn´trznych,
 Justyn Skowron - archeolog,
 Ryszard Stasiak – reprezentujàcy archiwum paƒstwowe miasta ¸odzi,
 dr Ma∏gorzata Brzozowska - medyk sàdowy, Warszawa,
 Robert Gwiazdecki - medyk sàdowy, Warszawa,
 El˝bieta Rejf – przedstawiciel Polskiego Czerwonego Krzy˝a,
 mjr Henryk ¸agód – reprezentujàcy Stra˝ Granicznà,
 Aleksander Za∏´ski – fotograf, reprezentujàcy Centralne Laboratorium

Kryminalistyczne KGP,
 podkom. Urszula Frankiewicz – reprezentujàca Wy˝szà Szko∏´ Policji 

w Szczytnie,
 nadkom. S∏awomir Stochmal – reprezentujàcy Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie,
 kom. Arkadiusz Skrzypczak – reprezentujàcy Centrum Szkolenia Policji

w Legionowie,
 sier˝. Eugeniusz Niczyporuk, kpr. Dariusz Szelwicki, szer. Rafa∏ Dzieliƒski,

szer. Pawe∏ Zajàc – reprezentujàcy Wy˝szà Szko∏´ Policji w Szczytnie.
Zgodnie z pismem Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa, rejonem prac

obj´to Jamok – Miednoje oraz miejscowoÊç Zawo∏˝skij w obwodzie twerskim,
na terytorium Federacji Rosyjskiej. Terenem ekshumacji by∏, ogrodzony metalowà



1 Pismo Rady Ochrony Pami´ci Walk i M´czeƒstwa z dnia 29.05.1995 roku, Organizacja prac
sonda˝owo-ekshumacyjnych Miednoje 1995 r., Warszawa 1995.

siatkà, fragment lasu sosnowego z domieszkà drzew liÊciastych, w postaci 
pi´ciokàta o wymiarach 57 x 108 x 36 x 120 x 120 metrów. Teren ten by∏ usytu-
owany w pó∏nocno-wschodnim, niezabudowanym naro˝u terenu rekreacyjnego
by∏ego Zarzàdu KGB i Zarzàdu Spraw Wewn´trznych Obwodu Twerskiego,
odleg∏ego o 200 metrów od rzeki Twiercy oraz o dwa kilometry od miejscowoÊci
Miednoje. 

G∏ównym celem prowadzonych prac sonda˝owo-ekshumacyjnych by∏o uzy-
skanie mo˝liwie najszerszych danych niezb´dnych do godnego upami´tnienia
pomordowanych 6311 policjantów Policji Paƒstwowej oraz Policji Województwa
Âlàskiego, funkcjonariuszy Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej, ˝o∏nierzy
Korpusu Ochrony Pogranicza, ̊ andarmerii Wojskowej oraz szeregowych, podofi-
cerów i oficerów wywiadu. Zasadniczym za∏o˝eniem prac sonda˝owo-ekshuma-
cyjnych by∏o doprowadzenie do budowy polskich cmentarzy wojennych, zgod-
nie z wymogami konwencji mi´dzynarodowych, tradycjami polskimi, a tak˝e
religijnymi, wojskowymi, narodowymi oraz policyjnymi. Zakresem prac sonda-
˝owo-ekshumacyjnych prowadzonych na terenie lasku w Miednoje obj´to:

a) dokoƒczenie prac badawczych, pomiarowo-sonda˝owych na terenie
wydzielonym, w celu doprecyzowania lokalizacji masowych grobów 
polskich policjantów,

b) wyekshumowanie szczàtków ludzkich z podwójnego grobu masowego 
w rejonie, w którym w latach 60. zlokalizowano szambo, jak równie˝
przeniesienie szczàtków ludzkich w inne miejsce,

c) odkrycie wszystkich ju˝ zlokalizowanych masowych grobów, wykonanie
niezb´dnych czynnoÊci dokumentacyjnych, stwierdzenie przynale˝noÊci
narodowej szczàtków ludzkich oraz przygotowanie masowych mogi∏ do
uroczystego poÊwi´cenia,

d) odszukanie, udokumentowanie i zabezpieczenie przedmiotów osobistego
u˝ytku nale˝àcych do zamordowanych policjantów ukrytych na terenie
dawnego poligonu w miejscowoÊci Zawo∏˝skij1.

Realizacja w∏aÊciwych zadaƒ zwiàzanych z pracami sonda˝owo-ekshuma-
cyjnymi rozpocz´∏a si´ na terenie do∏ów Êmierci w Miednoje 14 czerwca 1995
roku. W dniu 9 czerwca 1995 roku, a wi´c przed g∏ównymi uroczystoÊciami
wmurowania kamienia w´gielnego pod przysz∏y cmentarz wojskowy, przystà-
piono do zainicjowania prac ekshumacyjnych. Teren masowych do∏ów Êmierci
podzielono na cztery sektory. Sektory wyznaczono wzd∏u˝ osi pó∏noc–po∏udnie
oraz wschód–zachód. Oznaczono je jako sektor A, B, C, D, a nast´pnie 
przystàpiono do rekonstrukcji do∏ów Êmierci wyznaczonych w 1994 roku.
Rozpocz´ciem prac by∏o wykonanie szeregu odwiertów sonda˝owych poza 
terenem wygrodzonym, w celu potwierdzenia bàdê wykluczenia, wyst´powania

P. Zajàc386



dalszych do∏ów Êmierci. Odwierty wykonywano r´cznymi Êwidrami geologicz-
nymi. Prace prowadzono w trzech kierunkach, tj. kierunku pó∏nocnym, 
po∏udniowym i zachodnim, a same odwierty wykonywane by∏y w ró˝nych 
odleg∏oÊciach od metalowych s∏upków ogrodzenia.

W kierunku pó∏nocnym wykonano ∏àcznie 27 odwiertów, które przebiega∏y
w trzech rz´dach:

a) w odleg∏oÊci oko∏o 1,5–3 metrów     -  ∏àcznie 17 odwiertów,
a) w odleg∏oÊci oko∏o 7 metra           -  ∏àcznie 8 odwiertów,
a) w odleg∏oÊci oko∏o 16 metrów         -  ∏àcznie 2 odwierty.
W kierunku zachodnim wykonano ∏àcznie 16 odwiertów w odleg∏oÊci 

10 metrów od metalowych s∏upków ogrodzenia, a w kierunku po∏udniowym 
- 12 odwiertów. Wszystkie wykonane odwierty sonda˝owe poza terenem 
ogrodzenia da∏y wynik negatywny, potwierdzi∏y tym samym nienaruszalny
uk∏ad warstw stratografii. Cechami charakterystycznymi odwiertów w sektorze
pó∏nocnym by∏o wyst´powanie cienkiej warstwy humusu (oko∏o 5 cm), nast´pnie
warstwy ˝ó∏tego, Êrednio ubitego piasku z zaciekami próchnicznymi (50–75 cm).
Na g∏´bokoÊci oko∏o 100–110 cm wyst´powa∏a warstwa gliny barwy rudobràzowej,
o konsystencji plastycznej i znacznie zawilgoconej. W obr´bie tej warstwy
wyst´powa∏y gniazda margla i Êrednioziarnistego ˝wiru granitowo-bazaltowego.
Wszystkie odwierty koƒczono na g∏´bokoÊci 170–200 cm w skale macierzystej 
i nie potwierdzono w nich Êladów pochówku czy warstw przemieszanych.

Cechà charakterystycznà odwiertów wykonanych w kierunku zachodnim
by∏a warstwa humusu na g∏´bokoÊci oko∏o 10 cm, warstwa próchnicy na g∏´bo-
koÊci oko∏o 25–35 cm, Êrednio ubity ˝ó∏ty piasek na g∏´bokoÊci 60–80 cm, 
warstwa ska∏y w postaci rudobràzowej, wilgotnej gliny na g∏´bokoÊci Êrednio
100–120 cm. W warstwie gliny znajdowa∏y si´ tak˝e gniazda margla i Êrednio-
ziarnistego ˝wiru granitowo-bazaltowego. Odwierty w tej strefie zakoƒczono 
w przewa˝ajàcej mierze na g∏´bokoÊci 180–250 cm, nie natrafiajàc na jakiekol-
wiek Êlady pochówku. 

W kolejnym dniu wykonano podobne odwierty sonda˝owe w strefie 
po∏udniowej. Podczas tych odwiertów natrafiono na podobny uk∏ad gleby, czyli
warstw´ humusu, próchnicy, piasku i gliny. 

Wykonane w dniach od 14 do 16 czerwca 1995 roku odwierty sonda˝owe
potwierdzi∏y przypuszczenie, ˝e w strefach bezpoÊrednio za ogrodzeniem 
– w obr´bie przysz∏ego cmentarza wojennego – nie ma ˝adnych Êladów pocho-
wania cia∏ ludzkich. 

Z dokonanych sonda˝y wynika∏o tak˝e, ˝e nikt wczeÊniej nie ingerowa∏ 
w uk∏ad gleby ani te˝ nie dokonywa∏ w przesz∏oÊci ˝adnych prac w tym rejonie. 

16 czerwca 1995 roku przystàpiono do wykonywania odwiertów w po∏u-
dniowej strefie ekshumacji z 1991 roku. Wykonano ∏àcznie 13 odwiertów, 
z których 12 by∏o pozytywnych, tzn. potwierdzi∏o, ˝e na g∏´bokoÊci od 200 
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2 Protokó∏ nr 5 z dnia 16 czerwca 1995 roku z czynnoÊci sonda˝owych na stanowisku pracy 
w Miednoje.

3 T. Hanausek, Kryminalistyka, Katowice 1993, s. 69.

do 320 cm znajduje si´ sinoszary piasek, ze szczàtkami organicznymi w postaci
masy t∏uszczowo-oskowej i zmacerowanymi koÊçmi2. Podczas wydobywania 
e Êwidra geologicznego gleby natrafiano na fragmenty granatowej tkaniny oraz
bezpostaciowej, wilgotnej masy barwy granatowej. 

W∏aÊciwe prace ekshumacyjne rozpocz´to 20 czerwca 1995 roku w obr´bie
wykonywanych odwiertów sonda˝owych na terenie ekshumowanym w 1991
roku, tj. w okolicach tzw. szamba. WczeÊniejsze, wykonane w tym miejscu
odwierty pozwoli∏y dok∏adnie zlokalizowaç do∏y Êmierci oznaczone numerami
1A i 1C.

Prace te w szczególnoÊci mia∏y udowodniç i udokumentowaç fakt dokonania
zbrodni na polskich jeƒcach wojennych. CzynnoÊci wykonywane na miejscu
zdarzenia, zgodnie z naukà kryminalistycznà, mia∏y pozwoliç na zebranie jak
najwi´kszej iloÊci dowodów niezb´dnych do potwierdzenia tezy, ˝e masowe
groby to groby polskich jeƒców z Ostaszkowa. Wobec powy˝szego, wszystkie
czynnoÊci musia∏y zostaç dokonane zgodnie z obowiàzujàcymi przepisami 
prawa, by mog∏y mieç wartoÊç dowodowà. CzynnoÊci dowodowe wykonywane
na miejscu zdarzenia mia∏y znaczenie rekonstrukcyjne, odtwarzajàce przebieg
zdarzeƒ, ponadto mia∏y aspekt weryfikacyjny, pozwala∏y na sprawdzenie posia-
danych ju˝ informacji o miejscu, jak równie˝ o zdarzeniu, które na nim nastàpi∏o3.
Wobec tak stawianych celów ekshumacji w Miednoje, wykonywane na miejscu
czynnoÊci musia∏y byç zgodne z doktrynà prawa karnego procesowego, a ponadto
powinny byç zgodne z naukà kryminalistyki.

Rozpocz´cie w∏aÊciwej ekshumacji wymaga∏o przygotowania grupy ogl´dzi-
nowej. Cz∏onkowie ekipy wykonujàcy czynnoÊci na miejscu zdarzenia zostali
podzieleni na poszczególne zespo∏y. Ka˝dy z zespo∏ów mia∏ odr´bne zadania,
przydzielone przez kierownika ekipy prof. dr. hab. Bronis∏awa M∏odziejowskiego.
Zespó∏ kryminalistyczny pracowa∏ pod bezpoÊrednim nadzorem kierownika
prac. G∏ównym zadaniem zespo∏u kryminalistycznego by∏o wst´pne mycie, 
rozpoznawanie i segregowanie wydobywanych przedmiotów, jak równie˝ doku-
mentowanie protokolarne i fotograficzne oraz suszenie i pakowanie wszystkich
wydobytych przedmiotów. 

Zespó∏ ten przez ca∏y okres ekshumacji realizowa∏ swoje zadania na utworzo-
nym prowizorycznie stole kryminalistycznym. Do zespo∏u kryminalistycznego
przydzielona zosta∏a osoba z delegacji Polskiego Czerwonego Krzy˝a do prowa-
dzenia depozytu wartoÊciowego i rejestru, a tak˝e osoba prowadzàca dokumen-
tacj´ fotograficznà. Kolejnym wydzielonym miejscem pracy by∏o stanowisko
sàdowo-lekarskie prowadzone przez medyka sàdowego, którego zadaniem 
by∏o dokumentowanie sposobu powstania ran postrza∏owych, opisywanie
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6 T. Hanausek, Kryminalistyka, Katowice 1993, s. 70.

poszczególnych wydobytych czaszek, a w szczególnoÊci dokumentowanie 
miejsca wlotu i wylotu pocisku. Biegli z zakresu medycyny sàdowej bardzo
dok∏adnie opisywali poszczególne rany postrza∏owe, wykorzystujàc do tego celu
specjalnie opracowanà ankiet´.

Pozosta∏a czeÊç ekipy wykonywa∏a prace rewidentów. Do obowiàzków 
rewidentów nale˝a∏o g∏ównie przeszukiwanie wydobywanych z do∏ów Êmierci
cia∏ oraz wydobywanej ziemi w celu ujawniania zarówno dokumentów, jak i ele-
mentów wyposa˝enia s∏u˝bowego i osobistego pomordowanych jeƒców. Prace
te by∏y bardzo wa˝ne, gdy˝ pozwala∏y na ujawnienie dowodów pope∏nienia
zbrodni na polskich obywatelach.

Przebieg ekshumacji na terenie Miednoje nale˝y traktowaç jako prowadzenie
ogl´dzin miejsca zdarzenia. Niewàtpliwie mieliÊmy do czynienia z miejscem
zdarzenia o charakterze przest´pczym. Zgodnie z obowiàzujàcymi  w polskim
procesie karnym zasadami, na miejscu przest´pczego zdarzenia dokonuje si´ 
w razie potrzeby ogl´dzin miejsca, osoby lub rzeczy zgodnie z art. 207 ustawy 
- kodeks post´powania karnego4. Ogl´dziny to zmys∏owe zapoznanie si´ przez
organ procesowy z miejscem, rzeczà lub cia∏em osoby w celu poznania ich cech
lub w∏aÊciwoÊci majàcych znaczenia dla rozstrzygni´cia albo dla ujawnienia
innego êród∏a bàdê Êrodka dowodowego5. Ogl´dziny mogà dotyczyç miejsca,
osoby lub rzeczy, a zebrane w ten sposób materia∏y majà znaczenie dowodowe
w prowadzonej sprawie.

Ogl´dziny miejsca obejmowaç mogà zarówno otwartà przestrzeƒ, jak 
i pomieszczenia zamkni´te. W przypadku rejonu do∏ów Êmierci mieliÊmy 
do czynienia z ogl´dzinami otwartej przestrzeni. Polega∏y one w szczególnoÊci
na udokumentowaniu, na podstawie mapek oraz szkiców terenu, prowadzonych
prac. Ogl´dziny miejsca to zarazem czynnoÊç procesowa okreÊlona w art. 207
kpk, jak te˝ kryminalistyczna, gdy˝ jej przeprowadzenie wymaga metodyki 
kryminalistycznej. Ogl´dziny miejsca polegajà na bezpoÊrednim poznaniu zmy-
s∏owym wycinka przestrzeni lub pomieszczenia. Poznanie zmys∏owe to przede
wszystkim w odniesieniu do ogl´dzin poznanie wzrokowe. G∏ównymi celami
tych ogl´dzin sà: wykrycie i wst´pne zbadanie oraz zabezpieczenie wszelkich
Êladów, a tak˝e informacji o miejscu zdarzenia, jego okolicznoÊciach, osobach 
i rolach, jakie w nim odegra∏y6.

Ogl´dziny rzeczy obejmujà zapoznanie si´ z dowodem b´dàcym przedmiotem,
a tak˝e z dokumentem, a g∏ównie z jego cechami fizycznymi, tj. autentyczno-
Êcià, autorstwem. Zgodnie z art. 207 § 2 kpk, je˝eli przedmiot mo˝e ulec przy
badaniu zniszczeniu lub zniekszta∏ceniu, cz´Êç tego przedmiotu nale˝y w miar´
mo˝liwoÊci zachowaç  w stanie niezmienionym, a gdy to nie jest mo˝liwe – stan
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ten utrwaliç w inny sposób. Wst´pne ogl´dziny dokonywane by∏y na miejscu
zbrodni przez zespó∏ kryminalistyczny, jednak˝e wi´kszoÊç odnalezionych
przedmiotów zosta∏a zabezpieczona w celu poddania ich dalszym badaniom
przez w∏aÊciwych specjalistów i bieg∏ych w Polsce jak i zagranicà.

Ogl´dzin osób dokonuje si´ zaÊ w celu znalezienia Êladów przest´pstwa, 
a wi´c przede wszystkim poszukuje si´ uszkodzeƒ cia∏a spowodowanych przez
sprawc´ przest´pstwa. Dowodem natomiast jest w obowiàzujàcym kodeksie
post´powania karnego wyjaÊnienie oskar˝onego, zeznanie Êwiadka, opinia bieg∏ego,
dokument, ogl´dziny, wywiad Êrodowiskowy oraz eksperyment procesowy. 

WÊród ca∏ej gamy êróde∏ dowodowych, podlegajàcych analizie we wnikliwym
procesie badawczym, niebagatelnà rol´ odgrywajà ujawnione zw∏oki ludzkie.
Stanowià one nie tylko corpus delicti dokonania zbrodni przeciwko ˝yciu 
ludzkiemu, ale sà równie˝ materia∏em, który w szerokim aspekcie badaƒ, natury
kryminalistycznej i medycznej, pozwala na ustalenie przyczyn zejÊcia, charakteru
zadanych obra˝eƒ, przebiegu zdarzenia oraz to˝samoÊci zw∏ok – w przypadku
ewentualnych w tym zakresie wàtpliwoÊci7. W odniesieniu do zbrodni ludobój-
stwa ekshumacja mia∏a na celu nie tylko wydobycie zw∏ok, gdy˝ fakt pope∏nienia
zbrodni zgodnie z oÊwiadczeniem TASS z 1990 roku nie ulega wàtpliwoÊci,
ale przede wszystkim chodzi∏o o wyjaÊnienie zagadnieƒ identyfikacji pomordo-
wanych oraz zapewnienie prawa do ponownego, godnego pochówku.
Ekshumacjà jest wydobycie pochowanych zw∏ok w celu przeniesienia ich 
w inne miejsce lub dokonania badania sàdowo-lekarskiego8. Problematyka 
ogl´dzin zw∏ok na miejscu ich ujawnienia i sekcji zw∏ok uregulowana jest 
w rozdziale 23 kpk. W art. 209 § 1 stwierdza si´, ˝e ujawnione zw∏oki mogà byç
przedmiotem ogl´dzin i otwarcia (sekcji), je˝eli istnieje uzasadnione podejrzenie
przest´pczego spowodowania Êmierci. Zgodnie zaÊ z § 2 tego artyku∏u ogl´dziny
zw∏ok przeprowadza si´ przy udziale bieg∏ego lekarza, w miar´ mo˝liwoÊci 
specjalisty z zakresu medycyny sàdowej. 

Zgodnie z polskim ustawodawstwem podstawà prawnà ekshumacji jest 
zaÊ art. 210 kodeksu post´powania karnego, który mówi, ˝e w celu dokonania
ogl´dzin lub otwarcia zw∏ok prokurator albo sàd mo˝e zarzàdziç wyj´cie zw∏ok
z grobu9. 

Zw∏oki mogà wyst´powaç jako integralna ca∏oÊç, w formie rozkawa∏kowanej
albo w postaci fragmentów lub szczàtków. W obowiàzujàcym stanie prawnym
istnieje wyraêne rozgraniczenie definicji zw∏ok i szczàtków ludzkich. Zw∏okami
nazywamy cia∏o osoby zmar∏ej, szczàtkami ludzkimi zaÊ sà: popio∏y otrzymane
ze spalenia zw∏ok, noworodki, które nie prze˝y∏y 24 godzin lub zosta∏y martwo
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urodzone, pozosta∏oÊci zw∏ok wydobyte po ich wykopaniu lub w innych 
okolicznoÊciach oraz cz´Êci cia∏a ludzkiego od∏àczone od ca∏oÊci10. Podczas
ekshumacji masowych grobów w Miednoje mieliÊmy do czynienia g∏ównie 
ze szczàtkami ludzkimi, gdy˝ w wyniku bez∏adnego wrzucania cia∏ do do∏ów
Êmierci nie sposób by∏o wydobyç ca∏ych zw∏ok ludzkich. Niejednokrotnie 
znajdujàce si´ w Miednoje cia∏a ludzkie by∏y sprasowane i znajdowa∏y si´
zarówno w pozycjach pionowych, jaki i poziomych. W ogl´dzinach zw∏ok 
mo˝na wyró˝niç dwa ÊciÊle zwiàzane ze sobà aspekty, a mianowicie badania
medyczno-sàdowe oraz kryminalistyczne. Badania medyczno-sàdowe majà na
celu stwierdzenie zgonu oraz podanie przybli˝onego czasu Êmierci, a nast´pnie
na ich podstawie ustalenie przyczyny zgonu oraz mechanizmu powstania 
obra˝eƒ. W aspekcie zaÊ kryminalistycznym ogl´dziny sprowadzajà si´ do zdak-
tyloskopowania zw∏ok, ujawnienia oraz zabezpieczenia Êladów, które pomogà 
w póêniejszym wyjaÊnieniu zdarzenia. W zale˝noÊci od okolicznoÊci znalezienia
zw∏ok stosuje si´ ró˝norodne metody ich identyfikacji. Cechà charakterystycznà
jest ich ró˝ny stopieƒ wiarygodnoÊci. 

KolejnoÊç metod identyfikacji zw∏ok, od metod najbardziej wiarygodnych 
do tylko sugerujàcych to˝samoÊç, zosta∏a opracowana na V Konferencji Komisji
Interpolu do Spraw Identyfikacji Ofiar Katastrof Masowych i Kl´sk ˚ywio∏o-
wych, która odby∏a si´ w Lyonie w 1993 roku. KolejnoÊç ta przedstawia 
si´ nast´pujàco: 

a) porównanie profilu genetycznego DNA,
b) porównanie odcisków palców, 
c) badania uz´bienia i innych danych odontologicznych,
d) badania radiologiczne,
e) porównanie danych medycznych (przebyte zabiegi lecznicze i chirurgiczne),
f) porównanie znaków szczególnych – blizny, tatua˝e,
g) porównanie danych rysopisowych,
h) identyfikacja rzeczy osobistych, w tym odzie˝y, bi˝uterii itp.,
i) identyfikacja na podstawie dokumentów ujawnionych przy zw∏okach lub

szczàtkach,
j) rozpoznanie przez Êwiadków, cz∏onków rodziny lub znajomych11.
Ju˝ po wydobyciu pierwszej warstwy z do∏u Êmierci ujawniono elementy

wyposa˝enia i umundurowania osobistego. Przedmioty te zosta∏y umieszczone
na wydzielonym stole kryminalistycznym, gdzie poddane zosta∏y wst´pnemu
myciu, segregowaniu i fotografowaniu. Nast´pnie wydobyte przedmioty zosta∏y
protokolarnie opisane, suszone i pakowane zgodnie z zasadami dotyczàcymi
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zabezpieczenie przedmiotów i dowodów. Podczas prac rewizyjnych ujawniano
fragmenty koÊci czaszek, które nast´pnie zosta∏y przekazywane na pierwsze 
stanowisko sàdowo-lekarskie, które s∏u˝y∏o do wst´pnej identyfikacji obra˝eƒ.
Na tym stanowisku medyk sàdowy dokonywa∏ wst´pnych ogl´dzin obra˝eƒ
mechanicznych, które dokumentowa∏ na specjalnie opracowanych ankietach.
Cz´sto zdarza∏o si´ ujawnienie czaszek nieuszkodzonych. Czaszki, które posiada∏y
widoczne i bezdyskusyjne obra˝enia postrza∏owe, by∏y myte przez ˝o∏nierzy
rosyjskich, którzy pomagali w ekshumacji, a nast´pnie przekazywane na drugie
stanowisko sàdowo-lekarskie. Na pierwszym stanowisku sàdowo-lekarskim
wst´pnie myto i segregowano wydobyte czaszki i ich elementy, zaÊ na drugim
dokonywano ich ogl´dzin. Na stanowisku tym medyk sàdowy dokonywa∏ szcze-
gó∏owych badaƒ obra˝eƒ postrza∏owych, zak∏adajàc dla ka˝dej czaszki kart´
badawczà.

22 czerwca przystàpiono do otwierania i ekshumacji do∏u Êmierci oznaczonego
nr 5. Jego cechà charakterystycznà by∏o usytuowanie nad zw∏okami oko∏o 
0,5-metrowej warstwy p∏aszczy policyjnych i wojskowych. Sprzyjajàcà okolicz-
noÊcià podczas prowadzenia ekshumacji tego do∏u Êmierci by∏ fakt, ˝e by∏ on
umiejscowiony w pó∏nocnej cz´Êci wyznaczonego terenu, na niewielkim jego
wzniesieniu. Dodatkowo p∏aszcze zalega∏y w warstwie gleby piaszczystej 
i zachowa∏y si´ w bardzo dobrym stanie. Podczas ich wydobywania mo˝na by∏o
dok∏adnie zrewidowaç ca∏e p∏aszcze policyjne zimowe oraz inne elementy ubra-
nia s∏u˝bowego, które nast´pnie by∏y poddawane szczegó∏owym ogl´dzinom
zewn´trznym w celu ujawnienia jakichkolwiek przedmiotów pozwalajàcych na
identyfikacj´ indywidualnà osoby. Podczas tych czynnoÊci ustalono, ˝e p∏aszcze
by∏y szczegó∏owo przeszukane przez inne osoby, przed ich zakopaniem w ziemi.
Podczas dok∏adnych ogl´dzin poszczególnych p∏aszczy sukiennych wydobywa-
nych z do∏u Êmierci stwierdzono jednoznacznie, ˝e najprawdopodobniej 
funkcjonariusze NKWD szczegó∏owo je przeszukali przed wrzuceniem do do∏u.
O wczeÊniejszym przeszukiwaniu Êwiadczy∏y przede wszystkim wyci´te 
i porozrywane wzd∏u˝ kieszenie, powyrywane orze∏ki z czapek, jak równie˝
porozrywane lub porozcinane na drobne kawa∏ki p∏aszcze, kurtki i spodnie mun-
durów nie w miejscach ich naturalnych zszyç. Specyficzne warunki glebowe
pozwoli∏y na zachowanie p∏aszczy w bardzo dobrym stanie. 

W czasie dokonywania zewn´trznych ogl´dzin spodni jeƒców post´powano
podobnie, jak w przypadku ogl´dzin górnej cz´Êci munduru. Rozcinano kieszenie
zarówno przednie, jak i tylne. Praca ekipy kryminalistycznej nad przekazanymi
przez rewidentów przedmiotami polega∏a w g∏ównej mierze na:

a) rozcinaniu przynoszonych przez rewidentów oraz ˝o∏nierzy rosyjskich
kieszeni wyci´tych z mundurów, jak równie˝ kieszeni znalezionych 
podczas przeszukiwania wydobytej szarogranatowej ziemi,

b) pobie˝nym oczyszczaniu zw∏ok z mazi t∏uszczowo-woskowej oraz ziemi,
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c) myciu w wodzie z dodatkiem p∏ynu do mycia „Ludwik” wszystkich
przedmiotów wydobytych bezpoÊrednio z ziemi lub kieszeni,

d) doczyszczaniu przedmiotów metalowych oraz drewnianych szczoteczkà 
z drobnego i mi´kkiego w∏osia,

e) odsàczaniu z wody ró˝nego rodzaju dokumentów przy pomocy bibu∏y 
filtracyjnej, w celu przyspieszenia suszenia,

f) rozwarstwianiu zlepionych i zespolonych dokumentów przy pomocy
cienkiego ostrza no˝a lub pincety,

g) fotografowaniu wszystkich dokumentów i wartoÊciowych przedmiotów
aparatem fotograficznym typu NIKON F - 4  z obiektywem AUTO
- FOKUS - NOKOR 35 - 105, ze zmiennà ogniskowà od 35 do 105 mm
oraz tak zwanà funkcjà makro do robienia zdj´ç z odleg∏oÊci oko∏o 15
centymetrów.

Podczas ekshumacji szczàtków z poszczególnych do∏ów Êmierci bywa∏y
sytuacje, ˝e w przypadku ujawnienia znacznej iloÊci dokumentów nie sposób
by∏o zabezpieczyç ich wszystkich tego samego dnia. Postanowiono wówczas
dokonaç ich wst´pnego kryminalistycznego zabezpieczenia, a nast´pnie 
kolejnego dnia dokonywano odczytywania i fotografowania. Podczas ekshumacji
uda∏o si´ zabezpieczyç równie˝ listy adresowane do wi´êniów obozu 
w Ostaszkowie. Mi´dzy innymi list adresowany do Stanis∏awa Ku∏akowskiego
od Kornelii Ku∏akowskiej. Po wydobyciu i osuszeniu dokumentów mo˝na by∏o
niejednokrotnie odczytaç ich treÊç. Tak by∏o i w tym przypadku, czytano:
„Najdro˝szy m´˝u. 19.01.1940 rok. List Twój otrzymaliÊmy 18/1 ca∏y nasz dom
w wielkiej radoÊci p∏aka∏ a OleÊ… JesteÊmy wszyscy zdrowi BronuÊ i Marusia
ucz´szczajà do szko∏y. Mieszkamy tam gdzieÊ mi´ zostawi∏… Kochany tatusiu
ca∏uj´ Ci´ serdecznie Bronio”. Podczas szczegó∏owej ekshumacji znajdowano
znacznà iloÊç polskich banknotów. By∏y one zazwyczaj misternie z∏o˝one w taki
sposób, by zajmowa∏y jak najmniej miejsca i nie zosta∏y odebrane podczas 
przeszukania. Typowe schowki, w których ujawniano i zabezpieczano banknoty
to: wewn´trzne otoki czapek s∏u˝bowych, cholewy butów s∏u˝bowych, zaszywki
w ko∏nierzach p∏aszczy lub bluzach mundurowych. Przy niektórych pomordo-
wanych ujawnialiÊmy i zabezpieczaliÊmy kwoty przekraczajàce 1000–1500 
z∏otych polskich.

Wydobywane z masowych do∏ów Êmierci dokumenty, jak równie˝ prowadzone
badania z zakresu archeologii, historii, kryminalistyki i medycyny sàdowej
stanowi∏y podstaw´ do licznych dysertacji oraz pozwoli∏y na opracowanie
szczegó∏owych ekspertyz na potrzeby prowadzonego post´powania dowodowe-
go w tzw. sprawie katyƒskiej. Zabezpieczone przedmioty, osobiste i s∏u˝bowe
nale˝àce do zamordowanych jeƒców oraz poszczególne dokumenty majàce 
wartoÊç muzealnà, stanowiç mia∏y zasób Muzeum Katyƒskiego – filii Muzeum
Wojska Polskiego. 
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Prowadzona w 1995 roku ekshumacja na terenie Miednoje pozwoli∏a 
na wyciàgni´cie nast´pujàcych wniosków, które umo˝liwiajà przedstawienie
faktów historycznych w sposób chronologiczny i usystematyzowany: 

1. Na mocy decyzji KC WKP z dnia 5 marca 1940 roku polecono sprawy, 
polskich oficerów, urz´dników, policjantów, rozpatrzyç w trybie specjal-
nym z zastosowaniem najwy˝szego wymiaru kary - rozstrzelania. 

2. Ponad wszelkà wàtpliwoÊç udowodniono, i˝ w przypadku wi´zionych 
mi´dzy innymi w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie polskich jeƒców
wojennych mo˝emy mówiç o zbrodni ludobójstwa. 

3. Prze∏omem w sprawie katyƒskiej by∏o oÊwiadczenie, w którym strona
radziecka, wyra˝ajàc g∏´bokie ubolewanie w zwiàzku z tragedià katyƒskà,
uznaje, ˝e jest ona jednà z ci´˝kich zbrodni stalinizmu, a jednoczeÊnie
ujawnione materia∏y archiwalne pozwalajà na wniosek o bezpoÊredniej
odpowiedzialnoÊci za zbrodnie w lesie katyƒskim Berii, Mierku∏owa i ich
pomocników. OÊwiadczenie to otworzy∏o nowy rozdzia∏ w dziejach spra-
wy katyƒskiej i stanowi∏o podstaw´ dokonania ekshumacji w Miednoje, 
a tak˝e innych miejscach na terenie by∏ego ZSRR, gdzie pochowani
zostali mi´dzy innymi Polacy. 

4. W 1991 roku dzi´ki pracom polskiej ekipy potwierdzono zeznania
Tokariewa, ˝e w Miednoje znajdujà si´ cia∏a pomordowanych Polaków.
Ze wzgl´du na ograniczony czas prac dokonano ca∏kowitej eksploracji
tylko jednego grobu, oznaczonego nr I B, gdzie ekshumowano 247 cia∏.
W 1994 roku polska ekipa podczas prac sonda˝owo-topograficznych
potwierdzi∏a istnienie dalszych do∏ów Êmierci oraz doprowadzi∏a do cz´-
Êciowej ekshumacji terenu wyznaczonego w 1991 roku. W 1995 roku
dokonano pe∏nego wyznaczenia wszystkich istniejàcych w tym rejonie
do∏ów Êmierci. Udowodniono, i˝ w ka˝dym z odnalezionych 23 do∏ów
znajdujà si´ Polacy. Podczas ekshumacji w 1995 roku zauwa˝ono, ˝e przy
ka˝dym dole Êmierci znajdujà si´ metalowe rury oraz kàtowniki d∏ugoÊci
oko∏o 1,2 metra. Przedmioty te Êwiadczà jednoznacznie, ˝e strona 
rosyjska posiada dok∏adne mapy albo informacje, które pozwoli∏y jej na
oznaczenie ka˝dego z do∏ów Êmierci. Wynika z tego, ˝e oÊwiadczenia
strony rosyjskiej o zniszczeniu wszystkich dokumentów dotyczàcych
zbrodni w Charkowie, Katyniu i Miednoje sà niezgodne z prawdà i nasu-
wajà liczne wàtpliwoÊci. 

Reasumujàc przebieg prac wszystkich trzech ekip w latach 1991, 1994 i 1995
nale˝y uznaç, i˝:

 odkryto 23 groby zawierajàce cia∏a pomordowanych,
 odkryto w tym rejonie 3 do∏y z mobiliami,
 odkryto miejsca z∏o˝enia przedmiotów wyposa˝enia s∏u˝bowego i osobi-

stego na poligonie niedaleko wsi Zawo∏˝skij,
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 nie ma ˝adnych wàtpliwoÊci, ˝e ordery, odznaczenia, odznaki, elementy
umundurowania i cz´Êci wyposa˝enia nale˝a∏y do polskich ˝o∏nierzy, funk-
cjonariuszy Stra˝y Granicznej, S∏u˝by Wi´ziennej, Policji Paƒstwowej 
i Policji Województwa Âlàskiego. Ka˝dy wydobyty znak ewidencyjny,
zarówno funkcjonariuszy Policji Paƒstwowej, jak i Policji Województwa
Âlàskiego kryje pod swoim numerem jednà z zamordowanych osób,

 ekshumacja w Miednoje pozwoli∏a na udowodnienie tezy o szczegó∏owym 
i dok∏adnym przeszukiwaniu wi´êniów z Ostaszkowa przez oprawców
NKWD,

 ze znalezionych dowodów rzeczowych w postaci zapisków, listów i kore-
spondencji, a tak˝e z zeznaƒ naocznych Êwiadków wynika, i˝ zbrodni´
pope∏ni∏o NKWD,
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El˝bieta ˚ywucka-Koz∏owska                      
Marek Bronicki

USTALANIE CECH SPRAWCY NA PODSTAWIE ÂLADÓW
JEGO ZACHOWANIA (PRZYPADEK EDMUNDA K.)

Ustalanie cech sprawcy w oparciu o Êlady jego dzia∏ania (lub zaniechania)
sta∏o si´ powszechnà praktykà w sprawach o zabójstwa czy zgwa∏cenia (zw∏aszcza
jeÊli przest´pstwa majà seryjny charakter ).

Poczàtki profilowania mia∏y charakter intuicyjny, nie majàcy zgo∏a nic
wspólnego z naukà. Dopiero rozwój zarówno medycyny sàdowej, jak i krymina-
listyki, psychologii oraz psychiatrii pozwoli∏ na ustalenie zwiàzków pomi´dzy
Êladami dzia∏ania cz∏owieka a jego cechami psychicznymi.1

B. Ho∏yst podkreÊla, ˝e opracowanie profilu sprawcy sta∏o si´ koniecznoÊcià
w praktyce organów Êcigania. Dodaje, ˝e model stosowany w Stanach
Zjednoczonych (FBI) jest odmienny od tego, który wypracowano w Europie.2

K. Bonda i B. Lach wskazujà, ˝e poczàtki profesjonalnego profilowania 
kryminalnego datujà si´ na lata 50. i 60. XX wieku.3

W Polsce profile takie opracowywane sà w konkretnych sprawach, które
majà skomplikowany charakter. Nie wszystkie dotyczà zabójstw (tak˝e zgwa∏ceƒ,
uprowadzeƒ, czynów z art. 200 kk oraz innych). 

Zdaniem J. Go∏´biowskiego, pierwszy w Polsce profil psychologiczny 
sporzàdzony  na potrzeby organów Êcigania powsta∏ w Instytucie Ekspertyz
Sàdowych w  Krakowie (1986). WczeÊniej podejmowano próby profilowania 
w sprawach o zabójstwa czy napad na bank. 4

Szczególnym przypadkiem w historii profilowania kryminalnego jest casus
Zdzis∏awa Marchwickiego, seryjnego zabójcy kobiet ze Âlàska. Dzi´ki wnikliwej
analizie sposobu zachowania sprawcy ustalono jego cechy, które w konsekwencji
doprowadzi∏y do jego wykrycia.5



6 J.K. Gierowski, OkreÊlanie sylwetki psychofizycznej nieznanego sprawcy zabójstwa - profilo-
wanie [w:] Zabójcy i ich ofiary, J.K. Gierowski, T. JaÊkiewicz-Obydziƒska (red.), Zabójcy i ich
ofiary, Kraków 2002, s. 14. 

7 E. Gruza, M. Goc, J. Moszczyƒski, Kryminalistyka – czyli rzecz o metodach Êledczych,
Warszawa 2008, s. 48.

8 E. ˚ywucka-Koz∏owska, K. Bronowska, Dowody prawdy. Przypadek Dawida J., Szczecin
2007 (profil zabójcy  psychofizyczny pozwoli∏ na jego identyfikacj´; sprawstwo zosta∏o
potwierdzone w drodze badaƒ genetycznych; wskaênik cech 97%).

9 Prezentacja sprawy Edmunda K. za zgodà Sàdu Okr´gowego w Poznaniu (III K 1/85).
10 K. Imieliƒski, Zarys seksuologii i seksiatrii, Warszawa 1986, s. 228.

J.K. Gierowski podaje takà oto definicj´ profilowania, podkreÊlajàc jedno-
czeÊnie, ˝e nie odbiega ona od przyj´tych na Êwiecie standardów: „profilowanie
to dochodzenie do krótkiej, dynamicznej charakterystyki zwi´êle ujmujàcej 
najwa˝niejsze cechy nieznanego sprawcy i przejawy jego zachowaƒ”.6

Profilowanie uwa˝ane jest za dzia∏anie o charakterze rozpoznawczo-
wykrywczym, szczególnie przydatnym w sprawach zabójstw, podpaleƒ, zgwa∏-
ceƒ, porwaƒ, czy szanta˝y.7

Ostatnie lata to znaczny wzrost liczby przest´pstw, w tym wymienionych
wy˝ej. Profilowanie kryminalne w wielu przypadkach sta∏o si´ koniecznoÊcià.
EfektywnoÊç tych dzia∏aƒ jest wysoka, bowiem w oparciu o ustalone cechy
sprawcy, udaje si´ go zidentyfikowaç. Przyk∏adem jest profil zabójcy trzynasto-
letniej dziewczynki. Dzi´ki wskazanym przez eksperta cechom zidentyfikowano
sprawc´.8

Przypadek, który chcemy przedstawiç, nale˝y do kategorii szczególnych. 
W praktyce niezwykle rzadko odnotowywane sà podobne do tego. Âledztwo 
w sprawie profanacji zw∏ok to fenomen na tle innych przest´pstw. JeÊli sprawca
dopuszcza si´ tego zabójstwa, jest ono wyjàtkowe.

Sprawa poznaƒskiego nekrofila i zabójcy, Edmunda K., nale˝y do tego
rodzaju. Na poczàtku 1982 roku odnotowano pierwszy czyn nekrofila, polegajà-
cy na kradzie˝y zw∏ok z kaplicy cmentarnej.9

Nekrofilia jest rzadkim zaburzeniem seksualnym zwiàzanym z preferencjà
seksualnà. K. Imieliƒski wskazuje, ˝e zaburzenie to jest odmianà fetyszyzmu, 
w którym rol´ fetysza odgrywa cia∏o martwego cz∏owieka.10

Edmund K. dokona∏ trzech zabójstw oraz zniewa˝y∏ zw∏oki czterech kobiet.
Sprawca dzia∏a∏ od 1970 do 1983 roku. Pierwszym przest´pstwem by∏o dokonane
w 1970 roku zabójstwo Kazimiery G. Sprawca po spowodowaniu Êmierci ofiary
wycià∏ no˝em ze zw∏ok i zabra∏ w celu zaspokojenia pop´du seksualnego narzàdy
p∏ciowe. Drugiego zabójstwa dokona∏ jedenaÊcie lat póêniej, w roku 1981 
w Wawrze. Ofiarà by∏a Hanna S., którà uderzy∏ metalowym pr´tem w g∏ow´,
powodujàc wielood∏amowe z∏amania koÊci czaszki i jej zgon. Nast´pnie przy
u˝yciu no˝a, w celu zaspokojenia pop´du seksualnego, wycià∏ ze zw∏ok i zabra∏
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narzàdy p∏ciowe. Ostatniego zabójstwa dokona∏ rok póêniej w Poznaniu. Ofiarà
by∏a ma∏oletnia Alina K., którà uderzy∏ kilkakrotnie francuskim kluczem w g∏ow´,
powodujàc wielood∏amowe z∏amania koÊci czaszki i natychmiastowy zgon, 
a nast´pnie przy u˝yciu no˝a wycià∏ ze zw∏ok i zabra∏ w celu zaspokojenia
pop´du p∏ciowego narzàdy p∏ciowe oraz cz´Êci garderoby pokrzywdzonej.

Kolejne przest´pstwa Edmunda K. polega∏y na zniewa˝eniu ludzkich zw∏ok.
Pierwszego czynu tego rodzaju dopuÊci∏ si´ w Nowej Soli w roku 1980, gdzie 
po wejÊciu do kaplicy cmentarnej,  ze zw∏ok  Stanis∏awy K. wycià∏ narzàdy
p∏ciowe, które zabra∏. Takiego samego czynu dokona∏ 26 lutego 1982 roku 
w Poznaniu, gdzie zniewa˝y∏ zw∏oki Katarzyny P.

W roku 1982 (listopad) zniewa˝y∏ zw∏oki Bogumi∏y M. w ten sposób, ˝e przy
u˝yciu ∏opaty rozkopa∏ jej grób, po czym wycià∏ ze zw∏ok narzàdy p∏ciowe 
i piersi, które zabra∏. Identycznego  czynu dokona∏ w styczniu 1983 roku 
w Poznaniu, gdzie po rozkopaniu grobu zniewa˝y∏ zw∏oki Barbary D.-G. w ten
sposób, ˝e wycià∏ z nich narzàdy p∏ciowe, które zabra∏.

Ostatniego przest´pstwa dopuÊci∏ si´ w maju tego samego roku. Kolejny raz
rozkopa∏ grób, w którym pochowane by∏y zw∏oki Teresy P., które wyciàgnà∏ 
z niego do pobliskich zaroÊli. Tam, przy u˝yciu no˝a, wycià∏ ze zw∏ok p∏at skóry
od ramion do narzàdów p∏ciowych.11

Poszukiwania zabójcy i nekrofila prowadzili poznaƒscy milicjanci.12

W wyniku tych czynnoÊci, sprawca zosta∏ zatrzymany i osàdzony. Modus
operandi by∏ specyficzny co do przypadków zniewa˝ania zw∏ok. Ka˝dorazowo
nekrofil wycina∏ narzàdy p∏ciowe, które zabiera∏. Podobnie zachowywa∏ si´,
zabijajàc. Motyw dzia∏ania by∏ to˝samy – seksualny, jednak˝e w Êwietle opinii
bieg∏ych nie by∏y to zabójstwa z lubie˝noÊci.

Badajàcy oskar˝onego biegli (psychiatrzy, psycholog, seksuolog) nie stwier-
dzili choroby psychicznej czy upoÊledzenia umys∏owego. Przeciwnie – Edmund
K. by∏ cz∏owiekiem o ponadprzeci´tnym poziomie inteligencji. Rozumia∏ 
znaczenie swoich czynów i by∏ w stanie pokierowaç swoim post´powaniem 
(w przypadku zabójstw). Biegli psychiatrzy stwierdzili jednak, i˝ w przypadku
przest´pstw polegajàcych na zniewa˝eniu zw∏ok poczytalnoÊç oskar˝onego by∏a
ograniczona w stopniu zbli˝onym do znacznego.

Sàd Wojewódzki w Poznaniu uzna∏ Edmunda K. winnym zarzucanych mu
czynów i skaza∏ go na kar´ Êmierci, która zosta∏a wykonana. Obroƒcy oskar˝o-
nego wnieÊli rewizj´ od wyroku, jednak Rada Paƒstwa nie skorzysta∏a z prawa
∏aski.

Edmund K. w chwili zatrzymania liczy∏ 38 lat. Legitymowa∏ si´ wykszta∏ce-
niem podstawowym. Pracowa∏ jako Êlusarz. Uprzednio karany za udzia∏ w pobiciu
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13 K. Imieliƒski, Zarys seksuologii i seksiatrii, Warszawa 1986, s. 228.

z u˝yciem no˝a. Odby∏ kar´ pozbawienia wolnoÊci w wymiarze 9 lat.
Rozwiedziony, ojciec dwojga dzieci.

W aktach sprawy przeciwko Edmundowi K. nie ma opinii, która dziÊ mog∏a-
by byç uznana za profil psychofizyczny sprawcy. Analizujàc protoko∏y ogl´dzin
miejsc zdarzeƒ (znalezienia zw∏ok ofiar zabójstw) oraz protoko∏y sàdowo-lekar-
skich badaƒ zw∏ok zniewa˝onych, dostrzegalne jest ogromne podobieƒstwo 
w operowaniu narz´dziem, przy pomocy którego usuni´to cz´Êci cia∏a (narzàdy
rodne). To˝samoÊç fetyszu (zw∏oki, cz´Êci cia∏a) oraz stosunkowo rozleg∏y teren
dzia∏ania w poczàtkowym etapie Êledztwa nasuwa∏y podejrzenie, i˝ przest´p-
stwa te sà „dzie∏em” ró˝nych sprawców. Wnikliwa analiza przypadków, które
mia∏y miejsce w kraju, pozwoli∏a na stwierdzenie, ˝e sprawcà tak zabójstw, jak
zniewa˝enia zw∏ok jest jedna i ta sama osoba.

Z perspektywy czasu okreÊlenie profilu sprawcy jest ∏atwe. W aktach sprawy
znajdujà si´ niezb´dne dane:  opinie, protoko∏y czynnoÊci procesowych (np. eks-
peryment, okazanie).

Sprawca zabierajàcy cz´Êci cia∏a z ca∏à pewnoÊcià jest jednostkà zaburzonà,
a to nie oznacza psychozy. Co prawda nie mo˝na jej wykluczyç, niemniej jednak
prawdopodobieƒstwo jej istnienia  nie jest wysokie. 

Drugà cechà nekrofila jest niezaspokojony pop´d seksualny, którego realizacja
z ˝ywym partnerem jest ma∏o prawdopodobna. W literaturze przedmiotu pod-
kreÊla si´, ˝e w podejmowanych przez nekrofila próbach kontaktu p∏ciowego 
z innà osobà, zwykle dà˝y on (g∏ównie poprzez namawianie, a nawet w drodze
przekupstwa) do uzyskania takiego zachowania partnera, jakby by∏ on martwy.13

Kolejnym elementem wyznaczajàcym cechy sprawcy jest teren jego dzia∏ania.
Zwykle ograniczony jest pewnymi „punktami” (na przyk∏ad miejsce zamieszkania,
miejsce pracy, miejsce wypoczynku). Znacznie rzadziej spotykane sà obszer-
niejsze rejony przest´pnego dzia∏ania. W przypadku Edmunda K. rejon ten by∏
nieograniczony. Pierwsze przest´pstwa dokonane zosta∏y w innych, nie zwiàza-
nych z miejscem zamieszkania sprawcy, rejonach kraju. Podobnie by∏o w przy-
padku jednego zniewa˝enia zw∏ok. Pozosta∏ych dopuÊci∏ si´ w Poznaniu.
ZnajomoÊç terenu Êwiadczy o zwiàzkach sprawcy z okreÊlonym rejonem.
Zwykle mieszka blisko miejsc zdarzeƒ, sprawnie  si´ w nim  porusza.

Sposób okaleczania zw∏ok: cechy zadanych obra˝eƒ, rodzaj narz´dzia 
- to podstawowe elementy majàce znaczenie dla identyfikacji sprawcy.
SprawnoÊç, z jakà pos∏uguje si´ narz´dziem, sposób wyci´cia cz´Êci zw∏ok
pozwalajà na zaw´˝enie obszaru  poszukiwaƒ (np. do pracowników ubojni, 
rzeêni, kostnic, zak∏adów pogrzebowych).

Rozkopywanie grobów to kolejny element w profilowaniu psychofizycznym.
Z jednej strony pozwala na wskazanie na znaczne prawdopodobieƒstwo obni˝enia
napi´cia emocjonalnego (strach) w sytuacjach trudnych i nieprzyjemnych 
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14 W istocie okaza∏o si´, ˝e papier z nadrukiem mia∏ kolosalne znaczenie, albowiem sprawca  by∏
pracownikiem zak∏adu, który dysponowa∏ takim rodzajem opakowania; J. Jakubowski,
Policjant, Zakrzewo 2008, s. 55.

15 Szerzej o czynnoÊciach operacyjno-rozpoznawczych mi´dzy innymi: A. Taracha, CzynnoÊci
operacyjno-rozpoznawcze. Aspekty kryminalistyczne i prawnodowodowe, Lublin 2006; 
T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wyk∏adu, Kraków 1996; J. Widacki (red.), Kryminalistyka,
Warszawa 2008.

(noc, zw∏oki w ro˝nym stanie rozk∏adu), z drugiej zaÊ – mo˝e Êwiadczyç 
o sprawnoÊci fizycznej (rozkopanie grobu przez jednà osob´ wymaga znacznego
wysi∏ku i czasu). Podobnie - wyj´cie zw∏ok z trumny. Stàd te˝, w tym konkretnym
przypadku mo˝na przyjàç, ˝e sprawca by∏ takim w∏aÊnie osobnikiem.

Niezwykle wa˝ne jest ustalenie celu dzia∏ania, polegajàcego na zabieraniu
cz´Êci zw∏ok. Ogólnie by∏ on znany – zaspokojenie pop´du seksualnego. Mo˝na
przyjàç, ˝e sprawca zabierajàc fragmenty cia∏a, mia∏ mo˝liwoÊç ich przechowy-
wania i specyficznego u˝ywania. Âwiadczyç to mo˝e o tym, ˝e dysponuje takim
miejscem, w którym czuje si´ nieskr´powany, swobodny.

Zachowanie nekrofila nie dowodzi, ˝e jest osobà samotnà. Mo˝e ˝yç 
w zwiàzku partnerskim, jednak˝e nie osiàga w nim seksualnej satysfakcji. Choç
zw∏oki sà fetyszem, mo˝e namawiaç partnera do zachowaƒ polegajàcych na uda-
waniu osoby zmar∏ej, lecz trudno uznaç to za prawid∏owoÊç.

Edmund K. pozostawi∏ na miejscu zdarzeƒ Êlady obuwia. Porzuci∏ te˝ ∏opat´,
którà rozkopywa∏ grób. Oznacza∏o to strach sprawcy. Zdarzy∏o si´, ˝e wracajàc 
z cmentarza, zgubi∏ cz´Êç wyci´tych narzàdów. Stàd te˝ mo˝na (aczkolwiek
ostro˝nie) wnioskowaç o wysokim stopniu pobudzenia emocjonalnego  czy te˝
braku koncentracji uwagi.

Ostatnie przest´pstwo Edmunda K. mia∏o miejsce na cmentarzu w Mi∏ostowie.
W tym miejscu pozostawi∏ taÊm´ klejàcà, linki, ∏opat´ oraz papier z nadrukiem.
Sta∏ si´ on kluczem do ustalenia to˝samoÊci nekrofila. 

Pozostawione na miejscu zdarzenia Êlady, zw∏aszcza papier, pozwala∏y 
na zaw´˝enie kr´gu poszukiwaƒ. Papier by∏ oznaczony nadrukiem i wskazywa∏
na okreÊlone miejsce, w którym móg∏ pracowaç sprawca.14

W czasie, w którym dzia∏a∏ Edmund K., nie wykonywano badaƒ gene-
tycznych Êladów pozostawionych na miejscu zdarzenia. DziÊ sà one powszechne.
Sprawca zostawi∏ ich wiele, dotykajàc ofiar, zw∏ok oraz trumien, z których 
wyjmowa∏ cia∏a. Âlady te prawdopodobnie by∏y tak˝e na wspomnianym papierze,
∏opacie i taÊmie klejàcej.

Nie dysponujàc materia∏em porównawczym, Êlady te sà bezu˝yteczne.
Konieczne jest wskazanie osoby, od której mogà pochodziç. Te dzia∏ania przy-
bierajà nie tylko wymiar procesowy (czynnoÊci procesowe - przes∏uchanie
Êwiadków, opinie bieg∏ych, ogl´dziny miejsc zdarzeƒ, eksperymenty), ale tak˝e
pozaprocesowy (czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze15).
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16 V.J. DiMaio, D. DiMaio, Medycyna sàdowa, wyd. I polskie pod red. B. Âwiàtek 
i Z. Przybylskiego, Wroc∏aw 2003, s. 414.

17 J. Go∏´biowski, Profilowanie kryminalne, Warszawa 2008, s. 64–65.
18 Dotyczy prezentowanego przypadku.
19 Szerzej o cechach sprawców zabójstw seksualnych: T. Hanausek, J. Leszczyƒski,

Kryminologiczne i kryminalistyczne problemy zabójstw z lubie˝noÊci, Warszawa 1995, 
s. 257-279.

Badanie ofiar (w przypadku nekrofilii – zw∏ok) dostarcza wielu cennych
informacji. Sprawca zawsze zostawia na zw∏okach Êlady dzia∏ania. W Êwietle
literatury przedmiotu, zabójstwa na tle seksualnym sà bardzo charakterystyczne
z punktu widzenia medycyny sàdowej.16

Wszystkie te elementy sk∏adajà si´ na proces analizy behawioralnej, która
polega na zestawieniu Êladów kryminalistycznych ze Êladami behawioralnymi
(g∏ównie modus operandi).17

Uwzgl´dniajàc wskazane elementy oraz Êlady dzia∏ania sprawcy serii
zabójstw oraz zniewa˝enia  zw∏ok, mo˝na przyjàç, ˝e jednostka18:

1. jest zaburzona w realizacji pop´du seksualnego (nekrofilia),
2. prawdopodobnie nie jest chora psychicznie ani upoÊledzona umys∏owo

(za takim przyj´ciem przemawia sposób dzia∏ania, przemieszczanie si´, 
a nawet planowanie dzia∏aƒ),

3. prawdopodobnie nie ma sta∏ego partnera, a jeÊli tak, to nie podejmuje 
z nim wspó∏˝ycia,

4. jest sprawna fizycznie,
5. dobrze zna teren, a zatem mieszka w niewielkiej odleg∏oÊci od miejsca

ostatniego zdarzenia,
6. w przesz∏oÊci karana (w wielu przypadkach zabójstw na tle seksualnym,

sprawcy byli uprzednio karani19),
7. zwykle cieszy si´ dobrà opinià w miejscu zamieszkania i pracy,
8. dotkni´ta jest charakteropatià bàdê psychopatià.

Edmund K. charakteryzowa∏ si´ tymi cechami, z tym ˝e nie stwierdzono 
u niego psychopatii. K. by∏ charakteropatà.

Âledztwo toczy∏o si´ wiele lat. W 1985 roku zapad∏ wyrok. Min´∏y 24 lata 
od daty wykonania orzeczonej wobec oskar˝onego kary. W historii polskiej 
kryminalistyki jest to przypadek szczególny, chocia˝ odnotowywano przest´p-
stwa polegajàce na zniewa˝aniu ludzkich zw∏ok. By∏y to jednak przypadki 
pojedynczego dzia∏ania, których sprawca nie powtórzy∏.

Ostatnie lata to wzrost liczby przest´pstw na tle seksualnym. W naszej 
ocenie, niezwykle istotne jest opracowanie pewnego modelu (algorytmu) 
post´powania Êledczego, którego celem jest jak najszybsze ustalenie profilu 

E. ˚ywucka-Kozłowska, M. Bronicki402



20 Mamy tu na myÊli takie przypadki, w których zachodzi uzasadnione przypuszczenie (lub 
pewnoÊç wynikajàca z wyników ekspertyz kryminalistycznych) powtarzalnoÊci zachowaƒ
przest´pczych - dzia∏anie seryjne lub jednostkowe (nie tylko w sprawach o zabójstwa, ale tak˝e
o zgwa∏cenia, porwania dla okupu, przetrzymywanie zak∏adników).

psychofizycznego sprawcy.20 Profilowanie kryminalne jest  znane w praktyce
organów Êcigania, jednak˝e rzadko wykorzystywane. 

W naszej ocenie (wynikajàcej przede wszystkim z doÊwiadczenia), w wielu
sprawach  by∏o bardzo skuteczne, w efekcie czego zidentyfikowano sprawc´
przest´pstwa. Stàd te˝ uwa˝amy, ˝e ustalanie profilu psychofizycznego w oparciu
o Êlady dzia∏ania (lub zaniechania) jest wskazane, a w szczególnych przypad-
kach – konieczne. Pozwala bowiem zaw´ziç obszar poszukiwaƒ sprawcy.
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1 Dawid J. jest najm∏odszym zabójcà na tle seksualnym w Polsce i w Europie. Szczegó∏owy opis
czynnoÊci Êledczych oraz procesu znajduje si´ w pracy E. ˚ywuckiej-Koz∏owskiej oraz 
K. Bronowskiej, Dowody prawdy. Przypadek Dawida J. Szczecin 2007.

2 C. Matusewicz, Wprowadzenie do psychologii, Warszawa 2006, s. 196.
3 J. Siuta (red.), S∏ownik psychologii, Kraków 2006, s. 151.

El˝bieta ˚ywucka-Koz∏owska, 
Mariusz Klara 

ZBRODNIA PRAWIE DOSKONA¸A. 
PRZYPADEK ROKSANY C.

Nie ma straszniejszych  i okrutniejszych zbrodni od tych, 
w których dzieci zabijajà dzieci (...)

E. ˚ywucka-Koz∏owska, M. Klara

Nie min´∏o kilka miesi´cy od zabójstwa Sylwii C., którego dokona∏ niespe∏na
czternastoletni sprawca,1 a policjanci z tej samej jednostki (Komenda
Powiatowa Policji w Kamieniu Pomorskim, województwo zachodniopomor-
skie), stan´li przed kolejnym zadaniem - ustalenia zabójcy  Pauliny Â.

Zabójstwo jest zbrodnià, która godzi w najwy˝sze znane ludzkoÊci dobro 
- w ˝ycie cz∏owieka. Motywacje zabójców sà ró˝ne, tak samo jak ró˝ni sà ludzie.
T∏o ich dzia∏ania mo˝liwe jest jednak do okreÊlenia, a motywy do uporzàdkowania.

Motywacja bywa ró˝nie definiowana na gruncie nauki psychologii. Stàd te˝
odwo∏ujemy si´ do jednej z nich, autorstwa C. Matusewicza, który wskazuje, ˝e
„motywacja to ogó∏ czynników i procesów pobudzenia, ukierunkowania i pod-
trzymania okreÊlonych form zachowania organizmów ludzkich (...) Aktywny 
to znaczy, ˝e dysponuje potencjalnymi Êrodkami realizacji okreÊlonej formy
zachowania.”2 Motyw natomiast to „hipotetycznie przyj´ty dla wyjaÊnienia
ukierunkowania i dynamiki aktywnoÊci jednostki czynnik zewn´trzny (...) albo
wewn´trzny (np. potrzeba lub pop´d).”3

Motywy zbrodni bywajà bardzo ró˝ne, a poÊród nich znajduje si´ zazdroÊç,
nienawiÊç, mi∏oÊç i inne. Nie bez przyczyny wymieniamy  te motywy, albowiem
zabójstwo, które prezentujemy w tej pracy, motywowane by∏o w∏aÊnie tymi
czynnikami.



4 S. Pikulski, Zabójstwo z zazdroÊci, Warszawa 1990, s. 13.
5 B. Ho∏yst, Psychologia kryminalistyczna, Warszawa 2004, s. 348.
6 B. Wojciszke, Psychologia mi∏oÊci, Gdaƒsk 2005, s. 137.

S. Pikulski opisujàc zabójstwo z zazdroÊci, odwo∏a∏ si´ do wielu definicji
tego poj´cia. Mi´dzy innymi  napisa∏: „potocznie zazdroÊç jest okreÊlana jako
uczucie przykroÊci i ˝alu z powodu tego, ˝e komuÊ powodzi si´ lepiej od niego,
a tak˝e czyjegoÊ stanu posiadania, którego pragnie (...) oraz jako uczucie 
niepokoju o utrat´ wiernoÊci kochanej osoby, cechujàce si´ podejrzliwoÊcià 
i dà˝eniem do wy∏àcznoÊci w tym zakresie. W seksuologii zazdroÊç jest 
rozumiana jako stan emocjonalny i intelektualny oraz zachowanie kreowane
wyobra˝eniem straty bàdê stratà tego, co si´ posiada∏o ze strony partnera, 
najcz´Êciej po∏àczone z agresjà w stosunku do obiektu uczuç lub autoagresjà”.4

Tak˝e B. Ho∏yst wskazuje na wymienione uprzednio motywy zabójstw, 
których dopuÊcili si´ nieletni.5

B. Wojciszke o zazdroÊci napisa∏: „(...) zazdroÊç stanowi najcz´stszà 
przyczyn´ stosowania fizycznej przemocy (...) czasami przybiera jawnie patolo-
gicznà form´ urojeƒ przeÊladowczych nie znajdujàcych najmniejszego uzasad-
nienia w rzeczywistoÊci”.6

Zanim jednak opiszemy przypadek Roksany C., koniecze wydaje si´ odwo∏anie
do danych statystycznych KGP w przedmiocie przest´pczoÊci nieletnich.

Wed∏ug danych Komendy G∏ównej Policji nieletni stanowià licznà grup´
sprawców przest´pstw, w tym tak˝e zabójstw. Z poni˝szego zestawienia 
wynika, i˝ liczba przest´pstw nieletnich ma tendencje wzrostowe. 

Statystyka - czyny zabronione nieletnich
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Przest´pstwa
stwierdzone

Czyny 
karalne

nieletnich

% udzia∏u
nieletnich

Osoby 
podejrzane

ogó∏em

Nieletni
sprawcy

% udzia∏u
nieletnich

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

ROK

1 082 057   74 219 6,9    516 626   52 081 10,0  

1 152 993 72 476 6,3 540 604 54 747 1 0,1  

1 287 918 77 515 6,0 587 959 53 783 9,1  

1 379 962 71 482 5,1 594 088 50 974 8,6

1 461 217 70 107 4,8 578 059 51 411 8,8

1 466 643 63.239 4,3 557 224 46 798 8,4

1 404 229 63 317 4,5 552 301 48 560 8,7

1 390 089 69 366 5,0 533 943 54 026 10,1

1 266 910 76 442 6,0 405 275 56 345 13,9

1 121 545 70 245 6,2 364 272 52 674 14,4
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1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1 073 042 78 758 7,3 396 055 58 151 14,7

992 373 72 989 7,3 410 844 58 730 14,3

897 751 70 073 7,8 381 911 57 240 15,0

974 941 82 551 8,5 423 896 68 349 16,1

906 157 75 822 8,3 388 855 61 109 15,7

852 507 72 152 8,4 299 499 43 039 14,3

881 076 66 220 7,5 307 575 41 573 13,5

866 095 62 834 7,2 305 031 41 296 13,5

883 346 60 525 6,8 273 375 43 356 15,8

Zabójstwo
Uszczerbek
na zdrowiu

Udzia∏ 
w bójce 

lub pobiciu
Zgwa∏cenia

Kradzie˝
rozbójnicza,

rozbój,
wymuszenie

Kradzie˝ 
z w∏amaniemROK

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

9 3384 3242 92 8161 8229  

11 3534 2958 126 7511 9185  

19 3429 2694 148 8154 9419  

11 3016 2147 116 8081 11 052  

11 3260 2175 95 9558 10 989  

7 2 835 1923 237 9472 11 238

21 2877 1697 118 9537 13 704

20 2853 1727 166 10 838 16 814

16 3256 1782 191 12 900 23 069

28 2943 1571 137 11 104 24 847

29 3022 1653 195 10 542 30 197

36 2924 1486 245 8658 29 631

36 2527 1340 139 7508 30 880

26 2205 1101 166 7790 29 810

33 1992 913 156 6600 29 400

22 2018 664 142 5335 26 247

21 1306 457 109 3100 25 019



Statystyka - czyny zabronione nieletnich do lat 13 (dzieci)

èród∏o: Komenda G∏ówna Policji (dost´pne www.kgp.gov.pl)

Poni˝sze dane to wskazanie na motywacj´ sprawców zabójstw (w tym pope∏-
nionych przez nieletnich). 
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ZABÓJSTWO

USZCZERBEK
NA ZDROWIU

UDZIA¸ 
W BÓJCE 
LUB POBICIU

ZGWA¸CENIE

KRADZIE˚
CUDZEJ RZECZY

KRADZIE˚ 
Z W¸AMANIEM

PRZEST¢PSTWA
ROZBÓJNICZE*

USZKODZENIE 
RZECZY

PRZEST¢PSTWA
NARKOTYKOWE

RAZEM P-TWA 
O CHARAKTERZE 
KRYMINALNYM

RAZEM P-TWA 
O CHARAKTERZE 
GOSPODARCZYM

PRZEST¢PSTWA 
DROGOWE

RAZEM

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

0 1 0 0 0 1 0 2 0 0

157 173 184 155 189 219 172 199 208 184

100 105 112 118 133 144 169 163 214 198

1 0 3 2 2 3 1 6 7 1

499 525 450 411 451 374 428 455 498 491

860 532 507 466 335 247 212 319 358 275

319 347 274 212 182 219 175 177 183 172

322 376 282 231 240 246 215 212 255 334

12 39 9 14 17 25 30 37 30 18

2546 2360 2097 1841 1879 1873 1972 1979 2241 2136

2 6 5 9 13 23 33 70 21 62

40 27 22 23 25 32 23 14 16 26

2733 2490 2179 1931 1998 1974 2085 2117 2319 2271



Zabójstwa - dane statystyczne dotyczàce liczby przest´pstw stwierdzonych
w odniesieniu do zabójstw o ró˝nych motywach

WykrywalnoÊç dla poszczególnych kategorii w procentach

èród∏o: Komenda G∏ówna Policji (dost´pne www.kgp.gov.pl)

Motywy zemsty, zazdroÊci nie zosta∏y  wymienione w tym zestawieniu, 
a zatem przyjmujemy, i˝ mieszczà si´ w ostatniej grupie, to znaczy w kategorii
„motyw inny”.  Zabójstwo Pauliny Â. mieÊci si´ naszym zdaniem w tej ostatniej
kategorii, albowiem jak ustalono w Êledztwie, a nast´pnie w toku procesu, 
wiodàcym elementem by∏a nie tylko zazdroÊç, ale te˝ zawiÊç sprawczyni. 
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Rok
Motyw

rabunkowy   
Motyw 

seksualny
Motyw „na
zlecenie”

Motyw
nieporozumieƒ

rodzinnych

Motyw
nieustalony

Inny 
motyw

2007 60 21 13 262 216 276

2006 83 22 6                        261 180 257

2005 90 19 13 244 236 235

2004 124 25 13 310 244 215

2003 121 33 25 271 267 322

2002 138 22 52 321 247 408

2001 170 22 32 353 307 441

2000 192 28 15 338 268 408

1999 116 28 13 279 237 375

Rok
Motyw

rabunkowy   
Motyw 

seksualny
Motyw „na
zlecenie”

Motyw
nieporozumieƒ

rodzinnych

Motyw
nieustalony

Inny 
motyw

2007 94,1  95,5    100,0   100,0   81,4   95,8  

2006 90,9 100,0 100,0 100,0 79,0 93,2  

2005 84,4 90,0 100,0 98,8 78,7 96,2

2004 88,1 96,2 100,0 100,0 75,0 94,8  

2003 84,4 94,1 93,5 99,6 65,9 95,5  

2002 78,6 95,7 94,6 99,4 69,6 96,2  

2001 80,4 87,5 100,0 100,0 63,6 95,7  

2000 83,6 71,4 90,5 99,7 62,2 94,9  

1999 79,8 89,3 53,8 100,0 58,4 94,7



7 Na podstawie akt sprawy  III RN pw 192/06 (za zgodà Sàdu Rejonowego w ÂwinoujÊciu, woj.
zachodniopomorskie).

W tym miejscu konieczne jest przedstawienie samego zdarzenia.7 16 wrzeÊnia
2006 roku rodzice ma∏oletniej Pauliny Â. zg∏osili jej zagini´cie. Dziewczynka
by∏a widziana po raz ostatni w miejscu zamieszkania w dniu poprzedzajàcym.
Kiedy rodzicom nie uda∏o si´ odnaleêç Pauliny, w godzinach nocnych powiado-
mili policj´ o jej zagini´ciu. W sytuacji gdy zg∏aszane jest zagini´cie osoby
ma∏oletniej, wszczynane sà poszukiwania w trybie szczególnym. Tak te˝ postà-
piono w tym przypadku. Rozpytywano mieszkaƒców wsi, w której mieszka∏a
dziewczyna, ustalano Êwiadków oraz penetrowano najbli˝sze okolice. 16 wrze-
Ênia 2006 roku znaleziono zw∏oki Pauliny. Le˝a∏y w wodzie Zatoki
Kamieƒskiej. By∏y kompletnie ubrane.  Z protoko∏u ogl´dzin miejsca znalezienia
zw∏ok wynika, i˝ w ich toku zabezpieczono Êlady w postaci: kolczyka z metalu
koloru bia∏ego, wk∏adk´ do butów, drewniane wios∏o ze z∏amanà r´kojeÊcià oraz
wydruk z bankomatu. Miejsce to by∏o bardzo charakterystyczne, bowiem 
w wodzie u∏o˝one by∏y kamienne g∏azy, po których mo˝na by∏o chodziç.
Ogl´dzinom poddano tak˝e odzie˝ oraz przedmioty nale˝àce do nie˝yjàcej
Pauliny Â. WÊród tych rzeczy znajdowa∏ si´ telefon komórkowy marki Sony
Ericson, bez os∏ony zabezpieczajàcej bateri´. Brakujàcy  element zosta∏ zabez-
pieczony  w tym samym dniu od Jaros∏awa D., który oÊwiadczy∏, ˝e znalaz∏ go 
w bezpoÊrednim pobli˝u miejsca znalezienia zw∏ok.  

20 wrzeÊnia 2006 roku przeprowadzona zosta∏a sàdowo-lekarska sekcja
zw∏ok liczàcej 16 lat Pauliny Â. Na ciele zewn´trznie stwierdzono Êlady obra˝eƒ
w postaci:

1. na twarzy, 2,5 cm bocznie od kàta skroniowego oka lewego drobne 
otarcie naskórka na polu o wymiarach 2x2 mm, o dnie sàczàcym surowi-
czo-krwistà treÊcià,

2. na pograniczu grzbietu tu∏owia i okolicy karkowej po stronie lewej drobne
otarcie  naskórka na polu o wymiarach 2x2 mm,  o dnie sàczàcym surowi-
czo-krwistà treÊcià,

3. na przedniej powierzchni szyi w okolicy wynios∏oÊci krtaniowej identyczny
obszar na polu o wymiarach 2x5 mm,

4. na przednio-bocznej powierzchni szyi u jej podstawy po stronie lewej
smugowaty miodowawy lekko podeschni´ty obszar bardzo powierzchownie
otartego naskórka o kszta∏cie ∏ukowatym o wymiarach 7x2 mm,

5. na prawej powierzchni szyi u jej podstawy otarcie naskórka pod czerwonym
podeschni´tym skrzepem o Êrednicy 2 mm,

6. na grzbiecie przedramienia lewego tu˝ poni˝ej ∏okcia otarcie naskórka 
o dnie sàczàcym surowiczo-krwistà treÊcià, d∏ugoÊci 3 mm,

7. na bocznej powierzchni lewego ramienia drobne otarcie naskórka pod
miodowawym skrzepem, na polu o Êrednicy 2 mm.

E. ˚ywucka-Kozłowska, M. Klara410



8 Protokó∏ sekcyjny nr S 262/06 (Zak∏ad Medycyny Sàdowej Pomorskiej Akademii Medycznej).
9 Protokó∏ nr D 111/2007 (Zak∏ad medycyny Sàdowej Pomorskiej Akademii Medycznej 

w Szczecinie).
10 Z protoko∏u przes∏uchania Roksany C. z 17 wrzeÊnia 2006 roku (czynnoÊç  przeprowadzona

przez prokuratora w obecnoÊci psychologa).

W zw∏okach nie znaleziono Êladów narkotyków i Êrodków odurzajàcych, 
jak te˝ alkoholu. Biegli przeprowadzajàcy badania wskazali, ˝e bezpoÊrednià
przyczynà zgonu liczàcej 16 lat Pauliny Â. by∏o utoni´cie. PodkreÊlili tak˝e, 
i˝ „w oparciu o analiz´ wyników sekcji zw∏ok, badaƒ dodatkowych i ca∏okszta∏tu
udost´pnionego materia∏u dowodowego biegli stwierdzajà, i˝ Êmierç Pauliny Â.
mog∏a byç skutkiem karygodnego dzia∏ania osób trzecich”.8

W Êledztwie tym wykonano tak˝e badania hemogenetyczne, w Êwietle 
których „markery DNA Pauliny Â. w Êcinkach paznokci prawej r´ki Roksany C,
(...) odpowiadajà profilowi DNA Pauliny Â.”9

Roksana C. zosta∏a przes∏uchana 17 wrzeÊnia 2006 roku w charakterze
sprawcy czynu karalnego z art. 155 kk. WyjaÊni∏a wówczas: 

„z Paulinà mieszka∏am w jednej wsi (...) Dosz∏o do tego, ˝e w lutym tego
roku pobi∏yÊmy si´ miedzy sobà. Wtedy posz∏o o ch∏opaka Grzegorza S.
Obydwie zakocha∏yÊmy si´ nim. (...) w dniu 15 wrzeÊnia 2006 roku razem 
z Paulinà jecha∏am do szko∏y autobusem (...) gdy dosz∏am do niej zacz´∏yÊmy
rozmawiaç (...) posz∏yÊmy nad zatok´ (...) rozmawia∏yÊmy i Êmia∏yÊmy si´
(...) ˝eby nie upaÊç do wody, chwyci∏am Paulin´ za w∏osy (...) ona poÊlizgn´∏a
si´ na kamieniu i upad∏a do wody, le˝a∏a na brzuchu (...) Ja wskoczy∏am 
do wody ale zanim wskoczy∏am to min´∏o oko∏o 20 sekund bo myÊla∏am, 
˝e ona ˝artuje i chce mnie przestraszyç taka by∏a moja myÊl. (...) Chwyci∏am
ja na prawy nadgarstek, który by∏ w wodzie i w prawà stron´ od ty∏u uda∏o 
mi si´ jà przekr´ciç do ty∏u na plecy (...) Oczy mia∏a zamkni´te (...) wtedy
wystraszy∏am si´ i wzi´∏am jà za prawà r´k´ i ciàgn´∏am jà za prawy nadgar-
stek (...) przeciàgn´∏am jà za trzciny (...) zostawi∏am Paulin´ ona le˝a∏a na
brzuchu, g∏ow´ mia∏a w trzcinach (...) w domu do pralki wrzuci∏am spodnie
zwini´te w rulon (...) spotka∏am Damiana i powiedzia∏am mu o tym (...) 
on powiedzia∏, ˝e mog´ za to pójÊç do wi´zienia (...)  w nocy przyjecha∏a
Policja i powiedzia∏am, ˝e nie widzia∏am Pauliny. Rodzice powiedzieli, 
˝e idà jej szukaç (...) Przysn´∏am i za chwil´ obudzi∏ mnie tata, powiedzia∏, 
˝e znaleêli zw∏oki Pauliny w zatoce.(...) Gdy wsta∏am o 8 rano (...) przyjechali
policjanci i zabrali mnie na komend´. (...)”10

W tej sprawie (podobnie jak w wi´kszoÊci Êledztw o zabójstwo) powo∏ano
bieg∏ych psychiatrów celem okreÊlenia stanu psychicznego sprawcy in tempore
crimins. We wnioskach biegli wskazali: 

„(...) U badanej stwierdziliÊmy postaw´ zwiàzanà z nieliczeniem si´ z uczu-
ciami innych osób, niemo˝noÊç utrzymywania trwa∏ych zwiàzków z  innymi,
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bez trudnoÊci w ich nawiàzywaniu, bardzo niskà tolerancj´ frustracji 
z niskim progiem wyzwalania agresji, w tym zachowaƒ gwa∏townych, 
niezdolnoÊç prze˝ywania poczucia winy i korzystania z doÊwiadczeƒ oraz
wyraênà sk∏onnoÊç do obwiniania innych. (...) Podejrzana Roksana C. 
w trakcie pope∏nienia zarzucanego jej czynu nie mia∏a zniesionej ani ograni-
czonej w stopniu znacznym rozumienia znaczenia czynu i pokierowania 
swoim post´powaniem. (...).”11

Psychiatrzy nie stwierdzili u podejrzanej choroby psychicznej ani upoÊledzenia
umys∏owego. Rozpoznali natomiast osobowoÊç z cechami nieprawid∏owo 
rozwijajàcej si´.

W trakcie tego post´powania wykonano szereg czynnoÊci Êledczych. 
Kurator przeprowadzi∏  wywiad Êrodowiskowy o nieletniej, z którego 
wynika, ˝e Roksana C. by∏a osobà konfliktowà. Potrafi∏a byç wulgarna 
i agresywna. 

W ostatnim roku szkolnym mia∏a siedem ocen niedostatecznych oraz nieod-
powiednie zachowanie.12

W aktach sprawy znajduje si´ tak˝e opinia z Zak∏adu Poprawczego 
w Koronowie, w Êwietle której Roksana C. jest osobà agresywnà, k∏amliwà, nie
ujawniajàcà skruchy czy ˝alu. Zaobserwowano tak˝e, ˝e nie ma skrupu∏ów, chce
przewodziç, winà obarcza innych. Chce byç w centrum zainteresowania, wul-
garna i arogancka. W trakcie pobytu w placówce odnotowano przypadek zn´ca-
nia si´ przez Roksan´ C. nad innà osadzonà nieletnià. Ponadto o zdarzeniu mówi
z wyraênym zadowoleniem i satysfakcjà. Impulsywna, bezkrytyczna wobec 
siebie, konfliktowa.13

29 czerwca 2007 roku  Sàd Rejonowy w ÂwinoujÊciu uzna∏ Roksan´ C. 
za sprawczyni´ czynu z art. 148 § 1 kk i orzek∏ o jej umieszczeniu w zak∏adzie
poprawczym.14

Motywem tej zbrodni by∏a zazdroÊç i nienawiÊç do pokrzywdzonej. Mimo
m∏odego wieku Roksana C. ukry∏a zw∏oki Pauliny we wodzie. Gdyby przebywa-
∏y w niej d∏u˝ej, prawdopodobnie zatar∏yby si´ wszystkie Êlady. 
Czy Roksana o tym wiedzia∏a, trudno oceniç. Chcia∏a ukryç fakt zbrodni 
i w pewien sposób si´ jej to uda∏o. Potrafi∏a dok∏adnie odtworzyç przebieg
zabójstwa, nie okazujàc przy tym ˝adnych emocji. W chwili czynu mia∏a 15 lat.

412

11 Opinia sàdowo-psychiatryczna z 26 lutego 2007 roku.
12 Sprawozdanie kuratora  sàdowego.
13 Z opinii psychologiczno-psychiatrycznej dotyczàcej Roksany C., przeprowadzonej w Zak∏adzie

Poprawczym w Koronowie z 15 marca 2007. 
14 Wyrok Sàdu Rejonowego w ÂwinoujÊciu z 29 czerwca 2007 roku (sàd zmieni∏ kwalifikacj´

prawnà czynu z nieumyÊlnego spowodowania Êmierci na zabójstwo).

E. ˚ywucka-Kozłowska, M. Klara
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CzynnoÊci Êledcze oraz operacyjno-rozpoznawcze pozwoli∏y na wykrycie
sprawcy zbrodni. Osiàgni´cia nauki (ekspertyza genetyczna) sta∏y si´ skutecz-
nym narz´dziem w dowodzeniu sprawstwa. Gdyby jednak zw∏oki d∏u˝ej przeby-
wa∏y w wodzie (....), a Roksana C. nikomu o tym  nie powiedzia∏a (...), zbrodnia
do dziÊ mog∏aby byç niewyjaÊniona.
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KOMUNIKATY

Re gu la min przy zna wa nia na gród 
Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go 
w Kon kur sie im. Prof. Ta de usza Ha nu ska 
na Pra c´ Ro ku z Dzie dzi ny Kry mi na li sty ki

Na gro dy Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go, zwa ne na gro da mi 
za Pra c´ Ro ku z Dzie dzi ny Kry mi na li sty ki, przy zna wa ne b´ dà co rocz nie, 
po czàw szy od 1999 ro ku, za naj lep sze pra ce o te ma ty ce kry mi na li stycz nej na pi -
sa ne przez pol skich au to rów. Na gro dy przy zna wa ne b´ dà z fun du szy w∏a snych
Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go. 

§ 1

Na gro da przy zna wa na jest przez Ra d´ Na uko wà Pol skie go To wa rzy stwa 
Kry mi na li stycz ne go (PTK) na wnio sek po wo ∏y wa ne go w tym ce lu ju ry kon kur -
so we go. Ra da Na uko wa okre Êla ro dzaj i wy so koÊç na gród oraz wnio sku je 
do Za rzà du G∏ów ne go o przy zna nie Êrod ków na ten cel. 

§ 2

Ju ry kon kur so we po wo ∏y wa ne b´ dzie co rocz nie, w pierw szym kwar ta le ro ku 
na st´ pu jà cym po ro ku, za któ ry ma jà byç przy zna ne na gro dy. W sk∏ad ju ry 
po win no wcho dziç co naj mniej 5 osób, w tym prze wod ni czà cy lub wi ce prze wod -
ni czà cy Ra dy Na uko wej PTK. Ju ry wy bie ra ne b´ dzie przez Ra d´ Na uko wà 
Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go spo Êród cz∏on ków Ra dy i in nych
osób, któ re cie szà si´ uzna niem w pol skim Êro do wi sku kry mi na li stycz nym. 

§ 3

W kon kur sie mo gà byç bra ne pod uwa g´ wszyst kie pra ce o te ma ty ce kry mi na -
li stycz nej, wy ró˝ nia jà ce si´ wy so kim po zio mem na uko wym lub szcze gól nym
zna cze niem dla prak ty ki. Pra ca mi zg∏a sza ny mi na kon kurs mo gà byç pra ce 
na uko we, ma gi ster skie, dy plo mo we i in ne opra co wa nia. 
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§ 4
Pra ce bio rà ce udzia∏ w kon kur sie po win ny byç opu bli ko wa ne w ro ku, za któ ry
przy zna wa na jest na gro da. W przy pad ku prac dok tor skich, ma gi ster skich 
i dy plo mo wych po win ny byç one obro nio ne w ro ku, za któ ry przy zna wa na jest
na gro da, nie jest wy ma ga ne ich opu bli ko wa nie. W przy pad ku prac ha bi li ta cyj -
nych na gro da mo ̋ e byç przy zna ne za rok, w któ rym zo sta∏ za koƒ czo ny prze wód
ha bi li ta cyj ny. 

§5

Kan dy da tu ry prac kon kur so wych mo gà byç zg∏a sza ne przez Za rzà dy Od dzia ∏ów
Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go oraz cz∏on ków Ra dy Na uko wej
i Za rzà du G∏ów ne go PTK, a tak ̋ e przez kie row ni ków w∏a Êci wej pla ców ki,
w któ rej pra ca zo sta ∏a przy go to wa na lub obro nio na (dzie ka nów, dy rek to rów 
in sty tu tów, la bo ra to riów, kie row ni ków ka tedr i za k∏a dów, ko men dan tów szkó∏
itp.). Wraz ze zg∏o sze niem po wi nien zo staç prze ka za ny eg zem plarz pra cy z krót -
kà cha rak te ry sty kà uza sad nia jà cà zg∏o sze nie do kon kur su, w przy pad ku 
zaÊ prac ha bi li ta cyj nych, dok tor skich i ma gi ster skich - do dat ko wo ich re cen zje.
Pra ce na de s∏a ne na kon kurs sà ar chi wi zo wa ne w bi blio te ce PTK i nie sà zwra -
ca ne au to rom. 

§ 6

Ju ry kon kur su zg∏o si Ra dzie Na uko wej wnio sek o przy zna nie na gro dy lub na gród
naj póê niej do koƒ ca czerw ca da ne go ro ku. Ra da Na uko wa na po sie dze niu 
po dej mie uchwa ∏´ o przy zna niu na gród wi´k szo Êcià g∏o sów. 

§ 7

W ka˝ dym ro ku mo˝ na b´ dzie przy znaç jed nà lub wi´ cej na gród. W za le˝ no Êci
od licz by zg∏o szo nych prac i ich po zio mu, mo˝ li we b´ dzie przy zna nie na gród
w ró˝ nych ka te go riach, ta kich jak naj lep sza opu bli ko wa na mo no gra fia, naj lep sza
pra ca na uko wa bàdê ma gi ster ska itp. Je Êli zg∏o szo ne pra ce nie b´ dà spe∏ nia ∏y
kry te riów kon kur su lub b´ dà re pre zen to wa ∏y ni ski po ziom, mo˝ na nie przy znaç
˝ad nej na gro dy lub na gro dy pierw szej. 

§ 8

Lau re aci na gród otrzy ma jà dy plo my i okre Êlo ne kwo ty pie ni´˝ ne. Wy so koÊç 
na gród pie ni´˝ nych usta li Ra da Na uko wa w po ro zu mie niu z Za rzà dem Pol skie go
To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go. 
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§9

Na gro dy wr´ cza ne b´ dà uro czy Êcie w obec no Êci Pre ze sa To wa rzy stwa Kry mi na -
li stycz ne go i cz∏on ków Ra dy Na uko wej oraz za pro szo nych go Êci. 

§ 10

Wszel kie zmia ny oraz spra wy nie ure gu lo wa ne w ni niej szym re gu la mi nie 
roz strzy ga Za rzàd G∏ów ny PTK po kon sul ta cji z Ra dà Na uko wà. 

Za rzàd G∏ów ny i Ra da Na uko wa
Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go
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Regulamin Konkursu 
Na Nagrod´ Profesora Brunona Ho∏ysta 

dla Wyró˝niajàcych si´ M∏odych Kryminalistyków

1. Pol skie To wa rzy stwo Kry mi na li stycz ne og∏a sza kon kurs na na gro d´ 
Pro fe so ra Bru no na Ho ∏y sta dla wy ró˝ nia jà cych si´ w pra cy na uko wej lub
za wo do wej m∏o dych na ukow ców i prak ty ków z dzie dzi ny kry mi na li sty ki. 

2. Na gro da jest fun do wa na co rocz nie przez Pro fe so ra Bru no na Ho ∏y sta, 
któ ry prze ka zu je na ten cel Pol skie mu To wa rzy stwu Kry mi na li stycz ne mu
od po wied nie Êrod ki fi nan so we. Za zgo dà Ra dy Na uko wej PTK i ak cep ta -
cjà Fun da to ra, Êrod ki fi nan so we na fun dusz na gro do wy mo gà byç rów nie˝
przyj mo wa ne od in nych osób praw nych lub fi zycz nych. 

3. Na gro da jest przy zna wa na przez Ra d´ Na uko wà jed ne mu lub dwóm lau re -
atom na za sa dzie kon kur su, na pod sta wie wnio sku Ko mi sji Kon kur so wej,
w któ rym przed sta wia ne jest na zwi sko pro po no wa ne go lau re ata lub lau re -
atów oraz wy so koÊç na gro dy. Lau re aci w chwi li przy zna nia sty pen dium nie
po win ni prze kro czyç 35 ro ku ˝y cia. 

4. Do przed sta wie nia zg∏o szeƒ na kon kurs upraw nie ni sà: Fun da tor sty pen -
dium, Za rzà dy Od dzia ∏ów Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go,
cz∏on ko wie Ra dy Na uko wej i Za rzà du G∏ów ne go PTK, kie row ni cy w∏a Êci -
wych pla có wek, w któ rych pu bli ka cja lub pra ca zo sta ∏a przy go to wa na,
wdro ̋ o na lub obro nio na (opie ku no wie na uko wi, rek to rzy, dzie ka ni, dy rek -
to rzy in sty tu tów, la bo ra to riów, kie row ni cy ka tedr i za k∏a dów, ko men dan ci
szkó∏ itp.), a tak ̋ e oso by ubie ga jà ce si´ o na gro d .́ Wraz ze zg∏o sze niem 
po wi nien zo staç prze ka za ny eg zem plarz pra cy z krót kà cha rak te ry sty kà
uza sad nia jà cà zg∏o sze nie do Kon kur su. W przy pad ku in nych przed si´ wzi´ç
ma jà cych sta no wiç pod sta w´ zg∏o sze nia na le ̋ y do ∏à czyç do ku men ta cj´ lub
opis po zwa la jà cy na oce n´ ich isto ty, war to Êci i przy dat no Êci dla na uki
i prak ty ki kry mi na li stycz nej. 

5. Ko mi sja Kon kur so wa sk∏a da si´ z pi´ ciu osób, cie szà cych si´ uzna niem
i au to ry te tem w pol skim Êro do wi sku kry mi na li stycz nym. Jed nym z cz∏on -
ków Ko mi sji po wi nien byç prze wod ni czà cy lub wi ce prze wod ni czà cy Ra dy
Na uko wej PTK. Ko mi sj´ Kon kur so wà po wo ∏u je na dwu let nià ka den cj´
Ra da Na uko wa PTK, wy zna cza jàc jej prze wod ni czà ce go. 
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6. Na gro d´ otrzy ma oso ba lub oso by, któ rych do ro bek na uko wy lub za wo do wy
Ko mi sja Kon kur so wa uzna za wy bit ny, wy ró˝ nia jà cy si´ spo Êród do rob ku
osób zg∏o szo nych do Kon kur su. Do ro bek ten mo ̋ e obej mo waç pra c´ 
dok tor skà lub in ne opra co wa nie o te ma ty ce kry mi na li stycz nej bàdê 
te˝ zna czà ce osià gni´ cie prak tycz ne po le ga jà ce m. in. na opra co wa niu 
lub roz wi ni´ ciu no wej me to dy ba daƒ kry mi na li stycz nych, wpro wa dze niu
do prak ty ki kry mi na li stycz nej in no wa cyj ne go roz wià za nia tech nicz ne go
lub or ga ni za cyj ne go, zre ali zo wa niu pro jek tu na uko we go o prio ry te to wym
zna cze niu dla na uki i prak ty ki kry mi na li stycz nej. Uwzgl´d nia ne w kon kur sie
pu bli ka cje lub in ne pra ce po win ny byç przy go to wy wa ne lub re ali zo wa ne
w okre sie po prze dza jà cym przy zna nie na gro dy. 

7. Przy zna ne na gro dy sà wy p∏a ca ne jest jed no ra zo wo w ra mach Êrod ków 
prze ka za nych na ten cel przez Fun da to ra. Lau re at lub lau re aci otrzy mu jà
tak ̋ e dy plo my oko licz no Êcio we. 

8. Zg∏o sze nie wnio sku Ra dzie Na uko wej przez Ko mi sj´ Kon kur so wà, 
o któ rym jest mo wa w p. 3, po win no na stà piç nie póê niej ni˝ do dnia 
15 wrze Ênia ka˝ de go ro ku, w któ rym przy zna wa na jest na gro da.. Uchwa ∏a
Ra dy Na uko wej o przy zna niu na gro dy po win na byç pod j´ ta naj póê niej do
dnia 15 paê dzier ni ka te go ro ku. Po sie dze nie Ra dy Na uko wej PTK zwo ∏u je
jej Prze wod ni czà cy. Ra da Na uko wa po dej mu je uchwa ∏´ w g∏o so wa niu,
wi´k szo Êcià g∏o sów. W ra zie rów nej licz by g∏o sów roz strzy ga jà cy jest g∏os
pro wa dzà ce go ob ra dy. 

9. Dy plom przy zna jà cy na gro d´ wr´ cza ny jest uro czy Êcie w obec no Êci Fun da -
to ra lub je go przed sta wi cie la, Pre ze sa Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li -
stycz ne go, cz∏on ków Ra dy Na uko wej oraz za pro szo nych go Êci. 

10. W przy pad ku nie przy zna nia na gro dy w da nym ro ku Êrod ki zwi´k sza jà 
fun dusz na gro do wy w na st´p nych la tach. 

11. Pra ce na de s∏a ne na Kon kurs sà ar chi wi zo wa ne w bi blio te ce PTK i nie 
sà zwra ca ne au to rom. Pra ce te mo gà byç wy ko rzy sty wa ne w dzia ∏al no Êci
sta tu to wej PTK, je ̋ e li ich au tor nie wnie sie za strze ̋ e nia. 

12. W spra wach nie ure gu lo wa nych w ni niej szym re gu la mi nie lub wy ma ga jà cych
zmian de cy zje po dej mu je Ra da Na uko wa, a w ra zie bra ku jej kom pe ten cji
Za rzàd G∏ów ny lub in ny or gan w∏a dzy PTK, zgod nie ze sta tu tem. 

Za rzàd G∏ów ny i Ra da Na uko wa
Pol skie go To wa rzy stwa Kry mi na li stycz ne go



Zakres badaƒ Laboratorium Kryminalistycznego 
Centrum Badawczo Szkoleniowego 

Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

Laboratorium Kryminalistyczne Centrum Badawczo Szkoleniowego Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego  jest nowoczesnà, dobrze wyposa˝onà placówkà
badawczà. Wykonuje szeroki zakres ekspertyz i badaƒ z ró˝nych dziedzin
kryminalistyki, a w tym m.in.:
– badania dokumentów ( badanie pisma i badania

techniczne - pe∏ny zakres)
– badania komputerowe,
– badania fonoskopijne,
– badania daktyloskopijne i traseologiczne,
– badania mechanoskopijne,
– badania biologiczne ( w tym DNA )
– badania fizykochemiczne,
– badania narkotyków,
– badania elektrotechniczne 

i po˝arnicze,
– badania broni i balistyczne, 
– badania wypadków drogowych,
– badania audiowizualne, systemów

monitoringu i fotograficzne, 
– badania antropologiczne i antroposkopijne 

(w tym identyfikacja osób na zdj´ciach, 
taÊmach wideo i innych noÊnikach obrazu;
identyfikacja przedmiotów zarejestrowanych 
na ww. noÊnikach itp),

– badania wariograficzne (do celów procesowych i pozaprocesowych),
– inne badania (kominiarskie, znaków probierczych, gleboznawcze itp.).

Jako jeden z nielicznych oÊrodków badawczych z dziedziny kryminalistyki
wykonujemy badania wieku pisma oraz chronologii zapisów.
Oferujemy równie˝ dla organów Êcigania i wymiaru sprawiedliwoÊci nieodp∏atne
konsultacje i porady kryminalistyczne oraz szkolenia w wybranym zakresie
tematycznym.
Dysponujemy specjalistycznym zapleczem technicznym oraz wysoce wyspecjali-
zowanà kadrà ponad 100 ekspertów z wieloletnim doÊwiadczeniem.

Szczegó∏owe informacje na stronie internetowej www.kryminalistyka.pl.
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REGULAMIN
publikowania prac w „Problemach Wspó∏czesnej Kryminalistyki”

1. Problemy Wspó∏czesnej Kryminalistyki sà periodykiem naukowym wyda-
wanym 1-2 w roku przez Katedr´ Kryminalistyki Uniwersytetu Warszaw-
skiego i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

2. W Problemach Wspó∏czesnej Kryminalistyki publikowane sà prace: teore-
tyczne, eksperymentalne, syntetyzujàce i analityczne oraz kazuistyczne 
z zakresu kryminalistyki i dziedzin pokrewnych, a tak˝e recenzje 
i sprawozdania z konferencji, zjazdów i zebraƒ naukowych.

3. Wydruki pracy w 1 egzemplarzu wraz z dyskietkà lub p∏ytà sà przyjmowane
w Katedrze Kryminalistyki UW. Mogà te˝ byç wys∏ane pocztà elektronicznà
na adres egruza@wpia.uw.edu.pl z zachowaniem obowiàzujàcych zasad
polskiej pisowni i polskiego mianownictwa.

4. Teksty prac winny byç sporzàdzone czcionkà znormalizowanà (Times New
Roman), jednostronnie, na arkuszach formatu A-4, z marginesem 2,5 cm 
z lewej i 2,5 cm z prawej strony, z zachowaniem pó∏tora odst´pu mi´dzy
wierszami (30 wierszy na stronie). Zapis winien byç dokonany podsta-
wowym krojem pisma bez wyró˝nieƒ.

5. Opracowania teoretyczne nie powinny przekraczaç 20, a kazuistyczne 
15 stron maszynopisu wraz z rycinami, tabelami, wykazem piÊmiennictwa 
i streszczeniem. 

6. Nadsy∏ane prace b´dà recenzowane. 

7. Na pierwszej stronie, przed tytu∏em i w∏aÊciwym tekstem pracy, nale˝y
umieÊciç imi´ i nazwisko autora (autorów), tytu∏ pracy w j´zyku polskim.

8. Praca winna byç zakoƒczona s∏owami kluczowymi i streszczeniem w j´zyku
polskim i angielskim nie przekraczajàcym 15 wierszy maszynopisu.

9. Liczb´ tabel i rycin winno si´ ograniczyç do minimum niezb´dnego dla zro-
zumienia tekstu.
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10. Ryciny i tabele oznacza si´ numeracjà arabskà. 

11. Przypisy powinny zawieraç nazwisko i pierwszà liter´ imienia autorów 
pracy, tytu∏ czasopisma oraz kolejno - rok, numer tomu i pierwszà stron´
pracy. Przy pozycjach ksià˝kowych nale˝y podaç pe∏ny tytu∏ dzie∏a, wydaw-
c´, rok i miejsce wydania. Przypisy umieszcza si´ na dole strony, 
na której przypis jest przywo∏ywany. 

12. Na koƒcu pracy nale˝y zamieÊciç numery telefonów i adresy autorów, 
na które kierowana b´dzie korespondencja. 

13. Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania w pracy niezb´dnych popra-
wek stylistycznych i skrótów bez porozumienia z autorem. 

14. Za prace publikowane w Problemach Wspó∏czesnej Kryminalistyki nie sà
wyp∏acane honoraria autorskie. Autorzy zobowiàzani sà do podpisania umo-
wy nieodp∏atnego przeniesienia praw autorskich do publikacji na Wydawc´.

15. Prace nie zakwalifikowane do druku lub nie spe∏niajàce opisanych powy˝ej
warunków zwracane sà Autorom.
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