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WST¢P

W szesnastym tomie „Problemów Wspó∏czesnej Kryminalistyki” umieszczamy,
tradycyjnie, opracowania przede wszystkim napisane przez uczestników seminarium doktorskiego prowadzonego w Katedrze Kryminalistyki Uniwersytetu
Warszawskiego. Sà to osoby zainteresowane hobbystycznie i zawodowo kryminalistykà, m∏odzi naukowcy, a tak˝e praktycy. Staramy si´ rozszerzaç profil pisma,
tak˝e o zagadnienia prawno-karne i prawno-procesowe, z wàtkami wiedzy
kryminalistycznej, a taka formu∏a powoduje, ˝e zwyczajowo prezentujemy teksty
w porzàdku alfabetycznym nazwisk ich Autorów.
Oddawany w r´ce czytelników tom jest drugim, w którym kwalifikujemy prace
do druku. Wszystkie artyku∏y sà recenzowane przez dwóch, powo∏anych przez
redaktorów naukowych periodyku, recenzentów.
˚yczàc mi∏ej lektury, zach´camy wszystkich zainteresowanych do przesy∏ania
prac do kolejnego wydania PWK.

prof. dr hab. Ewa Gruza

.

Witalij Andrijanc

MODEL POST¢POWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO
W REPUBLICE UZBEKISTANU
Uzbekistan jest krajem po∏o˝onym w Azji Centralnej, graniczy z Kazachstanem, Turkmenistanem, Tad˝ykistanem, Kirgistanem i Afganistanem. Podzia∏
administracyjny Uzbekistanu obejmuje 12 obwodów, Republik´ Karaka∏pakstan1 i miasto Taszkent, które jest stolicà paƒstwa i liczy ponad 2,2 mln2
mieszkaƒców. Zgodnie z konstytucjà paƒstwa uchwalonà 8 grudnia 1992 roku,
Uzbekistan jest suwerennà republikà o ustroju demokratycznym. W∏adz´ ustawodawczà sprawuje dwuizbowy parlament – Olij Mad˝lis (co znaczy
Najwy˝sze Zgromadzenie), który sk∏ada si´ z Izby Ustawodawczej i Senatu
i liczy ogó∏em 250 deputowanych. W∏adza wykonawcza przynale˝na jest do
Gabinetu Ministrów, sàdownicza – Sàdu Konstytucyjnego RUz, Sàdu
Najwy˝szego RUz, Wy˝szego Sàdu Gospodarczego RUz, wy˝szych sàdów
Republiki Karaka∏pakstan, Sàdu Gospodarczego Republiki Karaka∏pakstan,
sàdów obwodowych, miasta Taszkentu, mi´dzyrejonowych, rejonowych i miejskich sàdów ds. cywilnych i karnych, sàdów gospodarczych i wojskowych.
G∏owà paƒstwa jest prezydent, który zapewnia uzgodnione funkcjonowanie
i wspó∏dzia∏anie organów w∏adzy3. J´zykiem urz´dowym jest j´zyk uzbecki4.
Po odzyskaniu niepodleg∏oÊci przez Uzbekistan zosta∏ przyj´ty nowy kodeks
post´powania karnego, który obowiàzuje od 1 kwietnia 1995 roku. Nowy k.p.k.
znacznie odró˝nia si´ od poprzednich kodeksów czasów Zwiàzku Radzieckiego
1 Zgodnie z art. 70 i 74 Konstytucji Republiki Uzbekistanu, Karaka∏pakstan jest suwerennà republikà wchodzàcà w sk∏ad Republiki Uzbekistanu i ma prawo wyjÊcia ze sk∏adu Uzbekistanu na
podstawie powszechnego referendum narodu Karaka∏pakstanu. Konstytucja RUz, wyd.
Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Taszkent 2011.
2 Dane Paƒstwowego Komitetu Statystyki RUz na 2009 rok. Strona internetowa:
http://www.stat.uz/demographic/
3 Zob. rozdzia∏ 5 Konstytucji RUz. Organizacja w∏adzy paƒstwowej, wyd. Ministerstwa
SprawiedliwoÊci, Taszkent 2011.
4 Art. 4 Konstytucji RUz, wyd. Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Taszkent 2011.
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i odpowiada wspó∏czesnym zasadom i normom prawa mi´dzynarodowego,
pe∏niej reguluje stosunki karnoprocesowe5. Do tej pory wprowadzono sporo
zmian i uzupe∏nieƒ przepisów obowiàzujàcego k.p.k. dotyczàcych równie˝
post´powania przygotowawczego. Na przyk∏ad wczeÊniej postanowienie o tymczasowym aresztowaniu w post´powaniu przygotowawczym wydawa∏ prokurator na wniosek Êledczego, obecnie ten Êrodek zapobiegawczy stosuje sàd na
wniosek prokuratora6. Wprowadzono tak˝e zmiany do art. 345 k.p.k., a mianowicie przest´pstwa przeciwko wolnoÊci seksualnej oraz przeciwko rodzinie,
m∏odzie˝y i obyczajowoÊci by∏y przekazane od jurysdykcji prokuratury do
jurysdykcji Êledczych organów spraw wewn´trznych7.
Ustawa z dnia 28 wrzeÊnia 2010 r. uzupe∏ni∏a k.p.k. rozdzia∏em XIV pod
tytu∏em „Wspó∏praca mi´dzynarodowa w sferze post´powania karnego”.
Reguluje on kwestie wspó∏pracy sàdów, prokuratorów, Êledczych oraz organów
dochodzeniowych z odpowiednimi organami innych paƒstw, w tym skierowanie
zlecenia o prowadzeniu czynnoÊci Êledczych i procesowych na terenie innego
paƒstwa, wykonanie zagranicznego zlecenia w Uzbekistanie, kwestii ekstradycji
i inne. Okazanie pomocy prawnej w sprawach karnych realizuje si´ na podstawie k.p.k., umów mi´dzynarodowych i dokonuje si´ zgodnie z zasadà wzajemnoÊci.
Równie˝ zosta∏y wprowadzone uzupe∏nienia do art. 66 – Prawa i obowiàzki
Êwiadka. Teraz Êwiadek ma prawo korzystaç z pomocy prawnej adwokata
i uczestniczyç razem z adwokatem w czynnoÊciach Êledczych, do których jest
powo∏any. Pojawi∏o si´ nawet poj´cie „adwokat Êwiadka”, czyli osoba, która
zgodnie z ustawà jest uprawniona do bronienia prawa i legalnych interesów
Êwiadka i udzielania mu pomocy prawnej8 (co w polskich warunkach zbiega si´
z funkcjà pe∏nomocnika).
Zosta∏y tak˝e rozszerzone pe∏nomocnictwa adwokata oskar˝onego. Wed∏ug
wczeÊniej obowiàzujàcego k.p.k. adwokat w celu spotkania ze swoim klientem
znajdujàcym si´ w tymczasowym areszcie musia∏ uzyskaç na to zezwolenie
organów prowadzàcych Êledztwo. Obecnie adwokat ma prawo do spotkania ze
swoim podopiecznym bez ograniczenia czasu spotkania i bez jakichkolwiek
zezwoleƒ organów Êcigania lub sàdu, co znacznie u∏atwia obron´ oskar˝onego.
Niemniej wa˝ne uzupe∏nienie dotyczàce post´powania przygotowawczego
5 U. Tuhtaszewa. Post´powanie karne Republiki Uzbekistanu. Cz´Êç ogólna. Podr´cznik, wyd.
Taszkencki Paƒstwowy Instytut Prawa 2007. s. 28.
6 Zmiana wprowadzonà zgodnie z Dekretem Prezydenta RUz I. Karimova „O przekazaniu
sàdom uprawnienia do stosowania tymczasowego aresztowania” z dnia 8 sierpnia 2005 r.
7 Ustawa RUz nr 181 O wprowadzeniu zmian i uzupe∏nieƒ do niektórych aktów prawnych RUz
z dnia 22 wrzeÊnia 2008 r.
8 Ustawa RUz nr 198 O wprowadzeniu zmian i uzupe∏nieƒ do niektórych aktów prawnych
w celu udoskonalenia Instytutu Adwokatury z dnia 22 grudnia 2008 r.
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zosta∏o wprowadzone do art. 329 k.p.k., który g∏osi, ˝e wnioski i informacje
o przest´pstwach powinny byç zarejestrowane, a rozstrzygni´cie podj´te bezzw∏ocznie. W razie potrzeby sprawdzenia przez organy Êcigania niezb´dnych
uzasadnieƒ do wszcz´cia sprawy karnej rozstrzygni´cie musi byç podj´te nie
póêniej ni˝ w terminie 10 dni od momentu otrzymania wniosku lub informacji
o przest´pstwie. Praktyka pokazuje, i˝ nie zawsze mo˝na podjàç prawid∏owe
rozstrzygni´cie w takim krótkim okresie. Obecnie dodana do art. 329 k.p.k.
czeÊç 3, która stanowi, i˝ podany termin mo˝e zostaç przed∏u˝ony do 1 miesiàca
przez prokuratora na wniosek Êledczego lub pracownika organa dochodzeniowego w przypadkach gdy: przeprowadza si´ ekspertyz´, dochodzenie s∏u˝bowe,
audyt albo inne sprawdzenie wymagajàce wi´cej czasu na ich wykonanie; trzeba
uzyskaç wyjaÊnienia osób znajdujàcych si´ w odleg∏ych miejscach lub uchylajàcych si´ od wezwaƒ; ustalone sà nowe okolicznoÊci, bez których sprawdzenia
nie jest mo˝liwe podj´cie rozstrzygni´cia9.
Post´powanie przygotowawcze w Republice Uzbekistanu, podobnie jak
w Polsce, opiera si´ na ustawodawstwie karnoprocesowym i jest pierwszym
etapem post´powania karnego. Post´powanie przygotowawcze w Uzbekistanie,
nazywane równie˝ przedsàdowym, ma dwie formy: dochodzenie i Êledztwo.
Wed∏ug art. 339 k.p.k. RUz10 celami dochodzenia sà: zapobieganie i zwalczanie przest´pczoÊci; zbieranie i utrwalanie dowodów; zatrzymanie podejrzanych o pope∏nienie przest´pstwa i poszukiwanie podejrzanych i oskar˝onych,
którzy si´ ukrywajà; zabezpieczenie odszkodowania. Na organy dochodzeniowe
nak∏ada si´ równie˝ obowiàzek podejmowania dzia∏aƒ z wykorzystywaniem
Êrodków naukowo-technicznych w celu ustalenia przest´pstw i sprawców, ujawnienia danych, które mogà byç stosowane jako dowody w sprawie karnej po ich
sprawdzeniu zgodnie z przepisami k.p.k. Organy spraw wewn´trznych (policja),
s∏u˝ba bezpieczeƒstwa narodowego, organy celne oraz Departament Zwalczania
Przest´pstw Skarbowych i Walutowych przy Generalnej Prokuraturze RUz
i jego oddzia∏y w tym celu sà uprawnione do prowadzenia dzia∏aƒ operacyjnorozpoznawczych11.
Dodatkowo ustawodawstwo RUz przewiduje prowadzenie przez organy
dochodzeniowe niezw∏ocznych czynnoÊci Êledczych, przy pomocy których
ujawniane sà okolicznoÊci pope∏nionego czynu. Jednak w k.p.k. nie ma definicji
i wykazu niezw∏ocznych czynnoÊci Êledczych. Taki wykaz mia∏ miejsce
w poprzednim k.p.k. W zale˝noÊci od okolicznoÊci sprawy dowolna czynnoÊç
Êledcza (przes∏uchiwanie, ogl´dziny, przeszukanie, eksperyment itd.) w konkretnej
9 Ustawa RUz nr 237 O wprowadzeniu zmiany do artyku∏u 329 kodeksu post´powania karnego
RUz z dnia 21 grudnia 2009 r.
10 Wyd. Ministerstwa SprawiedliwoÊci. Taszkent 2011.
11 CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze nie sà uregulowane w k.p.k. RUz, art. 339 k.p.k. RUz tylko uprawnia wymienione organy dochodzeniowe do ich prowadzenia.
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sytuacji mo˝e mieç charakter niezw∏ocznej, dlatego obowiàzujàce ustawodawstwo karnoprocesowe nie powtarza tego, co by∏o wczeÊniej12.
Warto zdefiniowaç, kim jest organ dochodzeniowy, Êledczy i prokurator
w Uzbekistanie.
Organy dochodzeniowe to organy i funkcjonariusze publiczni, którzy sà
upowa˝nieni zgodnie z k.p.k. prowadziç dochodzenie oraz inne czynnoÊci
procesowe. Organami dochodzeniowymi sà: policja, dowódcy jednostek wojskowych, s∏u˝ba bezpieczeƒstwa narodowego, szefowie organów wykonania
kary, organy paƒstwowego nadzoru po˝arowego, organy ochrony granicy paƒstwowej, kapitanowie statków wodnych, organy celne, Departament Zwalczania
Przest´pstw Skarbowych i Walutowych przy Generalnej Prokuraturze RUz
i jego oddzia∏y, Departament Wykonania Orzeczeƒ Sàdowych przy
Ministerstwie SprawiedliwoÊci RUz i jego oddzia∏y oraz G∏ówny Urzàd
Kontroli Dzia∏alnoÊci Rynków i Organizacji Handlowych przy Paƒstwowym
Komitecie Skarbowym RUz i jego oddzia∏y13.
Âledczy to funkcjonariusz publiczny upowa˝niony w ramach swej kompetencji
przewidzianej k.p.k. do prowadzenia post´powania przygotowawczego w sprawach karnych. Âledczy ma tak zwanà niezawis∏oÊç procesowà i wszystkie decyzje
w post´powaniu przygotowawczym podejmuje samodzielnie z wyjàtkiem
przypadków, gdy jest wymagane pozwolenie prokuratora albo sàdu. Âledczy ma
nast´pujàce uprawnienia: wydawanie postanowieƒ o wszcz´ciu, umorzeniu
sprawy karnej albo odmowie jej wszcz´cia; zatrzymywanie i przes∏uchiwanie
osób podejrzanych o przest´pstwo, prowadzenie czynnoÊci Êledczych przewidziane w k.p.k., przedstawianie zarzutów, stosowanie Êrodków zapobiegawczych, dawanie poleceƒ organom dochodzeniowym i inne14. Post´powanie
przygotowawcze jest prowadzone przez Êledczych prokuratury, organów spraw
wewn´trznych oraz s∏u˝by bezpieczeƒstwa narodowego. Âledztwo mo˝e prowadziç równie˝ prokurator15.
Prokurator to funkcjonariusz publiczny, który zgodnie z art. 33 k.p.k. RUz16
sprawuje nadzór nad dok∏adnym i jednakowym wykonaniem ustaw i jest zobowiàzany odpowiednio stosowaç Êrodki w celu usuni´cia naruszenia ustawy
w stadium dochodzenia i Êledztwa. Prokurator ma szerokie uprawnienia.
W stadium post´powania przedsàdowego jest uprawniony do: wydawania postanowienia o wszcz´ciu sprawy karnej, dawania polecenia organom prowadzàcym
12 B. Mirenskij, A. Rahmankulow, W. Kadrowa, Post´powanie karne Republiki Uzbekistanu.
Podr´cznik, Taszkent, Akademia MSW RUz, 2004. s. 262.
13 Art. 38 kodeksu post´powania karnego RUz, wyd. Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Taszkent
2011.
14 Zob. art. 36 k.p.k. RUz, wyd. Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Taszkent 2011.
15 Tam˝e art. 344.
16 Wyd. Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Taszkent 2011.
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post´powanie przygotowawcze, brania udzia∏u w czynnoÊciach Êledczych,
uniewa˝niania bezprawnych decyzji organów Êcigania, w przypadkach przewidzianych w ustawie daje pozwolenie na prowadzenie czynnoÊci Êledczych,
przekazuje spraw´ karnà od jednego organu Êcigania do drugiego, zatwierdza
akt oskar˝enia itd. W sàdzie prokurator wyst´puje jako oskar˝yciel publiczny
i popiera oskar˝enie17.
Wróçmy do rozpatrywania form post´powania przygotowawczego, a mianowicie do dochodzenia.
Dochodzenie rozpoczyna si´ od momentu wydania postanowienia o wszcz´ciu sprawy karnej i powinno byç ukoƒczone w ciàgu 10 dni. Dochodzenie tak˝e
mo˝e si´ zakoƒczyç przekazaniem sprawy karnej Êledczemu albo przekazaniem
prokuratorowi razem z postanowieniem o skierowaniu sprawy do sàdu w celu
pojednania stron lub razem z wnioskiem o wniesieniu podania o umorzeniu
post´powania w sprawie karnej na postawie amnestii.
Organ prowadzàcy dochodzenie powinien bezzw∏ocznie przekazaç spraw´
Êledczemu albo prokuratorowi w przypadkach gdy: ma miejsce ci´˝kie lub
szczególnie ci´˝kie przest´pstwo (wed∏ug ustawodawstwa RUz ci´˝kim jest
umyÊlne przest´pstwo zagro˝one karà pozbawienia wolnoÊci od lat 5 do 10,
szczególnie ci´˝kim jest przest´pstwo zagro˝one karà pozbawienia wolnoÊci od
lat 10 albo do˝ywotnym pozbawieniem wolnoÊci18); sà podstawy do tymczasowego aresztowania podejrzanego, do wniesienia aktu oskar˝enia, do umorzenia
post´powania karnego oraz w przypadku gdy Êledczy ˝àda przekazanie mu sprawy
w celu przej´cia Êcigania.
Organy dochodzeniowe po przekazaniu sprawy karnej Êledczemu zobowiàzane sà wykonywaç polecenia Êledczego dotyczàce prowadzenia czynnoÊci Êledczych i poszukiwawczych zgodnie z warunkami i terminami, które sà podane
w poleceniu. W przypadku gdy wykonanie polecenia jest niemo˝liwe pod wskazanymi warunkami i podanym terminie, organy dochodzeniowe informujà o tym
Êledczego i wyst´pujà z wnioskiem o przed∏u˝enie terminu lub zmianie warunków polecenia.
Na ˝àdanie Êledczego organy dochodzeniowe powinny okazywaç pomoc
w wykonywaniu czynnoÊci Êledczych oraz powinny przedstawiç Êledczemu
w celu zapoznania lub za∏àczenia dokumenty i inne materia∏y majàce znaczenie
dowodowe dla sprawy karnej19.
W praktyce organy dochodzeniowe bardzo rzadko wydajà postanowienie
o wszcz´ciu post´powania przygotowawczego, prawie zawsze t´ decyzj´ podejmuje Êledczy. Z regu∏y organy dochodzeniowe w razie potrzeby przeprowadzajà
17 Zob. art. 34 k.p.k. RUz, wyd. Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Taszkent 2011.
18 Art.15 kodeksu karnego RUz, wyd. Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Taszkent 2011.
19 Art. 343 k.p.k. RUz, wyd. Ministerstwa SprawiedliwoÊci, Taszkent 2011.
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post´powanie sprawdzajàce i przekazujà zbierany materia∏ Êledczemu w celu
wszcz´cia sprawy karnej albo samodzielnie wydajà postanowienie o odmowie
jej wszcz´cia.
Trzeba jednak zaznaczyç, i˝ post´powanie przygotowawcze w Uzbekistanie
mo˝na prowadziç zarówno z dochodzeniem, jak i bez niego (w tym przypadku
prowadzi si´ tylko Êledztwo).
Âledztwo nazywane wst´pnym Êledztwem, w odró˝nieniu od dochodzenia,
w Uzbekistanie jest prowadzone obowiàzkowo we wszystkich sprawach
karnych. Zadaniami Êledztwa sà: szybkie i pe∏ne wykrycie przest´pstwa, pociàgni´cie do odpowiedzialnoÊci karnej sprawców przest´pstw albo rehabilitacja
osób niewinnych, zabezpieczenie odszkodowania oraz praw i prawnych interesów
uczestników procesu karnego, ujawnienie i usuni´cie przyczyn sprzyjajàcych
pope∏nieniu czynu zabronionego, a tak˝e stworzenie korzystnych warunków do
rozpatrywania sprawy w sàdzie20.
Wed∏ug art. 345 k.p.k. Êledztwo w sprawach o przest´pstwa przeciwko ˝yciu,
prawom konstytucyjnym obywateli, porzàdkowi zarzàdzania i dzia∏alnoÊci
instytucji paƒstwowych i spo∏ecznych, przeciwko wymiarowi sprawiedliwoÊci,
a tak˝e o niektóre przest´pstwa przeciwko podstaw gospodarki (zawarcie umowy wbrew interesom Republiki Uzbekistan, naruszenie dyscypliny bud˝etowej),
przeciwko porzàdkowi publicznemu oraz w sprawach o przest´pstwo naruszenia
mi´dzynarodowych lotów prowadzà Êledczy prokuratury.
Âledztwo w sprawach o przest´pstwa wojskowe prowadzà Êledczy prokuratury
wojskowej.
Âledztwo w sprawach o przest´pstwa przeciwko pokojowi i bezpieczeƒstwu
ludzkoÊci, przeciwko Republice Uzbekistanu oraz o takie przest´pstwa jak naruszenie ustawodawstwa celnego, nielegalny wyjazd za granic´ lub wjazd do
Republiki Uzbekistanu prowadzà Êledczy s∏u˝by bezpieczeƒstwa narodowego.
Âledztwo w sprawach o przest´pstwa przeciwko zdrowiu i zagro˝eniu ˝ycia,
przeciwko wolnoÊci seksualnej, przeciwko rodzinie, m∏odzie˝y i obyczajowoÊci,
przeciwko mieniu, o przest´pstwa w sferze dzia∏alnoÊci gospodarczej, w sferze
ekologii, o niektóre przest´pstwa przeciwko porzàdkowi zarzàdzania i przeciwko porzàdkowi publicznemu, o przest´pstwa przeciwko bezpieczeƒstwu ruchu
drogowego i u˝ytkowaniu transportu, o przest´pstwa nielegalnego obrotu
Êrodkami odurzajàcymi i substancjami psychotropowymi oraz Êledztwo we
wszystkich sprawach o przest´pstwa, które by∏y pope∏nione przez osób nieletnich (osoby, które nie ukoƒczy∏y 18 lat21), prowadzà Êledczy organów spraw
wewn´trznych.
20 A. Rahmankulow, Post´powanie przygotowawcze w organach spraw wewn´trznych, Taszkent,
Akademia MSW RUz 2003. s. 10.
21 Definicja osoby nieletniej znajduje si´ w art. 22 kodeksu cywilnego RUz oraz w art. 547 k.p.k.
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Art. 345 ustala równie˝ wykaz przest´pstw, gdzie Êledztwo prowadzi organ
wydajàcy postanowienie o wszcz´ciu post´powania przygotowawczego (np.
przyw∏aszczenie, fa∏szerstwo, uchylanie si´ od opodatkowania i inne).
W przypadku ∏àczenia spraw karnych majàcych ró˝ne jurysdykcje, prokurator zleca prowadzenie Êledztwa organowi, którego jurysdykcji podlega ci´˝sze
przest´pstwo22.
Âledztwo rozpoczyna si´ od momentu wszcz´cia sprawy karnej i powinno
byç ukoƒczone w ciàgu 3 miesi´cy. Podany termin mo˝e byç przed∏u˝ony przez
odpowiedniego prokuratora obwodu, miasta sto∏ecznego Taszkentu, Republiki
Karaka∏pakstan do 5 miesi´cy, przez zast´pc´ Prokuratora Generalnego do
7 miesi´cy i przez Prokuratora Generalnego do 9 miesi´cy.
W szczególnych wypadkach, ze wzgl´du na ci´˝koÊç pope∏nionego przest´pstwa oraz z∏o˝onoÊç sprawy karnej, Generalny Prokurator mo˝e przed∏u˝yç
termin prowadzenia Êledztwa do jednego roku23.
Âledztwo mo˝e si´ ukoƒczyç umorzeniem post´powania karnego, wniesieniem aktu oskar˝enia, postanowieniem o skierowaniu sprawy do sàdu w celu
zastosowania przymusowych Êrodków o charakterze medycznym lub w celu
pojednania stron albo wnioskiem o wniesieniu podania o umorzeniu post´powania
w sprawie karnej na postawie amnestii24.
Reasumujàc, wymienione podstawowe cechy dochodzenia i Êledztwa
w Uzbekistanie sprowadzajà si´ do tego, ˝e dochodzenie jest nieobowiàzkowe
i ma charakter pomocniczy w post´powaniu przygotowawczym, a organy
dochodzeniowe nie sà upowa˝nione do wniesienia aktu oskar˝enia, co odró˝nia
dochodzenie w Uzbekistanie od dochodzenia w innych krajach, na przyk∏ad
takich jak Polska, gdzie dochodzenie prowadzi si´ w sprawach o przest´pstwa
nale˝àce do w∏aÊciwoÊci sàdu rejonowego25, a organy dochodzeniowe uprawione
sà do wniesienia aktu oskar˝enia bezpoÊrednio do sàdu albo po jego zatwierdzeniu
przez prokuratora26.
Rozpatrzywszy niektóre kwestie post´powania przygotowawczego i udoskonalenia w tej sferze ustawodawstwa karnoprocesowego w Uzbekistanie mo˝emy
stwierdziç, i˝ to stadium procesu odgrywa wa˝nà rol´ przede wszystkim
w ochronie praw uczestników post´powania karnego oraz jako podstawa formowania korzystnych warunków do rozpatrywania sprawy w sàdzie w celu
skutecznego sprawowania funkcji wymiaru sprawiedliwoÊci.

22 Art. 345 czeÊç 9 k.p.k. RUz.
23 Art. 351 k.p.k. RUz.
24 Art. 372 k.p.k. RUz.
25 Art. 325b § 1 k.p.k. RP.
26 Art. 331 § 1-2 k.p.k. RP.
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PRZEST¢PCZOÂå SKARBOWA - CZYNNIK
DESTABILIZUJÑCY SYSTEM FINANSOWÓW PUBLICZNYCH
1. Penalizacja przest´pstw i wykroczeƒ skarbowych
Przest´pstwem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks karny skarbowy
pod groêbà kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolnoÊci lub
kary pozbawienia wolnoÊci (art. 52 § 2 kks).1
Wykroczeniem skarbowym jest czyn zabroniony przez kodeks pod groêbà
kary grzywny okreÊlonej kwotowo, je˝eli kwota uszczuplonej lub nara˝onej na
uszczuplenie nale˝noÊci publiczno-prawnej albo wartoÊci przedmiotu czynu nie
przekracza pi´ciokrotnej wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia w czasie jego
pope∏nienia. Wykroczeniem skarbowym jest tak˝e inny czyn zabroniony, je˝eli
kodeks tak stanowi (art. 52 § 3 kks).2 WartoÊç pi´ciokrotnego minimalnego
wynagrodzenia w roku 2012 wynosi∏a: 5 x 1500 z∏, czyli 7500 z∏.
Kary za przest´pstwa skarbowe zosta∏y uregulowane w nast´pujàcych
przepisach kks: art. 23 – grzywna, art. 26 – ograniczenie wolnoÊci, art. 27
– pozbawienie wolnoÊci. W art. 28 kks ustawodawca uregulowa∏ wymiar kar
nadzwyczajnie obostrzonych.
Za przest´pstwa skarbowe przewidziano kar´ grzywny w systemie stawek
dziennych, w wysokoÊci od 10 do 720 stawek (nadzwyczajne obostrzenie – 1080
stawek).3 Kar´ ograniczenia wolnoÊci orzeka si´ w wymiarze od 1 miesiàca
1 Ustawa z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r. - Kodeks karny skarbowy (t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 111, poz.
765 ze zm.).
2 Minimalne wynagrodzenie jest to wynagrodzenie za prac´ ustalone na podstawie ustawy z dnia
10 paêdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac´ (Dz.U. z 2002 r. Nr 200, poz.
1679 ze zm.); w roku 2012 ta wartoÊç wynosi∏a 1500 z∏ i zosta∏a uregulowana
Rozporzàdzeniem Rady Ministrów z dnia 13 wrzeÊnia 2011 r. w sprawie wysokoÊci minimalnego wynagrodzenia za prac´ w 2012 r. (Dz.U. z 2011 r. Nr 192, poz. 1141).
3 WartoÊç jednej stawki wynosi minimum 1/30 minimalnego wynagrodzenia – maksymalnie
mo˝e si´gaç czterystukrotnoÊci 1/30 minimalnego wynagrodzenia.
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do 12 miesi´cy (nadzwyczajne obostrzenie – do 18 miesi´cy).4 Pozbawienie
wolnoÊci jest orzekane od 5 dni do 5 lat. Nadzwyczajnie obostrzona kara pozbawienia wolnoÊci mo˝e wynieÊç do 10 lat, ale orzekana w warunkach kary ∏àcznej
nawet do 15 lat.
Kodeks karny skarbowy posiada instrumenty pozwalajàce na zwalczanie
zorganizowanych grup (zwiàzków) specjalizujàcych si´ w przest´pczoÊci
skarbowej. Do takich uregulowaƒ nale˝y:
1. Wy∏àczenie instytucji czynnego ˝alu karnoskarbowego w stosunku do
sprawcy, który zorganizowa∏ lub kierowa∏ grupà lub zwiàzkiem majàcym
na celu pope∏nienie przest´pstwa skarbowego (art. 16 § 6 pkt 3 kks).
2. Wy∏àczenie mo˝liwoÊci skorzystania z dobrowolnego poddania si´
odpowiedzialnoÊci w przypadku przest´pstwa skarbowego zagro˝onego
jedynie grzywnà, a pope∏nionego przez sprawc´ dzia∏ajàcego w zorganizowanej grupie w celu pope∏nienia przest´pstwa skarbowego (art. 17
§ 2 pkt 2 w zw. z art. 37 § 1 pkt 5 kks).
3. Obligatoryjne nadzwyczajne obostrzenie kary sprawcy, który pope∏ni∏
przest´pstwo skarbowe, dzia∏ajàc w zorganizowanej grupie lub zwiàzku
majàcym na celu pope∏nienie przest´pstwa skarbowego (art. 37 § 1 pkt 5
kks).
4. Obligatoryjne nadzwyczajne z∏agodzenie kary za pope∏nione przest´pstwo skarbowe dla tzw. ma∏ego Êwiadka koronnego (art. 36 § 3 kks).
5. Wy∏àczenie mo˝liwoÊci orzekania kary ograniczenia wolnoÊci za przest´pstwo skarbowe pope∏nione w zorganizowanej grupie majàcej na celu
pope∏nienie przest´pstwa skarbowego (art. 26 § 3 kks).
6. Obligatoryjny przepadek korzyÊci uzyskanych chocia˝by poÊrednio
z pope∏nienia przest´pstwa skarbowego (art. 33 § 2 i 3 kks).
7. Mo˝liwoÊç orzeczenia przez sàd zakazu prowadzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej (art. 34 § 2 kks).
8. Mo˝liwoÊç orzeczenia przez sàd pozbawienia praw publicznych (art. 34
§ 3 kks).
9. Wobec sprawcy dzia∏ajàcego w zorganizowanej grupie majàcej na celu
pope∏nienie przest´pstwa skarbowego sàd mo˝e ograniczyç Êrodki probacyjne, tj: wy∏àczyç mo˝liwoÊç warunkowego umorzenia post´powania
skarbowego (art. 41 § 1 kks); wy∏àczyç mo˝liwoÊç warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary (art. 41a kks); uzale˝niç mo˝liwoÊç
4 Nadzwyczajne obostrzenia kar zosta∏y wprowadzone ustawà z dnia 5 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny, ustawy – Kodeks post´powania karnego, ustawy – Kodeks karny
wykonawczy, ustawy – Kodeks karny skarbowy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2009 r.
Nr 206, poz. 1589). Ustawa ta wprowadzi∏a zmiany w kodeksie karnym skarbowym z dniem 8
czerwca 2010 r.
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ubiegania si´ o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty
kary pozbawienia wolnoÊci od surowszej przes∏anki formalnej (art. 41
§ 2 kks).5
Przest´pstwa i wykroczenia podatkowe przeciwko obowiàzkom podatkowym w polskim prawie karnym skarbowym nale˝à do jednej z pi´ciu kategorii
przest´pstw i wykroczeƒ skarbowych. W ustawowej systematyce kodeksu
karnego skarbowego (kks) kategori´ przest´pstw i wykroczeƒ przeciwko
obowiàzkom podatkowym i rozliczeniom z tytu∏u dotacji lub subwencji umieszczono na pierwszym miejscu. W dalszej kolejnoÊci ustawodawca wymieni∏
nast´pujàce przest´pstwa i wykroczenia skarbowe przeciwko:
➢ obowiàzkom celnym oraz zasadom obrotu z zagranicà towarami i us∏ugami,
➢ obrotowi dewizowemu,
➢ organizacji gier hazardowych.
Rozdzia∏ 6 kks, który penalizuje przest´pstwa i wykroczenia podatkowe,
jest najobszerniejszy w cz´Êci szczególnej kodeksu karnego skarbowego.
W rozdziale tym (art. 54–84) ustawodawca wymieni∏ powszechnie wyst´pujàce
przest´pstwa i wykroczenia podatkowe oraz mo˝liwe do zastosowania Êrodki
reakcji karnej skarbowej.6 W tym katalogu znajdujemy nast´pujàce zabronione
czyny wobec obowiàzków podatkowych, m.in.:
➢ nara˝enie podatku na uszczuplenie,
➢ zatajenie dzia∏alnoÊci gospodarczej prowadzonej na w∏asny rachunek lub
jej rzeczywistych rozmiarów,
➢ oszustwo podatkowe jako podanie organowi podatkowemu nieprawdy,
zatajenie, niedope∏nienie obowiàzków informacyjnych,
➢ nieprowadzenie, nieprzechowywanie, nierzetelne prowadzenie ksiàg,
➢ niewystawianie, nierzetelne wystawianie lub pos∏ugiwanie si´ nierzetelnymi fakturami, rachunkami; sprzeda˝ z pomijaniem kasy rejestrujàcej,
➢ nielegalna produkcja wina, alkoholu, brak oznakowania znakami akcyzy,
➢ paserstwo w obrocie wyrobami akcyzowymi,
➢ podrabianie lub przerabianie znaków akcyzowych,
➢ zmiana przeznaczenia wyrobów akcyzowych,
➢ wprowadzanie w b∏àd organu podatkowego,
➢ nieterminowa wp∏ata podatku przez p∏atnika lub inkasenta.
5 M. B∏aszczyk, Instrumenty zwalczania przest´pczoÊci zorganizowanej przewidziane w prawie
karnym skarbowym [w:] E. Gruza (red.), Wybrane aspekty zwalczania przest´pczoÊci zorganizowanej i terroryzmu, Warszawa 2010, s. 134.
6 Dzia∏ II rozdzia∏ 6, Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiàzkom
podatkowym i rozliczeniom z tytu∏u dotacji lub rozliczeniom, ustawa z dnia 10 wrzeÊnia 1999 r.
- Kodeks…op. cit.
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System gospodarki wolnorynkowej, jakkolwiek brzmi ta konstatacja, generuje
nowe typy przest´pstw oraz koniecznoÊç nowelizacji ich prawnych definicji
oraz regulacji sankcyjnych w nowej rzeczywistoÊci spo∏ecznej i gospodarczej.
Nowy system gospodarczy, który sensu stricto w uj´ciu norm prawnych i politycznego przyzwolenia pojawi∏ si´ w Polsce w latach 1988-1990, w tamtej
spo∏ecznej siermi´˝nej rzeczywistoÊci, natychmiast stworzy∏ mo˝liwoÊci
uzyskiwania sporych dochodów przez ludzi, którzy potrafili byç aktywni w nieskomplikowanej dzia∏alnoÊci gospodarczej. Twórcy transformacji w∏aÊnie
oczekiwali takich indywidualnych zachowaƒ dajàcych pozytywne skutki
w wymiarze spo∏ecznym. Ale… ta zmiana prawnych zasad gospodarczych
sprzyja∏a równie˝ powstawaniu wielu patologii, m.in. w: obszarze zobowiàzaƒ
podatkowych, obrocie finansowym, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsi´biorstw paƒstwowych, które nie mia∏y szans wystàpiç w systemie gospodarki
nakazowo-rozdzielczej.7 W konsekwencji, w∏aÊciwie do dzisiejszych czasów
prawo karne najszybciej rozwija si´ w obszarze prawa karnego gospodarczego
(np. rozdz. XXXVI i XXXVII Kodeksu karnego). Z tych samych powodów
ustawodawca w∏aÊciwie ka˝dego roku wprowadza kolejne nowelizacje równie˝
w prawie karnym skarbowym. Czasami kodyfikacja zjawiska przest´pczego
umieszczona w kodeksie karnym skarbowym ma luêny zwiàzek z ochronà systemu podatkowego, np. rozdzia∏ 9 - Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko organizacji gier hazardowych.8 Ale przedmiot ochrony prawa
karnego skarbowego ma zakres ponadindywidualny, szerszy od tylko zapewnienia wykonywania zobowiàzaƒ podatkowych. W praktyce kks jest podstawowym instrumentem szeroko rozumianego prawa karnego gospodarczego. Zatem
prawo karne skarbowe okreÊla czyny zabronione jako przest´pstwa skarbowe
i wykroczenia skarbowe, które godzà w:
 interesy finansowe Skarbu Paƒstwa,
 interesy finansowe jednostek samorzàdu terytorialnego,
 interesy finansowe Unii Europejskiej.
Procesowe prawo karne skarbowe okreÊla normy prawne regulujàce post´powanie organów paƒstwa w sprawach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia
skarbowe. Natomiast wykonawcze prawo karne skarbowe okreÊla tryb wykonywania kar i innych Êrodków wymierzanych za przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe oraz uprawnienia i obowiàzki osób, którym je wymierzono.
Zatem prawo karne skarbowe w sposób zasadniczy reguluje post´powanie m.in.
7 Por. M. B∏aszczyk, Instrumenty zwalczania przest´pczoÊci zorganizowanej przewidziane
w prawie karnym skarbowym… op.cit; A. Bernal, Zjawisko uchylania si´ od podatków dochodowych i metody jego ograniczania, Difin 2008; O. Górniok, Przest´pczoÊç gospodarcza i jej
zwalczanie, PWN 1994.
8 Por. L. Wilk, Hazard. Studium kryminologiczne i prawne, C.H. Beck 2012.
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organów kontroli podatkowej, organów kontroli skarbowej, organów celnych.
Minister finansów nadzoruje funkcjonowanie tych organów (administracji skarbowej, administracji celnej) poprzez podleg∏ych mu podsekretarzy stanu.
Zasadniczym obowiàzkiem tych administracji (organów) jest ochrona interesów
finansowych Skarbu Paƒstwa, jednostek samorzàdu terytorialnego oraz Unii
Europejskiej (fundusze, bud˝et).
2. Struktura i zadania administracji skarbowej
W 1983 r. w Polsce powo∏ano 311 urz´dów skarbowych i 49 izb skarbowych.9 W istocie reaktywowano przedwojennà administracj´ podatkowà
i dok∏adnie skorzystano z doÊwiadczeƒ prawnych i organizacyjnych ówczesnej
struktury. W dokumencie Ministerstwa Finansów (z 1982 r.) diagnozujàcym
ma∏à sprawnoÊç dotychczasowej s∏u˝by podatkowej i egzekucyjnej terenowych
organów administracji paƒstwowej uzasadniano potrzeb´ systemowej zmiany
tej sytuacji m.in. takim opisem rzeczywistoÊci: DoÊwiadczenia lat 1979–1980 r.
wykazujà, ˝e pomimo systematycznych wysi∏ków organizacyjnych i szkoleniowych w znacznej mierze urz´dów gmin i ma∏ych miast nie ma warunków
pozwalajàcych na prawid∏owe i odpowiednio efektywne wykonanie przez
te urz´dy zadaƒ w zakresie podatków i op∏at, których wymiar i pobór opiera si´
na zasadach bardziej z∏o˝onych. Brak jest tak˝e przes∏anek, które wskazywa∏yby,
˝e w obecnych warunkach organizacyjnych sytuacja ta mo˝e ulec poprawie.
Chodzi tu o podatek obrotowy i dochodowy, podatek wyrównawczy i od wynagrodzeƒ, podatek od spadków i darowizn oraz op∏at´ skarbowà od czynnoÊci
cywilno-prawnych. Dla wymiaru i poboru tych podatków i op∏at wymagana jest
wiedza specjalistyczna z zakresu prawa podatkowego i wielu pokrewnych
dziedzin prawa.10
W tych latach, jakkolwiek to brzmi wobec doÊç powszechnej negatywnej
opinii o tamtym czasie, rozpoczà∏ si´ proces powrotu do niektórych przedwojennych sprawdzonych rozwiàzaƒ prawnych i systemowych z ostro˝nà adaptacjà
zachodnich wzorców, np. w 1980 r. w Polsce przywrócono sàdownictwo administracyjne.
Do zakresu zadaƒ urz´dów skarbowych powo∏anych w 1983 r. nale˝a∏o:
1. ustalanie i pobór podatków i nieopodatkowanych nale˝noÊci bud˝etowych od jednostek gospodarki uspo∏ecznionej, nieuspo∏ecznionej i osób
fizycznych, z wyjàtkiem zobowiàzaƒ pieni´˝nych od rolników oraz
podatków i op∏at terenowych,
9 Rozporzàdzenie MF z dnia 31 grudnia 1982 r. w sprawie terytorialnego zasi´gu dzia∏ania oraz
siedzib urz´dów skarbowych i izb skarbowych (Dz.U. z 1983 r. Nr 3, poz. 22).
10 Materia∏y dotyczàce utworzenia Izb i Urz´dów Skarbowych lata 1981-1982, Ministerstwo
Finansów, sygn. 916/3/1.
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2. przyjmowanie zg∏oszeƒ obowiàzku podatkowego (rejestracja podatkowa)
jednostek gospodarki uspo∏ecznionej,
3. wykonywanie kontroli podatkowej w zakresie zleconym przez izb´ skarbowà,
4. prowadzenie dochodzeƒ w sprawach karnych skarbowych,
5. orzecznictwo w pierwszej instancji w sprawach karnych skarbowych,
6. wykonywanie egzekucji administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych, a tak˝e
kar majàtkowych, w zakresie okreÊlonym w przepisach kodeksu karnego
wykonawczego oraz ustawy karnej skarbowej.11
Do czasów wspó∏czesnych zadania urz´dów skarbowych w zakresie funkcjonalnym niewiele si´ zmieni∏y. Wspó∏czesnej administracji podatkowej przyby∏y
dodatkowe specjalistyczne obowiàzki wynikajà z naszego cz∏onkowstwa
w UE i uczestniczeniu Polski w mi´dzynarodowych procesach finansowogospodarczych.
Warto wskazaç, ˝e ustawa z dnia 29 grudnia 1982 r. o urz´dzie ministra
finansów by∏a odwa˝nà i potrzebnà decyzjà, która dokona∏a zdecydowanego
post´pu w kszta∏towaniu nowoczesnej administracji skarbowej i systemu podatkowego. Ta zmiana systemowa zmierza∏a do przygotowania administracji
podatkowej na obs∏ug´ ró˝nych procesów (podmiotów) gospodarczych. To by∏
kolejny systemowy akt prawny Êwiadczàcy o wówczas nieÊmia∏ym, ale post´pujàcym procesie modernizacji paƒstwa. Mo˝e warto powtórzyç, ˝e w 1980 r.
w Polsce powo∏ano Naczelny Sàd Administracyjny.12 W tym samym roku
zacz´∏a obowiàzywaç ustawa o zobowiàzaniach podatkowych.13 Kolejnà nowatorskà inicjatywà zrealizowanà w trudnych czasach dekady lat 80. XX wieku
by∏o powo∏anie Trybuna∏u Konstytucyjnego (1985 r.) i Urz´du Rzecznika
Praw Obywatelskich (1987 r.). Na wyprowadzenie Polski z gospodarczej
zapaÊci i spo∏ecznej apatii potrzebna by∏a kuracja zdecydowana i rozsàdna, która
11 Art. 9 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 29 grudnia 1982 r. o urz´dzie ministra finansów oraz urz´dach
i izbach skarbowych (Dz.U. z 1982 r. Nr 45, poz. 289).
12 Ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o Naczelnym Sàdzie Administracyjnym oraz zmianie ustawy
– Kodeks post´powania administracyjnego (Dz.U. z 1980 r. Nr 4, poz. 8). Wówczas wÊród tzw.
krajów socjalistycznych tylko w Polsce powo∏ano sàdownictwo administracyjne. Poczàtkowo
zadanie to realizowa∏ jeden sàd – Naczelny Sàd Administracyjny.
13 Ustawa z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiàzaniach podatkowych (Dz.U. z 1980 r. Nr 27, poz.
11). Ustawa ta regulowa∏a ogólne zasady powstawania, wykonywania i wygasania zobowiàzaƒ
podatkowych jednostek gospodarki uspo∏ecznionej i nieb´dàcych jednostkami gospodarki
uspo∏ecznionej, osób fizycznych i prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadajàcych osobowoÊci prawnej. Istotnym elementem reformatorskim tej ustawy by∏o pozbawienie
Rady Ministrów dotychczasowego uprawnienia do samodzielnego stanowienia prawa podatkowego w formie samoistnych uchwa∏. Od tego czasu tylko Sejm procedurà ustawowà móg∏
regulowaç zobowiàzania podatkowe. Ustawa ta obowiàzywa∏a do 1 stycznia 1998 r.
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jednoczeÊnie uruchomi spo∏ecznà akceptacje dla zasadniczych zmian politycznych i gospodarczych. Tak te˝ si´ sta∏o… Transformacja ustrojowa dokonana
w Polsce w latach 1988-1990 spowodowa∏a fundamentalne przeobra˝enia systemowe, które by∏y oczekiwane i przewidywalne, ale jednoczeÊnie wygenerowa∏a
sporo problemów spo∏ecznie trudnych i nieprzewidywalnych w obszarze
przest´pstw kryminalnych i gospodarczych.14 Narasta∏y patologie przest´pcze
w skali i modus operandi przewa˝nie nieznanej organom ochrony porzàdku
prawnego. Pojawi∏o si´ masowe bezrobocie, które ju˝ w koƒcu 1990 r. przekroczy∏o ponad 1100 tys. osób, w roku nast´pnym liczba bezrobotnych osiàgn´∏a
2,1 mln osób, czyli 12,2%. Patologia prywatyzacji i tworzenie tzw. wolnego
rynku zosta∏a ju˝ dok∏adnie zbadana i opisana.15 Niewàtpliwie te czasy i niektóre
zjawiska wówczas wygenerowane zdecydowanie wp∏yn´∏y na kryminalizacj´
˝ycia spo∏ecznego, wzrost przest´pczoÊci zw∏aszcza w sferze zagro˝enia ˝ycia
i patologii gospodarczych, podatkowych i fiskalnych. W∏adze paƒstwowe
próbowa∏y powstrzymaç te negatywne zjawiska i niwelowaç ich êród∏a.
W takiej sytuacji w lutym 1992 r. powo∏ano 49 urz´dów kontroli skarbowej
i Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, który mia∏ nadzorowaç dzia∏alnoÊç nowej struktury – kontroli skarbowej. W ten sposób wyraênie wzmocniono
mo˝liwoÊci kontrolne administracji finansowej.
Ustawa z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. okreÊli∏a dwa cele kontroli skarbowej:
1. ochron´ interesów i praw majàtkowych Skarbu Paƒstwa oraz zapewnienie
skutecznoÊci wykonywania zobowiàzaƒ podatkowych i innych nale˝noÊci
stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa lub paƒstwowych funduszy
celowych,
2. badanie zgodnoÊci z prawem gospodarowania mieniem innych paƒstwowych osób prawnych.16

14 Por. W. Kie˝un, Patologia transformacji, Warszawa 2012; J. Paradowska, Sàd nad sprawiedli-

woÊcià. Rozmowa z B. Piwnik, s´dzià Sàdu Okr´gowego w Warszawie, by∏à minister sprawiedliwoÊci, o przeciàgajàcych si´ procesach, marzàcych o s∏awie prokuratorach i biciu w aresztach, „Polityka”, 31.10. 2009 r.; M. Filar, Polityka kryminalizacyjna III Rzeczypospolitej
(w okresie od czerwca 1989 r. do czerwca 1996 r.), „Paƒstwo i Prawo” nr 11/1996.
15 Por. J. Walczak, Plan Balcerowicza (Sorosa) – mocny fundament s∏abej Polski [w:]
Transformacje systemowe w Polsce i w krajach postkomunistycznych (red. M.
Cha∏ubiƒskiego), Pu∏tusk 2008; D. Ost, Kl´ska „SolidarnoÊci”. Gniew i polityka w postkomunistycznej Europie, Warszawa 2007; K.Z. Poznaƒski, Wielki przekr´t. Kl´ska polskich reform,
TWiL Warszawa; Manowce polskiej prywatyzacji (red. M. Jarosz), PWN Warszawa 2001.
16 Ustawa z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej (Dz.U. z 1991 r. Nr 100, poz. 442).
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Obecnie organy kontroli skarbowej sà uprawnione do nast´pujàcego zakresu
kontroli:
 kontroli rzetelnoÊci deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawid∏owoÊci obliczania i wyp∏acania podatków stanowiàcych dochód bud˝etu paƒstwa oraz jednostek samorzàdu terytorialnego, a tak˝e innych nale˝noÊci pieni´˝nych bud˝etu paƒstwa lub paƒstwowych funduszy celowych
oraz jednostek samorzàdu terytorialnego,
 ujawniania i kontroli niezg∏oszonej do opodatkowania dzia∏alnoÊci gospodarczej,
 kontroli êróde∏ pochodzenia majàtku oraz przychodów nieznajdujàcych
pokrycia w ujawnionych êród∏ach lub pochodzàcych ze êróde∏ nieujawnionych,
 kontroli celowoÊci i zgodnoÊci z prawem gospodarowania Êrodkami
publicznymi oraz Êrodkami pochodzàcymi z Unii Europejskiej i mi´dzynarodowych instytucji finansowych (…),
 kontroli wywiàzywania si´ z warunków finansowania pomocy ze Êrodków, o których mowa wy˝ej,
 kontroli prawid∏owoÊci przekazywania Êrodków w∏asnych do bud˝etu
UE,
 audytu gospodarowania Êrodkami pochodzàcymi z bud˝etu UE oraz
niepodlegajàcymi zwrotowi Êrodkami z innych êróde∏ zagranicznych,
w tym certyfikacja i wydawanie deklaracji zamkni´cia,
 badania celowoÊci w czasie podejmowania decyzji i zgodnoÊci z prawem
wykorzystania i rozporzàdzenia mieniem paƒstwowym, a w szczególnoÊci ujawnianie niedoborów, a tak˝e innych szkód w tym mieniu,
 badania wykorzystania mienia otrzymanego od Skarbu Paƒstwa w celu
realizacji zadaƒ publicznych oraz prawid∏owoÊci prywatyzacji mienia
Skarbu Paƒstwa,
 kontroli rzetelnoÊci wype∏niania zobowiàzaƒ wynikajàcych z udzielanych
przez Skarb Paƒstwa por´czeƒ i gwarancji,
 kontroli zgodnoÊci wykorzystania Êrodków, których sp∏at´ por´czy∏ lub
gwarantowa∏ Skarb Paƒstwa, z ich przeznaczeniem,
 zapobiegania i wykrywania naruszeƒ krajowych przepisów celnych oraz
Êciganie naruszeƒ krajowych lub wspólnotowych przepisów celnych
przez wykonywanie nadzoru transgranicznego osób, miejsc, Êrodków
transportu i towarów oraz dostawy kontrolowanej (…),
 kontroli oÊwiadczeƒ o stanie majàtkowym osób – obowiàzanych do ich
sk∏adania - zatrudnionych lub pe∏niàcych s∏u˝b´ w jednostkach organizacyjnych administracji celnej, podatkowej i kontroli skarbowej podleg∏ych
ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych, w tym w urz´dzie obs∏ugujàcym tego ministra,
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 badania prawid∏owoÊci stosowania cen urz´dowych i mar˝ handlowych
urz´dowych w granicach i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach,
 zapobiegania i ujawniania przest´pstw, o których mowa w art. 228-231
kodeksu karnego, pope∏nionych przez osoby zatrudnione lub pe∏niàce
s∏u˝b´ w jednostkach organizacyjnych podleg∏ych ministrowi w∏aÊciwemu do spraw finansów publicznych,
 badania przestrzegania przez rezydentów i nierezydentów ograniczeƒ
i obowiàzków okreÊlonych w przepisach prawa dewizowego oraz
warunków udzielanych na ich podstawie zezwoleƒ dewizowych, a tak˝e
warunków wykonywania dzia∏alnoÊci kantorowej,
 wspó∏dzia∏ania ze S∏u˝bà Celnà w zakresie zwalczania przest´pstw,
o których mowa w art. 107 § 1 kodeksu karnego skarbowego.17
Do zakresu dzia∏ania naczelników urz´dów skarbowych nale˝y:
 ustalanie lub okreÊlanie i pobór podatków oraz niepodatkowych nale˝noÊci
bud˝etowych, jak równie˝ innych nale˝noÊci, na podstawie odr´bnych
przepisów, z wyjàtkiem podatków i nale˝noÊci bud˝etowych, których
ustalanie lub okreÊlanie i pobór nale˝y do innych organów,
 rejestrowanie podatników oraz przyjmowanie deklaracji podatkowych,
 wykonywanie kontroli skarbowej,
 podzia∏ i przekazywanie, na zasadach okreÊlonych w odr´bnych przepisach, dochodów bud˝etowych mi´dzy bud˝etem paƒstwa i bud˝etami
paƒstw,
 wykonywanie egzekucji administracyjnej nale˝noÊci pieni´˝nych,
 wspó∏praca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych
w zakresie niezb´dnym do realizacji jego zadaƒ ustawowych,
 prowadzenie dochodzeƒ w sprawach o przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 wykonywanie funkcji oskar˝yciela publicznego w sprawach o przest´pstwa
skarbowe i wykroczenia skarbowe,
 wykonywanie kar majàtkowych, w zakresie okreÊlonym w przepisach
kodeksu karnego wykonawczego oraz kodeksu karnego skarbowego.
Do zasadniczego zakresu dzia∏ania dyrektora izby skarbowej nale˝y m.in.:
 nadzór nad urz´dami skarbowymi,
 rozstrzyganie w drugiej instancji w sprawach nale˝àcych w pierwszej
instancji do urz´dów skarbowych.18
17 Art. 2.1 ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 41,
poz. 214 ze zm.).
18 Art. 5 ust. 6, 6a, 7 ustawy z dnia 21 czerwca 1996 r. o urz´dach i izbach skarbowych (t.j. Dz.U.
z 2004 r. Nr 121, poz. 1267 ze zm.).
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Urz´dy kontroli skarbowej w polskim systemie prawnym stanowià wyspecjalizowanà jednostk´ kontrolnà, która jest autonomicznà strukturà administracji
skarbowej nadzorowanà przez GIKS. Od 1 lipca 2002 r. dyrektorzy urz´dów
kontroli skarbowej (UKS) zostali ustanowieni organami kontroli skarbowej
i przej´li dotychczasowe uprawnienia inspektorów kontroli skarbowej.19
Natomiast urz´dy skarbowe podlegajà nadzorowi w∏aÊciwym miejscowo izbom
skarbowym (IS) i ta struktura równie˝ jest nadzorowana przez GIKS.
Z up∏ywem lat kolejne nowelizacje ustaw zmienia∏y, z zasady powi´ksza∏y,
zakres zadaƒ
i uprawnieƒ obu strukturom. Obecnie administracje skarbowà
stanowià: izby skarbowe prawnie zintegrowane z urz´dami skarbowymi
(ta struktura w piÊmiennictwie czasami okreÊlana jest jako administracja podatkowa) oraz urz´dy kontroli skarbowej. W strukturze podleg∏ej dyrektorom izb
skarbowych dodatkowo funkcjonuje 20 wyspecjalizowanych urz´dów podatkowych20, 5 placówek Krajowej Informacji Podatkowej21, Biuro wymiany informacji podatkowej w Koninie (w zakresie podatników i rozliczeƒ z VAT
w wewnàtrzwspólnotowym obrocie towarów i us∏ug). We wszystkich urz´dach
kontroli skarbowej funkcjonujà jednostki organizacyjne wywiadu skarbowego,
który jest nadzorowany przez Departament Wywiadu Skarbowego MF. Wywiad
skarbowy, który faktycznie w 1998 r. zosta∏ powo∏any, od tego czasu doskonali
swojà sprawnoÊç zawodowà i obecnie posiada ustawowe uprawnienia do stosowania najwa˝niejszych instrumentów z zakresu czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.
Administracja skarbowa jest cz´Êcià sk∏adowà administracji rzàdowej
zaliczana do dzia∏u administracji niezespolonej. W tym stanie prawnym podlega
zwierzchnictwu ministra w∏aÊciwego do spraw finansów publicznych i faktycznie ten minister kieruje tà administracjà. Jaka jest ta administracja – jak pracuje,
czy jest efektywna i co to znaczy, co robi poza kontrolà przedsi´biorców, podatników, w∏aÊciwie komu jest potrzebna? Obraz medialny urz´dów skarbowych
czy inspektorów kontroli skarbowej prezentuje raczej niepozytywnà opini´ o tej
19 Ustawa z dnia 7 czerwca 2002 r. o zniesieniu Generalnego Inspektora Celnego, o zmianie
niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2002 r. Nr 80, poz. 804).
20 Wyspecjalizowane US obs∏ugujà w szczególnoÊci osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nie posiadajàce osobowoÊci prawnej, które w ostatnim roku podatkowym osiàgn´∏y przychód
netto co najmniej 5 mln euro. W tej grupie podatników sà m.in. grupy kapita∏owe, banki, zak∏ady ubezpieczeƒ, instytucje zarzàdzajàce funduszami inwestycyjnymi lub emerytalnymi. Takich
podatników z województwa mazowieckiego obs∏ugujà dwa WUS funkcjonujàce w Warszawie
i Radomiu.
21 W 2010 r . w systemie infolinii zainteresowane osoby do Krajowej Informacji Podatkowej
skierowa∏y ∏àcznie 1 504 074 pytania. Najwi´cej pytaƒ dotyczy∏o podatku VAT (44%). Raport
z funkcjonowania KIP w 2010 r. www.mf.gov.pl
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instytucji i jej pracownikach. Bywajà incydentalne przypadki czynnoÊci urz´dników i decyzji organów kontroli skarbowej czy organów kontroli podatkowej
wadliwe prawnie i jednoczeÊnie szkodliwe dla spo∏ecznych i gospodarczych
interesów paƒstwa, nawet degradujàce osobiste losy kontrolowanych podatników. Bywa (nale˝y mieç nadzieje, ˝e to tylko przypadki z przesz∏oÊci) wcale
nierzadko, ˝e takie sytuacje kreowa∏y koniunkturalne inspiracje innych
organów ochrony porzàdku prawnego lub niekiedy decydenci o politycznouk∏adowych mo˝liwoÊciach kreowania rzeczywistoÊci we w∏asnym egoistycznym interesie.22
Administracja skarbowa jest nowoczesnà strukturà i dysponuje najnowszymi
instrumentami, bazami i sieciami informatycznymi, które umo˝liwiajà
jej efektywnie pozyskiwaç dochody bud˝etowe paƒstwa. Procesy informatyzacyjne procedur podatkowych i karnych skarbowych, doskonalenie komunikacji
z podatnikiem i otoczeniem instytucjonalnym to sà czynniki, które zdecydowanie zmieniajà technik´ pracy zawodowej, kultur´ i osobowoÊç urz´dników
skarbowych, wr´cz wymuszajà zmiany legislacyjne i strukturalne tej administracji.
Od czasu przystàpienia Polski do UE wszystkie ekipy kierownicze resortu
MF og∏asza∏y w∏asne programy i strategie modernizacji administracji skarbowej i celnej. Z realizacjà takich strategii bywajà k∏opoty, ale post´p jest
zauwa˝alny. UnowoczeÊnienie tej administracji nadal jest istotnà potrzebà
ze wskazaniem na przyspieszenie takich procesów w celu osiàgni´cia poziomu
funkcjonalnoÊci okreÊlonej unijnymi unormowaniami i standardami.
Z up∏ywem lat wzrasta∏ poziom teleinformatyzacji administracji skarbowej
i ca∏ego resortu, wprowadzono nowe formu∏y teleinformatycznej komunikacji
urz´dów skarbowych i innych placówek, np. Krajowej Informacji Podatkowej
- instytucji obs∏ugujàcej podatników i interesantów. W paêdzierniku 2010 r.
powsta∏o Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów z siedzibà
w Radomiu.

22 Por. A. Nadworny, Skarb paƒstwa straci∏ na tropieniu straty, „Gazeta Wyborcza”, 9.09.2011 r.;
J. Skibniewska, Pi´kna nasza mafia ca∏a, „NIE”, 2.09.2011 r.; J. Widacki, Paƒstwo (obchodzonego) prawa, „Przeglàd”, 31.07.2011 r.; R. Gwiazdowski, Bryk dla prokuratorów,
„Rzeczpospolita”, 25.11.2010 r.
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Rys. 1. Struktura organizacyjna organów administracji skarbowej w Polsce
(stan na 1 stycznia 2012 r.).
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1. Minister Finansów jest naczelnym organem kontroli podatkowej i kontroli celnej.
2. GIKS jest organem wy˝szego stopnia nad dyrektorami urz´dów kontroli
skarbowej.
3. Funkcjonuje 16 urz´dów kontroli skarbowej, dyrektor UKS jest organem kontroli skarbowej.
4. W Polsce mamy 16 izb skarbowych z w∏aÊciwoÊcià miejscowà z zasady na
obszarze województwa; dyrektor IS jest organem podatkowym - II instancjà
odwo∏awczà od decyzji organów kontroli skarbowej (UKS) i organów kontroli
podatkowej (US).
5. Naczelnik urz´du skarbowego jest organem kontroli podatkowej; obecnie funkcjonuje 400 US.
6. WÊród 400 US, od 2004 r. dzia∏a 20 wyspecjalizowanych US, które obs∏ugujà
tzw. du˝e podmioty gospodarcze, m.in. banki, grupy kapita∏owe, firmy ubezpieczeniowe, podmioty zagraniczne.

èród∏o: „90 lat polskiej administracji skarbowej”, Ministerstwo Finansów 2009.

Przest´pczoÊç skarbowa - czynnik destabilizujàcy system ...

29

3. Czym zajmuje si´ administracja skarbowa?
Rys. 2. Schemat zadaƒ administracji skarbowej.

OBS¸UGA

POBÓR

/podatników/
US, IS

/podatków i innych
nale˝noÊci/

KONTROLA
/zobowiàzaƒ podatkowych
i innych/ UKS, IS, IS

èród∏o: opracowanie w∏asne na podstawie ustaw prawa podatkowego.

Lakoniczna opinia, ˝e wszyscy jesteÊmy podatnikami, znajduje uzasadnienie
w pracy wykonywanej ka˝dego dnia przez urz´dy skarbowe i izby skarbowe.
Obs∏ugà podatników i poborem podatków zajmuje si´ 400 urz´dów skarbowych, w których na 1 stycznia 2012 r. by∏o zatrudnionych 39 411 osób. Wszyscy
pe∏noletni obywatele z tytu∏u prawnego obowiàzku sà podatnikami i co najmniej
raz w roku zdecydowana wi´kszoÊç takich osób kontaktuje si´ z urz´dem skarbowym. W roku 2010 z podatku dochodowego od osób fizycznych rozliczy∏o si´
24 907 974 podatników. Z tego 19 163 144 osób w formie bezpoÊredniego
kontaktu przekaza∏o papierowe arkusze PIT do urz´du skarbowego. Pozosta∏e
osoby zosta∏y obs∏u˝one przez p∏atników, tj. 5 381 176 osób przez organy rentowe oraz 363 654 pracujàcych przez zak∏ady pracy. W 2012 r. ogólne parametry
iloÊciowe niewiele si´ zmieni∏y poza jednym, tj. przez Internet rozliczy∏a
si´ rekordowa liczba podatników, czyli 2,1 mln osób. Prawie 53% wszystkich
rozliczajàcych si´ elektronicznie stanowi∏y osoby w wieku 21-40 lat. Relacje
podmiotów gospodarczych z urz´dami skarbowymi polegajà na systematycznych ustawowo okreÊlonych kontaktach. Na koniec 2009 r. w systemie REGON
zarejestrowanych by∏o 3742,7 tys. podmiotów gospodarczych (bez indywidualnych gospodarstw rolniczych). To wcale nie oznacza, ˝e taka iloÊç podmiotów
prowadzi dzia∏alnoÊç gospodarczà. Inne parametry (rejestrowe, podatkowe)
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wskazujà, ˝e oko∏o 50% ww. podmiotów prowadzi rzeczywistà dzia∏alnoÊç
gospodarczà. W roku 2009 funkcjonowa∏o 1 670 tys. podmiotów rzeczywiÊcie
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà. WÊród nich 96% by∏o mikroprzedsi´biorstw zatrudniajàcych do 9 pracowników.23
Podatki sà najwi´kszym êród∏em dochodów bud˝etu paƒstwa, np. w roku
2008 urz´dy skarbowe zebra∏y 219 499,4 mln z∏, w 2009 r. wp∏yn´∏o nieco mniej
podatków – 214 878,8 mln z∏.24 W 2010 r. bud˝et paƒstwa zosta∏ wsparty sumà
222 552,7 mln z∏ z zobowiàzaƒ podatkowych. Na wielkoÊç tej sumy zdecydowanie wp∏yn´∏y dochody z podatku VAT – 107 880,3 mln z∏.25 Zrealizowane
zobowiàzania podatkowe ka˝dego roku stanowià w 85- 90% dochód bud˝etu
paƒstwa.
W tej sytuacji zasadniczym problemem dla administracji skarbowej jest
zapewnienie stabilnoÊci systemu poboru nale˝noÊci podatkowych i innych
finansowych. Temu celowi s∏u˝y m.in. system kontroli wykonywania zobowiàzaƒ
podatkowych realizowany przez urz´dy skarbowe, zw∏aszcza przez struktury
wyspecjalizowane w tej dzia∏alnoÊci, czyli urz´dy kontroli skarbowej.
Powy˝sze informacje dajà ogólne wyobra˝enie o skali wykonywanych
czynnoÊci przez administracje podatkowà (US, IS) oraz administracje kontroli
skarbowej (UKS), które kryjà si´ w okreÊleniach – obs∏uga podatnika i pobór
nale˝noÊci podatkowych i innych finansowych czy majàtkowych oraz kontrola
zobowiàzaƒ podatkowych.
4. Przest´pstwa skarbowe – skala zjawiska, koszty fiskalne i spo∏eczne
Statystyka przest´pstw i wykroczeƒ skarbowych jest prezentowana w ró˝nych
sprawozdaniach wielu instytucji i organów administracji paƒstwowej, takie
informacje generujà m.in. sàdy, urz´dy kontroli skarbowej, izby skarbowe, izby
celne, Policja, Stra˝ Granicznà itd. i nadzorujàce te organy i s∏u˝by ministerstwa.
Brakuje jednak kompleksowego zbadania skali i kosztów tej przest´pczoÊci. Samo
poj´cie kosztów ma wiele aspektów, najcz´Êciej jest kojarzone z finansowym
wymiarem. To jest wskaênik bardzo u˝yteczny w swej prostocie i komunikatywny.
Nie wiemy jednak, jaka wielkoÊç Êrodków pieni´˝nych pochodzàca ze êróde∏
nieujawnionych funkcjonuje poza systemem bankowym i skarbowym. Ró˝ne
organy i instytucje administracji paƒstwowej czasami próbujà „dotknàç” problemu na u˝ytek publiczny. Wszelkie takie szacunki, okazjonalne próby analiz
dotychczas nie majà oparcia w solidnych badaniach naukowych przez profesjonalne placówki.
23 Przedsi´biorczoÊç w Polsce, Ministerstwo Gospodarki, wrzesieƒ 2011.
24 Analiza wykonania bud˝etu paƒstwa i za∏o˝eƒ polityki pieni´˝nej w roku 2009, NIK, czerwiec
2010.
25 Sprawozdanie z wykonania bud˝etu paƒstwa za rok 2010, www.mf.gov.pl
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Rozwój czynów przest´pczych o charakterze gospodarczym, w tym powodujàcych uszczuplenia nale˝noÊci podatkowych generujà zagro˝enie nie tylko dla
dochodów bud˝etu paƒstwa. Ten rodzaj przest´pczoÊci wp∏ywa m.in. na rozwój
szarej strefy i pranie pieni´dzy, powi´kszanie zjawiska dochodów przez osoby
fizyczne, których êróde∏ nie ujawniajà organom podatkowym. Cyrkulacja Êrodków finansowych poza systemem administracji skarbowej i nieznanych innym
specjalistycznym organom paƒstwa (np. Generalnemu Inspektorowi Informacji
Finansowej), czyli pochodzàcych ze êróde∏ nieujawnionych, niszczy innowacyjnoÊç i konkurencyjnoÊç gospodarczà, pobudza patologie korupcyjne i kryminalne,
w koƒcu prowadzi do dekompozycji systemu gospodarczego oraz rozwoju
cywilizacyjnego spo∏eczeƒstwa.
Przest´pstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe przeciwko obowiàzkom
podatkowym stanowià realne zagro˝enie dla bezpieczeƒstwa paƒstwa, poniewa˝
uszczuplajà dochód bud˝etu paƒstwa i jednostek samorzàdu terytorialnego.
Niedobory fiskalne bud˝etu paƒstwa zazwyczaj szybko przek∏adajà si´ na
zachwianie integralnoÊci spo∏eczeƒstwa. Taka sytuacja powoduje ci´cia wydatków centralnego bud˝etu na zadania spo∏eczne (m.in. na ochron´ zdrowia, nauk´
i oÊwiat´, pomoc spo∏ecznà i socjalnà, kultur´ itd.). W niedalekiej perspektywie
na tym tle zazwyczaj formuje si´ niezadowolenie spo∏eczne – ˝àdania socjalne,
protesty pracownicze, strajki itd.
Zatem jaki rodzaj przest´pczoÊci skarbowej przeciwko obowiàzkom podatkowym jest czynnikiem najbardziej destabilizujàcym bezpieczeƒstwo finansowe
paƒstwa?
Podatek od wartoÊci dodanej VAT w Polsce, jak równie˝ w UE jest przedmiotem wielu inicjatyw przest´pczych w skali tak znacznej, ˝e w wielu
sytuacjach mamy ju˝ do czynienia z patologicznym zjawiskiem spo∏ecznym.
Niewàtpliwie konstrukcja podatku VAT i jego powszechnoÊç (w UE) pozwala
na to, ˝e jest on instrumentalnie wykorzystywany do oszustw podatkowych
najcz´Êciej przez zorganizowane, b´dàce w zmowie, grupy przest´pczych
podmiotów gospodarczych. Sytuacje okreÊlane potocznie jako przest´pczoÊç
w zakresie VAT definiuje si´ bardziej precyzyjnymi wskazaniami:
 wy∏udzenie podatku VAT,
 uchylenie si´ od wykonania w cz´Êci lub ca∏oÊci tego zobowiàzania
podatkowego.
Wy∏udzenie podatku VAT, w ogólnym wyjaÊnieniu, polega na nieuprawnionym uzyskaniu z US nadwy˝ki VAT naliczonego nad nale˝nym. Konstrukcja
tego podatku umo˝liwia uzyskanie przez podmiot gospodarczy zwrotu tej
nadwy˝ki za dany okres rozliczeniowy. Takà procedur´ podatkowà w sytuacji
normalnoÊci prawnej i spo∏ecznej uznaje si´ za swoiste premiowanie gospodarczo aktywnych podmiotów (zw∏aszcza ma∏ych i Êrednich firm). Równolegle
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funkcjonuje przest´pcza aktywnoÊç pozyskiwania zwrotu VAT z zastosowaniem oszukaƒczych przedsi´wzi´ç („karuzele VAT-owskie”, „puste” faktury).
Natomiast uchylanie si´ od wykonania zobowiàzania podatkowego, najproÊciej
wyjaÊniajàc, polega na nieujawnianiu organom podatkowym dzia∏alnoÊci gospodarczej lub firma oficjalnie zarejestrowana w ca∏oÊci lub cz´Êci w∏asne towarowy
czy us∏ugi zazwyczaj w pewnym okresie lub w ruchu ciàg∏ym sprzedaje
w warunkach tzw. szarej strefy gospodarczej. Takie nieprawne praktyki niszczà
uczciwà konkurencje rynkowà i uszczuplajà dochód bud˝etu paƒstwa oraz
jednostek samorzàdowych.
Tabela 1. Ustalenia organów kontroli skarbowej w latach 2008 – 2011.
Wyszczególnienie
Liczba kontroli
Kwoty pokontrolnych
ustaleƒ finansowych
˝àdanych do zwrotu
Skarbowi Paƒstwa
- w tym dobrowolne
skorygowanie deklaracji
/art. 14c Ustawa o kontroli skarbowej…/

Rok 2008

Rok 2009

Rok 2010

Rok 2011

10 574

10 168

10 075

9 906

1 707 597
tys. z∏

2 430 415
tys. z∏

2 109 869
tys. z∏

2 525 158
tys. z∏

265 295
tys. z∏

269 813
tys. z∏

202 588
tys. z∏

269 097
tys. z∏

èród∏o: Sprawozdania Departamentu Kontroli Skarbowej MF za lata 2008,2009, 2010,
2011, www.mf.gov.pl

Tabela 2. Kontrole podatkowe przez urz´dy skarbowe transakcji wewnàtrzwspólnotowych oraz dokonywanych za poÊrednictwem Internetu w latach
2005–2009.

Obszar ryzyka

2009

Transakcje gospodarcze
dokonywane przez
Internet

Kwoty
Liczba
pokontrolkontroli
Liczba
nych ustaleƒ
zakoƒczonych
kontroli
finansowych
podatkowych decyzjami
do zwrotu SP
wymiarowymi
(w z∏)
1 528

957

10 141 095
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2009

Podatnicy dokonujàcy
transakcji
wewnàtrzwspólnotowych

9 320

2 730

68 888 779

2008

Podatnicy dokonujàcy
transakcji
wewnàtrzwspólnotowych

10 088

2 770

33 364 100

2007

Podatnicy dokonujàcy
transakcji
wewnàtrzwspólnotowych

10 442

2 763

20 599 000

2006

Podatnicy dokonujàcy
transakcji
wewnàtrzwspólnotowych

14 791

6 132

97 005 000

2005

Podatnicy dokonujàcy
transakcji
wewnàtrzwspólnotowych

9 269

3 232

42 116 000

èród∏o: Dane ze sprawozdaƒ dot. kontroli podatkowych i czynnoÊci sprawdzajàcych,
pismo Ministerstwa Finansów – AP5-571/4/APO/11/529 z dnia 26.01.2011 r.

W 2010 r. przest´pstwa i wykroczenia zwiàzane z podatkiem VAT stanowi∏y
46,5% wszystkich ustaleƒ finansowych okreÊlonych w decyzjach pokontrolnych
organów kontroli skarbowej (UKS). W tym samym roku inspektorzy kontroli
skarbowej ujawnili ponad 84 tys. fikcyjnych faktur na kwot´ ponad 3,7 mld z∏.
Te ustalenia urz´dów kontroli skarbowej wspierajà informacje czasami pojawiajàce si´ w specjalistycznej literaturze, które wskazujà na roczne straty bud˝etu
paƒstwa polskiego w wymiarze ok. 4 mld z∏ generowane oszustwami podatkowymi. W 2011 r. wÊród stwierdzonych przez inspektorów kontroli skarbowej
nieprawid∏owoÊci w realizacji zobowiàzaƒ podatkowych podatek VAT stanowi∏
57,6% ca∏oÊci ustaleƒ. Powy˝sze dane dowodzà, ˝e podatek VAT zw∏aszcza
w procedurze obrotu wewnàtrzwspólnotowego jest wielkà pokusà do podejmowania ryzyka przest´pczego.
Pierwszym celem kalkulacji przest´pczej jest unikni´cie 23% stawki
(w Polsce) zobowiàzania VAT-owskiego w obrocie towarowym lub us∏ugowym.
Taka oferta rynkowa jest bardzo konkurencyjna, a faktyczny dochód oferenta
z takich transakcji zdecydowanie przewy˝sza stawk´ 23% nieuiszczonego
podatku. W katalogu oszustw VAT-owski powy˝szy modus operandi ma cechy
instrumentu archaicznego! Przest´pczoÊç skarbowa równie˝ podlega procesom
rozwojowym.
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Mechanizm zaawansowanego oszustwa w zakresie podatku VAT opiera si´
na tzw. znikajàcym podatniku i firmie przyjmujàcej rol´ poÊrednika „bufora” w
kierowanej przez organizatorów karuzeli. Takie operacje handlowe prowadzi si´
w obrocie wewnàtrzwspólnotowym. Oszustwo zazwyczaj rozpoczyna „znikajàcy podatnik-firma”, majàca za zadanie wprowadziç do obrotu handlowego faktury, które przewa˝nie nie odzwierciedlajà faktycznego zdarzenia gospodarczego („puste faktury”). Dalszy obrót takiego towaru czy us∏ugi przewa˝nie fikcyjnej, wykonujà poÊrednicy („bufory”), w wi´kszoÊci Êwiadomi uczestnicy oszustwa. W takim przest´pczym procederze w „karuzelowym” cyklu krà˝à „puste
faktury”, które w nast´pnych etapach takiej operacji wystawiajà kolejne „firmy
s∏upy” lub nawet wieloletnie „podmioty Êpiochy” utrzymywane w∏aÊnie dla jednej transakcji handlowej i generujà czasem jednà, dwie faktury. Dla organizatorów takich oszustw podatkowych wa˝ny jest czynnik czasu operacji i jej kamufla˝, Êpieszà si´, aby „karuzele” nieistniejàcych zdarzeƒ handlowych terytorialnie rozprzestrzeniç i oddaliç od w∏asnego miejsca funkcjonowania.
Najwa˝niejsze to „zadbaç” o przej´cie w ca∏oÊci lub cz´Êci zwrotu podatku naliczonego, który fakturowo uzyska∏a firma lub firmy dzia∏ajàce w zorganizowanej
„karuzelowej” grupie przest´pczej. Taki jest schemat ju˝ wyspecjalizowanych
metod w dziedzinie oszustw podatkowych. Metody te sà ciàgle doskonalone.
Trudna do wykrycia jest zaawansowana forma oszustwa karuzelowego, okreÊlana czasami „handlem przeciwstawnym”. Ogólnie polega to na tym, ˝e ten sam
podmiot gospodarczy pe∏ni dwie role - lojalnego podatnika i uczciwej firmy,
oraz drugà rol´, przeciwstawnà - organizatora „karuzelowego” oszustwa, bez
uczestnictwa w∏asnej lojalnej firmy.
Przest´pczoÊç skarbowa w Polsce generuje powa˝ne uszczuplenia dochodowe
wobec bud˝etu paƒstwa oraz bud˝etów samorzàdów terytorialnych. Ta patologia wyst´pujàca lub inicjowana w naszym kraju (wy∏udzenia podatku VAT)
wp∏ywa równie˝ na straty finansowe bud˝etu UE. W sporej cz´Êci spo∏eczeƒstwa polskiego, z kilku powodów dziejowych i kulturowych, nawet pewnych
wartoÊci swoistej moralnoÊci – uczestnictwo w przest´pstwie lub wykroczeniu
podatkowym czy informacja o takim zdarzeniu, nie wywo∏uje reakcji sprzeciwu,
raczej niezauwa˝ania problemu! Agresywna przest´pczoÊç podatkowa i uchylanie si´ od opodatkowania jako zjawisko powinno byç w Polsce przedmiotem
aktywnych i empirycznych badaƒ. Rodzima literatura dotyczàca tej problematyki
jest doÊç skromna, ale warta zauwa˝enia.26

26 Por. A. Bernal, Zjawisko uchylania si´ od podatków dochodowych i metody jego ograniczenia,
Warszawa 2008; C. Kosikowski, Podatki. Problem w∏adzy publicznej i podatnika, Warszawa
2007.
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INSTYTUCJA ÂWIADKA INCOGNITO
A ZWALCZANIE PRZEST¢PCZOÂCI PSEUDOKIBICÓW
W ostatnich latach z uwagi na przyznanie Polsce i Ukrainie prawa organizacji
Mistrzostw Europy w Pi∏ce No˝nej Euro 2012, temat zwalczania przest´pczoÊci
pseudokibiców pi∏karskich znalaz∏ si´ w kr´gu zainteresowania prawników.
Zosta∏ on przede wszystkim dostrze˝ony przez przedstawicieli doktryny, co
skutkowa∏o ukazywaniem si´ publikacji na temat przest´pczoÊci chuliganów pi∏karskich. WczeÊniej tematyka ta by∏a przedmiotem zainteresowania socjologów
i psychologów. Rozmiary przest´pczoÊci chuliganów pi∏karskich nie sà do koƒca znane, poniewa˝ zarówno sàdy, prokuratura, jak i policja nie prowadzà w tym
wzgl´dzie ˝adnych statystyk. Niekiedy wspomniane wy˝ej instytucje prowadzà
badania co do wybranych zagadnieƒ, jak np. Komenda G∏ówna Policji, która
publikuje coroczne raporty zwiàzane z bezpieczeƒstwem imprez masowych,
wÊród których sà równie˝ dane zwiàzane z przest´pczoÊcià pseudokibiców
pi∏karskich. Nale˝y jednak zaznaczyç, ˝e ˝adna instytucja nie prowadzi
ca∏oÊciowych statystyk zwiàzanych z przest´pstwami pope∏nianymi przez chuliganów. Ponadto nale˝y zwróciç uwag´, ˝e pseudokibice dopuszczajà si´ równie˝ wielu rodzajów przest´pstw, wÊród których mo˝na wymieniç zarówno
przest´pstwa przeciwko mieniu, ˝yciu, zdrowiu, jak i przeciwko wymiarowi
sprawiedliwoÊci. Zagro˝enie przest´pstwami pope∏nianymi przez pseudokibiców dostrzeg∏ równie˝ ustawodawca, który uchwalajàc ustaw´ o bezpieczeƒstwie imprez masowych z dnia 1 sierpnia 2009 roku, wprowadzi∏ do polskiego
ustawodawstwa nowe typy przest´pstw, co prawda nie odnoszàce si´ wprost do
pseudokibiców, jednak praktycznie sà to charakterystyczne zachowania chuliganów, do jakich dochodzi∏o na polskich stadionach podczas meczów pi∏ki no˝nej.
Ustawodawca uzna∏, ˝e zachowania te sà na tyle niebezpieczne, ˝e konieczne
jest ich spenalizowanie. Ponadto nale˝y zauwa˝yç, ˝e dotychczas nie by∏y one
zabronione zarówno w kodeksie karnym, jak i w innych przepisach karnych.
Wprowadzanie nowych typów przest´pstw, które sà w szczególnoÊci skierowane do pseudokibiców, wskazuje, ˝e ustawodawca zauwa˝y∏ potrzeb´ i dostrzeg∏
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zagro˝enie, jakim sà chuligani pi∏karscy. Czyny te Êcigane sà z oskar˝enia
publicznego i niewàtpliwie, je˝eli b´dà konsekwentnie egzekwowane, przyczynià
si´ do zwi´kszenia bezpieczeƒstwa na imprezach masowych, czyli de facto
meczach pi∏ki no˝nej. Wprowadzanie nowych regulacji majàcych na celu zwalczanie przest´pczoÊci pseudokibiców jest konieczne z uwagi na doskonalenie
przez chuliganów swoich dzia∏aƒ oraz pope∏nianie przez nich czynów spo∏ecznie
szkodliwych, które jednak nie wype∏nia∏y wczeÊniej znamion czynów zabronionych. Ustawodawca wprowadzajàc nowe typy przest´pstw, stara si´ szukaç
nowych metod i skutecznych Êrodków majàcych na celu zwalczanie przest´pczoÊci pseudokibiców. Nale˝y jednak zwróciç uwag´, ˝e w obowiàzujàcych
przepisach znajdujà si´ uregulowania, które mogà byç wykorzystywane do
zwalczania przest´pczoÊci pseudokibiców. Jednà z takich instytucji sà uregulowania dotyczàce Êwiadka incognito (anonimowego, utajnionego), które zosta∏y
wprowadzone do kodeksu post´powania karnego ustawà z dnia 6 lipca 1995
roku1, nast´pnie z uwagi na krytyk´ doktryny zmienionà ustawà z dnia 1 lipca
2003 roku. Wprowadzenie tych przepisów by∏o przede wszystkim uzasadnione
zwalczaniem przest´pczoÊci zorganizowanej, albowiem ustawodawca mia∏
na celu zach´cenie do sk∏adania zeznaƒ przez Êwiadków, którzy by tego nie
uczynili, gdyby ich dane nie by∏y utajnione.
Nale˝y zaznaczyç, ˝e dowód z zeznaƒ Êwiadka anonimowego nie mo˝e byç nie
tylko wy∏àcznym (jedynym), ale tak˝e dominujàcym dowodem Êwiadczàcym
o sprawstwie okreÊlonej osoby, co oznacza, ˝e wÊród pozosta∏ych dowodów przeprowadzonych w sprawie musi byç tak˝e taki, który bezpoÊrednio wskazuje na
sprawstwo tej osoby.2 Jednak - jak wskaza∏ w wyroku z dnia 21 marca 2001
roku Sàd Apelacyjny w Krakowie - wymóg, by dowód z zeznaƒ Êwiadka anonimowego nie by∏ jedynym dowodem przeciw oskar˝onemu, nie oznacza, ˝e ka˝dy
z ustalanych faktów ma wynikaç nadto z innego (jawnego) dowodu. Chodzi o to
jedynie, by informacje anonima by∏y kontrolowane jak ka˝dy inny dowód,
zatem by cz´Êç istotnych ustaleƒ faktycznych opiera∏a si´ tak˝e na dowodach
przeprowadzonych jawnie.3
Kodeks post´powania karnego nie wskazuje na konkretne przest´pstwa,
w których instytucja ta mog∏aby znaleêç zastosowanie, a zatem mo˝na z niej
korzystaç przy ka˝dym typie przest´pstw, o ile spe∏nione sà przes∏anki okreÊlone
w art. 184 § 1 kpk. Postanowienie w zakresie obj´cia osoby instytucjà Êwiadka
incognito wydaje sàd, natomiast w post´powaniu przygotowawczym prokurator
- o ile zachodzi uzasadniona obawa niebezpieczeƒstwa dla ˝ycia, zdrowia,
1 Ustawa z dnia 6 lipca 1995 r. (Dz.U. Nr 89, poz. 444).
2 Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 9 listopada 1999 r., sygn. II KKN 295/98, OSNKW 2000/12/12.
3 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 marca 2001 r., sygn. II AKa 28/01, KZS
2001/4/30.
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wolnoÊci albo mienia znacznych rozmiarach Êwiadka lub osoby dla niego
najbli˝szej. Zgodnie z treÊcià art. 115 § 11 kk osobà najbli˝szà jest ma∏˝onek,
wst´pny, zst´pny, rodzeƒstwo, 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. Obawa niebezpieczeƒstwa musi byç uzasadniona,
a zatem oparta na przynajmniej uprawdopodobnionych okolicznoÊciach. Za niewystarczajàce nale˝y uznaç samo twierdzenie Êwiadka, ˝e boi si´ konsekwencji
zeznawania. Istnienie stanu zagro˝enia podlega ocenie organu procesowego
i jest stanem zobiektywizowanym, co oznacza, ˝e nie jest konieczne, aby Êwiadek odczuwa∏ stan zagro˝enia, ale aby stan zagro˝enia rzeczywiÊcie zachodzi∏.
Jak wskaza∏ w postanowieniu z dnia 17 listopada 1999 r. Sàd Apelacyjny
w Gdaƒsku, istnienie obawy musi byç co najmniej uprawdopodobnione,
natomiast samo twierdzenie Êwiadka, ˝e odczuwa stan zagro˝enia, nie mo˝e byç
uznane za wystarczajàce. Mo˝e nawet dojÊç do sytuacji, w której postanowienie
zostanie wydane, pomimo ˝e Êwiadek nie czuje si´ zagro˝ony.4 Ponadto
w postanowieniu z dnia 7 stycznia 2003 r. Sàd Najwy˝szy stwierdzi∏, ˝e ocena,
czy zachodzi niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia, zdrowia, wolnoÊci albo mienia
w znacznych rozmiarach Êwiadka lub osoby dla niego najbli˝szej, nale˝y do
organu orzekajàcego w przedmiocie ustanowienia statusu Êwiadka anonimowego.
Niebezpieczeƒstwo to musi byç uzasadnione, ale nie musi zagra˝aç jedynie od
osób, przeciwko którym post´powanie si´ toczy. Ustawa nie ogranicza w taki
sposób zakresu podmiotów zagra˝ajàcych, eksponujàc jedynie sam fakt zagro˝enia, który ma byç uzasadniony.5 Zwrot, i˝ obawa musi byç uzasadniona,
wskazuje, ˝e musi ona wynikaç z udowodnionych albo przynajmniej uprawdopodobnionych okolicznoÊci faktycznych. Nie jest zatem wystarczajàce stwierdzenie potencjalnego Êwiadka, ˝e boi si´ on konsekwencji zeznawania. Istnienie
zagro˝enia, a tak˝e to, czy obawa jest uzasadniona, nale˝y rozumieç jako
zobiektywizowanà obaw´ niebezpieczeƒstwa. Oznacza to, ˝e odczucia Êwiadka
nie sà w tej mierze decydujàce, choç nie mo˝na ich bagatelizowaç. Uzasadnienie
postanowienia sàdu winno w tej sytuacji wskazywaç okolicznoÊci uzasadniajàce
istnienie obawy, z czyjej strony niebezpieczeƒstwo Êwiadkowi grozi oraz jakich
dóbr mo˝e dotyczyç.6
Zastosowanie instytucji Êwiadka incognito jest mo˝liwe w przypadku wystàpienia takich okolicznoÊci faktycznych, które uniemo˝liwiajà jego identyfikacj´
na podstawie treÊci zeznaƒ. Instytucja Êwiadka anonimowego mo˝e byç
4 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Gdaƒsku z dnia 17 listopada 1999 r., sygn. II AKz
320/90, OSA 2002, nr 3 poz. 26.
5 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 7 stycznia 2003 r., sygn. II KK 320/02, OSNwSK
2003/1/5.
6 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Gdaƒsku z dnia 17 listopada 1999 r., sygn. II AKz
320/99, OSA 2002/3/26.
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stosowana tylko w takich przypadkach, gdy nie ma ryzyka ujawnienia to˝samoÊci osoby, która z∏o˝y∏a zeznania, przy udost´pnieniu obronie treÊci tych
zeznaƒ.7
Postanowienie wydane przez sàd lub prokuratora obejmuje zachowanie
w tajemnicy okolicznoÊci umo˝liwiajàcych ujawnienie to˝samoÊci Êwiadka,
w tym danych osobowych, je˝eli nie majà one znaczenia dla rozstrzygni´cia
w sprawie. Jak wskaza∏ w wyroku z dnia 18 listopada 1999 r. Sàd Apelacyjny
w Gdaƒsku, zawarte w art. 184 § 1 kpk poj´cie „dane osobowe” rozumieç nale˝y
jako ka˝dà informacj´ dotyczàcà osoby fizycznej, pozwalajàcà na okreÊlenie
to˝samoÊci tej osoby, co oznacza, ˝e po zaistnieniu przes∏anek anonimizacji
Êwiadka dopuszczalne jest, w oparciu o przepis art. 184 § 1 i § 2 kpk, utajnienie
przed oskar˝onym i jego obroƒcà fragmentów zeznaƒ Êwiadka anonimowego,
zawierajàcych informacje, których ujawnienie prowadzi∏oby do ustalenia to˝samoÊci Êwiadka.8
Nale˝y zaznaczyç, ˝e zastosowanie w sprawie instytucji Êwiadka incognito
nie zwalnia oskar˝yciela publicznego z obowiàzku dok∏adnego okreÊlenia
w akcie oskar˝enia zarzucanego oskar˝onemu czynu ze wskazaniem czasu,
miejsca, sposobu i okolicznoÊci jego pope∏nienia oraz skutków, a zw∏aszcza
wysokoÊci powsta∏ej szkody (art. 332 § 1 pkt 2 kpk).9
W przypadku wydania postanowienia okreÊlonego w art. 184 § 1 kpk
okolicznoÊci, o których mowa w tym przepisie, pozostajà wy∏àcznie do wiadomoÊci sàdu i prokuratora, a gdy zachodzi koniecznoÊç - równie˝ funkcjonariusza
policji prowadzàcego post´powanie. Protokó∏ przes∏uchania Êwiadka wolno
udost´pniaç oskar˝onemu lub obroƒcy tylko w sposób uniemo˝liwiajàcy
ujawnienie okolicznoÊci, o których mowa w art. 184 § 1 kpk. Jednak jak wskaza∏
w wyroku z dnia 17 paêdziernika 2008 r. Sàd Apelacyjny w Warszawie,
niedopuszczalne jest wy∏àczenie z akt sprawy ca∏ego protoko∏u przes∏uchania
Êwiadka anonimowego, a tym samym utajnienie go przed oskar˝onym i obroƒcà.
Niedopuszczalne jest równie˝ utajnienie przed oskar˝onym i obroƒcà chocia˝by
fragmentu uzasadnienia wyroku. Takie post´powanie jest naruszeniem
przepisów prawa procesowego, w tym prawa do obrony i rzetelnego procesu.10
Przy przes∏uchiwaniu Êwiadków anonimowych sàd winien baczyç, aby zakres
7 Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 28 czerwca 2001 r., sygn. II KKN 557/98, LEX nr 51673.
8 Wyrok Sadu Apelacyjnego w Gdaƒsku z dnia 19 listopada 1999 r., sygn. II AKa 243/99, OSA
2002/4/33.
9 Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 20 stycznia 1999 r., sygn. I KZP 21/98, „Prokuratura i
Prawo” – wk∏adka, 1999/3/15.
10 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 paêdziernika 2008 r., sygn. II AKa 248/08,
KZS 2009/4/46.
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utajnienia w protoko∏ach dost´pnych dla stron dotyczy∏ jedynie tych podawanych
przez Êwiadków okolicznoÊci, które mog∏yby ujawniç ich to˝samoÊç.11
Standard rzetelnego procesu wymaga, aby dowód z zeznaƒ Êwiadka
anonimowego, jako dowód o specyficznym charakterze, którego zastosowanie
w procesie powoduje powa˝ne ograniczenie zasady bezpoÊrednioÊci i prawa
do obrony, by∏ przeprowadzony z zachowaniem wszelkich wymogów prawa
procesowego. Ka˝de dalsze, ni˝ przewidziane w prawie procesowym, ograniczenie tych zasad stanowi ra˝àce naruszenie prawa procesowego, majàce z regu∏y
istotny wp∏yw na treÊç orzeczenia.
Instytucja Êwiadka incognito jest niewàtpliwie pewnym ograniczeniem
prawa do obrony oraz zasady kontradyktoryjnoÊci procesu karnego, jednak - jak
wskaza∏ w postanowieniu z dnia 14 stycznia 2004 r. Sàd Najwy˝szy - przepisy
art. 184 § 3 i 4 kpk muszà byç wyk∏adane w powiàzaniu z treÊcià art. 6 ust. 3d
Konwencji o Ochronie Praw Cz∏owieka i Podstawowych WolnoÊci, co prowadzi
do wniosku, i˝ przes∏uchujàc Êwiadka anonimowego w toku post´powania
jurysdykcyjnego, sàd ma obowiàzek zapewnienia oskar˝onemu lub (i) jego
obroƒcy sposobnoÊci zadania Êwiadkowi pytaƒ, co jest elementarnym warunkiem umo˝liwiajàcym podj´cie przez obron´ próby weryfikacji dowodowej
wartoÊci tych zeznaƒ.12 Sàd Najwy˝szy w postanowieniu z dnia 28 paêdziernika
2004 r. stwierdzi∏ ponadto, ˝e utajnienie danych osobowych Êwiadka incognito
oraz zapobiegni´cie jego rozpoznaniu w czasie przes∏uchania powinno byç
dokonywane w taki sposób, aby mo˝na by∏o mu zapewniç skutecznie anonimowoÊç. Stosowane z punktu widzenia wskazanego celu metody winny jednak
pozostawaç w zgodzie z podstawowymi zasadami uczciwego procesu.
Niedopuszczalne jest zatem ca∏kowite wyeliminowanie wzgl´dem oskar˝onego
i jego obroƒcy kontradyktoryjnoÊci i jawnoÊci post´powania. Oskar˝ony musi
wi´c wiedzieç, jaki czyn jest przedmiotem zarzutu i za co zosta∏ skazany.
Zarówno oskar˝ony, jak i jego obroƒca muszà mieç mo˝liwoÊç udzia∏u w przes∏uchaniu Êwiadka anonimowego i wglàdu do protoko∏ów jego przes∏uchania
(z wy∏àczeniem fragmentów identyfikujàcych osob´ Êwiadka). Muszà mieç
tak˝e mo˝liwoÊç postawienia Êwiadkowi pytaƒ (za poÊrednictwem sàdu, przy
u˝yciu Êrodków telekomunikacyjnych albo na piÊmie) oraz uzyskania - niezb´dnych dla weryfikacji zeznaƒ - odpowiedzi. Tak przeprowadzony dowód,
co oczywiste, musi podlegaç ocenie mieszczàcej si´ w granicach wyznaczonych
treÊcià art. 7 kpk, a nadto ocena ta winna braç pod uwag´ ca∏okszta∏t zgromadzonego materia∏u dowodowego.13 Ponadto, jak wskaza∏ Sàd Najwy˝szy w wyroku
11 Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 11 lutego 2003 r., sygn. V KKN 407/01, LEX nr 75454.
12 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 14 stycznia 2004 r., sygn. IV KK 200/03, OSNwSK
2004/1/101.
13 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 28 paêdziernika 2004 r., sygn. II KK 67/04, LEX nr
141305.
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z dnia 22 marca 1999 r., ˝aden przepis procedury nie zwalnia∏ organów procesowych od obowiàzku udost´pnienia oskar˝onemu i jego obroƒcy protoko∏ów
zawierajàcych pe∏nà treÊç zeznaƒ Êwiadków anonimowych (na etapie post´powania przygotowawczego winno to nastàpiç w ramach instytucji zaznajomienia
z materia∏ami post´powania przygotowawczego).14
Zgodnie z treÊcià art. 184 § 3 kpk Êwiadka przes∏uchuje prokurator,
a tak˝e sàd, który mo˝e zleciç wykonanie tej czynnoÊci s´dziemu wyznaczonemu ze swojego sk∏adu - w miejscu i w sposób uniemo˝liwiajàcy ujawnienie
okolicznoÊci, o których mowa w art. 183 § 1 kpk. W przes∏uchaniu Êwiadka
przez sàd lub s´dziego wyznaczonego majà prawo wziàç udzia∏ prokurator,
oskar˝ony i jego obroƒca, jak równie˝ strony i ich pe∏nomocnicy. Sàd
Najwy˝szy w wyroku z dnia 10 lipca 2007 r. wskaza∏, ˝e art. 184 § 3 kpk ustanawia wymóg przes∏uchania Êwiadka anonimowego, choç na ró˝nych etapach
post´powania, przez oba organy, to jest prokuratora i sàd. Przewidziany w art.
184 § 3 kpk obowiàzek przes∏uchania Êwiadków anonimowych nie jest uwarunkowany stanowiskiem stron procesu co do zasadnoÊci czy celowoÊci tej czynnoÊci procesowej. Stàd te˝ wypada uznaç, ˝e zgoda stron na jej zaniechanie jest
oboj´tna dla oceny poprawnoÊci karnoprocesowej tych dzia∏aƒ sàdu i - przy
takiej treÊci tego przepisu - ˝adnà miarà nie mog∏a byç podstawà odstàpienia od
przes∏uchania przez niego Êwiadków anonimowych.15 Przepis art. 184 § 3 kpk
wskazuje dwie formy, w jakich mo˝liwe jest przeprowadzenia dowodu z przes∏uchania Êwiadka anonimowego w post´powaniu sàdowym. Pierwsza z nich
to przes∏uchanie przez sàd w pe∏nym sk∏adzie, druga zaÊ - przez s´dziego
wyznaczonego ze sk∏adu orzekajàcego, przy czym s´dzia ten mo˝e dzia∏aç
wy∏àcznie w ramach zlecenia tej czynnoÊci przez sàd, które ma form´ postanowienia. Ta druga forma stanowi swoistà odmian´ instytucji przewidzianej
w art. 396 § 2 kpk, przy czym przes∏uchanie poza rozprawà nie wymaga wykazania niestawiennictwa Êwiadka spowodowanego przeszkodami zbyt trudnymi
do usuni´cia, a jest ÊciÊle zwiàzane z potrzebà zapewnienia zachowania w tajemnicy danych osobowych Êwiadka anonimowego. Brak postanowienia sàdu o zleceniu przes∏uchania Êwiadka anonimowego przez przewodniczàcego sk∏adu
sàdzàcego oznacza, ˝e pozostali cz∏onkowie sk∏adu orzekajàcego nie brali
udzia∏u w cz´Êci rozprawy i stanowi uchybienie procesowe wskazane w art. 439
§ 1 pkt 2 in fine kpk. Wprawdzie przepis art. 393 kpk w odniesieniu do wszystkich wskazanych w nim dokumentów, w tym protoko∏ów zeznaƒ Êwiadka anonimowego, pos∏uguje si´ sformu∏owaniem „wolno odczytywaç”, to jednak brak
nawiàzania do warunków decydujàcych o odczytaniu protoko∏ów, jakie
w odniesieniu do innych protoko∏ów formu∏ujà przepisy art. 391 i 392 k.p.k.,
14 Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 22 marca 1999 r., sygn. WKN 5/99, LEX nr 524083.
15 Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 10 lipca 2007 r., sygn. II KK 387/06, OSNwSK 2007/1/1587.
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i charakter tej czynnoÊci przesàdza, i˝ odczytanie protoko∏ów przes∏uchania
Êwiadka anonimowego z post´powania przygotowawczego oraz protoko∏u
przes∏uchania takiego Êwiadka w post´powaniu sàdowym, zrealizowanego poza
rozprawà, jest obowiàzkiem sàdu I instancji.16
W wyroku z dnia 18 lutego 2010 r. Sàd Apelacyjny w Katowicach wskaza∏,
˝e art. 184 § 3 kpk statuuje zasad´ bezpoÊredniego przes∏uchania Êwiadka
incognito przez sàd, w warunkach z jednej strony zapewniajàcych bezpieczeƒstwo Êwiadkowi, a z drugiej - umo˝liwiajàcych stronom wzi´cie udzia∏u w tej
czynnoÊci, co nie oznacza, by zasada ta nie doznawa∏a ograniczeƒ w sytuacjach
przewidzianych w art. 391 § 1 kpk, kiedy to mo˝liwe staje si´ zaniechanie
bezpoÊredniego przeprowadzenia tego dowodu i ograniczenie si´ do odczytania
protoko∏u przes∏uchania Êwiadka.17 Odczytanie zeznaƒ Êwiadkowi przez sàd
w warunkach, o jakich mowa w art. 391 § 1 kpk, zmierzajàce do uszczegó∏owienia,
doprecyzowania tego dowodu czy te˝ wyeliminowania okolicznoÊci, co do których pewne fakty zatar∏y si´ w pami´ci Êwiadka, przed umo˝liwieniem stronom
post´powania zadawania pytaƒ temu Êwiadkowi, nie sposób uznaç za naruszenie
swobody wypowiedzi osoby przes∏uchiwanej, wyra˝ajàcej si´ w przepisach
art. 171 § 1 kpk i art. 370 § 1 kpk, stanowiàcej jednoczeÊnie obraz´ wskazanych
przepisów prawa procesowego, uniemo˝liwiajàce kontrol´ tego dowodu.18
Na postanowienie w sprawie zachowania w tajemnicy okolicznoÊci, o których mowa w art. 184 § 1 kpk, Êwiadkowi i oskar˝onemu, a w post´powaniu
przed sàdem tak˝e prokuratorowi przys∏uguje w terminie 3 dni za˝alenie.
Za˝alenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sàd w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy. Post´powanie dotyczàce za˝alenia toczy si´ bez udzia∏u stron i jest
obj´te tajemnicà jako informacja niejawna o klauzuli tajnoÊci „tajne” lub „ÊciÊle
tajne”. W przypadku uwzgl´dnienia za˝alenia protokó∏ przes∏uchania Êwiadka
podlega zniszczeniu, natomiast o zniszczeniu protoko∏u nale˝y uczyniç wzmiank´
w aktach sprawy.
Âwiadek mo˝e, do czasu zamkni´cia przewodu sàdowego przed sàdem
pierwszej instancji, wystàpiç z wnioskiem o uchylenie postanowienia, o którym
mowa w art. 184 § 1 kpk. Na postanowienie w przedmiocie wniosku Êwiadkowi,
oskar˝onemu, a w post´powaniu przed sàdem tak˝e prokuratorowi w terminie
3 dni s∏u˝y za˝alenie. Za˝alenie na postanowienie prokuratora rozpoznaje sàd
w∏aÊciwy do rozpoznania sprawy. Post´powanie dotyczàce za˝alenia toczy
si´ bez udzia∏u stron i jest obj´te tajemnicà jako informacja niejawna o klauzuli
tajnoÊci „tajne” lub „ÊciÊle tajne”. W razie uwzgl´dnienia wniosku protokó∏
16 Wyrok Sàdu Najwy˝szego z dnia 23 wrzeÊnia 2004 r., sygn. II KK 132/04, LEX nr 126695.
17 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 2012 r., sygn. II AKa 205/09,
„Prokuratura i Prawo” - wk∏adka, 2010/10/19.
18 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 18 lutego 2012 r., sygn. II AKa 205/09,
„Prokuratura i Prawo” – wk∏adka, 2010/12/28.
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przes∏uchania Êwiadka podlega ujawnieniu w ca∏oÊci. Ponadto je˝eli oka˝e si´,
˝e w czasie wydania postanowienia, o którym mowa w art. 184 § 1 kpk, nie
istnia∏a uzasadniona obawa niebezpieczeƒstwa dla ˝ycia, zdrowia, wolnoÊci albo
mienia w znacznych rozmiarach Êwiadka lub osoby dla niego najbli˝szej albo
˝e Êwiadek z∏o˝y∏ Êwiadomie fa∏szywe zeznania lub nastàpi∏o jego ujawnienie,
prokurator w post´powaniu przygotowawczym, a w post´powaniu sàdowym
sàd, na wniosek prokuratora, mo˝e uchyliç to postanowienie. Wówczas protokó∏
przes∏uchania Êwiadka podlega ujawnieniu w ca∏oÊci. Na powy˝sze postanowienie przys∏uguje za˝alenia zgodnie z treÊcià art. 184 § 5 kpk. Jak wskaza∏
w postanowieniu z dnia 9 czerwca 2005 r. Sàd Apelacyjny w Krakowie, prawo
do z∏o˝enia wniosku o uchylenie anonimizacji Êwiadka majà tylko ten Êwiadek
oraz prokurator (art. 184 § 7 i 8 kpk), zatem oskar˝ony i jego obroƒca nie majà
takiego prawa, podobnie i prawa do odwo∏ania si´ od postanowienia oddalajàcego taki wniosek obroƒcy. Zachodzàca tu nierównowaga stron procesowych
wynika ju˝ z samej natury instytucji Êwiadka incognito, wyra˝ajàcej wybór mi´dzy ró˝nymi wartoÊciami domagajàcymi si´ ochrony (prawa oskar˝onego,
Êciganie ci´˝kich przest´pstw). Za˝alenie obroƒcy zostawia si´ bez rozpoznania,
nie badajàc przes∏anek dezanonimizacji Êwiadka.19 Mo˝liwoÊç dekonspiracji
Êwiadka w trybie art. 184 § 7 i § 1 kpk zale˝y od wyraênego ˝àdania Êwiadka,
które obejmowaç powinno ca∏y zakres postanowienia o anonimizacji, tj. danych
osobowych Êwiadka oraz wszelkich innych okolicznoÊci, które pozwalajà
na jego identyfikacj´. Innymi s∏owy idzie o to, ˝e Êwiadek anonimowy nie chce
w tym charakterze wyst´powaç, lecz zeznawaç jawnie. Wspomniany tryb post´powania w takich sytuacjach obejmuje nie tylko za∏o˝enie stosownego ˝àdania
przez Êwiadka w odpowiednim terminie, ale te˝ rozstrzygni´cie tego wniosku
w postanowieniu sàdu podlegajàcym kontroli stron. Nie mo˝na zatem przyjmowaç, ˝e ewentualna zgoda Êwiadka na ujawnienie êróde∏ jego wiedzy o przest´pstwie b´dzie równoznaczna z jego prawnie dopuszczalnà dekonspiracjà.20
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania na temat instytucji Êwiadka incognito,
nale˝y wskazaç na wyrok Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 stycznia
1999 r., który stwierdzi∏, ˝e kontrowersyjnoÊç instytucji Êwiadka anonimowego
nie ma znaczenia po ustawowym dopuszczeniu tego Êrodka dowodowego. Jest
on stosowany w praktyce wielu krajów, a dopuszczony przez orzecznictwo
Europejskiego Trybuna∏u Praw Cz∏owieka jako niesprzeczny z zasadami rzetelnego procesu karnego. Rozwa˝nie stosowany, a ostro˝nie oceniany, nie utrudnia
on obrony oskar˝onego, jest tylko ucià˝liwy dla uczestników post´powania,
19 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 9 czerwca 2005 r., sygn. II AKz 207/05,
„Prokuratura i Prawo” – wk∏adka, 2006/2/35.
20 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 21 marca 2006 r., sygn. II AKa 31/06, OSA
2008/9/36.
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organów procesowych nie wy∏àczajàc. Zeznania Êwiadka anonimowego powinny byç:
a) ograniczone do niezb´dnego minimum, to jest do post´powaƒ o powa˝ne
przest´pstwa i tylko do przypadków uzasadnionej obawy zagro˝enia dóbr
prawnych Êwiadka, które zas∏ugujà na ochron´ nie mniejszà ni˝ dobra
chronione post´powaniem;
b) z∏o˝one przed sàdem (s´dzià) w warunkach zapewniajàcych oskar˝onemu
(obroƒcy) skontrolowanie ich poprzez odpowiednie pytania sprawdzajàce, zadane bezpoÊrednio, choç z zastosowaniem urzàdzeƒ wykluczajàcych identyfikacj´ Êwiadka (zas∏on, urzàdzeƒ zniekszta∏cajàcych obraz,
g∏os itd.), bàdê za poÊrednictwem sàdu, w tym na piÊmie;
c) jawne dla stron poza danymi o osobie Êwiadka oraz tymi informacjami
dowodowymi, które umo˝liwi∏yby zdekonspirowanie Êwiadka; takowe
pomija si´ w jawnych odpisach protoko∏u zeznaƒ, zaznaczajàc opuszczenia; wszelkie dalsze utajnienia nie sà dopuszczalne;
d) potwierdzone innymi dowodami, by zeznania te nie by∏y jedynym dowodem uzasadniajàcym skazanie;
e) poddane szczególnie dok∏adnej ocenie w ramach analizy dowodów
poprzedzajàcej wyrokowanie.21
Jak ju˝ wskazywa∏em, ustawodawca dostrzeg∏ problem pseudokibiców
i zaczà∏ wprowadzaç nowe uregulowania prawne majàce na celu u∏atwiç
zwalczanie tego typu przest´pczoÊci. Nale˝y jednak zauwa˝yç, ˝e omówiona
powy˝ej instytucja Êwiadka incognito, która jest obecna w polskim ustawodawstwie od wielu lat, równie˝ mo˝e byç zastosowana do zwalczania przest´pczoÊci
pseudokibiców. Znaczna wi´kszoÊç przest´pstw pope∏niana jest przez chuliganów w miejscu publicznym lub publicznie, gdzie bezpoÊrednimi Êwiadkami tych
dzia∏aƒ jest wiele osób b´dàcych przypadkowymi przechodniami, kibicami,
osobami zajmujàcymi si´ ochronà itp. W zwalczaniu przest´pczoÊci pseudokibiców pomimo publicznego dzia∏ania sprawców ich wykrywalnoÊç i skuteczne
karanie jest najwi´kszym problemem, albowiem brak jest dowodów Êwiadczàcych o ich winie, co jest spowodowane m.in. strachem Êwiadków przed sk∏adaniem zeznaƒ. Tym samym brak konsekwencji prawnych za pope∏nione czyny
zabronione w ocenie samych sprawców powoduje u nich przekonanie, i˝ sà oni
bezkarni, co równoczeÊnie mobilizuje ich do dalszych dzia∏aƒ. BezpoÊredni
Êwiadkowie zdarzeƒ widzàc brutalnoÊç i agresywnoÊç pseudokibiców, bojà si´
sk∏adaç zeznania z obawy przed ewentualnà zemstà z ich strony. Majàc na
uwadze rodzaj i sposób pope∏nienia przez psedokibiców czynów zabronionych
nale˝y uznaç, ˝e w wielu przypadkach obawa Êwiadka mo˝e byç uzasadniona,
21 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 14 stycznia 1999 r., sygn. II AKa 210/98, KZS
1999/2/22.
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a zatem skorzystanie w takiej sytuacji z instytucji Êwiadka incognito doprowadzi∏oby do zapewnienia bezpieczeƒstwa osobie zeznajàcej oraz skutecznego
wykrycia i ukarania sprawcy.
Ponadto wiele grup polskich pseudokibiców na skutek coraz lepszej
organizacji dzia∏aƒ, pope∏nieniu wielu czynów zabronionych oraz tworzeniu
tzw. bojówek, nale˝y uznaç za zorganizowane grupy przest´pcze i równie˝
w celu skutecznego zwalczania takich grup zosta∏a wprowadzona do polskiego
kodeksu post´powania karnego instytucja Êwiadka incognito.
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania nale˝y stwierdziç, ˝e zwalczania przest´pczoÊci pseudokibiców nie nale˝y sprowadzaç tylko do szukania nowych
metod i wprowadzania nowych uregulowaƒ prawnych, lecz równie˝ konieczne
jest korzystanie z istniejàcych ju˝ w polskim prawie instytucji, m.in. takich jak
Êwiadek incognito. Rodzaj czynów zabronionych pope∏nianych przez psedokibiców oraz sposób ich dzia∏ania wskazujà, ˝e instytucja ta z powodzeniem mo˝e
byç stosowana w zwalczaniu tego rodzaju przest´pczoÊci.

Agnieszka Dalecka

PRZEPADEK KORZYÂCI MAJÑTKOWYCH
Dotychczasowe kodyfikacje karne z lat 1932 i 1969 nie zawiera∏y regulacji
b´dàcych odpowiednikiem przepadku korzyÊci majàtkowych pochodzàcych
z przest´pstwa. Wprowadzenie takich regulacji do kodeksu karnego z 1997 r.
podyktowane by∏o koniecznoÊcià stworzenia instrumentu, który s∏u˝y∏by pozbawianiu sprawców mienia pochodzàcego z dzia∏alnoÊci przest´pczej.
Przepisy art. 45 kk by∏y dwukrotnie nowelizowane. Po raz pierwszy ustawà
z dnia 9 wrzeÊnia 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks karny, ustawy o zwalczaniu
nieuczciwej konkurencji, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy –
Prawo bankowe1, która wesz∏a w ˝ycie 4 lutego 2001 r. Druga nowelizacja
dokonana zosta∏a na podstawie ustawy z dnia 13 czerwca o zmianie ustawy –
Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw2. Zmiany te obowiàzujà od 1 lipca
2003 r.
W polskim prawie karnym do roku 1990 funkcjonowa∏a instytucja konfiskaty
mienia, która mog∏a obejmowaç ca∏oÊç lub cz´Êç mienia nale˝àcego do sprawcy
w chwili wydania choçby nieprawomocnego wyroku, niezale˝nie od istnienia
zwiàzku uzyskania mienia z pope∏nionymi przest´pstwami. Konfiskata mienia
zosta∏a zniesiona na podstawie art. 2 ustawy z dnia 23 lutego 1990 r. o zmianie
kodeksu karnego i niektórych innych ustaw3. Wed∏ug kodeksu karnego z 1969 r.
karze konfiskaty podlega∏o mienie pochodzàce zarówno z nielegalnych, jak
i legalnych êróde∏. Konfiskata mienia mia∏a bezwzgl´dny charakter, podczas
gdy zgodnie z obecnie obowiàzujàcymi regulacjami prawnymi rozszerzonemu
przepadkowi podlega wy∏àcznie mienie co do którego istnieje domniemanie,
˝e pochodzi z przest´pczej dzia∏alnoÊci4.
1
2
3
4

Dz.U. z 2000 r. Nr 93, poz. 1027.
Dz.U. z 2003 r. Nr 111, poz. 1061.
Dz.U. z 1990 r. Nr 14, poz. 84.
J. Brylak, Znaczenie przepadku korzyÊci majàtkowej w walce z przest´pczoÊcià zorganizowanà, „Prokuratura i Prawo” 2010, nr 7–8, s. 30–31; por. C, Kulesza, P. Starzyƒski, Powrót konfiskaty mienia?, „Prokuratura i Prawo” 2008, nr 3, s. 35–47; M. Szewczyk, Uwagi dotyczàce
niektórych kar dodatkowych w kodeksie karnym, „Paƒstwo i Prawo” 1988, s. 105–106.
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Polskie ustawodawstwo nie zawiera definicji poj´cia „korzyÊci majàtkowej”.
Za w∏aÊciwà uznaç nale˝y szerokà wyk∏adni´, prezentowanà przez A. Zolla, który twierdzi, i˝ korzyÊcià majàtkowà jest zwi´kszenie aktywów lub zmniejszenie
pasywów majàtkowych, a wi´c ka˝de przysporzenie majàtku albo unikni´cie
strat lub zmniejszenie obcià˝eƒ majàtku5. Poj´cie korzyÊci majàtkowej nie obejmuje sytuacji, gdy korzyÊç przys∏uguje sprawcy na podstawie stosunku prawnego
powsta∏ego niezale˝nie od pope∏nienia przest´pstwa i która wyegzekwowana
zosta∏a zachowaniem realizujàcym znamiona czynu zabronionego6.
Na gruncie art. 45 kk mowa jest o nienale˝nej korzyÊci majàtkowej, a wi´c
takiej, która nie znajduje ˝adnej podstawy prawnej7. Nie ma znaczenia,
czy sprawca dzia∏a∏ w celu osiàgni´cia korzyÊci, czy te˝ uzyska∏ jà niejako przy
okazji pope∏nienia przest´pstwa.
Zgodnie z art. 45 § 1 kk przepadkowi podlega jedynie korzyÊç majàtkowa
niepodlegajàca przepadkowi przedmiotów pochodzàcych bezpoÊrednio z przest´pstwa (art. 44 § 1 kk) oraz przedmiotów pochodzàcych z przest´pstw polegajàcych na naruszeniu zakazu wytwarzania, posiadania, obrotu, przesy∏ania,
przenoszenia lub przewozu okreÊlonych przedmiotów. W tym zakresie ustawodawca wyrazi∏ subsydiarnoÊç orzekania tego Êrodka karnego. Przyk∏adem
korzyÊci majàtkowej pochodzàcej bezpoÊrednio z przest´pstwa, a nieb´dàcej
przedmiotem, który uleg∏ przepadkowi, jest np. umorzenie lub zmniejszenie
zobowiàzaƒ, które by∏o uzyskane na skutek ∏apówki.
Orzeczenie przepadku korzyÊci majàtkowej jest wtórne wobec orzeczenia
przepadku przedmiotu. Dopiero uznanie, ˝e przepadek przedmiotu jest niemo˝liwy, np. z uwagi na fakt, ˝e dane dobro nie jest przedmiotem w rozumieniu art.
44 kk, daje sàdowi prawo i obowiàzek (przy zaistnieniu ustawowych przes∏anek)
orzeczenia przepadku korzyÊci majàtkowej8.
Przepis art. 45 kk obejmuje zakresem zarówno korzyÊci pochodzàce bezpoÊrednio, jak i poÊrednio z przest´pstwa b´dàcego przedmiotem rozpoznania
w danym post´powaniu karnym. KorzyÊç majàtkowa pochodzi bezpoÊrednio
z przest´pstwa, gdy uzyskanie jej nie wymaga ˝adnych innych czynnoÊci
poza pope∏nieniem przest´pstwa. Natomiast poÊrednie pochodzenie korzyÊci
5 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz´Êç ogólna, t. I, Zakamycze 2004, s. 743, por. O. Górniok,
O poj´ciu „korzyÊci majàtkowej” w kodeksie karnym (Problemy wybrane), „Paƒstwo i Prawo”
1978, z. 4, s. 117.
6 R.A. Stefaƒski, Przepadek korzyÊci majàtkowej uzyskanej przez sprawc´ przest´pstwa,
„Prokuratura i Prawo” 2001, z. 3, s. 157.
7 K. Postulski, M. Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, Zakamycze 2004, s. 116–117,
przeciwnie: W. Wolter, Glosa do uchwa∏y Sàdu Najwy˝szego z 15 lutego 1977 r., VII KZP
16/76, „Paƒstwo i Prawo” 1978, z. 3, s. 183.
8 J. Potulski, Komentarz do art. 45 kodeksu karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 88, poz. 553),
LEX/el.2004.
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majàtkowej charakteryzuje fakt, i˝ uzyskanie jej wymaga podj´cia dodatkowych
czynnoÊci. Zatem zakres art. 45 kk obejmuje równie˝ korzyÊci uzyskane
w wyniku przetworzenia korzyÊci pochodzàcych bezpoÊrednio z przest´pstwa.
Z takà sytuacjà mamy do czynienia, gdy sprawca za pieniàdze uzyskane bezpoÊrednio z przest´pstwa zakupuje okreÊlone sk∏adniki majàtkowe.
PoÊredni charakter osiàgni´cia korzyÊci majàtkowych dotyczy równie˝
po˝ytków uzyskiwanych z przedmiotów pochodzàcych bezpoÊrednio z przest´pstwa, np. odsetki od lokat bankowych. W praktyce bardzo cz´sto dochodzi
do „mieszania” Êrodków legalnych z pochodzàcymi bezpoÊrednio z przest´pstwa w ró˝norakich inwestycjach. W doktrynie przyjmuje si´, ˝e nabycie rzeczy
w po∏owie za Êrodki legalne, a w po∏owie za Êrodki pochodzàce bezpoÊrednio
z przest´pstwa nie wy∏àcza kwalifikacji nabytego przedmiotu jako korzyÊci
majàtkowej pochodzàcej z przest´pstwa. W tej sytuacji nie ma znaczenia
proporcja pomi´dzy Êrodkami legalnymi i pochodzàcymi z przest´pstwa9.
Przeciwny poglàd wyrazi∏a A. Michalska-Warias, której zdaniem przepadkiem
powinna byç obj´ta tylko cz´Êç przedmiotu, jeÊli tylko w cz´Êci zainwestowano
w ten przedmiot Êrodki uzyskane z przest´pstwa10.
Sàd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 21 grudnia 2006 r. stwierdzi∏,
˝e korzyÊcià majàtkowà pochodzàcà z przest´pstwa w rozumieniu art. 45 § 1 kk
sà wszelkie sk∏adniki majàtkowe pochodzàce z pope∏nienia danego przest´pstwa, o ile nie podlegajà przepadkowi przedmiotów wymienionych w art. 44 § 1
i § 6 kk, a nie tylko osiàgni´ty zysk. Zatem za nieuprawnione nale˝y uznaç wyliczanie kosztów, jakie sprawca zaanga˝owa∏ w przest´pczy proceder (np. zakup
narkotyków, przejazd po nie itp.), a potem pomniejszanie o t´ wartoÊç osiàgni´tej
z przest´pstwa korzyÊci, bo tego typu ekonomiczne kalkulacje w aspekcie zysku
i strat sà nie do przyj´cia11.
Brzmienie art. 45 § 1 kk wskazuje na równorz´dny charakter orzekania przepadku korzyÊci majàtkowej pochodzàcej z przest´pstwa i jej równowartoÊci.
Zatem do swobodnego uznania sàdu pozostawiono wybór dobra, które ma
zostaç obj´te przepadkiem12.
9 S. Âliwiƒski, Polskie prawo karne materialne, Warszawa 1946, s. 461; A. Zoll (red.), Kodeks
karny. Cz´Êç ogólna, t. I, Zakamycze 2004, s. 746–747; W. Âwida [w:] I. Andrejew, W. Âwida,
W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem, Warszawa 1973, s. 221.
10 A. Michalska-Warias, Przest´pczoÊç zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdzia∏ania,
Lublin 2006, s. 243.
11 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 21 grudnia 2006 r., II AKa 394/06, KZS
z 2007 r. nr 5, poz. 57, por. tak˝e J. Raglewski, Przepadek [w:] M. Melezini (red.), Kary Êrodki
karne. Poddanie sprawcy próbie, t. VI, C.H. Beck, Instytut Nauk Prawnych PAN, Warszawa
2010, s. 634.
12 Przeciwnie: B. Mik, Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r., Zakamycze 2003,
s. 129.
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Ustawodawca w art. 45 § 1 kk in fine zawar∏ klauzul´ przewidujàcà pierwszeƒstwo praw podmiotów trzecich przed orzeczeniem przepadku. Orzeczenie
przepadku nie jest wi´c mo˝liwe, gdy narusza∏oby prawa do obj´tych przepadkiem korzyÊci podmiotu innego ni˝ sprawca przest´pstwa.
Sàd Apelacyjny w Szczecinie w wyroku z dnia 26 lipca 2006 r. podkreÊli∏,
i˝ obligatoryjnoÊç wymierzenia, na podstawie art. 45 § 1 kk, Êrodka karnego
przepadku korzyÊci majàtkowej osiàgni´tej z przest´pstwa albo jej równowartoÊci powoduje, ˝e odstàpienie od orzeczenia tego Êrodka karnego dopuszczalne
jest jedynie wyjàtkowo i tylko w wypadkach przewidzianych w ustawie. I tak
z treÊci art. 45 § 1 kk in fine wynika, i˝ przepadku nie orzeka si´, je˝eli korzyÊç
lub jej równowartoÊç podlega zwrotowi pokrzywdzonemu lub innemu podmiotowi. Z kolei unormowanie art. 61 § 2 kk pozwala na odstàpienie od wymierzenia Êrodka karnego jedynie w wypadkach odstàpienia od wymierzania kary13.
W przepisach art. 45 § 2–4 kk zawarte sà regulacje nieznane dotychczas polskim
kodeksom karnym. Wprowadzono je z uwagi na pojawiajàce si´ trudnoÊci dowodowe w ramach okolicznoÊci umo˝liwiajàcych orzeczenie przepadku korzyÊci majàtkowej lub jej równowartoÊci. Istota tych konstrukcji opiera si´ na zmianie regu∏y
ci´˝aru dowodowego w zakresie stwierdzenia przest´pnego pochodzenia okreÊlonych korzyÊci majàtkowych. Na sprawc´ przest´pstwa przeniesiono ci´˝ar udowodnienia, ˝e okreÊlony sk∏adnik jego mienia nie stanowi „owocu” dzia∏alnoÊci
przest´pczej. Owe domniemania wzruszalne (praesumptio iuris tantum) stanowià
rozwiàzanie problemów zwiàzanych z trudnoÊcià we wskazaniu, w toku post´powania karnego, zwiàzku bezpoÊredniego lub poÊredniego pomi´dzy pope∏nionym
przest´pstwem a danym sk∏adnikiem majàtkowym. Konstrukcja zawarta w art. 45
§ 3 kk ma przeciwdzia∏aç sytuacji, w której sprawca transferuje Êrodki pochodzàce
z przest´pstwa na inne podmioty w celu uniemo˝liwienia orzeczenia przepadku.
Regulacje przewidziane w art. 45 § 2–4 kk nie mogà byç interpretowane rozszerzajàco, gdy˝ z uwagi na ich specyficzny charakter b∏´dnie zastosowane mogà
doprowadziç do niezasadnego pozbawienia mienia osób trzecich, niezwiàzanych
z pope∏nionym przest´pstwem. Brak odpowiedniej dokumentacji wynikaç mo˝e
z praktyki ˝ycia codziennego, albowiem trudno wymagaç d∏ugotrwa∏ego przechowywania dowodów legalnego nabycia sk∏adników majàtkowych. Dodatkowo,
w przeciwieƒstwie do rozwiàzaƒ przyj´tych na gruncie kodeksu karnego niemieckiego, polskie przepisy nie przewidujà wymogu, aby stosowanie domniemaƒ
prawnych by∏o poprzedzone wyczerpaniem przez organ procesowy wszystkich
dost´pnych Êrodków dowodowych pozwalajàcych na ustalenie legalnego pochodzenia okreÊlonego mienia14.
13 Wyrok Sàdu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 26 lipca 2006 r., II Aka 93/06, LEX nr 283409.
14 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz´Êç ogólna, t. I, Zakamycze 2004, s. 752–753; A. Marek,

Problematyka przepadku korzyÊci pochodzàcych z przest´pstwa – aktualny stan prawny
i projekty zmian nowelizacyjnych, „Apelacja Gdaƒska”, z. 1, s. 13.
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Domniemania prawne znajdujà zastosowanie w sytuacji, gdy przepadek
korzyÊci majàtkowej stosowany jest zarówno jako Êrodek karny, jak i Êrodek
zabezpieczajàcy. Konstrukcje zawarte w art. 45 kk odnoszà si´ do ka˝dego
rodzaju przest´pstw, z których sprawca uzyska∏ korzyÊç majàtkowà znacznej
wartoÊci. Przy ocenie, czy sprawca uzyska∏ z pope∏nionego przest´pstwa takà
korzyÊç, uwzgl´dnia si´ równie˝ wartoÊç sk∏adników majàtkowych podlegajàcych zwrotowi uprawnionemu podmiotowi15.
Przes∏ank´ zastosowania domniemania prawnego z art. 45 § 2 kk stanowi
okolicznoÊç, ˝e sprawca objà∏ we w∏adanie sk∏adnik majàtkowy lub uzyska∏ do
niego jakikolwiek tytu∏ w czasie pope∏nienia przest´pstwa lub po jego pope∏nieniu
do chwili wydania chocia˝by nieprawomocnego wyroku. Domniemanie prowadzi do stwierdzenia, ˝e dany sk∏adnik majàtkowy stanowi korzyÊç majàtkowà
uzyskanà bezpoÊrednio lub poÊrednio z pope∏nienia przest´pstwa i eliminuje
koniecznoÊç dowodzenia w zakresie zwiàzku pomi´dzy okreÊlonym przest´pstwem a korzyÊcià majàtkowà podlegajàcà przepadkowi. Domniemanie wyra˝one w art. 45 § 2 kk nie ogranicza si´ wy∏àcznie do korzyÊci majàtkowych,
których sprawca przest´pstwa jest w∏aÊcicielem, lecz obejmuje równie˝ inne
prawa o charakterze rzeczowym i obligacyjnym. Sk∏adniki majàtkowe, w stosunku do których sprawca uzyska∏ jakikolwiek tytu∏, nie muszà pozostawaç
w jego w∏adaniu. Domniemanie dotyczy sk∏adników majàtkowych nie tylko
b´dàcych wy∏àcznà w∏asnoÊcià sprawcy, ale równie˝ obj´tych wspó∏w∏asnoÊcià.
Zastosowanie konstrukcji prawnej zawartej w art. 45 § 2 kk nie jest w ˝aden
sposób uwarunkowane istnieniem choçby najmniejszego stopnia prawdopodobieƒstwa co do pochodzenia korzyÊci z dzia∏alnoÊci przest´pczej. Poczàtkowà
granicà czasowà wyznaczajàcà okres, którego dotyczy domniemanie z art. 45
§ 2 kk, jest moment pope∏nienia przest´pstwa, koƒcowà zaÊ chwila wydania
chocia˝by nieprawomocnego wyroku.
Domniemanie prawne zawarte w art. 45 § 2 kk jest wzruszalne, mo˝e zostaç
obalone do czasu prawomocnego zakoƒczenia post´powania karnego przez
sprawc´ lub innà osob´. Ustawodawca nie przewidzia∏ ˝adnej szczególnej formy
dla tego dowodu. Musi on jednak zawieraç walor wiarygodnoÊci, a nie stanowiç
jedynie uprawdopodobnienie faktu, i˝ okreÊlone sk∏adniki majàtkowe
nie pochodzà z przest´pstwa. PodkreÊliç nale˝y, ˝e sprawca nie mo˝e powo∏aç
si´ wy∏àcznie na domniemanie zawarte w art. 341 kc – wynika to z j´zykowej
wyk∏adni tego przepisu, który wymaga przeprowadzenia dowodu.
Osobami legitymowanymi do przeprowadzenia dowodu obalajàcego
domniemanie prawne sà sprawca przest´pstwa i „inna zainteresowana osoba”.
Chodzi o ka˝dà osob´, zarówno fizycznà, jak i prawnà, wobec której orzeczenie
przepadku korzyÊci majàtkowej ma wp∏yw na sfer´ jej praw i obowiàzków.
15 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz´Êç ogólna, t. I, Zakamycze 2004, s. 754.
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Nie ma przy tym znaczenia, czy osoba ta bra∏a jakikolwiek udzia∏ w pope∏nieniu
przest´pstwa, b´dàcego przedmiotem rozpoznania sàdu16.
Zgodnie z art. 29a kkw za nale˝àce do skazanego ju˝ w chwili wydania orzeczenia o przepadku korzyÊci majàtkowej uznaje si´, ex lege, rzeczy i prawa
majàtkowe, które sà w jego w∏adaniu po orzeczeniu tego Êrodka. To domniemanie wprowadzone zosta∏o do kodeksu karnego wykonawczego wy∏àcznie
na potrzeby przeprowadzenia egzekucji, w zakresie przepadku korzyÊci lub jej
równowartoÊci, orzeczonego tytu∏em Êrodka karnego w zwiàzku ze skazaniem.
Domniemanie prawne zawarte w art. 45 § 3 kk oparte jest na schemacie
sk∏adajàcym si´ z dwóch elementów. Pierwszy stanowi du˝e prawdopodobieƒstwo przeniesienia przez sprawc´ na osob´ fizycznà, prawnà lub jednostk´ organizacyjnà nieposiadajàcà osobowoÊci prawnej, faktycznie lub pod jakimkolwiek
tytu∏em prawnym, mienia stanowiàcego korzyÊç uzyskanà chocia˝by poÊrednio
z przest´pstwa. Drugim elementem jest fakt samoistnego posiadania przez
t´ osob´ lub jednostk´ rzeczy lub przys∏ugiwanie im praw majàtkowych.
Oba wskazane elementy muszà wystàpiç jednoczeÊnie. Domniemanie istnieje
w zakresie przynale˝noÊci owych rzeczy lub praw majàtkowych do sprawcy.
Regulacja art. 45 § 3 kk dotyczy rzeczy, zarówno ruchomoÊci, jak i nieruchomoÊci, które znajdujà si´ w posiadaniu samoistnym. Zgodnie z art. 336 kc posiadaczem samoistnym jest osoba, która faktycznie w∏ada rzeczà jak w∏aÊciciel. Zatem
poza zakresem przepisu art. 45 § 3 kk pozostajà rzeczy b´dàce w posiadaniu
zale˝nym (art. 336 kc) oraz dzier˝eniu (art. 338 kc).
W praktyce zastosowanie domniemania z art. 45 § 3 kk wymaga dysponowania silnymi dowodami na to, ˝e dokonano przeniesienia uzyskanej w sposób
przest´pczy korzyÊci, ale równie˝, ˝e uczyni∏ to sprawca. Wed∏ug B. Mik sprawcà tym mo˝e byç osoba, której:
1) stawiany jest zarzut pope∏nienia przest´pstwa przynoszàcego korzyÊç
majàtkowà znacznej wartoÊci,
2) nie uda∏o si´ wyczerpujàco wykazaç, jakie mienie sk∏ada si´ na t´
korzyÊç,
3) nie zdo∏ano „fizycznie” odebraç, w ca∏oÊci albo w cz´Êci, substratu
osiàgni´tej korzyÊci17.
Rezultatem zastosowania konstrukcji zawartej w art. 45§ 3 kk jest uznanie,
˝e przeniesione przez sprawc´ na podmiot trzeci sk∏adniki majàtkowe nale˝à do
sprawcy. Obalenie tego domniemania mo˝e nastàpiç poprzez przedstawienie
przez podmiot trzeci dowodu „zgodnego z prawem ich uzyskania”.
16 A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz´Êç ogólna, t. I, Zakamycze 2004, s. 758.
17 B. Mik, Nowela antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r., Zakamycze 2003, s. 114–115.
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Zakres poj´cia „dowód zgodnego z prawem ich uzyskania” obejmuje dwie
mo˝liwe sytuacje:
1) dowód zgodnego z prawem uzyskania danych sk∏adników majàtkowych
przez sprawc´,
2) dowód braku wiedzy podmiotu trzeciego o tym, ˝e nabyte przez niego
mienie pochodzi z przest´pstwa18.
Zatem stosowanie negatywnych konsekwencji wobec osób trzecich uzale˝nione jest od dobrej lub z∏ej wiary podczas transakcji przenoszenia sk∏adników
majàtkowych przez sprawc´ przest´pstwa. Zgodnie z art. 7 kc istnieje domniemanie dobrej wiary.
Sàd Najwy˝szy wyrazi∏ poglàd, i˝ przepis art. 45 § 3 kk ma charakter materialnoprocesowy. Procesowy charakter przepisu wynika z uregulowania sposobu
post´powania w kwestii domniemania prawnego i sposobu jego obalenia, zaÊ
o jego materialnym charakterze stanowià przes∏anki stosowania domniemania
pope∏nienie przest´pstwa, o którym mowa w art. 45 § 2 kk, du˝e prawdopodobieƒstwo przeniesienia przez sprawc´ na inny podmiot korzyÊci pochodzàcej
z przest´pstwa oraz wniosek, i˝ mienie znajdujàce si´ w posiadaniu innego
podmiotu nale˝y do sprawcy19.
Ustawodawca w art. 45 § 4 kk przewidzia∏ mo˝liwoÊç wytoczenia przez
podmiot, na który sprawca przeniós∏ mienie, powództwa przeciwko Skarbowi
Paƒstwa o obalenie domniemania z art. 45 § 3 kk. Powództwo mo˝e zostaç
wytoczone w ka˝dej fazie post´powania karnego, zarówno na etapie post´powania przygotowawczego, sàdowego, jak i wykonawczego.
W sytuacji gdy powództwo zostanie wytoczone do czasu prawomocnego
zakoƒczenia post´powania karnego, przejÊcie na w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa
obj´tej przepadkiem korzyÊci majàtkowej lub jej równowartoÊci nastàpiç mo˝e
dopiero z chwilà uprawomocnienia si´ wyroku oddalajàcego powództwo.
Natomiast jeÊli powództwo zostanie wytoczone w post´powaniu wykonawczym, to post´powanie egzekucyjne ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego
rozstrzygni´cia sprawy. Zgodnie z art. 29b § 2 kkw, je˝eli powód powo∏uje si´
na odp∏atne nabycie, jest on obowiàzany wskazaç jego êród∏o i pochodzenie
Êrodków, za które nabycie nastàpi∏o. Skarb Paƒstwa jest reprezentowany przez
prezesa sàdu okr´gowego lub urzàd skarbowy w sprawach, w których wykona∏
wyrok w zakresie przepadku. Pozew przeciwko Skarbowi Paƒstwa o obalenie
domniemania jest tymczasowo zwolniony od op∏at sàdowych. Jednak˝e w przypadku oddalenia powództwa powód jest obowiàzany uiÊciç op∏aty na zasadach
ogólnych (art. 29b § 1 kkw).
18 K. Postulski, M. Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004, s. 357–358.
19 Uchwa∏a Sàdu Najwy˝szego z dnia 17 marca 2005 r., I KZP 4/05, OSNKW 2005 r., nr 3,
poz. 27.
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Zgodnie z art. 45 § 4 kk domniemania przewidziane w art. 45§ 2 i 3 kk
stosuje si´ tak˝e przy:
1) dokonywaniu zaj´cia mienia w trybie art. 292 § 2 kk,
2) zabezpieczeniu gro˝àcego przepadku korzyÊci majàtkowych pochodzàcych z przest´pstwa,
3) egzekucji przepadku pochodzàcych z przest´pstwa korzyÊci majàtkowych.
Zgodnie z art. 29a § 2 kkw osoba fizyczna, wobec której zastosowanie
znajduje domniemanie z art. 45 § 2 kk w zw. z art. 45 § 4 kk, mo˝e wnosiç
o wy∏àczenie z jego zakresu przedmiotów majàtkowych, których ∏àczna wartoÊç
wed∏ug oszacowania organu egzekucyjnego nie przekracza przeci´tnego
szeÊciomiesi´cznego dochodu tej osoby. W przypadku gdy powy˝szy wniosek
nie zostanie uwzgl´dniony, zainteresowana osoba mo˝e wytoczyç powództwo
o wy∏àczenie przedmiotów z zakresu domniemania i zwolnienia ich od egzekucji lub dokonanego zabezpieczenia. Korzystanie z powy˝szych instytucji prawa
karnego wykonawczego jest niezale˝ne od ewentualnego wykorzystania
Êrodków przewidzianych w kodeksie post´powania karnego.
Przepadek korzyÊci majàtkowej lub jej równowartoÊci nast´puje na rzecz
Skarbu Paƒstwa. Chwila przejÊcia w∏asnoÊci jest uzale˝niona od tego, czy wniesiono powództwo o wy∏àczenie okreÊlonych korzyÊci majàtkowych spod
przepadku bàdê powództwo przeciwko Skarbowi Paƒstwa. Je˝eli nie, w∏asnoÊç
przechodzi z chwilà uprawomocnienia si´ wyroku.
Sàd Apelacyjny w Lublinie wyrazi∏ poglàd, i˝ orzeczenie na podstawie
art. 45 kk Êrodka karnego przepadku równowartoÊci korzyÊci majàtkowej pochodzàcej z pope∏nionego przest´pstwa (zawarte w wyroku lub postanowieniu
uzupe∏niajàcym wyrok, wydanym w trybie art. 420 § 1 kpk) winno zawieraç
wskazanie okreÊlonego przedmiotu majàtkowego lub prawa majàtkowego
w ca∏oÊci lub cz´Êci albo te˝ okreÊlonà kwot´ pieni´˝nà adekwatnych do wartoÊci tej˝e korzyÊci majàtkowej, osiàgni´tej przez sprawc´ w chwili czynu20.
Ârodek karny przepadku korzyÊci majàtkowej albo jej równowartoÊci orzeka si´
wobec wspó∏sprawców przest´pstwa w cz´Êciach, w jakich wed∏ug dokonanych
ustaleƒ faktycznych przypad∏a im osiàgni´ta wspólnie korzyÊç majàtkowa.
W razie trudnoÊci z dok∏adnym ustaleniem wartoÊci udzia∏ów w korzyÊci majàtkowej osiàgni´tej przez poszczególnych wspó∏sprawców orzeka si´ przepadek
tej korzyÊci lub jej równowartoÊci w cz´Êciach równych21.
20 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Lublinie z dnia 29 czerwca 2005 r., II AKz 154/05, OSA
2005 r. nr 12, poz. 82.
21 Postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 30 listopada 2011 r., I KZP 16/11, OSNKW
2011/12/107, LEX nr 1027880, „Biuletyn Sàdu Najwy˝szego” 2011/12/18; glosy aprobujàce:
M. Siwek, LEX/el. 2012, M. Kornak, LEX/el. 2012.
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Regulacje prawne wprowadzajàce domniemanie przest´pnego pochodzenia
korzyÊci majàtkowych nale˝y oceniç pozytywnie z punktu widzenia skutecznoÊci
walki z przest´pczoÊcià korupcyjnà. Jednak˝e warto podkreÊliç, ˝e ustawodawca
dokona∏ znaczàcych ograniczeƒ domniemaƒ, które dotyczà wy∏àcznie korzyÊci
majàtkowych znacznej wartoÊci i nie rozciàgajà si´ na mienie posiadane przez
sprawc´ przed pope∏nieniem przest´pstwa, a tak˝e na uzyskane po wydaniu
choçby nieprawomocnego wyroku. Mo˝e to budziç uzasadnione wàtpliwoÊci,
tym bardziej ˝e wprowadzenie tego typu rozwiàzania nie czyni wyjàtku od zasady
domniemania niewinnoÊci i obowiàzku udowodnienia winy oskar˝onego,
a odnosi si´ wy∏àcznie do konsekwencji pope∏nionego przest´pstwa.
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WYBRANE PROBLEMY POLSKIEJ KRYMINALISTYKI
OKRESU DWUDZIESTOLECIA MI¢DZYWOJENNEGO
Ilekroç przychodzi do omawiania najciekawszych spraw z historii kryminalistyki, s∏uchacze wyk∏adów skrz´tnie notujà nazwiska i daty, które padajà.
Byç mo˝e pos∏ugujà si´ nimi podczas wyszukiwania odpowiednich materia∏ów
w Internecie, co Êwiadczy o du˝ej ciekawoÊci poznawczej i zainteresowaniu
tematem. W trakcie dyskusji – przywo∏ywania historycznych przyk∏adów – jej
uczestnicy najcz´Êciej odwo∏ujà si´ do spraw, które w swojej brawurowej ksià˝ce opisa∏ J. Thorwald1, rzadziej niestety odwo∏ujà si´ do polskich opracowaƒ
tematu i polskich, ciekawych kazusów lat ubieg∏ych.
Do êróde∏, z których czerpaç mo˝emy wiedz´ o sprawach historycznych,
zaliczyç mo˝na opracowania J. Widackiego2, a tak˝e wiele kazusów w pracach
J. Wójcikiewicza czy B. Ho∏ysta, wymieniajàc jedynie kilku przedstawicieli
nauki kryminalistyki, z których pracami do czynienia majà studenci. Odnoszà
si´ do nich historyczne i wspó∏czesne artyku∏y prasowe, doniesienia medialne
na temat prze∏omów poczynionych w post´powaniach prowadzonych przez
policjantów z tzw. grupy Archiwum X. Z niewiadomych wzgl´dów s∏uchacze,
z którymi si´ zetkn´∏am, du˝o cz´Êciej kojarzyli spraw´ Crippena3 ni˝ spraw´
Gorgonowej. A przecie˝ tej ostatniej poÊwi´cono nie tylko obszerne szpalty
w prasie epoki przedwojennej, ale równie˝ film z 1977 r.
Na wspó∏czesny dorobek nauki kryminalistyki nieodzownie sk∏adajà si´ jej
poprzednie doÊwiadczenia – eksperci zdobywajà wiedz´ o metodach wypracowanych w poprzednich latach, czerpià z opracowanych metod, wiedzà, jakie
tropy zawiod∏y, jakie warto podejmowaç, czego unikaç, jak dochowaç
wszelkich wypracowanych na przestrzeni dziejów zasad i standardów pracy.
1 J. Thorwald , Stulecie detektywów, Wydawnictwo Znak, Kraków 2009.
2 J. Widacki., Detektywi na tropach zagadek historii, Wydawnictwo Âlàsk, Katowice 1988.
3 Szerzej na ten temat zob.: J. Thorwald, op. cit., s. 272 i nast.
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W niniejszym artykule chcia∏abym przybli˝yç problemy przedstawicieli
wymiaru sprawiedliwoÊci zwiàzanych ze stanem wiedzy i metodami kryminalistycznymi doby dwudziestolecia mi´dzywojennego. W zamierzeniu moim
artyku∏ ten ma nakreÊliç kwestie kryminalistyczne na tle spo∏ecznych uwarunkowaƒ odrodzonej Polski i byç podstawà i inspiracjà do w∏asnych poszukiwaƒ
historycznych spraw ukazujàcych zmagania policji zwiàzane ze znalezienie
sprawcy przest´pstwa i dojÊciem do prawdy o zdarzeniu.
Niech wi´c czytelnik pozwoli wprowadziç si´ w Êwiat problemów kryminalistyki polskiej lat dwudziestych, okresu w którym na potrzeby odnalezienia
sprawców przest´pstw i identyfikacji wykorzystywane by∏y m.in. nast´pujàce
metody: daktyloskopia, badania antropologiczne, badania pisma r´cznego,
badania krwi – okreÊlenie jej pochodzenia (cz∏owiek, zwierz´), a tak˝e jej grupy.
Policja Êwiatowa mia∏a ju˝ za sobà er´ antropometrii, przebrzmia∏a historia
i s∏awa takich Êledczych jak Vidoque, Pinkerton (prywatny detektyw),
nie by∏o ju˝ tzw. goƒczych z Bow-Street, kiedy w 1918 r. powstawa∏a polska
policja w jej wspó∏czesnym kszta∏cie i z zadaniami powierzonymi jej do dnia
dzisiejszego.
We Francji policja powsta∏a jeszcze w XVII w., ale poczàtkowo by∏a to s∏u˝ba,
której g∏ównym zadaniem by∏o informowanie króla o gro˝àcych mu spiskach.
Policja wspó∏czesna (mam tu na myÊli jednostk´ zajmujàcà si´ sprawami kryminalnymi) powsta∏a w kraju nad Sekwanà mniej wi´cej w 1812 r., okresie tworzenia si´ s∏u˝by kryminalnej. W Wielkiej Brytanii za powstanie policji uwa˝a si´
dat´ 7 grudnia 1829 r., kiedy to powsta∏ Scotland Yard4. Policje Êwiatowe jako
zorganizowane i jednolite struktury istnia∏y Êrednio prawie sto lat w momencie
odzyskania przez nasz kraj niepodleg∏oÊci. Procesy zmierzajàce do ujednolicenia prawa polskiego i scentralizowania administracji doprowadzi∏y równie˝
do przyj´cia pewnych rozwiàzaƒ zwiàzanych z pracà policji5. Na mocy ustawy
z dnia 24 lipca 1919 r., a tak˝e rozkazu komendanta g∏ównego z dnia 20 maja
1922 r. stworzone zosta∏y urz´dy Êledcze przy komendach okr´gowych, s∏u˝by
patrolowe. Policjanci zbierali poufne informacje, przeprowadzali obserwacje.
W ekspozyturach biur powsta∏y registratury daktyloskopijne, gromadzone by∏y
albumy z fotografiami, skorowidze z wizerunkami i danymi osób poszukiwanych. Policja podlega∏a ministrowi spraw wewn´trznych, zaÊ w terenie przedstawicielom miejscowej w∏adzy administracyjnej6. Koszty utrzymania policji
ponosi∏ skarb paƒstwa, zaÊ samorzàdowe podmioty mia∏y zwracaç 25%
4 J. Thorwald, op. cit., s. 67.
5 Szerzej na temat genealogii polskiej policji zob.: A. Misiuk (red.), Powstanie Policji paƒstwowej w odrodzonej Rzeczpospolitej (1915-1922), Wydawnictwo Wy˝szej Szko∏y Policji
w Szczytnie, Szczytno 2009.
6 A. Letkiewicz, P. Majer, Zarys dziejów polskiej policji, Wydawnictwo Wy˝szej Szko∏y Policji
w Szczytnie Szczytno 2010, s. 53.
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wydatkowanych na ten cel Êrodków7. Paƒstwo polskie na nowo konstytuowa∏o
swe w∏adze, zmierza∏o do ujednolicenia przepisów dotychczas nale˝àcych
do ustawodawstw paƒstw zaborczych. Liczba ludnoÊci niepodleg∏ego paƒstwa
wynosi∏a 27, 2 mln mieszkaƒców (niejednolitych narodowo), przy terytorium
liczàcym 388,6 tys. km kw.8 W takiej rzeczywistoÊci i ramach prawnych przysz∏o dzia∏aç funkcjonariuszom odpowiedzialnym za wykrywanie sprawców
przest´pstw.
Okres dwudziestolecia mi´dzywojennego to przede wszystkim czas,
w którym przebiega∏ proces zajmowania przez daktyloskopi´ nale˝nego jej
miejsca w systemie dowodów oraz na salach sàdowych. Warto pami´taç,
i˝ zastàpienie systemu antropometrycznego przez system identyfikacji daktyloskopijnej mia∏o miejsce w ostatnich latach XIX wieku, mówimy wi´c o stosunkowo nied∏ugim okresie powo∏ywania tego dowodu na salach sàdowych. Okres
dwudziestu kilku lat jest z pewnoÊcià wystarczajàcy do zrozumienia pewnej
metody identyfikacji, ale cz´sto niewystarczajàcy do jej pe∏nego ugruntowania
si´, szczególnie jeÊli chodzi o brak odpowiedniej wiedzy przedstawicieli wymiaru
sprawiedliwoÊci. Musimy równie˝ pami´taç, i˝ informacje nt. najnowszych
metod pracy policji nie zatacza∏y tak szerokich kr´gów, jak ma to miejsce
dzisiaj, kiedy ˝yjemy w spo∏eczeƒstwie informacyjnym. Wa˝nym czynnikiem
by∏ równie˝ brak dost´pu do edukacji i analfabetyzm ludnoÊci Polski. Czynniki
te w znacznym stopniu przyczynia∏y si´ do nieznajomoÊci wÊród obywateli
II RP w jej poczàtkowym okresie mo˝liwoÊci identyfikacyjnych zwiàzanych
z liniami papilarnymi cz∏owieka. Sprawcy przest´pstw niecz´sto Êwiadomi byli
zagro˝enia, jakie nios∏o pozostawienie przez nich Êladów palców na miejscu
zdarzenia.
Dowód daktyloskopijny stanowi∏ poczàtkowy przedmiot ataku obrony,
poddawany by∏ surowej, niejednokrotnie sceptycznej ocenie. Interesujàcy kazus
pokazujàcy pewnego rodzaju brak zaufania do wyników pracy bieg∏ych przywo∏uje J. Wójcikiewicz9, opisujàcy histori´ identyfikacji daktyloskopijnej sprawcy
w∏amania, do którego dosz∏o w nocy z 9 na 10 wrzeÊnia 1930 r. w Warszawie.
Podejrzany obra∏ jako alibi fakt, i˝ tej samej nocy zosta∏ on zatrzymany przez
policjanta na stacji kolejki w Wawrze, pod Warszawà. Policjant nie by∏ pewien
7 A. Letkiewicz, P. Majer, op. cit., s. 54. Rozwiàzanie to zosta∏o zniesione na mocy rozporzàdzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 6 marca 1928 r. (które zastàpi∏a ustaw´
z 1919 r.), szerzej na ten temat zob.: A. Letkiewicz, P. Majer, op. cit., s. 54 oraz P. Majer (red.),
Komendanci G∏ówni Polskiej Policji (1918-2009), Wydawnictwo Wy˝szej Szko∏y Policji
w Szczytnie, Szczytno 2009, s. 20 i nast.
8 J. Bardach, B. LeÊnodorski, M. Pietrzak, Historia ustroju i prawa polskiego, Wydawnictwa
Prawnicze PWN, Warszawa 1997, s. 468 i nast.
9 J. Wójcikiewicz, Temida nad mikroskopem. Judykatura wobec dowodu naukowego 19932008, Wydawnictwo Dom Organizatora, Toruƒ 2009, s. 69 i nast.
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dok∏adnej godziny zatrzymania i wypuszczenia podejrzanego, w zwiàzku
z czym prawdopodobne by∏o, i˝ w chwili w∏amania by∏ on zatrzymany i nie
móg∏ znajdowaç si´ na miejscu przest´pstwa. Znaleziony tam i zabezpieczony
do badaƒ Êlad linii papilarnych nie potwierdzi∏ wersji podejrzanego i wst´pne
wyniki badaƒ daktyloskopijnych wskaza∏y go jako sprawc´ czynu. Pomimo
tego, postanowiono przeprowadziç dalsze badania, tak by wyeliminowaç pomy∏k´. Ostatecznie g∏os zabrali eksperci, a˝ z trzech oÊrodków: Drezna, Wiednia
i Berlina. Sàd zaÊ potwierdzi∏ wartoÊç diagnostycznà badaƒ daktyloskopijnych.
Dostrzec tu mo˝emy charakterystyczne dzia∏ania i podejÊcie organów wymiaru
sprawiedliwoÊci do tzw. nowych dowodów. Nastroje, które towarzyszy∏y
wprowadzeniu dowodu z badaƒ daktyloskopijnych, mniej wi´cej osiemdziesiàt
lat póêniej sta∏y si´ udzia∏em osób powo∏ujàcych i przedk∏adajàcych
po raz pierwszy w post´powaniach, toczàcych si´ przed wymiarem sprawiedliwoÊci, dowód z badaƒ DNA. Ka˝dorazowe pojawienie si´ nowych metod
wymaga∏o zawsze podniesienia poziomu wiedzy Êledczych i s´dziów.
Warto przytoczyç s∏owa L. Hirszfelda odnoszàce si´ do badaƒ grupowych krwi,
który w 1947 r. pisa∏: „obecnie badania grup krwi sà jeszcze aktualniejsze
ze wzgl´du na dokonanà nowelizacj´ prawa ma∏˝eƒskiego i zmian´ po∏o˝enia
prawnego dzieci nieÊlubnych. W myÊl rozporzàdzenia Ministerstwa
SprawiedliwoÊci sàdy zwracajà si´ do Zak∏adu Mikrobiologii we Wroc∏awiu
w procesach o alimenty, brak zaÊ odpowiednich ksià˝ek utrudnia zarówno urz´dowym lekarzom, jak i prawnikom zrozumienie zasi´gu badaƒ grupowych”10.
Ze s∏ów tych wyraênie widaç, i˝ osiàgni´cia naukowe – wykorzystywane
na salach sàdowych – wiàza∏y si´ zawsze z koniecznoÊcià stworzenia dla prawników i pracowników wymiaru sprawiedliwoÊci odpowiednich opracowaƒ
danego zagadnienia.
Brak zaawansowania badaƒ biologicznych skutkowa∏ ograniczeniem mo˝liwoÊci identyfikacyjnych jedynie do przeprowadzenia identyfikacji grupowej –
polegajàcej na okreÊlenie przynale˝noÊci danego przedmiotu, osoby do szerszej
grupy.
Badania takie jak: stwierdzenie krwinek czerwonych, wykrycie kryszta∏ków
heminy - barwnika krwi, próba precypitacyjna Uhlenhutha, pozwala∏y jedynie
na okreÊlenie grupowe11 (stwierdzajàce, jakà osoba mia∏a grup´ krwi), umo˝liwiajàc ustalenie pochodzenia krwi. OkreÊlane by∏y zatem pewne w∏aÊciwoÊci
10 L. Hirszfeld, Dochodzenie ojcostwa w Êwietle nauki o grupach krwi. Dla lekarzy, prawników

i przyrodników, Lekarski Instytut Naukowo-Wydawniczy w Warszawie, Wroc∏aw 1948, s. 5-6.
11 W zwiàzku z tym faktem L. Hirszfeld wskazywa∏ ekspertom nast´pujàce kwestie: „(…) odpowiedê eksperta powinna brzmieç, ˝e badana plama wykazuje cechy grupowe w∏aÊciwe krwi
ofiary, a nie ˝e plama ta pochodzi od ofiary (…)” oraz, i˝ sama „obecnoÊç w∏asnoÊci grupowych nie dowodzi, ˝e pochodzà one w ogóle z krwi ludzkiej, poniewa˝ cechy grupowe A i B
znajdujà si´ równie˝ u zwierzàt.” Zob. L. Hirszfeld, op.cit., s. 114.
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grupowe krwi12 czy nasienia, nieprzesàdzajàce o to˝samoÊci osoby13. Autorzy
podkreÊlali niskà przydatnoÊç dowodowà tych˝e metod, a niektórzy mówili
wr´cz o bezu˝ytecznoÊci badaƒ grupowych w Êledztwach14, upatrujàc brak
wzmianek o tym fakcie w literaturze fachowej w zbyt ma∏ej iloÊci materia∏ów
autorów oraz w praktyce og∏aszania i rozpowszechniania informacji jedynie
o sytuacjach, w których badania okazywa∏y si´ byç rozstrzygajàce15.
W historii prowadzone by∏y te˝ badania w∏osów. W 1958 r. GrzywoDàbrowski, bazujàc na wieloletnich doÊwiadczeniach, tak opisa∏ to badanie:
„przede wszystkim przeprowadzamy badanie go∏ym okiem, porównujàc kolor,
d∏ugoÊç oraz typ w∏osów znalezionych z w∏osami ofiary i ewentualnego
sprawcy. (…) Nast´pnie (…) badamy dok∏adnie pod mikroskopem znalezione
w∏osy. Mikrometrem (…) mierzymy w∏osy w trzech miejscach: w okolicy
cebulki, w cz´Êci Êrodkowej i na wolnym koƒcu (…) ustalamy rozmieszczenie
barwnika w istocie korowej, zwracamy uwag´ na gruboÊç istoty korowej,
poszukujemy zmian chorobowych”16. W dobie dwudziestolecia, w niektórych
sytuacjach w dalszym ciàgu aktualnoÊç znajdywa∏y s∏owa mówiàce o tym,
i˝ najlepszym detektywem jest szcz´Êcie. Bazowano na zeznaniach Êwiadków,
zdobyczach medycyny sàdowej – w przypadku ustalania ojcostwa wykorzystywano metody antropologiczne, mo˝liwe do zastosowania równie˝ w przypadku
podj´cia prób zidentyfikowania szczàtków ludzkich i przypisania im to˝samoÊci
na podstawie przekazanych, np. przez bliskich informacji o wzroÊcie, chorobach, wypadkach (z∏amaniach koÊci) osoby zaginionej, która mog∏a byç brana
pod uwag´ w kontekÊcie ustalania to˝samoÊci znalezionych zw∏ok.
Badania serologiczne stanowiàce pewnego rodzaju prze∏om w identyfikacji
i dochodzeniu do prawdy bardzo szczegó∏owo opisane zosta∏y przez T. Kupca
oraz W. Branickiego17. Autorzy ci wychodzà od odkryç Reichmanna,
Van Deena, Schönbeina18 – bez których wysi∏ków wykorzystanie serologii
do identyfikacji nie by∏oby mo˝liwe. Prze∏omowà datà by∏ 1901 r., w którym
12 Szerzej na ten temat pisa∏ L. Hirszfeld, stwierdzajàc: „z wyjàtkiem niezmiernie rzadkich przypadków nie mo˝na badaniem krwi stwierdziç z ca∏à pewnoÊcià, kto jest ojcem dziecka, lecz jedynie,
˝e dany m´˝czyzna ojcem byç mo˝e lub ˝e byç nim nie mo˝e”, zob. L. Hirszfeld, op. cit., s. 91.
13 W. Grzywo-Dàbrowski, Podr´cznik medycyny sàdowej. Dla studentów medycyny i lekarzy,
Paƒstwowy Zak∏ad Wydawnictw Lekarskich, s. 634 i nast.
14 L. Hirszfeld, op. cit., s. 111.
15 L. Hirszfeld, op. cit., s. 111.
16 W. Grzywo-Dàbrowski, op. cit., s. 659.
17 T. Kupiec, W. Branicki, Post´powanie w dziedzinie identyfikacyjnych badaƒ Êladów biologicznych, [w:] M. Ka∏a (wyb.), Post´py w naukach sàdowych. W osiemdziesi´ciolecie powstania Instytutu Ekspertyz Sàdowych im. Prof. dra Jana Sehna, ku pami´ci Dyrektora Aleksandra
Grzegorza G∏azka a uwadze wspó∏czesnych i przysz∏ych pokoleƒ, Wydawnictwo Instytutu
Ekspertyz Sàdowych, Kraków 2009, s. 95.
18 Tam˝e, s. 95.
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Êwiat∏o dzienne ujrza∏y wyniki prac takich naukowców, jak Pawe∏ Uhlenhuth
i Karl Landsteiner. Pierwszy z wymienionych skupi∏ si´ na mo˝liwoÊci odró˝nienia krwi ludzkiej od krwi zwierzàt, drugi zaÊ opisa∏ uk∏ad g∏ównych grup
krwi. Jak wskazujà T. Kupiec i W. Branicki, rozwiàzanie przyj´te przez
Uhlenhutha polega∏o na „powstawaniu kompleksu antygen – przeciwcia∏o
widocznego jako zm´tnienie na styku wyciàgu z zaplamienia oraz surowicy
testowej dla danego gatunku zwierz´cia”19., Landstainer zaÊ proponowa∏
„wykorzystanie obecnych w zaplamieniu krwawym izoaglutynin do oznaczenia
grupowej przynale˝noÊci krwi”20. Propozycja Landstainera wykorzystana zosta∏a do badaƒ Lattesa. Mimo tych niewàtpliwych post´pów nauk biologicznych
efektem prac organów Êcigania w dwudziestoleciu by∏a jedynie identyfikacja
grupowa.
Tym bardziej przedstawiciele ówczesnej nauki i praktyki postrzegali
Êledztwo jako: „wielki wysi∏ek dla prowadzàcego je organu, wysi∏ek zmierzajàcy do zebrania mo˝liwie jak najwi´kszej wiàzki poszlak i dowodów”21. Jest to
mo˝liwe jedynie wtedy, kiedy wyposa˝ymy osoby pracujàce na rzecz wymiaru
sprawiedliwoÊci w odpowiedni zasób wiedzy i odpowiednio przeszkolimy.
H. Kruczek tak opisywa∏ w 1929 r. post´p i zmiany, jakie zasz∏y w podejÊciu
do nauki kryminalistyki ju˝ na poziomie szkó∏ wy˝szych: „po wojnie, dzi´ki
coraz szerszym wymogom stawianym pracy organów Êledczych, pocz´to
te˝ coraz wi´cej zastosowywaç wiedz´ Êcis∏à i nauk´ do potrzeb Êledztwa, utworzone osobne wydzia∏y kryminalistyki przy wy˝szych uczelniach naukowych
i uniwersytetach, stwarzajàc nawet samodzielne akademije kryminologiczne
(np. we Wiedniu), wprz´gajàc równoczeÊnie w rydwan pracy nad wyszkoleniem
organów Êledczych wybitne osobowoÊci Êwiata uczonych”22.
DoÊwiadczenia Êwiatowe by∏y powoli implementowane na polski grunt.
W dalszej cz´Êci artyku∏u H. Kruczek postulowa∏ wprowadzenie zmian do systemu kszta∏cenia. Zdaniem autora s∏uchacz szko∏y policyjnej:
1. „winien praktycznie wykonaç po kilka çwiczeƒ i zadaƒ, poczàtkowo
najprostszych, z najwa˝niejszych dzia∏ów techniki kryminalnej, by potrafi∏ sam u˝yç w danym wypadku najprostszych metod technicznych”23,
2. „powinien psa policyjnego i jego prac´ widzieç przy çwiczeniach specjalnie
do tego zorganizowanych”,
3. „powinien przerobiç praktycznie na strzelnicy rozpoznanie Êladów kul
w ró˝nych pod∏o˝ach”,
19 Tam˝e, s. 96.
20 T. Kupiec, W. Branicki, Post´powanie …op. cit., s. 96.
21 H. Kruczek, Metody nauczania techniki kryminalnej, „Gazeta Administracji i Policji
Paƒstwowej” nr 15, 1929 r., s. 541.
22 Jw.
23 H. Kruczek, Metody nauczania… op. cit., s. 542.
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4. „winien uczeƒ praktycznie uczyç si´ takie oryginalne Êlady odszukaç,
odrysowaç, odfotografowaç, zrobiç z nich odlewy gipsowe i woskowe,
w ró˝nych terenach”,
5. „Êlady krwi, prochu, brud, plamy, znalezione w∏osy powinien umieç
zabezpieczyç, ewentualnie rozpoznaç, umiej´tnie zebraç i odpowiednio
opakowaç jako przesy∏k´ do ekspertyzy”.
Nadto, H. Kruczek stwierdzi∏, i˝ uczniowie powinni odwiedzaç wraz
ze swymi nauczycielami „gabinety i muzea kryminologiczne”, a tak˝e zak∏ady
„dla ob∏àkanych” i szpitale. Wiedza wyniesiona zarówno z zaj´ç praktycznych,
poprzedzona teorià zaowocowaç mia∏a odpowiednim przygotowaniem funkcjonariuszy policji do wykonywania przysz∏ych obowiàzków. Dzi´ki nim odrodzona
Rzeczpospolita mia∏a wywiàzaç si´ przecie˝ z obowiàzku zapewnienie obywatelom bezpieczeƒstwa i móc odizolowaç ze spo∏eczeƒstwa sprawców przest´pstw.
Swoje rozwa˝ania autor zamyka stwierdzeniem odnoszàcym si´ do odpowiedniego uposa˝enia szko∏y policyjnej i nak∏adów na utworzenie zaplecza
dydaktycznego. Wydajà si´ one byç aktualne i obecnie.
Stara∏am si´ wybraç i przypomnieç sprawy, których przebieg dobrze obrazowa∏by ograniczenia kryminalistyki ówczesnych czasów. Przywo∏am poni˝ej
dwie z nich, które ostatecznie trafi∏y na sale sàdowe dwudziestolecia: spraw´
o Êmiertelne otrucie klienta herbaciarni Ma∏ki Flintowej, w Grójcu, 29 paêdziernika 1919 r., oraz spraw´ „wypadku kolejowego”, do jakiego dosz∏o
najprawdopodobniej w nocy z 12/13 grudnia 1924 r.
Stan faktyczny pierwszej ze spraw poznajemy dzi´ki spisanej mowie obroƒcy,
wyst´pujàcego w procesie – adwokata Mieczys∏awa Ettingera24, a tak˝e dzi´ki
opisaniu sprawy przez Sz. Gelerntera25. Wedle opisu sprawy, jaki znajdujemy
w opracowaniu Sz. Gelerntera, 29 paêdziernika 1919 r. w grójeckiej herbaciarni
mia∏o miejsce nast´pujàce zajÊcie: „nieznany w tych stronach, ubogo odziany
m´˝czyzna po spo˝yciu obfitego obiadu nagle zaniemóg∏, spad∏ z krzes∏a i wijàc
si´ z bólach wzywa∏ pomocy, wo∏ajàc, i˝ otruto go wódkà (…) chwilami mia∏
silne drgawki, potem jakby si´ uspokaja∏ i znów zaczyna∏ si´ rzucaç”26. Ma∏ka
Flintowa, do której nale˝a∏a herbaciarnia, wybieg∏a na rynek w poszukiwaniu
pomocy i zawiadomi∏a o wypadku policjanta. Po przewiezieniu m´˝czyzny do
szpitala uda∏o si´ uzyskaç od niego informacje o jego to˝samoÊci, celu przybycia
do Grójca i samym zajÊciu. M´˝czyzna nazywa∏ si´ Jan Lachmierowicz, przyby∏
do Grójca w poszukiwaniu pracy, w herbaciarni, zamówi∏ kieliszek wódki.
Z jego relacji wynika∏o, i˝ drugi kieliszek zosta∏ mu podany z inicjatywy Ma∏ki
Flintowej. Opowiedzia∏ równie˝ funkcjonariuszom, i˝ na grójeckim rynku
24 Sz. Gelernter (oprac.), Mowy sàdowe I, nak∏adem ksi´garni F. Hoesicka, Warszawa 1925, s. 88.
25 Tam˝e, s. 86-88.
26 Tam˝e, s. 86.
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spotka∏ Ajzyka Kurca „przeciw któremu Êwiadczy∏ kiedyÊ w sprawie o kradzie˝
koni na moÊcie w Bia∏obrzegach, za co Kurc poprzysiàg∏ mu zemst´”27.
M´˝czyzna utrzymywa∏, i˝ widzia∏ Kurca podà˝ajàcego za nim do herbaciarni,
a tak˝e rozmawiajàcego z Ma∏kà Flintowà. Lachmierowicz wnioskowa∏ z tego,
i˝ zosta∏ otruty przez Flintowà, za namowà Kurca. Wieczorem, w dniu przewiezienia do szpitala, Jan Lachmierowicz zmar∏. Od tej chwili zachodzà interesujàce
nas wypadki.
Sekcja zw∏ok nie wskaza∏a przyczyny zgonu. S´dzia Êledczy prowadzàcy
post´powanie zarzàdzi∏ przes∏anie „wn´trznoÊci zmar∏ego (…) w pi´ciu baƒkach
do pracowni bakteriologicznej d-ra* w Warszawie, w celu dokonania analizy
chemicznej”28. Dokonano analizy jedynie ˝o∏àdka zmar∏ego. Badanie to nie
wykaza∏o zawartoÊci strychniny w ˝o∏àdku (podejrzewano, i˝ do otrucia
wykorzystano strychnin´, Lachmierowicz mówi∏ równie˝, i˝ dostrzeg∏ bia∏y
osad na dnie drugiego kieliszka – niestety nie ma wzmianki, o tym, czy osad
zosta∏ poddany analizie). W skutek ponownej proÊby s´dziego Êledczego,
nazwanej w opisie sprawy „reklamacjà”29, dokonano ponownego badania i we
wszystkich (pi´ciu) próbkach stwierdzono strychnin´ wraz z brucynà30.
Zarówno Ma∏ka Flintowa, jak i Ajzyk Kurc utrzymywali, i˝ sà niewinni.
W trakcie przewodu sàdowego Ma∏ka Flintowa zmar∏a. Ostatecznie na ∏awie
oskar˝onych pozosta∏ jedynie Ajzyk Kurc. Spraw´ rozpatrywa∏ Sàd Okr´gowy
w Warszawie. Analizujàc materia∏ dowody obroƒcy od razu zwrócili uwag´
na nik∏à wartoÊç dowodu z opinii bieg∏ych chemików – odnoszàcej si´ do zawartoÊci ˝o∏àdka zmar∏ego i badania pozosta∏ych tkanek pobranych ze zw∏ok.
W wyniku przes∏uchania bieg∏ych oraz s´dziego Êledczego, prowadzàcego
spraw´, ustalono, i˝ „w laboratotrium prywatnem, do którego pos∏ano baƒki
z wn´trznoÊciami Lachmierowicza, poczàtkowo zbadano tylko baƒk´ z ˝o∏àdkiem. Gdy nast´pnie s´dzia Êledczy zg∏osi∏ si´ do pracowni i za˝àda∏ zwrócenia
pozosta∏ych czterech baniek, w pracowni powsta∏a konsternacja, gdy˝ baniek
nie mo˝na by∏o znaleêç”31. Wspomniane baƒki znalaz∏y si´ dopiero po „awanturze”, jakà mia∏ przeprowadziç s´dzia Êledczy. Jako biegli na rozprawie obecni
byli prof. Koêniewski z Uniwersytetu Jagielloƒskiego32, prof. Jakub Parnas
ze Lwowa i in˝ynier Tor˝ewski33. Stwierdzili oni jednomyÊlnie, i˝ analiza
nie odpowiada elementarnym zasadom i nauki i nie mo˝na si´ na niej oprzeç
27 Jw.
28 Sz. Gelernter, op. cit., s. 86. W opisie sprawy brak nazwiska lekarza prowadzàcego pracowni´.
29 Sz. Gelernter, op.cit., s. 87.
30 Jw.
31 Jw.
32 Wydaje si´, i˝ mowa o prof. Tadeuszu Koêniewskim, profesorze chemii, autorze wielu publikacji nt. alkaloidów i barwników roÊlinnych.
33 Mowa o in˝ynierze chemii Stefanie Tor˝ewskim.
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jako na niemiarodajnej. W ich ocenie konieczne by∏a ekshumacja zw∏ok
i ponowna analiza. Niestety, mimo zarzàdzonej ekshumacji nie uda∏o si´ ustaliç
miejsca pochówku zmar∏ego. Na kolejnej rozprawie w roli bieg∏ego wypowiedzia∏ si´ doktor Borawski z Grójca34. Lekarz ten oÊwiadczy∏, i˝ „na podstawie
przewodu sàdowego nie mo˝e wypowiedzieç swego zdania o przyczynie
Êmierci Lachmierowicza, albowiem nie znaleziono strychniny w ˝o∏àdku, wyniki sekcji i objawy kliniczne nie sà miarodajne”35. Nadto, Borawski stwierdzi∏,
˝e objawy, jakie towarzyszy∏y Êmierci Lachmierowicza, wystàpiç mog∏y nie
tyko na skutek podania strychniny, ale te˝ mog∏y byç objawem t´˝ca, a tak˝e
zatrucia jadem niedojrza∏ych owoców, a nawet surowego mi´sa36.
Podczas rozprawy doktor Borawski zosta∏ równie˝ zapoznany z ekspertyzà
wykonanà w pracowni komendy policji. Ekspertyza ta wykaza∏a w ˝o∏àdku,
który mia∏ nale˝eç do Lachmierowicza, nie tylko strychnin´, ale równie˝ kapust´. Na podstawie tych faktów doktor Borawski wysunà∏ tez´, i˝ ˝o∏àdek nie
nale˝a∏ do zmar∏ego bàdê te˝ strychnin´ do ˝o∏àdka dosypano37. Lachmierowicz
nie spo˝ywa∏ kapusty. Pomimo okolicznoÊci opisanych powy˝ej Sàd Okr´gowy
uzna∏ Ajzyka Kurca winnym namówienia Ma∏ki Flintowej do podania Janowi
Lachmierowiczowi trucizny. Sàd skaza∏ go na 12 lat ci´˝kiego wi´zienia, na
podstawie § 9 art. 455 ówczesnego kodeksu karnego. Rozprawa, która rozpocz´∏a si´ w 1924 r. w wyniku wniesienia odwo∏ania od wyroku, toczy∏a si´ przed
Sàdem Apelacyjnym w Warszawie. Obroƒca Ajzyka Kurca – adwokat
Mieczys∏aw Ettinger – ju˝ w poczàtkowych s∏owach swojej mowy obroƒczej
podkreÊla, i˝ „(…) pomimo up∏ywu tak d∏ugiego czasu, pomimo energii, którà
poÊwi´ci∏y sprawie w∏adze Êledcze, nie wi´cej mamy dowodów winy oskar˝onego, ni˝ w owym momencie, gdy sprawa dopiero si´ rozpocz´∏a”38.
Przytoczenia wymaga obszerny fragment mowy obroƒczej, odnoszàcy si´
do ekspertyzy: „nie mo˝emy do ekspertyzy przywiàzywaç wagi, skoro nastr´czajà si´ wàtpliwoÊci, wàtpliwoÊci powa˝ne i uzasadnione, co do przedmiotu,
który poddano analizie chemicznej. WàtpliwoÊci te by∏y poruszane przez
obron´ ju˝ na pierwszym posiedzeniu Sàdu Okr´gowego. ZwróciliÊmy uwag´
Sàdu – stawa∏em wówczas ∏àcznie z kol. Nowodworskim39, jako obroƒca
34 Nie uda∏o mi si´ ustaliç wi´cej faktów nt. doktora. Mowa tu najpewniej o lekarzu powiatowym.
Wydaje si´, i˝ wzmiank´ o doktorze Borawskim odnajdujemy w tekÊcie Andrzeja Zygmunta
Roli-St´˝yckiego, opisujàcego ziemie powiatu grójeckiego. tekÊcie dost´pnym na stronie internetowej: http://www.instytut-genealogii.com.pl.
35 Sz. Gelernter, op.cit., s. 87.
36 Sz. Gelernter, op. cit., s. 88.
37 Jw.
38 Jw.
39 Mo˝e byç tu mowa o adwokacie Leonie Nowodworskim, synu adwokata Franciszka Nowodworskiego – który w 1919 r. pe∏ni∏ funkcj´ Prezesa II Izby Karnej Sàdu Najwy˝szego. Mo˝liwe
równie˝, i˝ chodzi o Jana Nowodworskiego – m∏odszego brata Franciszka Nowodworskiego.
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Flintowej – na koniecznoÊç wyjaÊnienia, o ile mo˝na zaufaç opinji dr. * (…)
analiza winna byç wyeliminowana z materia∏u dowodowego, jako uràgajàca
elementarnym zasadom nauki, ˝e by∏oby lekkomyÊlnoÊcià opieraç si´ na niej
przy sàdzeniu sprawy”40.
Podsumowujàc, sprawa Ma∏ki Flintowej – jak przyj´∏am jà nazywaç – pokaza∏a praktycznie wszystkie ograniczenia nauki kryminalistyki ówczesnych lat.
Zarysowuje si´ w niej problem niemo˝liwoÊci zidentyfikowania próbek tkanek,
pobranych do badania i przypisania ich osobie, od których je pobrano, nadto,
problem powierzenia pierwszej z analiz nieodpowiedniej pracowni, kierowanej
przez nieodpowiedzialnego lekarza. Ograniczenia te spowodowa∏y koniecznoÊç
wyeliminowania przy wyrokowaniu zarówno pierwszej, jak i drugiej opinii bieg∏ych – jako zupe∏nie sprzecznych sobie, a tak˝e z uwagi na niemo˝noÊç stwierdzenia pochodzenia badanych za drugim razem tkanek. Przyczyni∏y si´ równie˝
do tego uwarunkowania organizacyjne – nie uda∏o si´ na grójeckim cmentarzu
odnaleêç grobu Jana Lachmierowicza. Wszystkie te czynniki, które zaistnia∏y
w trakcie gromadzenia materia∏u dowodowego, nie pozwoli∏y na przedstawienie
wiarygodnych dowód w trakcie procesu, zaÊ ich wartoÊç sta∏a si´ przedmiotem
zarzutów obrony. Ostatecznie Sàd Apelacyjny uchyli∏ wyrok Sàdu Okr´gowego,
i uniewinni∏ Ajzyka Kurca. Oskar˝enie nie z∏o˝y∏o skargi kasacyjnej, a wyrok
sta∏ si´ prawomocny. Tym razem kryminalistyka i medycyna sàdowa nie
przysz∏y z pomocà wymiarowi sprawiedliwoÊci.
Wspó∏czeÊnie, bioràc pod uwag´ istnienie analizy DNA oraz obowiàzujàce
w Polsce zasady pochówku, wyeliminowane zosta∏yby wàtpliwoÊci zwiàzane
z pochodzeniem tkanek poddawanych badaniu. Poprawne przeprowadzenie
drugiej analizy stworzy∏oby mo˝liwoÊç uzyskania wiarygodnych wyników
i relewantnej procesowo opinii. Niestety, w przedmiotowej sprawie, w trakcie
5 lat od chwili zdarzenia, nie uda∏o si´ ustaliç, co naprawd´ wydarzy∏o si´ w herbaciarni Ma∏ki Flintowej w Grójcu. Pozostanie to jednà z wielu nierozwiàzanych
zagadek kryminalistyki.
W powy˝szej sprawie do czynienia mieliÊmy z dowodami z opinii bieg∏ych
chemików, a tak˝e z zeznaniami Êwiadków. W drugiej ze spraw, które chcia∏abym przywo∏aç, prowadzàcy post´powanie dla ustalenia przebiegu zdarzenia
chcieli wykorzystaç traseologi´, medycyn´ sàdowà, a nawet analiz´ pochodzenia cz´Êci sk∏adowych roÊlin. Dla organów wymiaru sprawiedliwoÊci sprawa
rozpocz´∏a si´ 13 grudnia 1924 r., kiedy „oko∏o godziny siódmej rano na moÊcie
kolejowy zosta∏y znalezione zw∏oki kobiety, jak si´ potem okaza∏o s∏u˝àcej G.,
która pracowa∏a u niejakiego M.”41. Kazus ten omówi∏ w swoim artykule
prof. W. Grzywo-Dàbrowski, zaliczajàc go do tych przypadków, „w których
40 Sz. Gelernter, op. cit., s. 89.
41 W. Grzywo-Dàbrowski, Zabójstwo czy wypadek kolejowy, „Gazeta Administracji i Policji
Paƒstwowej” nr 2, 1927 r., s. 137 i nast.
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trzeba rozstrzygnàç pytanie, czy mia∏o miejsce zabójstwo a nast´pnie zw∏oki
rzucono pod pociàg w celu upozorowania samobójstwa, wzgl´dnie wypadku,
czy te˝ w rzeczywistoÊci mia∏a miejsce Êmierç wypadkowa, wzgl´dnie samobójstwo”42. Zw∏oki kobiety le˝a∏y w odleg∏oÊci kilku centymetrów od szyn
kolejowych, kobieta ubrana by∏a w d∏ugi bràzowy ˝akiet, na g∏owie mia∏a dwie
chustki. Cia∏o le˝a∏o na wi´kszej chuÊcie. Na ubraniu, a tak˝e w jego wewn´trznych warstwach odnaleziono szpilki drzew iglastych43. Po rozpoznaniu w zmar∏ej
s∏u˝àcej gospodarza M. rozpocz´to przeszukiwanie okolicy i zabezpieczanie
znalezionych Êladów: na Êniegu znaleziono Êlady butów m´skich, które „prowadzi∏y wÊród ciàgnàcego si´ a˝ pod wieÊ lasu, dalej, w odleg∏oÊci paruset metrów,
oko∏o sosny, gdzie Ênieg by∏ nieco zdeptany, pod samym pniem tego drzewa
widnia∏y Êlady obok siebie stojàcych obcasów kobiecych, a przed niemi te same
co i poprzednio Êlady m´˝czyzny, stojàcego ty∏em do drzewa”44. W lesie
funkcjonariusze natrafili równie˝ na miejsce, z którego Êlady dojÊcia na miejsce
znalezienia zw∏ok si´ rozpoczyna∏y. W miejscu tym, na Êniegu dostrze˝ono
równie˝ Êlady barwy krwistej oraz wg∏´bienie, mogàce pochodziç z nacisku
g∏owy na pod∏o˝e. Widoczne równie˝ by∏y Êlady, jakie pozostawiç móg∏ przedmiot wleczony po Êniegu. Równie˝ w niedalekiej odleg∏oÊci od zagrody M.,
w której s∏u˝y∏a G., znaleziono krople krwi. Przystàpiono do badania Êladów traseologicznych, w wyniku którego stwierdzono, i˝ Êlady obuwia nale˝à do pracodawcy G. Ustalono równie˝, i˝ pracodawc´ ∏àczy∏o z jego s∏u˝àcà uczucie
i ˝e by∏a ona z nim w cià˝y. Âwiadkowie twierdzili jednoczeÊnie, i˝ „widywano,
jak (G. - przyp. KF¸) sypia∏a pod jednym przykryciem z m´˝czyznami, mi´dzy
innemi i z parobkiem gospodarza M. – W.”45. Sekcja zw∏ok ofiary wykaza∏a
trzymiesi´cznà cià˝´.
Proces, toczàcy si´ przed Sàdem Okr´gowym w Warszawie, zakoƒczy∏ si´
uznaniem gospodarza M. winnego i skazaniem go na 10 lat ci´˝kiego wi´zienia.
W post´powaniu przygotowawczym przyj´to, i˝ Êci´te ga∏àzki ja∏owca, którymi
prawdopodobnie ofiara by∏a przykryta w lesie, zosta∏y Êci´te siekierà nale˝àcà
do M.46 W 1926 r. Sàd Apelacyjny uniewinni∏ M., motywy wyroku odnosi∏y
si´ w du˝ej mierze do prawid∏owoÊci post´powania funkcjonariuszy podczas
zabezpieczania Êladów. Zakwestionowano wartoÊci dowodów przedstawionych
w ni˝szej instancji. Przytocz´ relacj´ W. Grzywo-Dàbrowskiego, który w procesie pe∏ni∏ rol´ bieg∏ego. Z jego przekazu wynika, i˝ „z zeznaƒ Êwiadka W. M.,
otrzyma∏ (…) od policji polecenie ogrodziç »Êlady krwi«. W tym celu Êcià∏ par´
ja∏owców siekierà, przyniesionà z podwórza M.; po skoƒczonej robocie siekier´
42 W. Grzywo-Dàbrowski, Zabójstwo czy… op. cit., s. 137.
43 W. Grzywo-Dàbrowski, Zabójstwo czy… op. cit., s. 137.
44 Tam˝e., s. 138.
45 Jw.
46 Jw.
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t´ odniós∏ z powrotem (…) dokonano rewizji w mieszkaniu i zabudowaniach
M. i znaleziono dwie siekiery (…) zebrano z ziemi ga∏àzki ja∏owcowe,
na których zauwa˝ono podejrzane naci´cia, jakby szczerby (…)”47. Sàd stwierdzi∏, i˝ nie mo˝na wykluczyç, i˝ ga∏àzki znalezione przez funkcjonariuszy by∏y
Êci´te przez parobka, nie zaÊ podejrzanego. Sàd uzna∏ równie˝ za niewiarygodny
dowód ze Êladów obuwia. W ocenie sàdu: „znalezione Êlady stóp równie˝
nie mogà byç uwa˝ane za dowód winy i to nie tylko dlatego, ˝e nikt w nale˝yty
sposób pomiarów tych Êladów nie dokona∏ i ich nie zabezpieczy∏, a identyfikowanie Êladów stóp »na oko, jak to stwierdza notoryczna praktyka sàdowa, cz´sto
zawodzi, lecz dlatego przede wszystkiem, ˝e przymierzanie obuwia M. do
Êladów na Êniegu by∏o dokonane (…) dwa dni potem, gdy M. (…) chodzi∏ wraz
z innymi na plant kolejowy do trupa zabitej i móg∏ oczywiÊcie zostawiç te Êlady,
które nast´pnie przymierzono do jego obuwia”48.
Podsumowujàc, sàd uzna∏, i˝ nie uda∏o si´ ustaliç miejsca dokonania zbrodni,
choç uzna∏ za udowodniony fakt, i˝ do czynienia mieliÊmy z zabójstwem upozorowanym na wypadek kolejowy. Funkcjonariuszom uda∏o si´ ustaliç chronologi´ zdarzeƒ sprawy, jednak na skutek zaniedbaƒ dowody uleg∏y kontaminacji
i nie mog∏y pos∏u˝yç na sali sàdowej w celu udowodnienia oskar˝onemu winy.
Nieumiej´tnoÊç post´powania w obr´bie oraz na miejscu zdarzenia prze∏o˝y∏a
si´ wprost na niemo˝noÊç wykorzystania dowodów w procesie i uniemo˝liwi∏a
wskazanie i skazanie osoby winnej zabójstwa ci´˝arnej kobiety.
Przywo∏ane sprawy dajà czytelnikowi obraz ograniczeƒ kryminalistyki okresu
dwudziestolecia mi´dzywojennego. W ich opisie odnajdujemy trudnoÊci
w identyfikacji wyst´pujàce z racji stanu ówczesnej nauki, jak równie˝ b∏´dy,
pope∏nione przez funkcjonariuszy prowadzàcych post´powanie majàce wp∏yw
na kontaminacj´ dowodów. Post´p nauki sytuuje obecnie wymiar sprawiedliwoÊci
w nieporównywalnie innym miejscu w stosunku do ograniczeƒ lat mi´dzywojnia.
Druga kwestia pozostaje, niestety, nadal aktualna.

47 W. Grzywo-Dàbrowski, Zabójstwo czy… op. cit., s. 139.
48 W. Grzywo-Dàbrowski, Zabójstwo czy… op. cit., s. 139.
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KILKA UWAG NA TEMAT PROBLEMU Z USTALENIEM
PRZEST¢PSTWA èRÓD¸OWEGO PRANIA PIENI¢DZY NA TLE
STATYSTYK PROKURATORSKICH W POLSCE I W NIEMCZECH
Od wielu ju˝ lat nie budzi wàtpliwoÊci, ˝e skuteczna walka z przest´pczoÊcià
generujàcà znaczne przychody finansowe wymaga nie tylko wykrycia sprawcy
czynu, ale byç mo˝e przede wszystkim, zlokalizowania i zaj´cia korzyÊci majàtkowych uzyskiwanych w zwiàzku z pope∏nianiem przest´pstw. DoÊwiadczenia
organów Êcigania pokazujà, ˝e dla wielu przest´pców kara pozbawienia wolnoÊci nie jest tak dotkliwa, jak pozbawienie ich owoców przest´pczej dzia∏alnoÊci.
Przy za∏o˝eniu, ˝e sprawcy przest´pstw to homo economicus, nie podejmujà oni
aktywnoÊci bez wizji uzyskania dostatecznej korzyÊci majàtkowej. W przypadku
przest´pstw takich jak: wymuszenie, wy∏udzenie, kradzie˝ czy produkcja
i handel narkotykami, to korzyÊç majàtkowa uzyskiwana w wyniku pope∏niania
przest´pstw jest motorem dzia∏ania przest´pców, a dok∏adniej aktywa pozyskiwane w zamian za Êrodki pochodzàce z pope∏niania przest´pstw, takie jak samochody czy nieruchomoÊci, albo po prostu mo˝liwoÊç prowadzenia wystawnego
˝ycia. Wydaje si´ równie˝, ˝e mo˝na wysnuç tez´, i˝ podobnie przedsi´biorcom
sprawcy przest´pstw b´dà pope∏niaç przest´pstwa, a wi´c prowadziç swoistà
„przest´pczà dzia∏alnoÊç gospodarczà” tak d∏ugo, jak d∏ugo b´dzie ona rentowna,
tj. przychody z prowadzonej dzia∏alnoÊci przewy˝szajà koszty w dostatecznej
proporcji. Wynika jednak z tego, ˝e jeÊli koszty dzia∏alnoÊci przewy˝szaç b´dà
przychody, wtedy prowadzenie dzia∏alnoÊci przestanie znajdowaç ekonomiczne
uzasadnienie, a nawet przestanie byç mo˝liwe. Wniosek ten doprowadzi∏ rzàdy
wielu krajów do konkluzji, ˝e Êciganie Êrodków pochodzàcych z pope∏niania
przest´pstw pozwoli na skuteczniejszà walk´ z przest´pczoÊcià stanowiàcà ich
êród∏o. W ten sposób pojawi∏a si´ penalizacja przest´pstwa prania pieni´dzy,
tj. dzia∏aƒ s∏u˝àcych z jednej strony ukryciu przest´pczego pochodzenia
Êrodków, a z drugiej zaÊ ich powtórnemu ulokowaniu w obiegu gospodarczym,
po uprzednim stworzeniu pozoru, i tylko pozoru, legalnoÊci.
Aby skutecznie walczyç z praniem pieni´dzy, a tym samym ze zorganizowanà
przest´pczoÊcià uderzajàcà w gospodarcze interesy paƒstwa (daniny publiczne)
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oraz jego obywateli (mienie, zdrowie i ˝ycie) konieczne jest podejÊcie systemowe.
W dzisiejszych czasach bowiem wi´kszoÊç transakcji finansowych na rynku,
tych legalnych i nielegalnych, dokonuje si´ za poÊrednictwem elektronicznych
Êrodków wymiany informacji. Warto choçby wspomnieç, ˝e dzienne transakcje
na rynkach finansowych si´gajà kwoty od biliona (tysiàca miliardów) do trzech
bilionów USD, czyli kilkakrotnej wartoÊci rocznego PKB Polski. Ponadto
jedynie 2% dziennych obrotów na rynkach finansowych stanowià obroty
zwiàzane z mi´dzynarodowym handlem towarami i us∏ugami, pozosta∏e 98% to
transakcje potencjalnie spekulacyjne, co daje dziennà kwot´ 980 miliardów
USD.1 Jak z tej mnogoÊci i skali wy∏owiç jednak transakcj´ stanowiàce pranie
pieni´dzy?
Zgodnie z brzmieniem art. 3 ustawy o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy
oraz finansowaniu terroryzmu organami administracji rzàdowej w∏aÊciwymi
w sprawach przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu
sà minister w∏aÊciwy do spraw instytucji finansowych, jako naczelny organ
informacji finansowej oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej.
Generalny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy jednostki organizacyjnej wyodr´bnionej w tym celu w strukturze Ministerstwa Finansów,
a jednostkà tà jest Departament Informacji Finansowej (dalej Jednostka
Analityki Finansowej lub JAF).
Do zadaƒ Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, a tym samym
Jednostki Analityki Finansowej przy Generalnym Inspektorze nale˝y uzyskiwanie, gromadzenie, przetwarzanie i analizowanie informacji w trybie okreÊlonym
w ustawie oraz podejmowanie dzia∏aƒ w celu przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy
oraz finansowaniu terroryzmu, a w szczególnoÊci przekazywanie uprawnionym
organom informacji o transakcjach uzasadniajàcych podejrzenie pope∏nienia
przest´pstwa.
èród∏em wiedzy o transakcjach sà natomiast instytucje obowiàzane,
tj. wszystkie podmioty, które na podstawie wzmiankowanej ustawy zobowiàzane sà do podejmowania wobec klientów Êrodków bezpieczeƒstwa finansowego,
tj. dokonywania ich identyfikacji, weryfikacji to˝samoÊci, a tak˝e profilowania
klientów w kontekÊcie ryzyka prania pieni´dzy. Instytucje obowiàzane, uzbrojone w wiedz´ o kliencie majà nast´pnie za zadanie na bie˝àco analizowaç transakcje klientów i typowaç transakcje podejrzane, które bezzw∏ocznie przekazujà
do Jednostki Analityki finansowej przy Generalnym Inspektorze w celu dalszej
analizy. Instytucje obowiàzane przekazujà równie˝ do Generalnego Inspektowa
informacj´ o wszystkich transakcjach klientów, które jednorazowo lub jako
transakcje powiàzane przekraczajà równowartoÊç 15 000 euro.
1 Globalizacja od A do Z, s. 42, Narodowy Bank Polski Departament Komunikacji Spo∏ecznej,
copyright Narodowy Bank Polski, 2004.
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Zgodnie z art. 18, 18a i 19 ustawy o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz
finansowaniu terroryzmu w przypadku uzasadnionego podejrzenia o pope∏nieniu
przest´pstwa prania pieni´dzy (czy wskutek analiz w∏asnych, czy te˝ zawiadomienia instytucji obowiàzanej) Generalny Inspektor Informacji Finansowej,
a operacyjnie JAF, zawiadamia w∏aÊciwego prokuratora, który na podstawie
zawiadomienia podejmuje czynnoÊci s∏u˝àce realizacji art. 297 § 1 kodeksu post´powania karnego, tj. w szczególnoÊci dzia∏ania s∏u˝àce ustaleniu, czy zosta∏ pope∏niony czyn zabroniony i czy stanowi on przest´pstwo prania pieni´dzy. Roczne
sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z funkcjonowania
systemu zwalczania prania pieni´dzy i finansowania terroryzmu pokazujà jednak,
˝e wysoki odsetek zawiadomieƒ Generalnego Inspektora koƒczy si´ odmowà
wszcz´cia lub umorzeniem post´powania przygotowawczego.
Dlaczego tak si´ dzieje? Wydaje si´, ˝e podstawowy problem, podnoszony od lat
w raportach rocznych Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, to znaczny
odsetek umorzeƒ post´powaƒ przygotowawczych w zwiàzku z niemo˝noÊcià ustalenia przest´pstwa êród∏owego dla prania pieni´dzy. Jednym ze znamion przest´pstwa prania pieni´dzy jest w∏aÊnie ustalenie, ˝e wartoÊci majàtkowe pochodzà
z korzyÊci zwiàzanych z pope∏nieniem konkretnego czynu zabronionego.
Czy nie by∏oby jednak uzasadnione, w szczególnoÊci w kontekÊcie dobra
chronionego przez przepis art. 299 kodeksu karnego, tj. prawid∏owoÊci obrotu
gospodarczego, podjàç np. obligatoryjne czynnoÊci sprawdzajàce w kierunku
przest´pstw karnych skarbowych, choçby art. 56 kodeksu karnego skarbowego,
tj. posiadania Êrodków ze êród∏a nieujawnionego w zeznaniu podatkowym?
Takie post´powanie musia∏oby doprowadziç do sytuacji, gdzie organ
procesowy w przypadku wàtpliwoÊci albo ustala, ˝e osoba, której transakcji
dotyczy zawiadomienie, posiada legalne przychody dla jej uzasadnienia
(tj. wynikajàce z PIT lub CIT przychody, albo te˝ nie), a jeÊli tak, a brak dodatkowych przes∏anek dla postawienia zarzutów, umorzenie jest zasadne. Ale je˝eli
takiego uzasadnienia brak, czy nie warto by∏oby przyjrzeç si´ sprawie bli˝ej.
Zw∏aszcza ˝e katalog przest´pstw êród∏owych, do których odnosi si´ dyspozycja
art. 299 § 1 kodeksu karnego, obejmuje równie˝ przest´pstwa skarbowe.
Interpretacj´ takà potwierdza orzecznictwo sàdów, choçby postanowienie Sàdu
Apelacyjnego w Katowicach z dnia 15 lipca 2009 r. (II AKz 417/09; LEX
nr 519615, OSA 2010/7/3, KZS 2010/11/55), które stanowi:
Przepis art. 299 § 1 k.k. wymaga wszak, aby wartoÊci majàtkowe pochodzi∏y
z korzyÊci zwiàzanych z pope∏nieniem czynu zabronionego. Bezspornie czynem
takim mo˝e byç równie˝, teoretycznie rzecz bioràc, zarzucone oskar˝onemu
odr´bnie tak zwane przest´pstwo oszustwa podatkowego z art. 56 k.k.s., czy
te˝ zwyk∏ego oszustwa z art. 286 § 1 k.k. Nie jest przy tym istotne, czy dane
wartoÊci majàtkowe pochodzà bezpoÊrednio, czy tylko poÊrednio z owego
„pierwotnego” czynu zabronionego.
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Poza tym nale˝y zwróciç uwag´, i˝ z samej definicji pranie pieni´dzy polega
na ukrywaniu nielegalnego êród∏a pochodzenia Êrodków. JeÊli wi´c êród∏o,
tj. konkretny czyn zabroniony, jest prima facie widoczne, mo˝emy mówiç,
co najwy˝ej, o bardzo wczesnej fazie prania pieni´dzy albo nawet o koƒcowym
stadium pope∏niania samego czynu bezprawnego stanowiàcego êród∏o nielegalnie uzyskanych Êrodków. Wydaje si´ przy tym, ˝e przypadki, w których
przest´pstwa êród∏owego nie widaç, tym bardziej powinny znajdowaç si´ w kr´gu zainteresowaƒ organów procesowych, bowiem mo˝liwe, ˝e to ostatni
moment, aby próbowaç zajàç Êrodki, które w ocenie profesjonalnego analityka,
jakim jest Jednostka Analityki Finansowej przy Generalnym Inspektorze,
pochodzà z korzyÊci zwiàzanych z pope∏nieniem czynu zabronionego.
Statystyki prokuratorskie, przekazywane Generalnemu Inspektorowi, zdajà
si´ jednak potwierdzaç, ˝e odsetek spraw umarzanych z powodu braku mo˝liwoÊci ustalenia przest´pstwa êród∏owego, a tym samym braku znamion przest´pstwa
jest bardzo wysoki. Warto wspomnieç w tym miejscu, ˝e brzmienie art. 459 § 1
kodeksu post´powania karnego nie przewiduje za˝alenia na postanowienie
o umorzeniu post´powania karnego ze strony Generalnego Inspektora, który nie
jest przecie˝ stronà post´powania, co stanowi dodatkowe ograniczenie dla
Generalnego Inspektora, które byç mo˝e de lege ferenda, nale˝a∏oby w odniesieniu do Generalnego Inspektora wyeliminowaç.
Poni˝sze tabele podsumowujà losy zawiadomieƒ Generalnego Inspektora
Informacji Finansowej w latach 2008 2010.2
Tabela 1

A

B

C

A

B

C

A

B

C

A

B

C

èród∏o: Roczne sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z funkcjonowania systemu zwalczania prania pieni´dzy i finansowania terroryzmu www.mf.gov.pl
2 Nale˝y zwróciç uwag´, ˝e prezentowane statystyki majà charakter poglàdowy, poniewa˝ umorzenia z danego roku mogà dotyczyç zawiadomieƒ skierowanych przez GIIF w roku poprzednim.
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Tabela 2

A
A

A
B
B

B
A

B

èród∏o: Roczne sprawozdania Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z funkcjonowania systemu zwalczania prania pieni´dzy i finansowania terroryzmu www.mf.gov.pl

Pojawia si´ pytanie, czy tak wysoki odsetek umorzeƒ to prawid∏owy trend?
Wydaje si´, ˝e nie. Choçby z uwagi na wspomnianà ju˝ definicj´ prania pieni´dzy, które jest dzia∏aniem s∏u˝àcym ukrywaniu nielegalnego êród∏a Êrodków.
JeÊli wi´c transakcja nie jest przejrzysta, nale˝a∏oby ponad wszelkà wàtpliwoÊç
wykluczyç jej zwiàzek z przest´pstwem. Tym bardziej ˝e zawiadomienie sk∏ada
Jednostka Analityki Finansowej przy Generalnym Inspektorze, a wi´c podmiot
profesjonalnie zajmujàcy si´ walkà z praniem pieni´dzy.
Tymczasem mo˝na odnieÊç wra˝enie, ˝e interpretacja prokuratorska wydaje
si´ byç odwrotna. PodejÊcie to jest oczywiÊcie s∏uszne w kontekÊcie zasady
in dubio pro reo. Jednak, w kontekÊcie przepisu art. 299 kodeksu karnego,
probierz starannoÊci dla osiàgni´cia powy˝szej konkluzji wydaje si´ byç znacznie wy˝szy ni˝ w przypadku innych przest´pstw.
W innym razie wyniki prac analityków Departamentu Informacji Finansowej
nie zostanà wykorzystane w stopniu, który wydaje si´, ˝e przyÊwieca∏ ustawodawcy, a nawet ustawodawcom wszystkich krajów, których Jednostki Analityki
Finansowej sà cz∏onkami Grupy Egmont. Zw∏aszcza ˝e ustawa powo∏ujàca do
˝ycia Generalnego Inspektora uczyni∏a go „organem administracji rzàdowej
w∏aÊciwym w sprawach przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy”, którego katalog
zadaƒ sugeruje nadanie mu roli aktywnego gracza w kwestii walki z praniem
pieni´dzy, bàdê co bàdê procederem mocno uderzajàcym w interesy finansowe
paƒstwa i jego obywateli. Ta sama ustawa wyposa˝y∏a Generalnego Inspektora
w pot´˝nego sprzymierzeƒca, tj. instytucje obowiàzane, które w zwiàzku
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z realizacjà obowiàzków ustawowych zainwestowa∏y i nadal inwestujà miliony
lub dziesiàtki milionów z∏otych w infrastruktur´ technicznà s∏u˝àcà komunikacji
z JAF, której wyniki w niemal 90% procentach prowadzà jednak do umorzenia
lub odmowy wszcz´cia post´powania przygotowawczego, co mo˝e byç doÊç
frustrujàce równie˝ dla instytucji obowiàzanych.
Tymczasem, warto pami´taç o celu Êcigania prania pieni´dzy. Wydaje si´,
˝e najlepiej wyra˝a go Grupa Zadaniowa ds. Walki z Praniem Pieni´dzy oraz
Finansowaniem Terroryzmu (FATF), która na swojej stronie internetowej3
wskazuje na powody opublikowania „Czterdziestu Rekomendacji FATF”,
tj. pozbawienie sprawców przest´pstw korzyÊci pochodzàcych z ich pope∏niania
oraz Êrodków na kontynuacj´ prowadzonej dzia∏alnoÊci przest´pczej.
Rekomendacje FATF stanowià mi´dzynarodowy standard post´powania paƒstw
wobec zagro˝enia, jakie stanowi pranie pieni´dzy. Standard ten doprowadzi∏
do pojawienia si´ Dyrektywy 2005/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady
z 26 paêdziernika 2005 r. w sprawie przeciwdzia∏ania korzystania z systemu
finansowego w celu prania pieni´dzy oraz finansowania terroryzmu, a ta z kolei
doprowadzi∏a do ostatniej nowelizacji polskiej ustawy o przeciwdzia∏aniu praniu
pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nie chodzi przy tym tylko o pozbawienie konkretnych przest´pców Êrodków pochodzàcych z pope∏niania przez nich
przest´pstw, ale tak˝e o element prewencji ogólnej, tj. zbudowanie w Êwiecie
przest´pczym percepcji, ˝e przest´pstwo nie pop∏aca.
Jak jednak wyglàda polska rzeczywistoÊç na tle innych krajów, choçby
sàsiednich Niemiec? Poni˝sza tabela prezentuje doÊwiadczenia niemieckich
Jednostek Analityki Finansowej oraz tamtejszej prokuratury.
Tabela 3

A

B

C

A

B

C

A

B

C

èród∏o: Roczne sprawozdanie niemieckiej Jednostki analityki Finansowej za rok 2009
(Jahresbericht 2009. Financial Intelligence Unit (FIU). Deutschland). www.bka.de
3 http://www.fatf-gafi.org/dataoecd/48/11/45139480.pdf
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Tabela 4

A

A

B
A

B

B

èród∏o: Roczne sprawozdanie niemieckiej Jednostki analityki Finansowej za rok 2009
(Jahresbericht 2009. Financial Intelligence Unit (FIU). Deutschland). www.bka.de.

Z wykresów wynika, ˝e choç skala analiz i wszczynanych post´powaƒ przygotowawczych jest kilkakrotnie wi´ksza ni˝ w Polsce, proporcja post´powaƒ
wszcz´tych do umorzonych pozostaje to˝sama z doÊwiadczeniami polskimi.
Poni˝sze zestawienie porównawcze pokazuje nawet (tabela 5), ˝e w Polsce
wi´kszy ni˝ w Niemczech odsetek spraw trafia na wokand´, choç jak widaç
powy˝ej, w wartoÊciach bezwzgl´dnych jest ich wielokrotnie mniej.
Tabela 5

A

B

B

A
A

A
B

B
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Jakie sà jednak wnioski z powy˝szego porównania? Wydaje si´, ˝e z jednej
strony pozytywne, poniewa˝ rozwiàzania stosowane w Polsce nie odbiegajà,
co do zasady, od standardów europejskich, co mo˝e napawaç dumà. Z drugiej
jednak strony, byç mo˝e sam standard jest niedoskona∏y. A b´dàc bardziej
precyzyjnym, model walki z praniem pieni´dzy, które w dzisiejszych czasach
jest raczej skomplikowanà in˝ynierià finansowà ni˝ serià prostych transakcji.
Przest´pcy wykorzystujà ten fakt, zatrudniajàc specjalistów od transakcji na
instrumentach pochodnych, kontraktach terminowych czy po prostu wytrawnych inwestorów gie∏dowych. Ludzi, którzy budowali regu∏y tej gry. Po drugiej
stronie mamy natomiast cz´sto prawników i specjalistów od tradycyjnych form
przest´pczoÊci oraz zasad´ in dubio pro reo. Wydaje si´ wi´c, ˝e mamy do czynienia z przyk∏adem walki Dawida z Goliatem, z tà ró˝nicà, ˝e Dawidem wydajà
si´ byç póki co organy Êcigania.
Sytuacja nie jest jednak beznadziejna, bowiem Dawid ma po swej stronie
pot´˝nego sprzymierzeƒca, tj. instytucje finansowe, które równie˝ znajà regu∏y
gry rynkowej. A ponadto wykona∏y mozolnà prac´ nad zbudowaniem rozwiàzaƒ
s∏u˝àcych typowaniu transakcji podejrzanych. Problemem jest jedynie, i a˝,
zbudowanie stosownego „interfejsu” dla wykorzystania tej wiedzy.

Maciej Aleksander K´dzierski

WYBRANA PROBLEMATYKA REALIZOWANIA CZYNNOÂCI
OPERACYJNO-ROZPOZNAWCZYCH W ZAKRESIE
PRZECIWDZIA¸ANIA FINANSOWANIU TERRORYZMU1
WYNIKAJÑCA Z USTAW KOMPETENCYJNYCH S¸U˚B
BEZPIECZE¡STWA I PORZÑDKU PUBLICZNEGO
ORAZ BEZPIECZE¡STWA PA¡STWA (zarys tematyki)

Wprowadzenie
Prowadzàc dzia∏ania taktyczne wobec sprawców przest´pstwa finansowania
terroryzmu, mo˝emy zauwa˝yç ich trójtorowoÊç. Dzia∏ania b´dà polega∏y
na prowadzeniu czynnoÊci w obszarze operacyjno-rozpoznawczym, administracyjno-kontrolnym oraz dochodzeniowo-Êledczym.
W polskim systemie przeciwdzia∏ania finansowaniu terroryzmu centralnym
organem systemu jest Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) umiejscowiony w strukturze Ministerstwa Finansów. W organie tym i podmiotach
wspó∏dzia∏ajàcych, a tak˝e instytucjach obowiàzanych skupiajà si´ dzia∏ania
o charakterze administracyjno-kontrolnym. System opiera si´ przede wszystkim
na monitorowaniu przez podmioty obowiàzane zdarzeƒ mogàcych Êwiadczyç
o finansowaniu terroryzmu, opartych na zinstytucjonalizowanym i sformalizowanym obrocie finansowo-gospodarczym. Z charakteru za∏o˝eƒ tak dzia∏ajàcego
systemu przeciwdzia∏ania nie wydaje si´, aby by∏y one wystarczajàce w zakresie
przeciwdzia∏ania zjawisku finansowania terroryzmu. W szczególnoÊci gdy
procedury finansowania terroryzmu mogà wybiegaç poza potrzeb´ korzystania
ze zinstytucjonalizowanego obiegu finansowego, co w konsekwencji wymusza
oprócz stosowania metod mieszczàcych si´ w dzia∏aniach okreÊlonych jako
administracyjno-kontrolne równie˝ innych mieszczàcych si´ w zakresie szeroko
1 Przest´pstwo finansowania terroryzmu zosta∏o okreÊlone w art. 165a kk.
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rozumianej pracy operacyjnej. Administracyjno-kontrolne Êrodki do walki
z procederem finansowania terroryzmu nie znajdujà, w szczególnoÊci, zastosowania w przypadku bankowoÊci alternatywnej, zwanej te˝ podziemnà,
nieformalnà, (ang. underground/parallel banking). Przyk∏adem jest system
hawala (najbardziej powszechna nazwa tego rodzaju bankowoÊci), polegajàcy
w skrócie na zdeponowaniu Êrodków w jednym miejscu i ich wyp∏acie w innym
bez koniecznoÊci fizycznego i instytucjonalnego przemieszczania gotówki2.
To charakterystyczne dla tego „systemu finansowego” odformalizowanie
sprawia, ˝e hawala sta∏a si´ wygodnym sposobem na dokonywanie nielegalnych
transakcji, po których nie pozostaje ˝aden Êlad czy dokument, który mo˝e byç
przydatny w post´powaniu karnym. Tym samym zarówno dzia∏ania mocodawców, jak i sprawców procederu finansowania terroryzmu wymuszajà zastosowanie
równie˝ innych metod, w tym metod o charakterze operacyjnym. Stàd te˝ GIIF
w ramach systemu wspó∏dzia∏a tak˝e z podmiotami uprawnionymi do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych.
Oprócz generalnych celów prowadzenia czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych b´dzie mo˝na wyró˝niç charakterystyczne cele wobec przeciwdzia∏ania
mechanizmom finansowania terroryzmu. Do takich celów zaliczymy: ustalanie
powiàzaƒ pomi´dzy zorganizowanymi grupami przest´pczymi a organizacjami
terrorystycznymi w zakresie prowadzenia wspólnych przedsi´wzi´ç kryminalnych majàcych na celu wzmocnienie finansowe organizacji terrorystycznych;
ustalanie powiàzaƒ pomi´dzy siecià terrorystycznà a terrorystycznymi organizacjami o charakterze wykonawczym w zakresie zasilenia Êrodkami na zrealizowanie przest´pstwa o charakterze terrorystycznym; ustalanie powiàzaƒ
pomi´dzy ukrytymi mocodawcami finansowania dzia∏alnoÊci terrorystycznej
a wykonawcami (w tym sprawcami zamachów); ustalanie sk∏adów osobowych
organizacji terrorystycznych i sieci w zakresie organizowania finansowania
przest´pstw o charakterze terrorystycznym; ustalanie legalnie dzia∏ajàcych
podmiotów, pozostajàcych pod kontrolà organizacji terrorystycznych ze wzgl´du na finansowanie dzia∏alnoÊci terrorystycznej; okreÊlanie Êrodowisk (grup
spo∏ecznych) wspierajàcych finansowo dzia∏alnoÊç terrorystycznà w oparciu
o prowadzenie legalnych przedsi´wzi´ç; ustalanie paƒstw wspierajàcych
w sposób utajniony finansowo organizacje terrorystyczne; ustalanie mechanizmów przep∏ywów Êrodków finansowych z przeznaczeniem ich na dzia∏alnoÊç
terrorystycznà, przy wykorzystaniu instrumentów rynku finansowego; rozpoznawanie wykorzystywania bankowoÊci podziemnej (paralelnych instrumentów)
2 A. Kopciuch, AtrakcyjnoÊç bankowoÊci alternatywnej dla procederu finansowania terroryzmu,
http://www.terroryzm.com/atrakcyjnosc-bankowosci-alternatywnej-dla-procederu-finansowania-terroryzmu-alicja-kopciuch/. Stosowany by∏ dla bezpieczeƒstwa kupców w´drujàcych
Jedwabnym Szlakiem.
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ustalanie rodzaju (wielkoÊci) Êrodków majàcych na celu wykorzystanie ich
w celu sfinansowania przest´pstwa o charakterze terrorystycznym3.
Opierajàc si´ na podziale czynnoÊci operacyjnych przedstawionym przez
E. Gruz´, wyró˝nimy nast´pujàce mo˝liwoÊci zastosowania dzia∏aƒ
operacyjnych wobec zagro˝enia wynikajàcego z finansowania dzia∏alnoÊci
terrorystycznej:
– czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze o charakterze wykrywczo-dowodowym majàce na celu zebranie materia∏u dowodowego wskazujàcego na
takie zachowanie sprawcy, którego celem jest sfinansowanie przest´pstwa
o charakterze terrorystycznym w rozumieniu art. 115 § 20 kk (zakup
kontrolowany, przesy∏ka niejawnie nadzorowana, prowokacja policyjna);
– czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze o charakterze informacyjnym:
a) majàce na celu przekszta∏cenie ich w czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze o charakterze wykrywczo-dowodowym, a w konsekwencji
wszcz´cia i prowadzenia post´powania (pods∏uch operacyjny, obserwacja, wspó∏praca z osobowymi êród∏ami informacji);
b) czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze o charakterze informacyjnym
w celu uzyskiwania i przetwarzania informacji istotnych dla ochrony
bezpieczeƒstwa paƒstwa i jego porzàdku konstytucyjnego, umo˝liwiajàcych podj´cie innych dzia∏aƒ4 ni˝ zmierzajàcych do wszcz´cia
i prowadzenia post´powania (operacyjna analiza informacji, informacje przekazywane podmiotom decyzyjnym innym ni˝ zwiàzanym
ze Êciganiem przest´pczoÊci).

3 A. ˚ebrowski jako jeden z przedmiotowych celów s∏u˝b specjalnych w walce z terroryzmem
wyró˝nia rozpoznanie operacyjne grup, organizacji i zwiàzków, co do których istnieje podejrzenie o dzia∏alnoÊç terrorystycznà oraz finansowanie takiej dzia∏alnoÊci w kraju lub poza jego
granicami, Wywiad i kontrwywiad XXI wieku, Wy˝sza Szko∏a Ekonomii i Innowacji
w Lublinie, Lublin 2010, s. 258–259.
4 Np. zastosowanie sankcji politycznych, ekonomicznych, dzia∏aƒ dyplomatycznych.
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1. Problemy z wytypowaniem podmiotów wykonujàcych czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawcze w zakresie przeciwdzia∏ania terroryzmowi
i finansowaniu terroryzmu
Obecnie czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze mogà wykonywaç: Policja,
Stra˝ Graniczna (SG), Centralne Biuro Antykorupcyjne (CBA), Agencja
Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego (ABW), Agencja Wywiady (AW), S∏u˝ba
Kontrwywiadu Wojskowego (SKW), S∏u˝ba Wywiadu Wojskowego (SWW),
˚andarmeria Wojskowa (˚W), wywiad skarbowy oraz S∏u˝ba Celna (SC)5.
Powstaje wi´c pytanie: które z powy˝szych s∏u˝b uprawnione b´dà do
wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, nie tylko w odniesieniu
do przeciwdzia∏ania terroryzmowi, ale tak˝e ustalania sprawców i zbierania
dowodów pope∏nienia przest´pstwa z art. 165a kk.
Wydaje si´, ˝e dzia∏ania operacyjne w zwiàzku z przeciwdzia∏aniem terroryzmowi mo˝e wykonywaç: policja (art. 14 ust. 1 w zw. z art. 1 ust. 2 pkt 4 ustawy
o Policji). W granicach swych zadaƒ policja w celu rozpoznawania, zapobiegania
i wykrywania przest´pstw i wykroczeƒ wykonuje czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze. ABW (art. 21 ust. 1 ustawy o ABW i AW). W granicach zadaƒ,
o których mowa w art. 5 ust. 1, funkcjonariusze ABW wykonujà czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawcze w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania
przest´pstw6 oraz Êcigania ich sprawców, w tym przest´pstwa terroryzmu
i innych przest´pstw godzàcych w bezpieczeƒstwo paƒstwa. Funkcjonariusze
AW wykonujà czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze w granicach zadaƒ, w tym
5 S∏u˝ba Celna nie posiada uprawnieƒ w zakresie oprowadzenia czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, takich jak przesy∏ka niejawnie nadzorowana czy zakup kontrolowany, jednak˝e
posiada prawo do obserwowania i rejestrowania, przy u˝yciu Êrodków technicznych, obrazu
zdarzeƒ w miejscach publicznych oraz dêwi´ku towarzyszàcego tym zdarzeniom, wspó∏dzia∏a
z organami, s∏u˝bami i instytucjami paƒstwowymi uprawnionymi do wykonywania czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych, mo˝e korzystaç z informacji, w tym danych osobowych, równie˝
w formie zapisu elektronicznego, uzyskanych przez uprawnione organy, s∏u˝by i instytucje
paƒstwowe w wyniku wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, otrzymywaç dane
telekomunikacyjne. Ponadto na podstawie art. 36ca ustawy o kontroli skarbowej GIKS mo˝e
zarzàdziç czynnoÊci polegajàce na niejawnym nadzorowaniu przesy∏ki, je˝eli dotyczà one
zapobiegania i wykrywania naruszeƒ krajowych przepisów celnych oraz Êcigania naruszeƒ krajowych lub wspólnotowych przepisów celnych przez wykonywanie nadzoru transgranicznego
osób, miejsc, Êrodków transportu i towarów oraz dostawy kontrolowanej, w rozumieniu
Konwencji sporzàdzonej na podstawie art. K.3 Traktatu o Unii Europejskiej w sprawie
wzajemnej pomocy i wspó∏pracy mi´dzy administracjami celnymi, sporzàdzonej w Brukseli 18
grudnia 1997 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 6, poz. 31). Informacje uzyskane na podstawie czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych prowadzonych przez wywiad skarbowy mogà byç przekazywane
dla organów celnych (art. 36e ustawy z dnia 28 wrzeÊnia 1991 r. o kontroli skarbowej.
6 W tym terroryzmu, art. 5 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy o Agencji Bezpieczeƒstwa Wewn´trznego
i Agencji Wywiadu.
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rozpoznawania mi´dzynarodowego terroryzmu (art. 22 ustawy o ABW i AW).
Funkcjonariusze SKW wykonujà czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze wobec
wskazanych w ustawie podmiotów, w tym w zwiàzku ze Êciganiem przest´pstw
zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià terrorystycznà (art. 25 ustawy o SKW i SWW).
W granicach zadaƒ, w tym rozpoznawania i przeciwdzia∏ania zagro˝eniom
mi´dzynarodowym terroryzmem, funkcjonariusze SWW wykonujà równie˝
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze.
W zakresie zadaƒ powy˝szych podmiotów nie wyszczególniono mo˝liwoÊci
prowadzenia czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych, wprost odnoszàc je do
przeciwdzia∏ania i rozpoznawania przest´pstwa – finansowania terroryzmu.
Z jednej strony dogodnym rozwiàzaniem wydaje si´ rozpoznawanie przest´pstw
z art. 165a kk przez policj´, jako formacj´ nie ograniczonà w zakresie prowadzenia czynnoÊci operacyjnych o charakterze informacyjnym ˝adnà kategorià przest´pstw. Z drugiej zaÊ zaw´˝ono mo˝liwoÊç prowadzenia niektórych czynnoÊci operacyjnych (o charakterze wykrywczo-dowodowym), jedynie w stosunku
do tych, które zosta∏y umieszczone w katalogu art. 19 ust. 1 ustawy o Policji.
W katalogu tym nie umieszczono zapisu odnoszàcego si´ do przest´pstwa
z art. 165a kk. W pozosta∏ych przypadkach (ABW, AW, SKW, SWW, podobnie
SG) mówi si´ wy∏àcznie o terroryzmie, nie precyzujàc, czy chodzi tu o przest´pstwo o charakterze terrorystycznym w rozumieniu polskiego kodeksu karnego
czy tak˝e o przest´pstwa oko∏o- terrorystyczne, czy o terroryzmie jako zjawisku
mi´dzynarodowym (globalnym rozpoznaniu). Wydaje si´, ˝e nazewnictwo
w tym zakresie powinno zostaç w przysz∏oÊci uporzàdkowane.
Traktujàc zapis sensu stricte, czyli: rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie przest´pstwa terroryzmu jako rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
przest´pstwa o charakterze terrorystycznym (art. 115 § 20 kk) wydaje si´,
˝e ABW nie ma mo˝liwoÊci stosowania czynnoÊci operacyjnych o charakterze
wykrywczo-dowodowym wobec sprawców z art. 165a kk z powo∏aniem si´ na
to, ˝e jest to przest´pstwo terroryzmu. Brak Êcis∏ego okreÊlenia w obecnym stanie prawnym przedmiotu dzia∏alnoÊci ABW wymaga, aby w przypadku podj´cia
prac legislacyjnych bardziej precyzyjnie zdefiniowaç okreÊlenie „przedmiot
dzia∏ania tej s∏u˝by”. W proponowanym katalogu powinno byç zawarte tak˝e
zadanie rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przest´pstwa z art. 165a kk
przez ABW. Traktujàc natomiast rozpoznawanie, zapobieganie i wykrywanie
przest´pstwa terroryzmu sensu largo, mo˝na przez to rozumieç tak˝e przest´pstwa oko∏oterrorystyczne, w tym przest´pstwo finansowania terroryzmu,
Finansowanie terroryzmu powinno byç zaliczone do innych przest´pstw godzàcych w bezpieczeƒstwo (art. 5 ust. 1 pkt 2 ppkt a ustawy o ABW i AW), jako
przest´pstwo przeciwko bezpieczeƒstwu powszechnemu7. Wobec takiego
7 Art. 165a zosta∏ umieszczony w rozdziale XX Przest´pstwa przeciwko bezpieczeƒstwu
powszechnemu , cz´Êci szczególnej kodeksu karnego.
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podejÊcia mo˝liwe jest wykonywanie czynnoÊci operacyjnych zarówno o charakterze informacyjnym, jak i wykrywczo-dowodowym. Nale˝y zauwa˝yç, ˝e takie
zachowanie pozostawa∏oby w zgodnoÊci z ustawowym realizowaniem przez ABW
czynnoÊci w celu realizacji zadaƒ okreÊlonych w art. 5 ust. 1 pkt 2, w szczególnoÊci
w zakresie zapobiegania zagro˝eniom i zbierania dowodów. Uzyskanie jasnoÊci
przepisów w tym obszarze zwiàzane jest równie˝ z wiodàcà rolà ABW w odniesieniu do przeciwdzia∏ania terroryzmowi (umiejscowienie CAT w strukturze ABW
oraz wiodàcego departamentu, którego zadaniem jest zwalczanie terroryzmu).
Dodatkowo zaznaczenia wymaga fakt, ˝e realizacja czynnoÊci operacyjno- rozpoznawczych przez Agencj´ Wywiadu (równie˝ uczestniczàcej w rozpoznawaniu
zagro˝enia terrorystycznego), o których mowa w art. 27 (kontrola operacyjna), art.
29 (zakup kontrolowany) i art. 30 (przesy∏ka niejawnie nadzorowana), jest dopuszczalna wy∏àcznie za poÊrednictwem szefa ABW. Uwaga dotyczy tak˝e rozpoznawania mi´dzynarodowego terroryzmu (tu raczej rozumianego jako zjawisko).
Pozosta∏e zadania, w tym równie˝ dzia∏ania operacyjne o charakterze informacyjnym, b´dà mog∏y byç wykonywane przez AW samodzielnie. W rzeczywistoÊci
dzia∏ania AW b´dà dzia∏aniami o charakterze informacyjnym poza granicami kraju.
Centralne Biuro Antykorupcyjne to kolejna s∏u˝ba, która jest uprawniona do
podejmowania czynnoÊci operacyjnych w odniesieniu do przeciwdzia∏ania terroryzmowi (art. 258 kk). CzynnoÊci operacyjne odnoszàce si´ natomiast do rozpoznawania finansowania terroryzmu b´dà zamyka∏y si´ wi´c w mo˝liwoÊci ustalania, czy rozpoznawane osoby, podmioty (okreÊlone w ustawie o CBA) nie b´dà
uczestniczy∏y w tym procederze w ramach grupy/zwiàzku przest´pczego.
W odniesieniu do finansowania terroryzmu dotyczy∏oby to tzw. samofinansowania si´ rozpoznawanej organizacji terrorystycznej lub te˝ wspó∏dzia∏ania grupy
przest´pczej o charakterze kryminalnym z grupà terrorystycznà w celu jej finansowania. Niekoniecznie równie˝ informacje wskazujàce na podejrzenie pope∏nienia
przest´pstw, o których mowa w art. 165a kk, uzyskane przez CBA, b´dà pochodzi∏y z prowadzonych czynnoÊci o charakterze operacyjno-rozpoznawczym. CBA
uprawnione jest tak˝e do prowadzenia czynnoÊci kontrolnych w celu ujawniania
przypadków korupcji w instytucjach paƒstwowych i samorzàdzie terytorialnym
oraz nadu˝yç osób pe∏niàcych funkcje publiczne, a tak˝e dzia∏alnoÊci godzàcej
w interesy ekonomiczne paƒstwa (jako wynik dzia∏aƒ o charakterze kontrolnoadministracyjnym). Wydaje si´ jednak, ˝e z punktu widzenia przyj´tego systemu
przeciwdzia∏ania terroryzmowi w Polsce informacje uzyskane przez CBA
w ramach prowadzonych czynnoÊci s∏u˝bowych powinny byç przede wszystkim
przekazane do Centrum Antyterrorystycznego ABW oraz GIIF8.
8 Art. 14 ust. 2 pkt. 1 ustawy o przeciwdzia∏aniu praniu pieni´dzy oraz finansowaniu terroryzmu.
Wydaje si´, ˝e CBA nie powinno w zakresie przeciwdzia∏ania finansowaniu terroryzmu wykonywaç czynnoÊci operacyjnych o charakterze wykrywczo-dowodowym, co nie wyklucza
potrzeby prowadzenia czynnoÊci o charakterze informacyjnym przy wspó∏pracy np. z ABW.
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W ustawie o Stra˝y Granicznej w art. 9 ust. 1 wskazano, ˝e w celu rozpoznawania, zapobiegania i wykrywania przest´pstw i wykroczeƒ w zakresie okreÊlonym w art. 1 ust. 2 pkt 4 i w ust. 2a funkcjonariusze SG wykonujà tak˝e czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze. JednoczeÊnie zapis odnoszàcy si´ do prowadzenie
czynnoÊci w celu rozpoznawania i przeciwdzia∏ania zagro˝eniom terroryzmem,
który umieszczony zosta∏ w art. 1 ust. 2 pkt 5d w zw. z art. 9 ust. 1 ustawy o Stra˝y
Granicznej, wskazuje na to, ˝e mimo uprawnieƒ do wykonywania czynnoÊci
wobec zwalczania terroryzmu (rozpoznanie i przeciwdzia∏anie), funkcjonariusze
SG nie sà uprawieni do wykonywania ich jako czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych. Jest to pewnà niekonsekwencjà, poniewa˝ ju˝ w art. 9e ustawy o Stra˝y
Granicznej stanowi si´ o mo˝liwoÊci wykonywania przez SG czynnoÊci kontroli
operacyjnej w odniesieniu do art. 258 kk, w którym penalizuje si´ udzia∏ w zorganizowanej grupie albo zwiàzku majàcych na celu równie˝ pope∏nianie przest´pstw
o charakterze terrorystycznym, (jak równie˝ zak∏adanie lub kierowanie grupà
albo zwiàzkiem). Konsekwentnie, b´dzie to tak˝e dotyczy∏o np. zakupu kontrolowanego czy przesy∏ki niejawnie nadzorowanej. W zakresie mo˝liwoÊci realizacji
czynnoÊci operacyjnych wobec sprawców przest´pstwa z art. 258 kk, w kontekÊcie finansowania terroryzmu, gdy b´dziemy mieli do czynienia z grupà/zwiàzkiem, uwagi odnoÊnie CBA pozostajà równie˝ aktualne wobec SG.
WyjaÊnienia wymaga tak˝e rola wywiadu skarbowego jako jednostki kontroli
skarbowej, który tak˝e posiada uprawnienie do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych. Informacje uzyskane w czasie prowadzenia czynnoÊci
operacyjno- rozpoznawczych mogà byç wykorzystywane przez organy i jednostki organizacyjne kontroli skarbowej do celów post´powania kontrolnego lub
post´powania w sprawach o przest´pstwo skarbowe lub o wykroczenie skarbowe. Ponadto wywiad skarbowy wspó∏dzia∏a z organami, s∏u˝bami i instytucjami
paƒstwowymi uprawnionymi do wykonywania czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych oraz w∏aÊciwymi organami i instytucjami paƒstw cz∏onkowskich
Unii Europejskiej, a tak˝e, w przypadkach i na zasadach okreÊlonych w odr´bnych ustawach, z innymi organami. To wspó∏dzia∏anie pozwala na dokonywanie
wymiany informacji uzyskanych w wyniku czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych z innymi uprawnionymi do prowadzenia takich czynnoÊci podmiotami.
Z przedstawionych rozwiàzaƒ wynika, ˝e wywiad skarbowy b´dàcy
elementem us∏ugowym wobec kontroli skarbowej mo˝e uczestniczyç w ramach
prowadzonych czynnoÊci operacyjnych, w tym w zakresie przeciwdzia∏ania
finansowaniu terroryzmu. Rola jego jest ograniczona, poniewa˝ wywiad skarbowy wyst´puje o to, by skutecznie ujawniaç przest´pstwa i wykroczenia skarbowe,
ale przede wszystkim s∏u˝y ujawnianiu nieprawid∏owoÊci w obszarze podatków.9
W ustawie o kontroli skarbowej nie wymieniono wprost, ˝e prowadzone przez
9 M. Kowalczyk, Instytucja wywiadu skarbowego w kontroli skarbowej, Paƒstwowa Wy˝sza
Szko∏a Zawodowa w Sulechowie, s. 194.
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wywiad skarbowy czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze majà na celu tak˝e
zastosowanie ich przeciwko przest´pstwom o charakterze terrorystycznym
czy finansowania terroryzmu. Niemniej samo realizowanie zadaƒ operacyjnych
w ramach wspierania kontroli skarbowej mo˝e pozwoliç na ocen´ np. podmiotów
zbiorowych (ale i innych kontrolowanych), czy nie uczestniczy∏y w procederze
finansowania terroryzmu, a tak˝e podmiotów obowiàzanych, czy wykonujà
na∏o˝one na nie zadania ustawowe. Dotyczy to tak˝e wszystkich innych podmiotów (fizycznych, prawnych). Wywiad skarbowy mo˝e realizowaç czynnoÊci
wobec kontroli êróde∏ pochodzenia majàtku oraz przychodów nieznajdujàcych
pokrycia w ujawnionych êród∏ach lub pochodzàcych ze êróde∏ nieujawnionych.
Zadanie to jest pomocne zarówno w zakresie przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy,
jak i finansowaniu terroryzmu. W odniesieniu do finansowania terroryzmu
wywiad skarbowy móg∏by wykonywaç dzia∏ania zwiàzane z kontrolà podmiotów s∏u˝àcych do poÊredniczenia w finansowaniu przest´pstwa o charakterze
terrorystycznym równie˝ wtedy, gdy w poÊredniczeniu w finansowaniu terroryzmu wykorzystano elementy podobne do tych stosowanych w procederze prania
pieni´dzy.
˚andarmeria Wojskowa jest w∏aÊciwa w zakresie wykonywania czynnoÊci
operacyjnych o charakterze wykrywczo-dowodowym10 wobec podmiotów
wskazanych w ustawie. Wyró˝nikiem jest wyró˝nik osobowy (podmiotowy),
nie zaÊ przedmiotowy (art. 4 ust. 2 pkt. 4 ustawy o ˚andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porzàdkowych). Dodatkowo wyró˝nik przedmiotowy
zosta∏ wprowadzony odnoÊnie do mo˝liwoÊci stosowania kontroli operacyjnej
przez funkcjonariuszy ˚W. Kontrola operacyjna mo˝e byç zastosowania mi´dzy
innymi w celu zapobie˝enia, wykrycia, ustalenia sprawców oraz uzyskania
i utrwalenia dowodów, Êciganych z oskar˝enia publicznego, umyÊlnych
przest´pstw: udzia∏u w zorganizowanej grupie przest´pczej. Zwrot „udzia∏u
w zorganizowanej grupie przest´pczej” bez sprecyzowania jej rodzaju wskazuje,
˝e mo˝e byç to grupa majàca na celu pope∏nienie przest´pstwa lub przest´pstwa
skarbowego, jak te˝ majàca na celu pope∏nienie przest´pstwa o charakterze terrorystycznym. W stosunku do tej samej kategorii podmiotów organy ˚W mogà
prowadziç czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze np. zakupu kontrolowanego.
W zakresie mo˝liwoÊci realizacji czynnoÊci operacyjnych przez funkcjonariuszy
˚W wobec sprawców przest´pstwa udzia∏u w zorganizowanej grupie przest´pczej, gdy grupa ta mia∏aby na celu dokonywanie przest´pstw o charakterze
terrorystycznym, mo˝na przyjàç podobne uwagi, jakie zosta∏y wskazane
powy˝ej odnoÊnie CBA czy SG. Niemniej nale˝y zauwa˝yç, ˝e w ustawie
o ˚andarmerii Wojskowej i wojskowych organach porzàdkowych (art. 31 ust. 1
pkt 11) mowa jest jedynie o ni˝szej formie organizacyjnej (grupie), nie zaÊ
10 Kontrola operacyjna, zakup kontrolowany, kontrolowane przyj´cie lub wr´czenie korzyÊci majàtkowej. W stosunku do przesy∏ki niejawnie nadzorowanej nie ma ograniczenia podmiotowego.
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o zwiàzku przest´pczym. Wydaje si´, ˝e ustawodawca niepotrzebnie ograniczy∏
w tym zakresie dzia∏ania funkcjonariuszy ˚andarmerii Wojskowej. TreÊç zapisów art. 4 ust. 2 pkt 4 w zw. z art. 3 ust. 2 ustawy o ˚andarmerii Wojskowej
i wojskowych organach porzàdkowych wskazuje natomiast, ˝e czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze funkcjonariuszy ˚W mo˝liwe sà do realizowana doÊç
szeroko. Pod wzgl´dem podmiotowym szerzej ni˝ czynnoÊci operacyjne o charakterze wykrywczo-dowodowym. Mogà one równie˝ obejmowaç swoim zakresem tak˝e przeciwdzia∏anie i rozpoznawanie zjawiska finansowania terroryzmu.
Do zadaƒ SKW nale˝y mi´dzy innymi: rozpoznawanie, zapobieganie oraz
wykrywanie pope∏nianych przez ˝o∏nierzy pe∏niàcych czynnà s∏u˝b´ wojskowà,
funkcjonariuszy SKW i SWW oraz pracowników SZ RP i innych jednostek
organizacyjnych MON, przest´pstw zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià terrorystycznà.
Zgodnie z art. 25 w granicach tego zadania funkcjonariusze SKW wykonujà
czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze. CzynnoÊci te mogà mieç charakter
zarówno informacyjny, jak i wykrywczo-dowodowy. Wprowadzone przez
ustawodawc´ poj´cie przest´pstw zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià terrorystycznà
pozwala na stwierdzenie, ˝e dzia∏ania operacyjne mogà dotyczyç przest´pstw
oko∏oterrorystycznych (zwiàzanych), do których zaliczymy przest´pstwo
finansowania terroryzmu czy te˝ wykorzystania podmiotów zbiorowych
do finansowania tego negatywnego zjawiska. Zaw´˝ony zakres takich dzia∏aƒ
zwiàzany b´dzie z podmiotami, wobec których czynnoÊci operacyjne mo˝liwe
sà do realizowania; b´dà to ˝o∏nierze pe∏niàcy czynnà s∏u˝b´ wojskowà,
funkcjonariusze SKW i SWW oraz pracownicy SZ RP i innych jednostek organizacyjnych MON. Do zadaƒ SWW nale˝y natomiast rozpoznawanie i przeciwdzia∏anie zagro˝eniom mi´dzynarodowym terroryzmem. Zadanie to realizowane
jest poza granicami paƒstwa. Zakres dzia∏aƒ operacyjnych b´dzie w szczególnoÊci
obwarowany zakresem wytycznych.
Podsumowujàc, nale˝a∏oby stwierdziç, ˝e wi´kszoÊç s∏u˝b uprawnionych
do prowadzenia czynnoÊci operacyjnych o charakterze informacyjnym mo˝e
je wykonywaç z ró˝nym ograniczeniem do sprawców finansowania terroryzmu.
Najszersze uprawnienia w tym zakresie posiada ABW i Policja. Brak jasnego
wprowadzenia zapisów odnoszàcych si´ wprost do art. 165a kk utrudnia
precyzyjne okreÊlanie uprawnieƒ tych podmiotów do realizowania czynnoÊci
operacyjnych o charakterze wykrywczo-dowodowym.
2. Realizowanie czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych o charakterze
informacyjnym
Prowadzenie rozpoznania operacyjnego odnoszàcego si´ do finansowania
terroryzmu, to niezale˝nie od tego, czy przyj´tym przedmiotem rozpoznania
b´dzie ca∏oÊç zagro˝enia terroryzmem, czy wy∏àcznie obszar jego finansowania,
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dzia∏ania zwiàzane z finansowanie terroryzmu b´dà skupia∏y si´ na nast´pujàcych
zakresach. Ustalenie faktów, czy uzyskane informacje lub planowane do uzyskania dotyczà zdarzeƒ, które mia∏y miejsce, czy sà planowane i jaki jest proces
ich zaawansowania.
Rozpoznanie problemu b´dzie dotyczyç takich zagadnieƒ, jak: powodów
finansowego wsparcia, stosowanych mechanizmów finansowania, rodzaju
wykorzystywanych podmiotów finansowych, wykorzystywania spó∏ek
zarejestrowanych w strefach offshore, symptomach takiego dzia∏ania. Ponadto
podobieƒstwo zachowaƒ sprawców w zakresie dokonywania przest´pstw prania
pieni´dzy i finansowania terroryzmu nie sprzyja mo˝liwoÊciom skutecznego
rozpoznawania ka˝dego z nich z osobna. Tote˝ podobieƒstwo symptomów
i „Êladów transakcyjnych” mo˝e powodowaç z∏e postawienie poczàtkowej
„diagnozy” kryminalistycznej co do okreÊlenia, z jakim procederem mamy
do czynienia oraz jaki jest cel realizowania tych mechanizmów. Niemniej podobieƒstwa w zakresie prania pieni´dzy i finansowania terroryzmu pozwolà na
zwi´kszenie mo˝liwoÊci rozpoznawczych. Ponadto poprzez wyst´powanie tych
podobieƒstw zwi´kszy si´ liczba podmiotów realizujàcych zadania wobec
podejmowania przeciwdzia∏ania praniu pieni´dzy i finansowaniu terroryzmu.
Powodem takiej oceny jest to, ˝e zjawisko prania pieni´dzy jest zjawiskiem
towarzyszàcym w szczególnoÊci zorganizowanej przest´pczoÊci, co wyzwala
szersze mo˝liwoÊci rozpoznania (zwi´ksza liczb´ podmiotów uprawnionych
do realizacji tych zadaƒ). Kolejno rozpoznanie b´dzie dotyczy∏o wytypowania
osoby/osób (Êrodowiska), które zarówno decydowa∏y o kumulacji Êrodków,
przeprowadzeniu, jak i dokonywa∏y okreÊlonych transakcji tymi Êrodkami.
W zakresie rozpoznania osobowego wyró˝nimy szereg obszarów podmiotowych: przede wszystkim typowane jest samo Êrodowisko terrorystyczne, czyli
cz∏onkowie organizacji terrorystycznych czy cz∏onkowie sieci terrorystycznych;
kolejnym obszarem podlegajàcym rozpoznaniu sà miejsca, osoby, za poÊrednictwem których ju˝ dokonywano przest´pstwa finansowania terroryzmu; dalszym
obszarem sà podmioty (instytucje obowiàzane) podejrzewane o udzia∏ w finansowaniu terroryzmu i mocodawcy, poÊrednicy w obrocie finansowym z krajami
typowanymi jako „sponsorzy” terroryzmu, „uÊpieni” agenci organizacji
terrorystycznych, osoby, które za poÊrednictwem Internetu pozyskujà i przesy∏ajà
Êrodki finansowe na rzecz organizacji terrorystycznych. Ustalenie miejsc
realizowania procederu finansowania terroryzmu; do tego ustalenia nale˝y
podejÊç doÊç szeroko, poniewa˝ zarówno jeden, jak i drugi proceder mo˝e mieç
zasi´g mi´dzynarodowy, dlatego te˝ typowaniem informacyjnym nale˝a∏oby
objàç nie tylko okreÊlone obiekty, ale tak˝e kraje, w których realizowano
poszczególne etapy procederu; wskazanie zwiàzków, a tak˝e zale˝noÊci, jakie
wyst´pujà pomi´dzy informacji dotyczàcymi faktów, osób, miejsc. Pozwoli
to na okreÊlenie (doprecyzowanie) mechanizmów, jakie zosta∏y wykorzystane
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do finansowania terroryzmu; wyodr´bnienia zachowaƒ przest´pczych posiadajàcych cechy finansowania terroryzmu od pope∏niania przest´pstw finansowych,
gospodarczych, czy prania pieni´dzy; typowania krajów, które poprzez wypracowane mechanizmy dokonujà tajnego wsparcia dla dzia∏aƒ poszczególnych
ugrupowaƒ terrorystycznych; ustalanie elementów sieci terrorystycznej
i jej powiàzaƒ finansowych z zewn´trznymi podmiotami oraz mechanizmów
zasilania poszczególnych ugrupowaƒ o charakterze wykonawczym. W ramach
rozpoznania b´dà stosowane Êrodki charakterystyczne do dzia∏aƒ policyjnych,
kontrwywiadowczych i wywiadowczych. Przedmiotem rozpoznania b´dà
kierunkowo: Êrodowiska kojarzone ze wspieraniem dzia∏alnoÊci terrorystycznej
oraz czynnik zagro˝ony, czyli Êrodowiska pozostajàce przedmiotem zainteresowania przest´pczego11. Ârodowiska kojarzone ze wspieraniem finansowym
organizacji terrorystycznych to np. Êrodowiska radykalnych muzu∏manów
powiàzanych z oÊrodkami religijnymi, przedsi´biorców arabskich wspierajàcych z osiàganych zysków, sieci wywiadowcze wspierajàce dzia∏ania
terrorystów, radykalne Êrodowiska kojarzone z ruchami separatystycznymi
(separatyzm Basków, Irlandia Pó∏nocna). W warunkach polskich trudno jest
typowaç podmioty, które bezpoÊrednio b´dà êród∏em zasilenia w Êrodki finansowe
i logistyczne organizacji terrorystycznych.
Przedmiotem rozpoznania powinny byç nie tylko sposoby pope∏niania
przest´pstw êród∏owych, ale tak˝e mechanizmy dalszego lokowania wygenerowanych Êrodków w obrocie finansowo-gospodarczym. Uwarunkowane
jest to potrzebami organizacji terrorystycznych zapewnienia sobie d∏ugofalowego êród∏a zasilenia finansowego. Prowadzenie rozpoznania w tym zakresie
powodowane jest tym, ˝e dla uzyskania trwa∏oÊci i kontynuowania w czasie
przedsi´wzi´ç terrorystycznych organizacja terrorystyczna powinna zapewniç
sobie w miar´ systematyczne zasilanie w Êrodki pozwalajàce na przygotowywanie kolejnych zamachów. W tym zakresie mo˝liwe b´dzie przyjmowanie
wzorców rozpoznawania stosowanych wobec cz∏onków zorganizowanych
grup przest´pczych. Rozpoznanie operacyjne prowadzone wobec finansowania
terroryzmu powinno odnosiç si´ tak do celów globalnych reprezentowanych
przez Êrodowiska terrorystyczne, g∏oszonych poglàdów przez przywódców
religijnych, Êrodowiska medialne wspierajàce dzia∏ania terrorystyczne czy
przywódców sieci terrorystycznej, ale tak˝e do celów lokalnych prezentowanych przez poszczególne i dzia∏ajàce na okreÊlonych terytoriach (cz´Êci
obszarów) wykonawcze organizacje (grupy, bojówki) terrorystyczne.
Kumulacja wiedzy na temat tych wzajemnie nak∏adajàcych si´ obszarów
pozwoli na w miar´ precyzyjne typowania pola rozpoznania, w tym mo˝liwych
êróde∏ finansowania.
11 T. Hanausek, Zarys taktyki kryminalistycznej …, s. 79–80.
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Nale˝y zauwa˝yç, ˝e chyba najbardziej trudnym obszarem prowadzonego
rozpoznania jest ustalanie i wyszukiwanie sprawców dzia∏ajàcych w pojedynk´.
Odnosi si´ to do organizatorów zamachów, którzy sami zdobywajà Êrodki na ich
organizacj´ i przygotowujà si´ dzi´ki nim, równie˝ indywidualnie, do ich dokonania. Równie trudno jest prowadziç tego rodzaju dzia∏ania operacyjne wobec
pojedynczych „sponsorów” czy ma∏ych grup Êrodowiskowych wspierajàcych
finansowo dzia∏ania terrorystyczne. TrudnoÊci wynikajà przede wszystkim
z samodzielnoÊci post´powania sprawców, hermetycznoÊci i samokontroli
Êrodowisk. W tym zakresie wa˝ne jest poszukiwanie Êladów takich dzia∏aƒ.
Mo˝e ono byç zwiàzane z ∏àczeniem okreÊlonych, odchylonych od uznanych
norm zachowaƒ, gdzie w ich ocenie takie odchylenia mogà s∏u˝yç do pope∏nienia jakiegoÊ, jeszcze na tym etapie bli˝ej nieokreÊlonego przest´pstwa.
Dodatkowo, kolejnym zagadnieniem, jakie nale˝a∏oby podjàç, jest potrzeba
anga˝owania si∏ i Êrodków na rozpoznawanie powiàzaƒ pomi´dzy zorganizowanymi grupami przest´pczymi a organizacjami terrorystycznymi. Obszary
te mogà byç zwiàzane z prowadzeniem nielegalnych interesów, takich jak:
handel bronià, przemyt Êrodków finansowych, handel narkotykami, fa∏szowanie
Êrodków pieni´˝nych, oszustwa kartowe. Typowanie tych Êrodowisk zwiàzane
jest z najcz´stszym wyst´powaniem przest´pstw kryminalnych jako êróde∏
finansowych dzia∏alnoÊci terrorystycznej. Ponadto rozpoznaniem operacyjnym
w zakresie przeciwdzia∏ania zagro˝enia terroryzmem powinna byç obj´ta tak˝e
aktywnoÊç czynników inicjacyjnych i wykonawczych w odniesieniu do dzia∏aƒ
podejmowanych przez przedstawicieli obcych komórek wywiadowczych zaanga˝owanych w finansowe i rzeczowe wsparcie dla organizacji terrorystycznych,
które b´dà tak˝e mocodawcami terroryzmu12 .
Posiadanie informacji o zagro˝eniu jest podstawowym elementem projektowania dalszych dzia∏aƒ operacyjnych, dlatego te˝ ich kolejnym elementem
pozostaje wspó∏praca z osobowymi tajnymi êród∏ami informacji. Jednym
ze êróde∏ pierwszych informacji sà osoby, które wspó∏pracujà z organami
Êcigania w sposób niejawny. W zakresie okreÊlania êróde∏ i sposobów
finansowania przest´pstwa o charakterze terrorystycznym wykorzystywanie
tego rodzaju dzia∏aƒ operacyjnych jest szczególnie wa˝ne. Zwiàzane jest
to g∏ównie z potrzebà prowadzenia dzia∏aƒ zaradczych, zapobiegajàcych
powstaniu samego przest´pstwa terrorystycznego (czyli jeszcze przed jego
uzewn´trznieniem). Równie˝ cenne jest prowadzenie tego rodzaju dzia∏aƒ po
jego dokonaniu. Oczywiste jest, ˝e niezapobie˝enie zamachowi nale˝y oceniaç
w kategorii niepowodzenia s∏u˝b odpowiedzialnych za przeciwdzia∏anie terroryzmowi. Niemniej podj´cie wspó∏pracy i zadaniowanie ju˝ dzia∏ajàcych wspó∏pracowników zwiàzane b´dzie, na tym etapie, z rozpoznaniem mechanizmów
12 Dzia∏ania rozpoznawcze o charakterze niejawnym mogà byç uzupe∏niane o czynnoÊci rozpoznawcze prowadzone w sposób jawny, tzw. bia∏ym wywiadem.
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przygotowania zamachu (w wymiarze finansowym i rzeczowym), a tak˝e
zapobie˝eniu kolejnym zamachom. OdnoÊnie do przest´pstw, które w swoich
skutkach nie majà Êladów widocznych na pierwszy rzut oka, takich chocia˝by
jak przest´pstwa narkotykowe, korupcyjne, przemytnicze, udzia∏ w zorganizowanej grupie przest´pczej, dzia∏ania operacyjno-rozpoznawcze majà na celu
przede wszystkim zapewnienie dop∏ywu informacji pozwalajàcych na ich ujawnienie, a w dalszej etapie doprowadzenie do wskazania sprawców ich pope∏nienia oraz wszelkich dowodów przest´pczej dzia∏alnoÊci13. W ramach podmiotów
wspierajàcych finansowo terrorystów wymienimy takie, które dzia∏ajà w ca∏kowitej konspiracji, ale tak˝e takie, które (przynajmniej przez jakiÊ czas) jawnie
wspierajà walk´ metodami terrorystycznymi z okreÊlonymi paƒstwami. Nawet
przy zachowaniu takiej otwartoÊci g∏oszonych poglàdów i prowadzonej polityki,
cz´Êç dzia∏aƒ realizowana jest w konspiracji, co zwiàzane jest z zapewnieniem
bezpieczeƒstwa i skutecznoÊcià zainicjowanych dzia∏aƒ wspierajàcych (zabezpieczenie si´ np. przed konfiskatà Êrodków). W zwiàzku z tym niezb´dne jest
poszukiwanie osób, które z ró˝nych powodów przekazywa∏yby informacje
do odpowiednich s∏u˝b o zagro˝eniu wynikajàcym z finansowania dzia∏aƒ terrorystycznych. Mo˝liwe jest to mi´dzy innymi poprzez wspó∏prac´ z osobowymi
êród∏ami informacji. Jak wskazano, najcenniejsze (jakoÊciowo) b´dà te informacje, które przy ich wykorzystaniu spowodujà uniemo˝liwienie dokonania zamachu
terrorystycznego. Zw∏aszcza ˝e obecnie prezentowana przez terrorystów taktyka
dzia∏aƒ nakierowana jest na dokonanie w wyniku zamachu terrorystycznego
znacznych strat osobowych i materialnych14.
Przed typowaniem wydaje si´, ˝e cenne b´dà zarówno osoby, które przekazywaç b´dà pojedyncze informacje, w szczególnoÊci istotne dla zapobie˝enia
dokonaniu przest´pstwa o charakterze terrorystycznym, jak i takie, z którymi
b´dzie mo˝na prowadziç wspó∏prac´ w d∏u˝szym okresie. W typowanych
obszarach mogà byç to sami cz∏onkowie organizacji terrorystycznej (sieci), jak
te˝ osoby nie powiàzane bezpoÊrednio z dzia∏aniami terrorystycznymi. Ponadto
przy typowaniu Êrodowisk nale˝a∏oby uwzgl´dniç przestawiony podzia∏ êróde∏
finansowania terroryzmu (kryminalne, pozakryminalne – legalne, paƒstwowe).
JednoczeÊnie wydaje si´, ˝e przy typowaniu b´dzie mo˝na wykorzystaç tak˝e
wiedz´ gromadzonà w ramach innych czynnoÊci, np. administracyjno-kontrolnych, realizowanych w szerokim spektrum dzia∏aƒ wobec procederu finansowania
13 J. Go∏´biewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej, Wydawnictwo
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 47.
14 Regulacje odnoszàce si´ do mo˝liwoÊci wspó∏dzia∏ania z osobowymi êród∏ami informacji
zawarte zosta∏y w poszczególnych ustawach kompetencyjnych regulujàcych dzia∏alnoÊç s∏u˝b
uprawnionych do prowadzenia czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych. Przy wykonywaniu
swoich zadaƒ poszczególne podmioty mogà korzystaç z pomocy osób nieb´dàcych ich
funkcjonariuszami.
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terroryzmu. Kolejnym mo˝liwym elementem typowania b´dzie wiedza
o mechanizmach przest´pczych, w szczególnoÊci przekazywania Êrodków
od „sponsora” do „beneficjenta”. Do nich zaliczymy: komórki organizacyjne
ksi´gowoÊci podmiotów kontrolowanych przez zorganizowane grupy przest´pcze; podmioty gospodarcze Êwiadczàce us∏ugi kurierskie, w tym o charakterze
mi´dzynarodowym; komórki organizacyjne audytu i kontroli wewn´trznej;
bieg∏ych ksi´gowych dokonujàcych oceny bilansu podmiotów gospodarczych;
wywiadownie gospodarcze; poÊredników obrotu nieruchomoÊciami; radykalne
Êrodowiska zrzeszone w mniej lub bardziej formalnych grupach (zwiàzkach);
doradców finansowych, gie∏dowych; osoby udzielajàce ro˝nego rodzaju pozwoleƒ administracyjnych dla cudzoziemców; Êrodowiska studentów z krajów
podwy˝szonego ryzyka; podmioty gospodarcze zak∏adane przez osoby pochodzàce z krajów podwy˝szonego ryzyka; indywidualne osoby, które werbowane
sà do udzia∏u w organizacji terrorystycznej lub przynajmniej dajàce jej finansowe
wsparcie; przedstawiciele diaspory zajmujàcy si´ poÊrednictwem w systemach
alternatywnej bankowoÊci; cz∏onkowie zorganizowanych grup przest´pczych
realizujàcych wspólne przedsi´wzi´cia z organizacjami terrorystycznymi; osoby
„Êwiadczàcych us∏ugi” w zakresie prania pieni´dzy (tzw. zawodowi pracze);
pracowników organizacji non profit zale˝nych od organizacji terrorystycznych;
pracowników oÊrodków religijnych powiàzanych z miejscami kultu (meczetów); pracowników podmiotów kontrolowanych przez cz∏onków organizacji
terrorystycznych; cz∏onków samej organizacji terrorystycznej.
W ramach tych Êrodowisk mo˝liwe jest wspó∏dzia∏anie z ró˝nymi osobami
i na ró˝nych zasadach. W szczególnoÊci muszà to byç osoby, które majà dost´p
do informacji takich, jakie mogà wykorzystaç organy Êcigania w zakresie
przeciwdzia∏ania finansowaniu terroryzmu lub te˝ taki dost´p mogà uzyskaç.
Mimo braku bezpoÊrednich zwiàzków z organizacjà terrorystycznà poszczególne
podmioty raczej nie afiszujà si´ wspieraniem finansowym (rzeczowym)
terrorystów. Dlatego te˝ dzia∏ania te zachowujà w tajemnicy i hermetycznoÊci
funkcjonowania, co stanowi przeszkod´ do wnikni´cia w te Êrodowiska.
3. Kontrola operacyjna
Z pewnej logiki post´powania wynika, ˝e w wi´kszoÊci przypadków
dotyczyç b´dzie ona nieskutecznoÊci prowadzonych dotychczas czynnoÊci
operacyjno-rozpoznawczych. Dzia∏ania te to np. obserwacja osób i miejsc,
nieudane zadaniowanie osobowych êróde∏ informacji, nieudana zasadzka15.
W zakresie przeciwdzia∏ania finansowaniu terroryzmu dzia∏aniami poprzedzajàcymi mogà byç te, które nie umo˝liwi∏y zrealizowania celu (bàdê wystàpi∏y
15 J. Go∏´biewski wymienia równie˝ badanie dokumentów, obserwacj´, Êledzenie operacji finansowych [w:] J. Go∏´biewski, Praca operacyjna w zwalczaniu …, s. 29.
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wàtpliwoÊci do ich zastosowania), np. dokonania blokady rachunku czy wstrzymania transakcji przez GIIF, bàdê te˝ nie uda∏o si´ uzyskaç odpowiednich
informacji (mogàcych w przysz∏oÊci stanowiç materia∏ dowodowy) np.
za pomocà wnioskowania o dane obj´te tajemnicà bankowà, ubezpieczeniowà
czy zawodowà (w przypadku policji art. 20 ust. 3 ustawy o Policji). Niemniej
dzia∏ania poprzedzajàce zastosowanie kontroli operacyjnej mogà byç poprzedzone wspó∏dzia∏aniem z jednostkà wywiadu finansowego, aby okreÊliç,
czy mo˝liwe jest skuteczne przerwanie procederu poprzez wykonanie jedynie
czynnoÊci administracyjno-kontrolnych GIIF na tym etapie (jeszcze bez wykorzystywanie do tego czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych). Zastosowanie
czynnoÊci administracyjno-kontrolnych nie mo˝e jednak doprowadziç
do dekonspiracji dzia∏aƒ, poniewa˝ dalsze czynnoÊci operacyjne, w tym zastosowanie kontroli operacyjnej, mogà byç nieskuteczne. Zarówno w jednym, jak
i w drugim przypadku nale˝y mieç na uwadze potrzeb´ uzyskania dowodów
pozwalajàcych na wszcz´cie post´powania karnego lub majàcych znaczenie dla
toczàcego si´ post´powania karnego. Wià˝e si´ to z potrzebà okreÊlenia czasu
i celu wykonawstwa kontroli operacyjnej. Konsekwencjà jej zastosowania
powinno byç przerwanie przest´pczego procederu, nie zaÊ jego realizowanie
pod kontrolà. Nale˝y wi´c zmierzaç do zebrania jak najszerszego materia∏u
operacyjnego, który b´dzie móg∏ byç podstawà do uznania go za materia∏
dowodowy w post´powaniu. Dodatkowo nale˝y zauwa˝yç, ˝e dla uzyskania
efektywnoÊci niejawnych dzia∏aƒ s∏u˝b operacyjnych nale˝a∏oby przyjàç
i uzgodniç okreÊlony plan post´powania, aby nie doprowadziç do sytuacji,
i˝ zgodnie z prawem czynnoÊci podj´te przez GIIF zakoƒczone blokadà rachunku lub wstrzymaniem transakcji b´dà pozostawa∏y w sprzecznoÊci z pomyÊlnym
osiàgni´ciem rezultatów podj´tych czynnoÊci operacyjnych16. Nale˝y pami´taç
o tym, ˝e GIIF nie jest uprawniony do prowadzenia czynnoÊci operacyjnych,
a jedynie o charakterze administracyjnym i kontrolnym. Temu zadaniu s∏u˝y
rola koordynatora informacji pozaoperacyjnych od podmiotów obowiàzanych
o finansowaniu terroryzmu, jakà spe∏nia GIIF. Materia∏y mogàce w przysz∏oÊci
stanowiç dowód w prowadzonym post´powaniu mogà stanowiç zarówno dokumenty (w tym elektroniczne), jak i zachowania osób. W przypadku dokumentów
mo˝liwe b´dzie korzystanie z udokumentowania zachowaƒ klientów przez
instytucje obowiàzane (ale tak˝e dane uzyskane w trakcie prowadzonej kontroli
operacyjnej treÊci korespondencji). Jednak˝e w przypadku potrzeby ustalenia
innych ni˝ tylko opartych na dokumentach powiàzaƒ osób, miejsc, planowanych
16 Obecnie przyj´ty mechanizm pos∏ugiwania si´ informacjà o podejrzeniu pope∏nienia przest´pstwa z art. 165a kk w du˝ym stopniu ogranicza mo˝liwoÊç racjonalnego wspó∏dzia∏ania
na poziomie wykonawczym, ograniczeniami w tym zakresie sà m.in. powiadamianie GIIF
(szczebel podsekretarza stanu) oraz kierowanie zawiadomienia do prokuratury, która pozostaje
ograniczona mo˝liwoÊciami dzia∏ania w ramach np. czynnoÊci wyjaÊniajàcych.
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dzia∏aƒ, ale równie˝ paralelnego obrotu finansowego pomocne staje si´ stosowanie
oprócz innych Êrodków operacyjnych tak˝e kontroli operacyjnej.
Zastosowania kontroli operacyjnej przez wskazane powy˝ej podmioty
uprawnione do dzia∏aƒ operacyjnych mo˝liwe jest tak˝e w stosunku do umyÊlnych
przest´pstw Êciganych na mocy umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych17.
W przypadku powo∏ania si´ we wniosku na przeciwdzia∏anie przest´pstwu finansowania terroryzmu Êciganemu na podstawie umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych, w ka˝dym indywidualnym przypadku mo˝liwoÊç zastosowania kontroli
operacyjnej b´dzie musia∏o spe∏niç nast´pujàce wymagania: umowa lub porozumienie mi´dzynarodowe musi zaistnieç; stronà takiego porozumienia/umowy
musi byç Rzeczypospolita Polska; porozumienie takie musi byç podpisane
lub ratyfikowane przez stron´ polskà; poszczególny organ, który jest uprawniony
do wnioskowania o przeprowadzenie czynnoÊci operacyjnej, musi byç wymieniony w umowie jako organ wykonawczy; przedmiotem umowy/porozumienia
musi byç zwalczanie/przeciwdzia∏anie terroryzmowi (w tym tak˝e rozumienie
przeciwdzia∏anie jego finansowania); podj´te czynnoÊci b´dà wynika∏y
ze wspólnych uzgodnieƒ stron umowy/porozumienia, które realizujà spraw´
dotyczàcà finansowania przest´pczoÊci terrorystycznej. G∏ównym aktem
prawnym jest tu Konwencja ONZ z dnia 9 grudnia 1999 r. o zwalczaniu finansowania terroryzmu (ratyfikacja: Dz.U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2620). Konwencja
zobowiàza∏a paƒstwa b´dàce jej stronami do wprowadzenia rozwiàzaƒ przewidujàcych odpowiedzialnoÊç karnà osób lub organizacji finansujàcych terroryzm,
w tym zamra˝ania rachunków bankowych osób, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, i˝ sà one zaanga˝owane w dzia∏alnoÊç terrorystycznà.
17 Odwo∏anie si´ do przest´pstw okreÊlonych jako Êciganych na mocy umów i porozumieƒ mi´dzynarodowych nasuwa te˝ szereg problemów. Pos∏ugujàc si´ poszczególnymi zapisami umów mo˝na wskazaç znacznà ró˝norodnoÊç okreÊleƒ. Przyk∏adem niech b´dà: umowa z rzàdem Rumunii
z 11 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1625), która okreÊla wspó∏prac´ w zakresie zapobiegania
aktom terroru, prowadzenia nielegalnych operacji handlowych, finansowych, bankowych oraz
innych przest´pstw z nimi zwiàzanych, legalizowania dochodów i korzyÊci pochodzàcych z przest´pstw, w tym równie˝ prania brudnych pieni´dzy, umowa z rzàdem meksykaƒskim z 25 listopada 2002 r. (Dz.U. Nr 154, poz. 1623), która stanowi o wspó∏pracy w zakresie zapobiegania przest´pstwom: terroryzmu, prania dochodów pochodzàcych z nielegalnych êróde∏, nielegalnego
obrotu bronià, amunicjà, Êrodkami odurzajàcymi, umowa z rzàdem Turcji z 7 kwietnia 2003 r.
(Dz.U. Nr 12, poz. 92, 93, 94), która stanowi o przeciwdzia∏aniu przest´pstwom pope∏nianym
w zwiàzku z dzia∏alnoÊcià terrorystycznà, prania dochodów pochodzàcych z przest´pstw i korupcji, umowa z rzàdem RFN z 18 czerwca 2002 r. odpowiednio: terroryzmem, praniem pieni´dzy,
z rzàdem Republiki W∏oskiej z 4 czerwca 2007 r. (Dz.U. Nr 133, poz. 1093): terroryzmem, przeciwko obrotowi gospodarczemu jak pranie pieni´dzy, z rzàdem Republiki Litewskiej z 4 kwietnia
2000 r. (Dz.U. Nr 22, poz. 213): terroryzmu, nielegalnych operacji finansowych, w tym legalizowanie dochodów pochodzàcych z przest´pstw (pranie brudnych pieni´dzy). Jak mo˝na
zauwa˝yç, umowy dotyczà w ogólnoÊci zwalczania terroryzmu, ponadto odniesienia dotyczà
tak˝e zapobiegania przest´pstwom – prania pieni´dzy czy legalizowania dochodów. Brak jest
natomiast wprost odniesienia do zwalczania finansowania terroryzmu.
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4. Realizowanie czynnoÊci operacyjno-rozpoznawczych o charakterze
wykrywczo-dowodowym jako element przeciwdzia∏ania finansowaniu
terroryzmu przesy∏ka niejawnie nadzorowana
W celu udokumentowania przest´pstw okreÊlonych w ustawie albo ustalenia
to˝samoÊci osób uczestniczàcych w tych przest´pstwach lub przej´cia
przedmiotów przest´pstwa Komendant G∏ówny Policji (KWP) czy szef ABW
(podobnie inne uprawnione organy pozosta∏ych s∏u˝b) mo˝e zarzàdziç niejawne
nadzorowanie wytwarzania, przemieszczania, przechowywania i obrotu
przedmiotami przest´pstwa, je˝eli nie stworzy to zagro˝enia dla ˝ycia lub zdrowia ludzkiego. Realizacja przesy∏ki niejawnie nadzorowanej odbywa si´
za pomocà podst´pu. W tym wypadku polega on na wykorzystaniu b∏´dnego
przeÊwiadczenia osób wytwarzajàcych, przemieszczajàcych, przechowujàcych
i dokonujàcych obrotu przedmiotami przest´pstwa, ˝e ich zachowanie pozostaje
tajemnicà i nie znajduje si´ w zainteresowaniu organów Êcigania.18
Przesy∏ka jest realizowana w celu udokumentowania przest´pstw, o których
mowa w np. w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o Agencji Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego i Agencji Wywiadu, przy czym decydentem w tym zakresie
b´dzie szef ABW, albo ustalenia to˝samoÊci osób uczestniczàcych w tych
przest´pstwach lub przej´cia przedmiotów przest´pstwa. Mo˝liwoÊç zastosowania przesy∏ki niejawnie nadzorowanej w przypadku potrzeby udokumentowania
zachowaƒ polegajàcych na finansowaniu terroryzmu b´dzie odnosi∏a si´ do sposobu przekazania czy zaoferowania Êrodków p∏atniczych, instrumentów
finansowych, papierów wartoÊciowych, wartoÊci dewizowych, praw majàtkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomoÊci przez sprawc´ takiego
czynu. Podobnie w przypadku przest´pstwa prania pieni´dzy, gdy przedmioty
przest´pstwa (np. banknoty w postaci paczki) b´dà przemieszczane do odbiorcy
celem ich zalegalizowania. Realizowanie zadaƒ operacyjnych w zakresie
stosowania przesy∏ki niejawnie nadzorowanej mo˝e byç prowadzone w celu
ustalenia szlaków przemytniczych i punktów odbiorczych pomi´dzy organizacjà
kryminalnà a terrorystycznà, ustalania rodzaju wspólnej wspó∏pracy.
JednoczeÊnie pozwala na ustalenie powiàzaƒ pomi´dzy siecià terrorystycznà
(mocodawcami) a ugrupowaniami wykonawczymi. Kolejnà okolicznoÊcià,
jakà daje przesy∏ka niejawnie nadzorowana, jest mo˝liwoÊç ustalenia drogi, jakà
„przebywajà” Êrodki od „sponsora” do „beneficjenta”, z przeznaczeniem ich
na sfinansowanie przest´pstwa o charakterze terrorystycznym. Przy przesy∏ce
b´dziemy mieli do czynienia ze znacznie ograniczonym rodzajem przedmiotu;
dotyczyç to mo˝e raczej Êrodków okreÊlonych w art. 165a kk uzyskanych
w wyniku przest´pstwa (jak i b´dàcych przedmiotem samego przest´pstwa
18 P. Kosmaty, Przesy∏ka niejawnie nadzorowana, „Prokurator” 3(43), 2010, s. 29.
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z art. 165a – gromadzonych w celu sfinansowania ...), a nie tych, których
przechowywanie i przemieszczanie jest zabronione.
Przesy∏ka wi´c b´dzie mog∏a dotyczyç takich rzeczy, jak fizycznie zgromadzonych i przekazanych (wys∏anych) np. przez kuriera Êrodków p∏atniczych
(np. banknotów), mienia ruchomego, wartoÊci dewizowych jako przedmiotów
przest´pstwa z art. 165a kk, ale tak˝e wydaje si´ i dokumentów Êwiadczàcych
o przekazaniu nad nimi w∏adztwa. W przypadku art. 165a kk przesy∏ka b´dzie
polega∏a na niejawnym nadzorowaniu przemieszczania i obrotu przedmiotami
przest´pstwa. Zastosowanie tej instytucji w ramach dzia∏aƒ taktycznych
mo˝liwe jest w przypadku, gdy organ jà stosujàcy posiada wiedz´ na temat, kto
przekazuje Êrodki na sfinansowanie przest´pstwa o charakterze terrorystycznym, natomiast nie ma wiedzy, komu Êrodki te majà byç przekazane. Nale˝y
pami´taç, ˝e przy mo˝liwoÊci za∏o˝enia etapowoÊci dzia∏aƒ sprawców istotne
b´dzie zatrzymanie procederu we w∏aÊciwym czasie i w stosunku do w∏aÊciwej
osoby. Niekoniecznie pierwszy odbiorca tej przesy∏ki b´dzie ostatnim,
a w takim przypadku uzyskamy wiedz´ jedynie o kolejnym poÊredniku, nie zaÊ
o w∏aÊciwym odbiorcy.
Zakres dzia∏ania obejmuje zastosowanie takiej techniki operacyjnej, która
polegaç b´dzie na kontroli trasy obserwowanej przesy∏ki, co do której zachodzi
uzasadnione podejrzenie, ˝e posiadanie nadzorowanych materia∏ów jest zabronione lub pochodzà one z przest´pstwa. Dzia∏ania realizuje si´ poprzez niejawne
do∏àczenie do przesy∏ki nadajnika lub sta∏à niejawnà obserwacj´ transportowanego pakunku19. Celem zastosowania przesy∏ki niejawnie nadzorowanej jest:
udokumentowanie na potrzeby procesu karnego pope∏nienia przest´pstwa, ustalenie sprawców przest´pstwa z art. 165a kk oraz zabezpieczenie przedmiotów
przest´pstwa do procesu karnego20. Z istoty samej przesy∏ki niejawnie nadzorowanej wynika, ˝e dzia∏ania podejmowane przez uprawnione podmioty b´dà
mog∏y byç zastosowane wobec fizycznego przemieszczania przedmiotów
przest´pstwa. Dlatego te˝ jej zastosowanie wydaje si´ byç ograniczone wobec
elektronicznego przep∏ywu Êrodków finansowych czy w stosunku do pozyskania
Êrodków za poÊrednictwem bankowoÊci alternatywnej, ale i w stosunku do transakcji realizowanych w drodze elektronicznej (transakcje gie∏dowe).
Kolejnà mo˝liwoÊcià jest kontrolowanie miejsca przechowywania przedmiotów, które mo˝e byç zwiàzane z ich wczeÊniejszym zdeponowaniem.
Przyk∏adem mo˝e byç obserwowanie skrytek pocztowych, bankowych, skrytek
na baga˝ podr´czny na dworcach kolejowych, autobusowych itp. Dzi´ki
zastosowaniu przesy∏ki niejawnie nadzorowanej b´dzie mo˝na nie tylko zajàç
19 J.W. Wójcik, Przeciwdzia∏anie przest´pczoÊci zorganizowanej. Zagadnienia prawne, krymino-

logiczne i kryminalistyczne, Lex a Wolters Kluwer business, Warszawa 2011, s. 191.
20 Zob. J. Go∏´biewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej …,
s. 70.
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nielegalnie przemycony towar, ale równie˝ ustaliç prawie pe∏ny sk∏ad osobowy
grupy i precyzyjnie udokumentowaç nielegalnà dzia∏alnoÊç21.
Niemniej w przypadku fizycznego przep∏ywu Êrodków przesy∏ka w ró˝nej
postaci mo˝e byç przemieszczana poprzez mi´dzynarodowe firmy spedycyjne,
kurierów indywidualnych (grupowych), poczt´, firmy kurierskie. Podejmowanie
tych czynnoÊci mo˝e spowodowaç potrzeb´ wspó∏dzia∏ania z poszczególnymi
przewoênikami prywatnymi. Nale˝y jednak wyraênie powiedzieç, ˝e takie
wspó∏dzia∏anie z innymi organami, instytucjami lub przedsi´biorcami zawsze
b´dzie pociàga∏o za sobà du˝e ryzyko dekonspiracji prowadzonej operacji22.
JednoczeÊnie przy uwzgl´dnieniu wymogów prawnych zwiàzanych z przemieszczaniem przesy∏ki przez granic´ niezb´dne b´dzie tak˝e wspó∏dzia∏anie
podmiotu inicjujàcego ze s∏u˝bami granicznymi: Stra˝à Granicznà czy S∏u˝bà
Celnà. Wspó∏dzia∏anie powinno zapewniç prawid∏owoÊç realizacji przesy∏ki
oraz niewzbudzenie podejrzeƒ co do jej monitorowania. Stàd te˝ stosownie
do zarzàdzenia, urz´dy, instytucje i podmioty prowadzàce dzia∏alnoÊç
w dziedzinie poczty i transportu, organy celne oraz organy Stra˝y Granicznej
sà obowiàzane dopuÊciç do dalszego przewozu przesy∏ki zawierajàce przedmioty
przest´pstwa w stanie nienaruszonym lub po ich usuni´ciu albo zastàpieniu
w ca∏oÊci lub w cz´Êci23.
Zastosowanie przesy∏ki niejawnie nadzorowanej mo˝liwe b´dzie przede
wszystkim przy zastosowaniu przez sprawców fizycznego (osobistego lub
poprzez poÊredników) przemieszczania Êrodków p∏atniczych, rzeczowych,
papierów wartoÊciowych jako dokumentów. Nie b´dzie natomiast mo˝liwe
zastosowanie tej instytucji w przypadku obrotu nieruchomoÊciami (chyba
˝e dotyczy to dokumentów Êwiadczàcych o tytu∏ach w∏asnoÊci), papierów
wartoÊciowych b´dàcych w elektronicznym obrocie gie∏dowym, czy cz´Êciowo
w systemach podziemnej bankowoÊci w zakresie „przemieszczania” Êrodków
pomi´dzy poszczególnymi krajami (poniewa˝ system ten taki obrót eliminuje).
5. Zakup kontrolowany i prowokacja policyjna
Zakup kontrolowany to czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze zmierzajàce
do sprawdzenia uzyskanych wczeÊniej wiarygodnych informacji o przest´pstwie24 oraz ustalenia sprawców i uzyskania dowodów przest´pstwa mogà polegaç równie˝ na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub przej´cia
21 Tam˝e, s. 36.
22 Tam˝e, s. 38.
23 Art. 30 ust. 3 ustawy o ABW i AW. Dzia∏ania te chronione sà np. kontratypem w art. 31 ustawy
o ABW i AW.
24 Stàd mo˝e zrodziç si´ dylemat o potrzebie niezw∏ocznego poinformowania GIIF MF (art. 14
ust. 2) czy podejmowania czynnoÊci operacyjnych, takich jako zakup kontrolowany. Dlatego te˝
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przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi, albo
których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót sà zabronione,
a tak˝e przyj´ciu lub wr´czeniu korzyÊci majàtkowej. CzynnoÊci operacyjnorozpoznawcze mogà polegaç tak˝e na z∏o˝eniu propozycji nabycia, zbycia
lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi albo których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi obrót
sà zabronione, a tak˝e przyj´cia lub wr´czenia korzyÊci majàtkowej25.
Celem zastosowania tej instytucji jest sprawdzenie uzyskanych wczeÊniej
informacji o przest´pstwie, ustalenie sprawców przest´pstwa oraz uzyskanie
dowodów jego pope∏nienia. OkreÊlenie sprawdzenie uzyskanych wczeÊniej
informacji o przest´pstwie nie pozostawia wàtpliwoÊci, ˝e operacja specjalna
nie mo˝e zostaç wdro˝ona przeciwko komukolwiek, lecz jedynie w stosunku
do osób, które z wysokim prawdopodobieƒstwem graniczàcym z pewnoÊcià
sà podejrzewane o pope∏nienie przest´pstw. Prowokacja policyjna musi byç
zatem poprzedzona innymi czynnoÊciami operacyjno-rozpoznawczymi pozwalajàcymi na uprawdopodobnienie prowadzenia przest´pczych dzia∏aƒ przez
okreÊlonà osob´ lub grup´ osób26. Przy mo˝liwym zastosowaniu tej instytucji
w odniesieniu do przest´pstwa finansowania terroryzmu nale˝a∏oby si´ zastanowiç, jakie przest´pstwa zosta∏y dokonane, które pozwolà na zastosowanie instytucji zakupu kontrolowanego. Z pewnoÊcià mogà to byç przest´pstwa pospolite
(kryminalne, narkotykowe, cybernetyczne)27, które sta∏y si´ êród∏em zysków
z przeznaczeniem ich na sfinansowanie przest´pstwa o charakterze terrorystycznym. Ponadto w treÊci art. 165a kk mówi si´ o sprawcy, który gromadzi oferuje,
przekazuje. Odnoszàc rozwa˝ania do pierwszego z zachowaƒ – gromadzenia,
wynika, ˝e przedmiotem mogà byç tak˝e Êrodki nie uzyskane w drodze przest´pczych dzia∏aƒ. Niemniej samo zgromadzenie tych Êrodków w celu sfinansowania przest´pstwa o charakterze terrorystycznym jest ju˝ przest´pstwem
z art. 165a kk. Sprawca musi jednak dzia∏aç w zamiarze (w celu) takiego
zgromadzenia Êrodków, aby umo˝liwi∏y one sfinansowanie przest´pstwa
o charakterze terrorystycznym. Ponadto do odniesienia skutku pope∏nienia
mo˝liwoÊci zastosowania tej instytucji przedstawione sà raczej de lege ferenda. Dodatkowym
za∏o˝eniem winno byç to, ˝e zakup/prowokacja b´dà mo˝liwe do zastosowania w przypadku
niekorzystania przez sprawców z formalnego obiegu finansowo-gospodarczego w celu sfinansowania przest´pstwa o charakterze terrorystycznym.
25 Obecnie zakup kontrolowany mogà stosowaç: Policja, Agencja Bezpieczeƒstwa
Wewn´trznego, ˚andarmeria Wojskowa, Kontrwywiad Wojskowy, Centralne Biuro
Antykorupcyjne oraz Stra˝ Graniczna.
26 J. Go∏´biewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej …, s. 63.
27 W takim przypadku podejmujàcy dzia∏ania operacyjne organ musi mieç ÊwiadomoÊç tego,
˝e to „pierwotne” przest´pstwo nie jest przest´pstwem pope∏nionym z ch´ci zysku kryminalnego, ale w wyniku potrzeby zasilenia finansowego organizacji terrorystycznej dla dokonania
przest´pstwa o charakterze terrorystycznym.
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przest´pstwa z art. 165a kk nie musi towarzyszyç skutek w postaci dokonania
przest´pstwa o charakterze terrorystycznym.28 DoÊç trudne b´dzie ustalenie,
˝e dana osoba jest „sponsorem” terroryzmu. W rzeczywistoÊci dzia∏ania
odpowiednich organów w zakresie przerwania przest´pczego procederu mogà
wystàpiç na ró˝nym etapie dzia∏aƒ podj´tych przez „sponsora”. Mo˝e byç to ju˝
etap jedynie przesy∏ania Êrodków na konto organizacji spo∏ecznej, która tylko
b´dzie poÊredniczy∏a w przekazaniu Êrodków, gdy np. osobà upowa˝nionà
do ich podejmowania b´dzie cz∏onek organizacji terrorystycznej. W tej sytuacji
osoba „sponsora” b´dzie mog∏a wyt∏umaczyç, ˝e wspiera∏a organizacje spo∏ecznà,
nie zaÊ terrorystycznà. Wa˝ne jest wi´c uzyskanie w ramach czynnoÊci operacyjnych przez dokonaniem zakupu kontrolowanego czy w innych okolicznoÊciach przesy∏ki niejawnie nadzorowanej – informacji s∏ownie uzewn´trznionej
przez „sponsora”, ˝e prowadzone przez niego operacje finansowe zmierzajà
do wsparcia finansowego organizacji terrorystycznej w zwiàzku z przygotowywanym przest´pstwem o charakterze terrorystycznym. Dlatego te˝ dowodami
w rozumieniu operacji specjalnej sà nie tylko przedmioty nabyte przez policj´
(ale te˝ ka˝dà innà uprawnionà do tego dzia∏ania s∏u˝b´) w wyniku kontrolowanej transakcji, ale tak˝e wypowiadane przez cz∏onków grupy przest´pczej
w obecnoÊci „policjanta pod przykryciem” s∏owa wskazujàce na zamierzenia
przest´pcze, a tak˝e relacje z dokonanych ju˝ przest´pstw29. Policjanta pod
przykryciem b´dzie mo˝na przes∏uchaç w charakterze „Êwiadka anonimowego”
w trakcie dalszych czynnoÊci na poziomie post´powania przygotowawczego30.
Nale˝a∏oby si´ wi´c zastanowiç nad mo˝liwoÊciami zastosowania tego
instrumentu przez uprawnione podmioty elementy uk∏adu przeciwaktywnego
odnoÊnie do zachowaƒ opisanych w art. 165a kk.
Prawdopodobnie mo˝liwe b´dzie zastosowanie zakupu kontrolowanego
w przypadku, gdy osoba – sponsor/mocodawca (êród∏o Êrodków) przekazuje lub
oferuje Êrodki p∏atnicze papierów wartoÊciowych, wartoÊci dewizowych, praw
majàtkowych lub innego mienia ruchomego lub nieruchomoÊci. W takiej sytuacji osobà p r z e j m u j à c à b´dzie funkcjonariusz lub osoba wspó∏pracujàca,
pod legendà poÊredniczenia czy te˝ bycia cz∏onkiem organizacji terrorystycznej
oczekujàcego sfinansowania przest´pstwa o charakterze terrorystycznym (zakup
28 Wydaje si´, ˝e w przypadku samofinansowania si´ poprzez dzia∏alnoÊç kryminalnà nie b´dzie
wàtpliwoÊci co do informacji o przest´pstwie, jednak˝e w przypadku samofinansowania
poprzez dzia∏ania „legalne” problem taki mo˝e wystàpiç, gdy˝ osoba przekazujàca Êrodki
nie zawsze mo˝e mieç ÊwiadomoÊç tego, ˝e przekazuje je w celu sfinansowania przest´pstwa
o charakterze terrorystycznym.
29 J. Go∏´biewski, Praca operacyjna w zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej …, s. 63.
30 Ponadto wskazane metody b´dzie mo˝na zastosowaç w przypadku, gdy przedmioty uzyskane
zosta∏y w wyniku kryminalnej dzia∏alnoÊci zorganizowanej grupy przest´pczej wspó∏pracujàcej
z organizacjà terrorystycznà.
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kontrolowany). Dodatkowo funkcjonariusz czy osoba wspó∏pracujàca mo˝e
realizowaç zadanie n i e j a w n e g o z b y c i a pod legendà sponsora/mocodawcy (êród∏a Êrodków) przekazujàcego lub oferujàcego oferuje Êrodki
p∏atnicze papierów wartoÊciowych, wartoÊci dewizowych, praw majàtkowych
lub innego mienia ruchomego lub nieruchomoÊci rzeczywistemu przedstawicielowi czy cz∏onkowi organizacji terrorystycznej w celu sfinansowania dokonania
zamachu terrorystycznego (prowokacja policyjna – inicjatorem dzia∏aƒ w tym
przypadku jest funkcjonariusz/osoba wspó∏pracujàca). W przypadku prowadzonej
prowokacji mo˝liwe b´dzie ustalenie odbiorcy Êrodków, którym jak wskazano
mo˝e byç tak˝e sam cz∏onek organizacji terrorystycznej. Zastosowanie tego
typu dzia∏aƒ pos∏u˝yç mo˝e wi´c nie tylko do okreÊlenia uczestników procederu
finansowania terroryzmu, ale tak˝e do ustalenia cz∏onków ugrupowania terrorystycznego (funkcjonariusz w roli sponsora-oferenta Êrodków z przeznaczeniem
ich na sfinansowanie przest´pstwa o charakterze terrorystycznym). Oceniajàc
natomiast mo˝liwoÊci zastosowania zakupu kontrolowanego, jego zastosowanie
mog∏o byç przeprowadzone w celu ustalenia, kto jest osobà wspierajàcà finansowo
dzia∏ania terrorystyczne (w takim przypadku funkcjonariusz b´dzie wyst´powa∏
jako beneficjent Êrodków oferowanych/przekazywanych z przeznaczeniem
ich na sfinansowanie przest´pstwa o charakterze terrorystycznym).
Zastosowanie zakupu kontrolowanego, który polega na dokonaniu w sposób
niejawny nabycia, zbycia lub przej´cia przedmiotów pochodzàcych z przest´pstwa, ulegajàcych przepadkowi, b´dzie mog∏o byç wykorzystane w przypadku,
gdy Êrodki b´dà przemieszczane w sposób fizyczny (weksle, pakiety pieni´dzy,
kamienie szlachetne itp.), gdy przepisy przewidujà zastosowanie instytucji
przepadku. Zatrzymanie osoby podejrzewanej w ramach realizacji zakupu
kontrolowanego jest w istocie zbli˝one do zatrzymania dokonanego w czasie
zasadzki zorganizowanej na podstawie informacji uzyskanych metodami operacyjnymi (art. 244 §1 kpk.)31. Zakoƒczenie zakupu kontrolowanego powinno
doprowadziç do zatrzymania sprawcy i przej´cia przedmiotów, którymi obrót
jest zakazany. Na przeprowadzenie zakupu kontrolowanego wobec przest´pstwa
prania pieni´dzy umo˝liwia mi´dzy innymi art. 19 ustawy o Policji.
Nale˝y zauwa˝yç, ˝e w przypadku finansowania terroryzmu nie zawsze
b´dzie potrzeba wczeÊniejszego zgromadzenia Êrodków celem ich zaoferowania
czy przekazania. Sprawca mo˝e posiadaç Êrodki ju˝ zgromadzone i to niekoniecznie w celu ich przekazania na sfinansowanie przest´pstwa o charakterze
terrorystycznym. Je˝eli poweêmie taki zamiar, b´dzie si´ stara∏ dokonaç
czynnoÊci polegajàcych na zaoferowaniu czy ich przekazaniu w innym, nieprzest´pczym celu. Wydaje si´ wi´c, ˝e „przedmiotem pochodzàcym z przest´pstwa”, który ma byç przeznaczony do sfinansowania przest´pstwa o charakterze
31 R. Netczuk, Tajny wspó∏pracownik policji na tle prawno-porównawczym, Wydawnictwo
Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 2006, s. 127.
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terrorystycznym, b´dà te przedmioty, które sprawca wczeÊniej zgromadzi∏
z myÊlà o sfinansowaniu dzia∏alnoÊci terrorystycznej (dokona∏ ju˝ przest´pstwa
êród∏owego gromadzenia w celu sfinansowania przest´pstwa o charakterze
terrorystycznym, a teraz chce dokonaç obrotu tymi przedmiotami). W zakresie
zaproponowania przeprowadzenia zakupu kontrolowanego, podmiot upowa˝niony musi sobie odpowiedzieç na pytanie, czy wykonanie takiej czynnoÊci
operacyjnej (doÊç skomplikowanej) b´dzie niezb´dne do ustalenia sprawcy
i zebrania materia∏u dowodowego. Czy w okreÊlonej sytuacji mo˝na podjàç takà
decyzj´, czy mo˝liwe jest wykorzystanie innej metody i Êrodków dzia∏ania
(niekoniecznie operacyjnych), a tak˝e czy ich zastosowanie jest mo˝liwe,
ale mo˝e spowodowaç dekonspiracj´ dzia∏aƒ organów Êcigania wobec sprawcy
czynu z art. 165a kk. Podejmujàc decyzj´ o zastosowaniu zakupu kontrolowanego czy prowokacji wa˝ne jest dok∏adne sprecyzowanie celu, jaki nale˝y
osiàgnàç. Ponadto samo podj´cie dzia∏aƒ powinno byç poprzedzone nie tylko
wnikliwà analizà dotychczas zgromadzonych materia∏ów, ale tak˝e opracowaniem planu dzia∏ania, z uwzgl´dnieniem miejsc, si∏ i Êrodków wsparcia/bezpieczeƒstwa oraz wytypowaniem osób (z przypisaniem ról), które b´dà realizowaç
powy˝sze czynnoÊci. Nie wydaje si´ w∏aÊciwe stosowanie zakupu i prowokacji
w przypadku, gdy mo˝liwe jest ustalenie sprawców i uzyskanie dowodów
przest´pstwa równie˝ w inny sposób, bez nara˝ania zarówno funkcjonariuszy,
jak i osób wspó∏pracujàcych. Sama procedura przygotowania tych dzia∏aƒ
wydaje si´ skomplikowana i trwa∏a w czasie. Ponadto mo˝liwe jest skorzystanie
w trakcie jej prowadzenia z mo˝liwoÊci pos∏ugiwania si´ przez funkcjonariuszy
dokumentami uniemo˝liwiajàcymi ustalenie danych identyfikujàcych policjanta
oraz Êrodków, którymi pos∏uguje si´ przy wykonywaniu zadaƒ s∏u˝bowych,
a w szczególnie uzasadnionych przypadkach tak˝e przez osoby udzielajàce
pomocy, a nie b´dàce funkcjonariuszami. Ponadto tego rodzaju dzia∏ania
powinny byç realizowane w sposób przemyÊlany i nie za wszelkà cen´.
Niejednokrotnie bardziej w∏aÊciwym rozwiàzaniem b´dzie skorzystanie z mo˝liwoÊci, jakie posiada jednostka wywiadu finansowego. JednoczeÊnie, realizujàc
tego typu przedsi´wzi´cia, niezb´dne jest posiadanie bie˝àcych informacji
z innych s∏u˝b uprawnionych do prowadzenia tego typu dzia∏aƒ celem zapewnienia prawid∏owoÊci prowadzonych czynnoÊci (koordynacja informacji).
Dobór funkcjonariuszy do udzia∏u w operacji specjalnej majàcej na celu
uzyskanie dowodów pope∏nienia przest´pstwa z art. 165a kk, typowanie
ich powinno byç poparte analizà obszarów oferujàcych wsparcie finansowe dla
terroryzmu oraz ocenà operacyjnà zasad funkcjonowania instrumentów wsparcia, dokonywania wsparcia poprzez dzia∏anie wywiadowcze czy mo˝liwych
zagro˝eƒ bezpieczeƒstwa uczestników operacji specjalnej. Szerokie spektrum
podmiotów, które mogà byç wytypowane jako podmioty wspierajàce terrorystów, nie wydaje si´ do koƒca pomocne do wskazanych dzia∏aƒ operacyjnych.
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Mo˝e byç tak, ˝e wykonawcza organizacja terrorystyczna (dotychczas uÊpiona)
przyjmie ustalony wczeÊniej sposób finansowania, co b´dzie oznacza∏o,
˝e ka˝dy inny b´dzie dla niej symptomem ostrzegawczym o mo˝liwym niebezpieczeƒstwie dekonspiracji. Mo˝liwe jest tak˝e wykorzystanie czynnika
zdeterminowania organizacji terrorystycznej nie tylko do dokonania zamachu,
ale tak˝e do poszukiwania jego sponsorów. Ponadto dzia∏ajàcy w ramach operacji specjalnej funkcjonariusz/agent powinien zostaç przed przystàpieniem do
niej odpowiednio przeszkolony np. w zakresie zachowaƒ terrorystów. Nale˝y
pami´taç, ˝e wielu terrorystów dzia∏a w sposób fanatyczny, przy swoistym pojmowaniu Êwiata, potrzeb osobistych i okreÊlaniu „wroga”. Ponadto z pewnoÊcià
przydatna b´dzie znajomoÊç zwyczajów i religii, w szczególnoÊci gdy operacja
specjalna b´dzie zak∏ada∏a dokonanie „transakcji” pomi´dzy osobami pochodzenia arabskiego, wyznawców religii muzu∏maƒskiej dla oceny mocodawców
pochodzàcych niejednokrotnie z wy˝szych czy finansowych sfer. W przypadku
zastosowania dzia∏aƒ operacyjnych w zakresie art. 165a kk b´dzie mo˝na ustaliç
dowody na pope∏nienie przest´pstwa finansowania terroryzmu, ale tak˝e
dowody na prowadzenie dzia∏alnoÊci terrorystycznej. W tym drugim przypadku
mo˝liwe b´dzie ustalenie dzia∏ania opisanego w art. 258 kk w zakresie grupy
lub zwiàzku o charakterze terrorystycznym, jak równie˝ dowodów organizowania okreÊlonego przest´pstwa o charakterze terrorystycznym. Ponadto w ramach
stosowanej prowokacji b´dzie mo˝liwe tak˝e ustalenie dowodów na wspó∏prac´
pomi´dzy zorganizowanà grupà przest´pczà a organizacjà terrorystycznà. Wydaje
si´ jednak, ˝e w tym ostatnim przypadku b´dzie to trudne do zrealizowania.
Pomocne by∏oby w tej sytuacji dokonanie prowokacji poprzez utworzenie
np. modelu imitacji organizacji przest´pczej czy podmiotu poÊredniczàcego
w dostarczaniu Êrodków dla ugrupowania terrorystycznego, ale tak˝e wspó∏dzia∏ajàcego z organami Êcigania cz∏onka zorganizowanej grupy przest´pczej.

Justyna Kolbuch

NARODOWE CENTRUM DO SPRAW ANALIZY PRZEST¢PSTW
Z U˚YCIEM PRZEMOCY W STANACH ZJEDNOCZONYCH
– STRUKTURA I KOMPETENCJE

W Quantico w stanie Virginia znajduje si´, poza innymi jednostkami FBI,
instytucja federalna o nazwie National Center for the Analysis of Violent Crime
– Narodowe Centrum ds. Analizy Przest´pstw z U˝yciem Przemocy, w skrócie
NCAVC. Formalnie powsta∏a 21 czerwca 1984 roku dzi´ki decyzji prezydenta
Ronalda Reagana.1 G∏ównym celem, dla jakiego zosta∏o stworzone NCAVC,
by∏o opracowanie metody identyfikacji i lokalizacji zabójców seryjnych.2
National Center for the Analysis of Violent Crime jest jednà z g∏ównych
jednostek wchodzàcych w sk∏ad Critical Incident Response Group (CIRG).
Obecnie misjà tej jednostki jest zapewnienie behawioralnego wsparcia operacyjnego federalnym, stanowym, lokalnym i mi´dzynarodowym organom Êcigania
zaanga˝owanym w Êledztwa dotyczàce nietypowych lub powtarzajàcych
si´ przest´pstw z u˝yciem przemocy, pogró˝ek, terroryzmu i w innych sprawach
b´dàcych przedmiotem zainteresowania organów Êcigania i krajowych s∏u˝b
bezpieczeƒstwa.
Narodowe Centrum ds. Analizy Przest´pstw z U˝yciem Przemocy sk∏ada si´
z czterech wydzia∏ów:
✓ Pierwszego Wydzia∏u Badaƒ Behawioralnych (Behavioral Analysis Unit 1)
– zajmujàcego si´ walkà z terroryzmem i ocenà otrzymanych gróêb,
✓ Drugiego Wydzia∏u Badaƒ Behawioralnych (Behavioral Analysis Unit 2)
– badajàcego przest´pstwa przeciwko osobom doros∏ym,
✓ Trzeciego Wydzia∏u Badaƒ Behawioralnych (Behavioral Analysis Unit 3)
– zajmujàcego si´ przest´pstwami przeciwko dzieciom,
1 B. Turvey, Criminal profiling: An Intruduction to Behavioral Evidence Analysis, Elsevier Ltd.,
San Diego, London 2001, s. 17.
2 K. Gradoƒ, Zabójstwo wielokrotne, profilowanie kryminalne, Wolters Kluwer, Warszawa
2010, s. 162.
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✓ Programu Aresztowania Sprawców Przest´pstw Brutalnych (Violent
Criminal Apprehension Program – ViCAP).3
Agenci specjalni oraz inni pracownicy Narodowego Centrum do spraw
Analizy Przest´pstw z U˝yciem Przemocy s∏u˝à wiedzà i pomocà w bardzo
szerokim zakresie spraw takich jak porwania czy zagini´cia dzieci, w sprawach
seryjnych, masowych czy szalonych zabójców, seryjnych gwa∏tów, wy∏udzeƒ,
gróêb karalnych, porwaƒ, umyÊlnego zanieczyszczania produktów, podpalenia,
podk∏adanie bomb, u˝ycia broni masowego ra˝enia, korupcji, cyberprzest´pstw
oraz w sprawach majàcych charakter terrorystyczny, zarówno tych w kraju, jak
i tych z udzia∏em czynnika mi´dzynarodowego. Pomoc jest Êwiadczona
zarówno na miejscu zdarzenia, jak i poprzez telekonferencje czy bezpoÊrednio
z siedziby NCAVC.
Wydzia∏y Badaƒ Behawioralnych - Behavioral Analysis Units
Misjà Wydzia∏ów Badaƒ Behawioralnych jest zapewnienie kompleksowej
pomocy w sprawach, w których najwi´ksze znaczenie ma szybka i sprawna
pomoc, oraz innych, które sà przydzielane do ka˝dego wydzia∏u wed∏ug zakresu
jego kompetencji.

Pierwszy Wydzia∏ Badaƒ Behawioralnych zajmuje si´ przede wszystkim
sprawami majàcymi charakter terrorystyczny, sprawami, w przypadku
których pojawiajà si´ groêby, sprawami podk∏adania bomb, podpalania,
uporczywego n´kania innych osób, a tak˝e przest´pstwami majàcymi
charakter wirtualny oraz generalnie sytuacjami kryzysowymi.
Drugi Wydzia∏ Badaƒ Behawioralnych zajmuje si´ przede wszystkim tak
zwanymi przest´pstwami przeciwko doros∏ym, w sk∏ad których wchodzà
morderstwa dokonywane przez zabójców seryjnych, masowych i szalonych, przest´pstwa o charakterze seksualnym, porwania, poszukiwanie
osób zaginionych, oraz innymi sprawami, w których ofiarami sà osoby
doros∏e. Poza tym zakresem spraw, Drugi Wydzia∏ Badaƒ
Behawioralnych zajmuje si´ tak˝e sprawami przest´pstw dokonywanych
potencjalnie bez u˝ycia przemocy, takich jak przest´pstwa urz´dnicze,
korupcja, czy sprawami zwiàzanymi z prawami cz∏owieka.
Trzeci Wydzia∏ Badaƒ Behawioralnych zajmuje si´ przest´pstwami,
w których ofiarami sà dzieci. Sà to takie sprawy, jak: porwania, zagini´cia,
zabójstwa dzieci czy przest´pstwa na tle seksualnym.
3 http://www.fbi.gov/about-us/cirg/investigations-and-operations-support, stan z dnia 17 kwietnia 2012 r.
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Czwarty Wydzia∏ Badaƒ Behawioralnych (VICAP - Program Aresztowaƒ
Sprawców Przest´pstw Brutalnych) ukierunkowany jest na rozwiàzywanie spraw takich, jak:
a) zabójstwa lub ich usi∏owania, zw∏aszcza te, w przypadku których
ofiara zostaje porwana (ci´˝ko jest na pierwszy rzut oka ustaliç motyw
lub charakter seksualny przest´pstwa czy te˝ powziàç uzasadnione
podejrzenie, ˝e dany czyn jest cz´Êcià serii zabójstw);
b) napaÊci na tle seksualnym, zw∏aszcza tych, które sà pope∏niane
przez nieznanych sprawców i w przypadku których pada podejrzenie,
˝e sà jednymi z serii dokonywanych przez tego samego sprawc´;
c) zagini´cia osób, w przypadku których zachodzi uzasadnione podejrzenie przest´pnego udzia∏u osób trzecich;
d) sprawami, w przypadku których pojawiajà si´ niezidentyfikowane
ludzkie szczàtki, a przyczyna Êmierci nie jest znana lub podejrzewa
si´ zabójstwo.
Poza wy˝ej wymienionymi sprawami Czwarty Wydzia∏ Badaƒ
Behawioralnych zajmuje si´ równie˝ tworzeniem i rozwijaniem bazy
VICAP - krajowej bazy danych, obejmujàcej informacje z zakresu wy˝ej
wymienionych spraw.
Agenci Specjalni FBI pracujàcy w ramach NCAVC badajà poszczególne
sprawy zarówno z behawioralnej, jak i Êledczej perspektywy. Ten proces
kryminalno-Êledczej analizy s∏u˝y jako narz´dzie dla organów Êcigania
przez zapewnienie im analizy przest´pczoÊci, jak równie˝ pozwala zrozumieç
motywacj´ sprawcy i pozostawione przez niego Êlady behawioralne.
Na rzecz organów Êcigania NCAVC podejmuje nast´pujàce dzia∏ania:
 Analiz´ kryminalnà – pracownicy Narodowego Centrum ds. Analizy
Przest´pstw z U˝yciem Przemocy przeprowadzajà wst´pne badanie
informacji zebranych na miejscu zbrodni i okreÊlajà poczàtkowe dzia∏ania, które powinny zostaç podj´te, a tak˝e przedstawiajà kroki, których
podj´cie mo˝e nadaç w∏aÊciwy kierunek Êledztwu;
 Sugestie dotyczàce Êledztwa – po ca∏oÊciowej analizie sprawy mogà
zostaç przedstawione sugestie dotyczàce dzia∏aƒ podejmowanych w toku
ca∏ego Êledztwa i strategii jego prowadzenia. Sugestie i strategia okreÊlane sà w szczególnoÊci na podstawie gruntownej analizy miejsca zbrodni
i ocenie domniemanego sprawcy przest´pstwa;
 Profilowanie nieznanych sprawców zabójstw – poprzez szczegó∏owà
analiz´ ca∏okszta∏tu materia∏u dowodowego zebranego na miejscu
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przest´pstwa specjaliÊci z NCAVC sà w stanie oceniç istotne cechy
osobowoÊci sprawcy i stworzyç charakterystyk´ behawioralnà, czyli
innymi s∏owy profil sprawcy;
 Analiz´ gróêb – na podstawie analizy otrzymanych pogró˝ek specjaliÊci
okreÊlajà, czy ich autor ma wystarczajàcà wiedz´ i realny zamiar spe∏nienia og∏oszonej lub ukrytej groêby. Analiza behawioralna takiego autora
pogró˝ek mo˝e pomóc w identyfikacji i uj´ciu sprawcy. Dzia∏ania
ju˝ znanych sprawców mogà zostaç ocenione pod kàtem stwarzanego
przez nich zagro˝enia, bioràc pod uwag´ odpowiednio szeroki zakres
posiadanych informacji o sprawcy;
 Ocen´ sytuacji kryzysowych – specjaliÊci z NCAVC s∏u˝à taktycznà
pomocà jednostce CIRG i jej dowódcom w miejscu wyst´powania
sytuacji kryzysowej. Pomoc ta polega na ogólnej ocenie behawioralnej
sytuacji kryzysowej, miejsca zbrodni czy potencjalnego niebezpieczeƒstwa gro˝àcego ze strony sprawcy;
 Strategi´ prowadzenia przes∏uchaƒ – Narodowe Centrum ds. Analizy
Przest´pstw z U˝yciem Przemocy opracowuje strategie prowadzenia
przes∏uchaƒ podejrzanych, Êwiadków, okreÊlajàc mi´dzy innymi temat
takich przes∏uchaƒ na podstawie ca∏oÊciowej oceny przes∏uchiwanej
osoby, miejsca pope∏nienia przest´pstwa i zachowaƒ zaobserwowanych
u przes∏uchiwanego. Sugestie mogà dotyczyç wyboru odpowiedniego
przes∏uchujàcego, w∏aÊciwego podejÊcia do przes∏uchiwanego oraz odpowiedniego otoczenia do przes∏uchiwania;
 Zarzàdzanie sprawami priorytetowymi - NCAVC zapewnia pomoc
i udziela wskazówek w Êledztwach o znacznej donios∏oÊci, takich tak
porwania dzieci czy seryjne morderstwa. W sprawach dotyczàcych
porwaƒ dzieci czy ich tajemniczych znikni´ç szczególnie pomocny jest
Child Abduction Response Plan opracowany przez za∏og´ NCAVC
z pomocà i przy wspó∏pracy z FBI i detektywami z du˝ym doÊwiadczeniem w zakresie takich spraw;
 Pomoc w uzyskiwaniu nakazów przeszukania – badania i doÊwiadczenie pokazujà, ˝e okreÊlony typ zachowania i cechy osobowoÊci sà zazwyczaj przypisane do okreÊlonych typów sprawcy. Te informacje mogà
zostaç wykorzystane jako wsparcie wniosków dla uzyskania nakazu
przeszukania;

Narodowe Centrum do spraw Analizy Przest´pstw z U˝yciem Przemocy ...

103

 Strategia procesowa – na proÊb´ organów Êcigania lub prokuratora
specjaliÊci z NCAVC opracowujà zalecenia odnoszàce si´ do technik
krzy˝owego ognia pytaƒ dla sprawców, Êwiadków, ogólnej strategii
oskar˝enia, mogà tak˝e przygotowywaç najbardziej prawdopodobnà
wersj´ wyroku ∏awy przysi´g∏ych;
 Sk∏adanie opinii eksperckich – cz∏onkowie NCAVC majà kwalifikacje,
aby zeznawaç jako eksperci w zakresie analizy kryminalno-Êledczej,
analizy miejsca zbrodni, analizy behawioralnej zachowaƒ i oceny niebezpieczeƒstwa;
 Profilowania geograficznego – tzw. mapowanie przest´pstw we wspó∏pracy z Biurem ds. Alkoholu, Tytoniu, Broni Palnej oraz Materia∏ów
Wybuchowych.
ViCAP (Violent Criminal Apprehension Program) jest ogromnà, Êledczà
bazà danych obejmujàcà informacje o przest´pstwach z ca∏ego terenu Stanów
Zjednoczonych. Ta wirtualna baza danych zosta∏a tak zaprojektowana, aby zgromadziç i u∏atwiç analiz´ wszystkich informacji zebranych przez Êledczych
w trakcie pracy nad sprawami dotyczàcymi zabójstw, napaÊci na tle seksualnym,
zaginionych osób oraz niezidentyfikowanych ludzkich szczàtków. Baza ViCAP
zosta∏a utworzona przede wszystkim po to, aby umo˝liwiç sprawne porównanie
informacji zebranych w trakcie Êledztw i wychwycenie podobieƒstw mi´dzy
nimi, co w efekcie pozwala po∏àczyç dane sprawy i przyczynia si´ do rozwoju
Êledztwa.
Misjà bazy ViCAP jest przede wszystkim usprawnienie wspó∏pracy i koordynacji pomi´dzy agencjami rzàdowymi i zapewnienie im wsparcia w trakcie
prowadzenia Êledztwa w sprawach seryjnych sprawców - zw∏aszcza tych, którzy
stale si´ przemieszczajà po terenie ca∏ych Stanów Zjednoczonych.
Od utworzenia bazy ViCAP w 1985 roku ponad cztery tysiàce organizacji
rzàdowych umieÊci∏o w niej posiadane informacje na temat prowadzonych przez
siebie spraw. Obecnie baza liczy ponad osiemdziesiàt cztery tysiàce spraw. Jest
w niej zarejestrowanych przesz∏o cztery tysiàce Êledczych i analityków, którzy
jako zarejestrowani u˝ytkownicy majà do niej sta∏y dost´p. Tym samym tworzà
oni ogólnokrajowà sieç specjalistów wspólnie pracujàcych nad rozwiàzywaniem
spraw.
Warto zaznaczyç, ˝e w Stanach Zjednoczonych organy Êcigania mogà
uzyskaç dost´p do bazy ViCAP poprzez bezpieczne ∏àcze internetowe i przeszukiwaç baz´ w czasie rzeczywistym.
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Inicjatywa w sprawach zabójstw powiàzanych z autostradami – Highway
Serial Killings Initiative (HSK)
Jednostki Narodowego Centrum do spraw Analizy Przest´pstw z U˝yciem
Przemocy oraz baza ViCAP wspomagajà prac´ organów Êciàgania w prowadzeniu Êledztw w sprawach przest´pstw, które sà powiàzane w ró˝ny sposób
z przebiegiem g∏ównych, krajowych autostrad. Ta wspó∏praca zaowocowa∏a
utworzeniem inicjatywy w sprawach zabójstw powiàzanych z autostradami.
Celem inicjatywy jest zwrócenie uwagi na specyfik´ tego rodzaju zabójstw
i zunifikowanie taktyki dzia∏ania w takiego typu sprawach. Od 2006 roku
matryca danych obejmujàca tego rodzaju zabójstwa zosta∏a wzbogacona o informacje na temat szeÊciuset ofiar i dwustu siedemdziesi´ciu pi´ciu potencjalnych
podejrzanych.
Eksperci kryminalni, przeszkoleni w zakresie przeszukiwania bazy danych
w celu identyfikacji seryjnych sprawców, opracowali obszerny wzorzec zachowaƒ potencjalnych „autostradowych” seryjnych zabójców i przekazali te informacje krajowym organom Êcigania. Eksperci wskazali przede wszystkim cechy
charakterystyczne ofiar zabójstw dokonywanych przy autostradach lub w ich
pobli˝u, a tak˝e wskazali cechy potencjalnych sprawców. Obecnie NCAVC
domaga si´ od organów Êcigania przekazania informacji, która spe∏nia jeden
z nast´pujàcych kryteriów BAU-4/ViCAP do ewentualnego w∏àczenia ich do
inicjatywy HSK:
 w obr´bie autostrady bàdê w obszarze z nià zwiàzanym (na przystanku,
postoju, stacji benzynowej, restauracji znajdujàcej si´ przy autostradzie)
zostajà znalezione ludzkie zw∏oki, dotyczy to tak˝e kierowców zamordowanych w ich ci´˝arówkach;
 poszukiwana osoba by∏a ostatni raz widziana przy autostradzie lub
w miejscu z nià zwiàzanym (jak wy˝ej);
 informacje o ofiarach napaÊci na tle seksualnym, która mia∏a miejsca przy
autostradzie lub w miejscu z nià zwiàzanym;
 informacje o kierowcach ci´˝arówek lub innych osobach, wobec których
by∏o prowadzone Êledztwo w sprawie morderstwa lub które zosta∏y
aresztowane w sprawie o morderstwo, porwanie lub napaÊç na tle seksualnym jednej lub wi´kszej liczby ofiar przy autostradzie lub miejscu z nià
zwiàzanym.4

4 http://www.fbi.gov/about-us/cirg/investigations-and-operations-support/investigations-operations-support#cirg_vicap, stan z dnia 29 maja 2012 r.
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Na mapie poni˝ej zosta∏o zaznaczonych oko∏o pi´ciuset spraw znajdujàcych
si´ w bazie HSK. Czearne kropki oznaczajà cia∏a ofiar lub ich szczàtki
znalezione przy autostradach w ciàgu ostatnich trzydziestu lat.

èród∏o: http://www.fbi.gov/news/stories/2009/april/hsk_victim_map.jpg

Poza powy˝szymi dzia∏aniami Narodowe Centrum ds. Analizy Przest´pstw
z U˝yciem Przemocy wdro˝y∏o obecnie dwa programy. Pierwszy z nich ma na
celu prowadzenie badaƒ dotyczàcych przest´pstw pope∏nionych z u˝yciem
przemocy z perspektywy organów Êcigania. W polu zainteresowaƒ ekspertów
sà obecnie techniki pope∏niania przest´pstw przez sprawców, jak udaje si´
im uniknàç wykrycia, jak dochodzi do ich identyfikacji, uj´cia i skazania.
W efekcie specjaliÊci chcà zyskaç wiedz´ o procesie myÊlowym sprawcy, motywacjach nim kierujàcych i jego zachowaniach.5 Program ten jest bardzo wa˝ny
przede wszystkim z punktu widzenia efektywnoÊci dzia∏ania organów Êcigania.
Wiedza zebrana przez specjalistów w po∏àczeniu z nowoczesnà technikà
przyczyni si´ do polepszenia wykrywalnoÊci przest´pstw i uj´cia sprawców.
Informacje uzyskane w trakcie tych badaƒ sà rozpowszechniane wÊród
organów Êcigania i Êrodowisk akademickich poprzez publikacje, prezentacje,
5 http://www.fbi.gov/about-us/cirg/investigations-and-operations-support, stan z dnia 17 kwietnia 2012 r.
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organizowane konferencje i szkolenia. Jednà z publikacji przedstawionych
w ramach prowadzenia tych badaƒ by∏o opracowanie na temat analizy behawioralnej zabójców seryjnych z perspektywy pracy Êledczych.6
Jak zauwa˝ajà autorzy wy˝ej wymienionej publikacji, wiedza wi´kszoÊci
ludzi na temat psychiki i mechanizmów kierujàcych seryjnym mordercà
ma swoje êród∏o w produkcjach filmowych. Dlatego te˝ wa˝ne jest obalenie
krà˝àcych na ten temat mitów i w dalszej kolejnoÊci opracowanie najlepszych
metod Êledczych dotyczàcych motywacji i analizy behawioralnej sprawcy.
Mo˝e si´ to wydawaç oczywiste, ale moim zdaniem warto zaznaczyç, i˝ ciàg∏e
aktualizowanie i udoskonalanie metod, jakimi prowadzone jest Êledztwo,
i poszerzanie wiedzy na temat pobudek jakimi kierujà si´ poszczególne typy
sprawców majà ogromne znaczenie dla w∏aÊciwego prowadzenia Êledztwa,
a w efekcie namierzenia i uj´cia sprawcy. Seryjni mordercy bardzo dobrze
potrafià ukrywaç swojà prawdziwà natur´ i jednoczeÊnie doskonaliç si´
w swojej profesji.
Warto zauwa˝yç, ˝e szkolenia prowadzone przez FBI majà za zadanie
dotrzeç do jak najwi´kszej liczby osób zainteresowanych, nie tylko Êledczych,
ale tak˝e prokuratorów i Êrodowisk akademickich. Sà to szkolenia opracowane
w najdrobniejszych szczegó∏ach, o czym Êwiadczy rozdzia∏ poÊwi´cony taktyce
rozmów o prowadzonych Êledztwie z przedstawicielami mediów.
Narodowe Centrum ds. Analizy Przest´pstw z U˝yciem Przemocy prowadzi
tak˝e program szkoleniowy skierowany do szerokiego kr´gu odbiorców z ca∏ego
Êwiata, np. Êledczych, Êrodowisk akademickich, s´dziów. Cz∏onkowie NCAVC
wyk∏adajà równie˝ w FBI National Academy.
Programy szkoleniowe opracowywane przez FBI sà kierowane do szerokiego kr´gu adresatów. Dlatego te˝ wiedz´ z tego zakresu majà okazj´
poszerzyç nie tylko sami Êledczy pracujàcy nad danà sprawà ale tak˝e prokuratorzy, s´dziowie i Êrodowiska akademickie. Uwa˝am, ˝e takie programy
warto wprowadziç równie˝ w Polsce, z uwagi na fakt, i˝ by∏aby ona dost´pna
nie tylko osobom, które bezpoÊrednio zajmujà si´ danà sprawà jako Êledczy,
ale tak˝e osobom, jak wskazani wy˝ej prokuratorzy czy s´dziowie, dla których
posiadanie takiej wiedzy ma ogromny wp∏yw na prawid∏owe prowadzenie
post´powania przygotowawczego czy proces orzekania. Uwa˝am równie˝,
˝e dobrym pomys∏em by∏oby zbudowanie sztabu specjalistów - policjantów pracujàcych tak jak cz∏onkowie Narodowego Centrum ds. Analizy
6 http://www.fbi.gov/stats-services/publications/serial-murder, stan z dnia 17 kwietnia 2012 r.
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Przest´pstw z U˝yciem Przemocy, którzy prowadziliby sprawy przydzielane
wed∏ug kryterium wiedzy i doÊwiadczenia, jakie posiadajà, a jednoczeÊnie
jako specjaliÊci pracujàcy w zespole mieliby okazj´ wymieniaç mi´dzy
sobà swoje doÊwiadczenia i wspólnie pracowaç nad sprawami, zw∏aszcza
w przypadku tych zawi∏ych.
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MODUS OPERANDI SPRAWCÓW W¸AMA¡
- ETYMOLOGIA I RÓ˚NORODNE ASPEKTY ZNACZENIA
POJ¢CIA DLA KRYMINALISTYKI
Istota precyzyjnego operowania poj´ciami w kryminalistyce, która jako
nauka stosowana bezpoÊrednio ingeruje w sfer´ praktycznych zastosowaƒ
majàcych na celu zwalczanie i ujawnianie przest´pczoÊci, opiera si´ przede
wszystkim na w∏aÊciwym poznaniu i zrozumieniu terminologii wybranych
poj´ç. Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e kryminalistyka jest naukà, w której dynamika
nowych form dzia∏aƒ przest´pczych oraz rozwoju metod i Êrodków taktyki jak
te˝ techniki zwalczania tych dzia∏aƒ, powoduje cz´stokroç rozdêwi´k pomi´dzy
tradycyjnie stosowanymi w doktrynie poj´ciami a okreÊlonymi przez te poj´cia
zjawiskami, majàcymi odniesienie w sferze empirycznej. Dlatego esencjonalna
definicja poj´cia modus operandi w sferze praktyki uleg∏a przekszta∏ceniu
w odniesieniu do swojej archetypicznej formy na gruncie doktryny kryminalistycznej, stanowiàc podstawowe kryterium do identyfikacji i tworzenia
wersji kryminalistycznych, w szczególnoÊci dla przest´pstw przeciwko ˝yciu
cz∏owieka1. Tymczasem wiedza o sposobie dzia∏ania sprawcy wykorzystywana
dzisiaj nie tylko w celach wykrywczych, ale nawet w formie dowodu poszlakowego jako modus operandi, niegdyÊ s∏u˝y∏a wy∏àcznie identyfikacji sprawców
w∏amaƒ.
Modus operandi, jako Êrodek s∏u˝àcy do ustalenia sprawcy przest´pstwa,
w dos∏ownym t∏umaczeniu to „sposób dzia∏ania”2. Zró˝nicowanie spo∏eczeƒstwa pod wzgl´dem osobowoÊci, nawyków, wiedzy, doÊwiadczenia czy choçby
temperamentu sprawia, ˝e na pozór identyczna czynnoÊç mo˝e byç wykonana
w ró˝ny sposób. Przy wyst´powaniu regularnoÊci w podejmowanych
czynnoÊciach dochodzi do ich utrwalenia i zautomatyzowania, co w konsekwencji
mo˝e przerodziç si´ w perseweracje. Poj´cie to pochodzi od ∏aciƒskiego okreÊlenia
1 Studia kryminologiczne, kryminalistyczne i penitencjarne, t. 8, Warszawa 1978 s. 222.
2 S∏ownik wyrazów obcych PWN, oprac. Lidia Drabik, Warszawa 2009, s. 617.
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perserveratio, co dos∏ownie oznacza „obstawanie przy czymÊ, trwaç przy czymÊ
(…)„ i jest objawem niektórych zaburzeƒ psychicznych, np. w przypadku psychozy schizofrenicznej, upoÊledzenia mentalnego i wielu innych organicznych
chorobach psychicznych, polegajàcych na uporczywym trzymaniu si´ jednej
czynnoÊci mimo zaniku czynnika, który jà wywo∏a∏, np. powtarzaniu tych
samych s∏ów, zdaƒ, skojarzeƒ lub nawet melodii bez wzgl´du na w∏aÊciwà
komend´ czy zadane pytanie3. Wykonywana przez nas czynnoÊç w skonkretyzowany sposób powoduje, i˝ nabiera ona cech indywidualnych i dominujàcych
u danej osoby4. Tym samych pozornie b∏aha czynnoÊç mo˝e s∏u˝yç jako znak
rozpoznawczy. Szczególnie ujawnia si´ to przy ogl´dzinach miejsca zdarzenia,
analizie dowodowej roli Êladów, przes∏uchaniu lub eksperymencie procesowokryminalistycznym, umo˝liwiajàc wyró˝nienie charakterystycznych elementów
dzia∏ania przest´pczego i przypisanie ich do konkretnego sprawcy tworzàc profil
jego dzia∏ania5. Odpowiedê na pytanie: „w jaki sposób sprawca dokona∏ przest´pstwa?”, pozwala na okreÊlenie wielu cech, które mo˝na przypisaç sprawcy,
co w konsekwencji u∏atwi jego identyfikacj´. W trakcie wykonywania czynnoÊci przest´pczej zachodzi pewna zale˝noÊç co do stopnia skomplikowania przest´pstwa a indywidualizacji modus operandi. Otó˝ im przest´pstwo jest bardziej
z∏o˝one, wszechstronne lub finezyjne i wymaga wi´cej operacji i Êrodków na
jego dokonanie, „…tym wi´ksze pi´tno indywidualne ma jego modus
operandi”6. Cyklicznie powtarzane czynnoÊci sprawiajà, ˝e popadamy w pewnego rodzaju rutyn´ czy wr´cz przyzwyczajenie, które z biegiem czasu staje
si´ przez nas ju˝ niezauwa˝alne, przyjmujàc postaç wspomnianej ju˝ wczeÊniej
perseweracji.
Schematyczny wzorzec dzia∏ania sprawców przest´pstw funkcjonowa∏
ju˝ od dziesi´cioleci i choç nawet dzisiaj trudno mówiç o jednolitym jego
znaczeniu, zastosowanie w celach rozpoznawczo-wykrywczych znalaz∏ dopiero
w IX wieku. W∏aÊnie wtedy po raz pierwszy faktycznie u˝yto poj´cia modus
operandi. B´dàc istotnym Êrodkiem rozpoznawczym dzia∏aƒ poszczególnych
sprawców, zosta∏ uj´ty w formie rejestru, który z biegiem czasu przerodzi∏ si´
we wspó∏czesny system ewidencji przest´pstw.
Jego skutecznoÊç i doskona∏oÊç ugruntowa∏a si´ jednak na przestrzeni
wieków, a zaczàtkiem funkcjonowania nieznanego dotàd poj´cia majàcego
znacznie inny wydêwi´k by∏y Indie, gdzie stosowano kary cielesne majàce
charakter rozpoznawczy. Sposób dzia∏ania sprawców w swojej pierwotnej
3 A. Bilikiewicz, Psychiatria. Podr´cznik dla studentów medycyny, Warszawa, s. 555-556.
4 W. Mischel &Y. Shoda, (1995), A cognitive-affective system theory of personality:
Reconceptualizing situations, dispositions, dynamics and invariance in personality structure.
Psychological Review, 102, 246-268.
5 M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. St´pka, Kryminalistyka, Toruƒ 2005, s. 21.
6 Por. Wnorowski, Sposób dzia∏ania jako Êrodek identyfikacji sprawcy przest´pstwa, s. 39.
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formie s∏u˝y∏ nie identyfikacji o charakterze wykrywczym, lecz penalnym.
Sprawca czynu zabronionego by∏ trwale pi´tnowany w sposób okreÊlajàcy
charakter sprawstwa, jakiego si´ dopuÊci∏. Jak wspomina J. Wnorowski,7 stosowano przede wszystkim kary polegajàce na pozbawieniu cz´Êci cia∏a skazanego
za przest´pstwo, które umo˝liwia∏y identyfikacje, jakiego rodzaju przest´pstwo
dokona∏ skazany. Odcinano nos, uszy, r´ce, stopy lub inne cz´Êci cia∏a, które
jednoznacznie okreÊla∏y charakter dokonanego sprawstwa. Mo˝na by∏o równie˝
wywnioskowaç z sposobu okaleczenia, czy dana osoba pope∏ni∏a przest´pstwo
po raz pierwszy czy mo˝e jest ju˝ recydywistà. Oznaczenia identyfikujàce
sprawców przest´pstw stosowano równie˝ w staro˝ytnej Grecji i Rzymie,
wypalajàc na cia∏ach skazanych litery b´dàce Êwiadectwem kryminogennej
przesz∏oÊci skazanego. Kodeks Justyniana w rozdziale „ O w∏amywaczach
i rabusiach” o ∏aciƒskim tytule De effractoribus et expilatoribus sankcjonowa∏
sprawców w∏amaƒ w sposób bardzo surowy. Za pope∏nienie takiego przest´pstwa grozi∏a kara ch∏osty i praca w kopalni, która z regu∏y koƒczy∏a si´ ju˝
Êmiercià skazanego. Uznany za pierwszà kodyfikacj´ prawa czasów nowo˝ytnych szesnastowieczny niemiecki kodeks karny Constitutio Criminalis Carolina
za dokonanie kradzie˝y odst´powa∏ ju˝ od kar mutylacyjnych stosowanych
w Êredniowieczu, wprowadzajàc znacznie surowszà, kar´ Êmierci. Za pope∏nienie
tego wyst´pku m´˝czyzn skazywano na Êmierç przez powieszenie, a w przypadku
kobiet przez utopienie8.
Polskie ustawodawstwo karne by∏o równie surowe w wymierzaniu
sprawiedliwoÊci za czyn, którego znamiona wyczerpywa∏y kwalifikacj´ czynu
zabronionego, jakim jest kradzie˝ z w∏amaniem. W przypadku kiedy z∏odziej
poprzez u˝ycie si∏y pokonywa∏ zabezpieczenia w postaci drzwi, zamków itp.
chronionych budynków, podlega∏ karze Êmierci przez powieszenie sprawcy
bez wzgl´du na to, czy czyn ten pope∏ni∏ po raz pierwszy lub wartoÊç wyrzàdzonej szkody by∏a niewielka. Nawet w przypadku usi∏owania w∏amania, w trakcie
którego sprawca dokona∏ uszkodzenia mienia przekraczajàcego wartoÊç 5 czerwonych z∏otych, podlega∏ karze ordynaryjnej kradzie˝y wielkiej, którà by∏o
natychmiastowe stracenie skazanego przez powieszenie9.
Mimo ˝e wcià˝ niedoskona∏e poj´cie modus operandi nadal ewoluowa∏o
na przestrzeni dziejów, to dopiero w XIX wieku po raz pierwszy wykorzystano
je i u˝yto w celach rozpoznawczo-wykrywczych, tworzàc pierwszà kategori´
przest´pstw, w której znalaz∏o ono zastosowanie. Dotyczy∏o to sprawców
kradzie˝y, a w szczególnoÊci kradzie˝y z w∏amaniem. W literaturze kryminalistycznej znajdziemy ro˝ne próby zdefiniowania tego poj´cia, nie mniej jednak
7 Ibidem, s. 11.
8 K. Sójka-Zieliƒska, Historia prawa, Warszawa 1997, s. 224.
9 Z. Bo˝yczko, Przest´pstwo i ˝ycie, Ossolineum 1972, s. 106.
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ka˝da z tych definicji zawiera si´ we wspólnym zbiorze, jaki tworzy odpowiedê
na pytanie: „w jaki sposób pope∏niono przest´pstwo”?
H. Gross uwa˝any za „ojca kryminalistyki” po raz pierwszy pos∏u˝y∏ si´
w swoim podr´czniku tym terminem, jako modus furandi. Nazwa ta pochodzi∏a
od ∏aciƒskiego s∏owa furor - czyli kraÊç10. Gross uwa˝a∏, ˝e najwa˝niejszym
Êladem pozostawionym przez z∏odzieja w trakcie pope∏niania przest´pstwa
jest sposób, w jaki dokonuje kradzie˝y. Dlatego prawie ka˝dy z∏odziej
ma charakterystyczny, swój indywidualny modus furandi, od którego
prawie nigdy ca∏kowicie nie jest w stanie si´ uwolniç11. Sformu∏owanie
to zasadniczo okreÊla∏o sposób dzia∏ania tylko sprawców przest´pstw kradzie˝y
z w∏amaniem, jednak w szybko zmieniajàcej si´ strukturze przest´pczoÊci
XX wieku poj´cie to znalaz∏o zastosowanie równie˝ w wykrywaniu ró˝nego
rodzaju przest´pstw.
Pracà i formu∏owaniem definicji modus operandi zaj´li si´ równie˝ inni
niemieccy przedstawiciele nauki, w szczególnoÊci G. Feix12. Dopatruje si´
on elementów charakterystycznych w dzia∏aniu ka˝dego sprawcy, wprowadzajàc w nim etapowoÊç. Stara si´ wyró˝niç charakterystyczne cechy osobowoÊci
sprawcy na podstawie pozostawionych Êladów na miejscu przest´pstwa,
jak chocia˝by niedopa∏ki papierosów, które mogà u∏atwiç jego identyfikacje.
W. Ney podjà∏ wnikliwà analiz´ poj´cia modus operandi, dochodzàc do wniosku, ˝e wykorzystywana dotychczas definicja w sposób niedostateczny spe∏nia
swojà rol´ jako êród∏o informacji i uniemo˝liwia wykrycie i rozpracowanie
charakterystycznych cech i indywidualnych osobowoÊci modus operandi wybranego sprawcy. W oparciu o trójfazowoÊç dokonywania przest´pstwa sk∏adajàcà
si´ z przygotowania, dokonania i zatarcia Êladów dzia∏ania przest´pczego,
postulowa∏, ˝e ju˝ w pojedynczych elementach pope∏nianego czynu pojawia si´
modus operandi sprawcy bez wzgl´du na ÊwiadomoÊç wykonywanych przez
niego czynnoÊci13. Amerykanie, których przedstawicielem by∏ Ch.E. O’Hara.
równie˝ szeroko pojmowali definicj´ modus operandi, okreÊlajàc jà, jako
„wypadkowà przyzwyczajeƒ, zastosowanych technik i szczególnych osobliwoÊci zachowania”14. Zarówno amerykaƒscy, jak i angielscy naukowcy definiujàc
modus operandi (method of operation) jako zbiór cech wspólnych panujàcych
10 H. Gross w swoim podr´czniku, Handbuch für Untersuchungsrichter, Polizeibeamte,
Gendarmen, u.s.w wprowadza po raz pierwszy poj´cie modus furandi.
11 R. Ackermann, H. Clages, H. Roll, Handbuch der Kriminalistik für Praxis und Ausbildung,
Boorberg 2007, Auflage 3, s. 495.
12 G. Feix, Kleines Lexikon für Kryminalistyken, Ministerium des Innern Berlin 1965, s. 38.
13 W. Ney, Der modus operandi und seine Bedeutung für ein effektives Erfassen, Vergleichen und
Verarbeiten von Daten über Straftaten und Täter, KuFW 1970, nr 1 s. 31-39.
14 Ch.E. O’Hara, Fundamentals of criminal investigation, Springfield–Illinois 1973, s. 638-640.
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poglàdów i definicji, uwa˝ajà, ˝e istota znaczenia tego poj´cia zale˝na jest
przede wszystkim od:
 Zwrócenia uwagi na trakcie badaƒ nad modus operandi na charakterystyczne i jednostkowe cechy sprawców;
 OdejÊcia od stosowanej w nauce europejskiej trójfazowoÊci stadium
pope∏niania czynu w oparciu o modus operandi w strukturze przest´pstwa
w∏amania;
 ElastycznoÊci zastosowania modus operandi na zró˝nicowanej p∏aszczyênie form pope∏nianych przest´pstw.
W polskiej literaturze równie˝ mo˝na spotkaç kilka definicji poj´cia modus
operandi. Solarz definiuje modus operandi jako „zespó∏ charakterystycznych
czynnoÊci taktycznych i technicznych w stadium przygotowania, wykonania
i stadium koƒcowym przest´pstwa”15. Do czynnoÊci charakteryzujàcych sprawc´, która dotyczy zasadniczo przest´pczoÊci zawodowej, jakà jest kradzie˝
z w∏amaniem, zalicza si´ 3 stadia pope∏nienia przest´pstwa:
1) w stadium przygotowawczym:
a) wybór obiektu, który b´dzie przedmiotem przest´pstwa,
b) przeprowadzenie wywiadu z uwzgl´dnieniem wszystkich elementów
taktycznych i technicznych realizowanych w trakcie pope∏niania czynu,
c) przygotowanie odpowiednich narz´dzi umo˝liwiajàcych przedostanie
si´ do obiektu i pokonanie wszystkich zabezpieczeƒ,
d) dotarcie do miejsca przest´pstwa i ewentualne drogi ucieczki,
e) unieruchomienie ochrony obiektu,
2) w stadium dokonania przest´pstwa:
a) wejÊcie do obiektu,
b) operowanie narz´dziami umo˝liwiajàcymi pokonanie zabezpieczeƒ
obiektu,
3) w stadium ukrycia przest´pstwa:
a) zatarcie Êladów pope∏nionego przest´pstwa,
b) ucieczka z miejsca przest´pstwa,
c) zbycie i sprzeda˝ skradzionego mienia.
Definicja i zestawienie wy˝ej wymienionych czynników skupia w sobie
zagadnienia dotyczàce sposobu dzia∏ania sprawców przest´pstw dotyczàcych
kradzie˝y z w∏amaniem pod kàtem ustalenia metod ich dzia∏ania. Nale˝y jednak
zwróciç uwag´, ˝e ogólnikowo rejestrowany modus operandi ma tak naprawd´
znikomà wartoÊç identyfikacyjnà. Sukces jest w tym przypadku uzale˝niony od
bardzo szczegó∏owej analizy ka˝dego etapu przest´pstwa. Sposób typizacji
15 A. Solarz, Zagadnienie przest´pczoÊci zawodowej w Polsce, Warszawa 1967, s. 167.
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obiektu przez sprawc´, po∏o˝enie geograficzne czy samo wejÊcie do obiektu
to tylko niektóre czynniki tworzàce modus operandi seryjnego w∏amywacza.
Dopiero pe∏na analiza wszystkich stadiów pope∏nienia przest´pstwa mo˝e
wy∏oniç nam obraz sposobu dzia∏ania wybranego sprawcy16.
M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. St´pka okreÊlajà modus operandi jako
charakterystyczne zjawisko zaobserwowane u przest´pców, w szczególnoÊci
u przest´pców zawodowych, a mianowicie „swoisty” sposób dzia∏ania
sprawców. Mo˝na wi´c stwierdziç na gruncie doktryny kryminalistyki,
˝e modus operandi to „charakterystyczne przedmiotowe, taktyczne i techniczne
elementy celowego i w mniemaniu sprawcy, optymalnego post´powania,
bezpoÊrednio zwiàzanego z realizacjà przest´pstwa, determinowane cechami
oraz w∏aÊciwoÊciami przest´pcy, pozwalajàcymi na wersyjne wnioskowanie
o nim”17.
Kolejnym polskim autorem definicji modus operandi by∏ prof. T. Hanausek,
który precyzyjnie i rozleg∏e ujà∏ znaczenie tego poj´cia, wychodzàc od ogólnego
stwierdzenia, i˝ jest to „charakterystyczny i z regu∏y powtarzalny sposób zachowania si´ sprawcy, który stanowiàc odbicie jego najcz´Êciej indywidualnych
cech, w∏aÊciwoÊci i mo˝liwoÊci, wyra˝a si´ swoiÊcie w czynie przest´pczym,
nast´pstwach czynu, a szczególnie w Êladach, niekiedy tak˝e w zachowaniach
poprzedzajàcych czyn lub nast´pujàcych po nim, lecz w Êcis∏ym z nim zwiàzku”18. T. Hanausek równoczeÊnie podkreÊla, i˝ próba wymiernego zdefiniowania poj´cia modus operandi opiera si´ na szerokim zrozumieniu s∏ów sposób
dzia∏ania, gdy˝ jest to zespó∏ zachowaƒ charakterystyczny pod ró˝nym
wzgl´dem i zawierajàcy ró˝norakie elementy dzia∏aƒ i zachowaƒ. W dalszym
rozwa˝aniu poj´cia modus operandi ujmuje sprawc´ pope∏nianego czynu, jako
„zdeterminowany przyzwyczajeniem, wiedzà, doÊwiadczeniem, swoistà
tradycjà czy zabobonem, a tak˝e schorzeniem psychicznym lub psychopatià
wzgl´dnie zboczeniem - albo uk∏adami obiektywnymi zapewniajàcymi skutecznoÊç czy bezpieczeƒstwo dzia∏aƒ z regu∏y - powtarzajàcych si´ sposób dzia∏ania”.
Profesor T. Hanausek postuluje, i˝ ów sposób dzia∏ania polega „na atakowaniu
takich samych przedmiotów, u˝ywaniu tych samych lub takich samych narz´dzi,
stosowaniu takich samych technicznych sposobów dzia∏ania przest´pczego,
dzia∏aniu w podobnym czasie, miejscu czy okolicznoÊciach”19. Mimo to, na co
autor sam zwraca uwag´, nie ma dwóch absolutnie identycznych dzia∏aƒ, które
niczym odbitki lustrzane b´dà odzwierciedla∏y charakterystyczne cechy modus
16 C. Bennell, & D. Canter (2002), Linking commercial burglaries by modus operandi: Tests
using regression and ROC analysis, Science & Justice, 42, 1–12.
17 Por. M. Kulicki, V. Kwiatkowska-Darul, L. St´pka, Kryminalistyka, Toruƒ 2005, s. 24.
18 T. Hanausek, Modus operandi i alibi, SKKiP 1978, nr 8, s. 227.
19 Ibidem, SKKiP 1978, nr 8.
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operandi danego sprawcy. Wiele czynników zarówno zewn´trznych, jak
i wewn´trznych wp∏ywa na zmiany w przebiegu dokonywania przest´pstw
lub jego sprawca dokonuje „ulepszeƒ”, czego konsekwencjà jest pojawienie
si´ zmiennych w modus operandi. W swoim przyczynowo-warunkowym uj´ciu
tego poj´cia podkreÊla, jak wielkà rol´ odgrywa czynnik „powtarzalnoÊci”
w atakowaniu podobnych obiektów, u˝ywaniu tych samych narz´dzi czy wreszcie stosowaniu tych samych metod dzia∏ania.
Bez wzgl´du na odst´pstwa od pierwotnej definicji i zró˝nicowanie w poglàdach dotyczàcych znaczenia modus operandi okreÊlenie tego poj´cia b´dzie
zawsze mia∏o wspólny mianownik, jakim jest jedno z siedmiu z∏otych pytaƒ
kryminalistyki: quo modo? – czyli w jaki sposób pope∏niono przest´pstwo?
Kwestià problematycznà wymagajàcà zastanowienia mo˝e byç tylko zakres tego
poj´cia choçby co do wykonywanych przez sprawc´ czynnoÊci wy∏àcznie
w pierwszym stadium dokonywania przest´pstwa czy te˝ we wszystkich fazach
dokonywanego przest´pstwa. Niemniej jednak w oparciu o praktyk´ i doÊwiadczenie w badaniu czynnoÊci przest´pczych nale˝y uznaç, i˝ sprawcy stosujà
swoiste metody dzia∏ania nie tylko w trakcie dokonywania sprawstwa, ale
równie˝ we wszystkich stadiach sk∏adajàcych si´ na pope∏nienie czynu
zabronionego. Podsumowujàc, mo˝na zauwa˝yç, i˝ wspó∏czesna nauka kryminalistyki odesz∏a od typowo klasycznego modelu definiowania modus operandi,
zak∏adajàcego idealnà powtarzalnoÊç zachowaƒ sprawcy w trakcie dokonywania
przest´pstwa. Zauwa˝ono, ˝e indywidualne cechy sprawcy ujawniajà si´ niezale˝nie od okolicznoÊci konkretnego przest´pstwa, tworzàc jego indywidualne
modus operandi. Analizujàc sposób dzia∏ania sprawcy, nale˝y zwróciç uwag´ na
te czynniki, które odzwierciedlajà cechy sprawcy w pojedynczych elementach
pope∏niania czynu, równoczeÊnie ukazujàc metod´ realizowania zamierzonego
celu w stadium przygotowania, dokonania i zatarcia Êladów dzia∏ania.
Niebagatelny wp∏yw na modus operandi sprawcy majà czynniki subiektywne,
w tym przede wszystkim osobowoÊç i psychika sprawcy, która odznacza swoje
pi´tno jak „niewidzialnà piecz´ç” na ka˝dym dzia∏aniu sprawcy, jak i obiektywne, które cz´sto zmuszajà sprawc´ do dzia∏aƒ wczeÊniej nieplanowanych20.
Nast´pstwem w wykorzystaniu metod wykrywczych w analizie badaƒ nad
sposobem dzia∏ania i indywidualizacjà sprawców jest kolejne poj´cie, ÊciÊle
zwiàzane z modus operandi, którym jest profilowanie kryminalne. Howard
Teten, agent FBI uwa˝any za ojca wspó∏czesnego profilowania, stoi na stanowisku, i˝ profilowanie jest metodà rozpoznania „autora” przest´pstwa osadzonà
na badaniu natury wykroczenia i sposobu, w jaki by∏o pope∏niane. Ró˝norodne
aspekty indywidualnoÊci sprawcy przest´pstwa sà okreÊlane na podstawie jego
20 J. Wnorowski, op. cit., s. 49.
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czynów zarówno przed, podczas, jak i po dokonaniu przest´pstwa. Modus
operandi jest niezb´dnym Êrodkiem identyfikacji sprawcy na podstawie jego
dzia∏ania, b´dàc istotnym kryterium oceny przes∏anek przest´pczoÊci czynu,
dlatego z jednej strony stanowi punkty wyjÊcia dla czynników klasyfikacyjnych
b´dàcych podstawà ewidencji metod przest´pczych, a z drugiej strony mo˝e byç
wykorzystane jako samodzielny Êrodek identyfikacyjny o wartoÊci dowodowej.

Pawe∏ ¸abuz
Mariusz Michalski
PRAWO WOBEC DOPALACZY W POLSCE
Wprowadzenie
Sytuacja dopalaczy w Polsce stanowi w chwili obecnej chyba jedno z najgroêniejszych i najpr´˝niej rozwijajàcych si´ zjawisk zwiàzanych z narkomanià.
Termin „dopalacze” nie ma naukowego charakteru, u˝ywa si´ go potocznie dla
nazwania grupy Êrodków psychoaktywnych b´dàcych w legalnym obrocie.
Dopalacze najkrócej mo˝na by nazwaç zamiennikami narkotyków, które dzia∏ajà na cz∏owieka w bardzo podobny sposób jak prawdziwe narkotyki. Dopalacze
mo˝na okreÊliç legalnymi narkotykami. Mo˝na je wrzuciç do jednego worka
razem z marihuanà, amfetaminà, kokainà oraz heroinà. Sà to ró˝nego rodzaju
mieszanki syntetyczne i zio∏owe dzia∏ajàce równie lub nawet jeszcze groêniej
na ludzki organizm ni˝ ww. narkotyki. Sk∏ad tych substancji nie jest do koƒca
znany, a tym samym dzia∏anie jego skutków ubocznych na ˝ywy organizm.
Konsumpcja tych specyfików wywo∏uje podobnie jak narkotyki uzale˝nienia
fizyczne i psychiczne. Osoby za˝ywajàce dopalacze cz´sto wypowiadajà si´,
˝e dzia∏anie ich jest wielokrotnie silniejsze od standardowych narkotyków,
co powoduje, ˝e niezliczona rzesza konsumentów narkotyków si´ga w zast´pstwie po legalnie dost´pne dopalacze. Sprzeda˝ tych substancji i ich mieszanek
odbywa si´ za poÊrednictwem wyspecjalizowanych sklepów (tzw. smart shop)
lub inne sklepy okreÊlajàce sprzeda˝ dopalaczy jako Êrodków kolekcjonerskich
nie nadajàcych si´ do spo˝ycia. OczywiÊcie jest to tylko „publicznà” fikcjà,
ka˝dy klient (g∏ównie m∏odzie˝) takiego sklepu dokonuje zakupu tych produktów
w celu konsumpcji. Asortyment tych sklepów to specyfiki o dzia∏aniu zarówno
stymulujàcym, relaksujàcym, jak i psychodelicznym oraz halucynogennym.
Polskie prawo d∏u˝szy czas nie regulowa∏o sytuacji zwiàzanej z dopalaczami.
Wynika to w du˝ej mierze z nowoÊci problemu i stosunkowo niedu˝ej iloÊci
zainteresowanych. Poza tym w kraju, zw∏aszcza wÊród m∏odych obywateli,
panuje przekonanie, ˝e dopalacze sà dozwolone w ca∏ej Europie. Jest to oczywiÊcie kompletnà bzdurà, ale bardzo trudno zmieniç ten stereotyp. Wszystkie dzia∏ania w tym zakresie w krajach wspólnoty sà zale˝ne od polityki poszczególnych
paƒstw, które sà mniej lub bardziej konserwatywne w tej kwestii.
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Bardzo istotny wp∏yw na rozwój zjawiska obrotu i za˝ywania dopalaczy
mia∏a emigracja zarobkowa ludnoÊci z Polski do krajów Europy Zachodniej
(szczególnie ta, która rozpocz´∏a si´ po wstàpieniu naszego kraju do UE) oraz
rozwój Internetu. W wyniku emigracji Polacy zetkn´li si´ z funkcjonujàcymi
na zachodzie tzw. smart shop, fun shop itp., gdzie w sposób legalny mo˝na by∏o
zakupiç ró˝nego rodzaju substancje o dzia∏aniu psychoaktywnym. B´dàc
w krajach, gdzie funkcjonowa∏y tego rodzaju sklepy, wielu ludzi przesz∏o inicjacj´ w zakresie ich za˝ywania. Drugim êród∏em zaopatrzenia w substancje tego
rodzaju by∏y zagraniczne sklepy internetowe.1 Ukierunkowanie na polskiego
klienta rozpocz´∏o si´ od powstania polskoj´zycznych sklepów internetowych,
konsekwencjà zaÊ du˝ego zainteresowania konsumentów by∏o otwarcie
we wrzeÊniu 2008 r. pierwszego sklepu stacjonarnego z dopalaczami w ¸odzi.
W kolejnych miesiàcach liczba sklepów stacjonarnych z dopalaczami w Polsce
wzros∏a do kilkudziesi´ciu, tworzàc niejednokrotnie sieci tych sklepów na terenie ca∏ego kraju. W chwili obecnej mo˝na przyjàç, ˝e w wi´kszoÊci du˝ych
oÊrodków miejskich funkcjonujà sklepy oferujàce do sprzeda˝y dopalacze.
Z uwagi na silne dzia∏anie psychoaktywne sprzedawanych substancji oraz
wyst´pujàce przypadki zatruç organy paƒstwowe, mi´dzy innymi Inspekcja
Handlowa, Inspekcja Sanitarna, policja, S∏u˝ba Celna, podj´∏y szereg dzia∏aƒ
zmierzajàcych do ograniczenia i zakoƒczenia sprzeda˝y tego rodzaju substancji.
Dzia∏ania okaza∏y si´ nieskuteczne, przyczynà by∏y przepisy zwiàzane z kwalifikowaniem przeznaczenia produktu. Wszelkie produkty sprzedawane w smart
shop, które mia∏y dzia∏anie psychoaktywne, zosta∏y przez importerów i dystrybutorów zakwalifikowane jako produkty kolekcjonerskie i ˝adna decyzja organu
administracji paƒstwowej nie mog∏a tego zmieniç. W wi´kszoÊci przypadków
w∏aÊciciele sklepów przedstawiali niewiadomego pochodzenia obcoj´zyczne
tzw. zaÊwiadczenia, ˝e ich produkty nie zawierajà w swoim sk∏adzie substancji
nielegalnych.

Rozwiàzania prawne
Jednà z substancji wchodzàcych w sk∏ad sprzedawanych dopalaczy by∏a
benzylopiperazyna (BZP). W roku 2007 Komitet Naukowy EMCDDA
(Europejskie Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii), który
w poszerzonym sk∏adzie dokona∏ oceny ryzyka substancji psychoaktywnej BZP
(1-benzylopiperazyny), przed∏o˝y∏ sprawozdanie Radzie i Komisji Europejskiej.
W ocenie ryzyka stwierdzono, ˝e ze wzgl´du na w∏aÊciwoÊci tego Êrodka
pobudzajàcego ryzyko dla zdrowia, jakie si´ z nim wià˝e, oraz na fakt, ˝e nie
przynosi korzyÊci leczniczych, kontrolowanie BZP jest konieczne.
1 M. Sajaƒski, Dopalacze - kolejne zmiany w za∏àczniku do ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii, „Kwartalnik Prawno-Kryminalistyczny” 1(3) 2010, Pi∏a, s. 86.
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W marcu 2008 r. Rada przyj´∏a decyzj´ okreÊlajàcà BZP jako nowà substancj´
psychoaktywnà, która ma byç podporzàdkowana Êrodkom kontroli i przepisom
karnym. Paƒstwa cz∏onkowskie mia∏y rok na podj´cie niezb´dnych kroków zgodnie ze swoim prawem krajowym, aby podporzàdkowaç BZP Êrodkom kontroli
wspó∏miernym do ryzyka zwiàzanego z tà substancjà oraz stosowaç sankcje
karne, jakie przewidziano w ich przepisach prawnych zgodnych ze zobowiàzaniami wynikajàcymi z Konwencji ONZ o substancjach psychotropowych z 1971 r.
Powy˝sza Decyzja Rady oraz nieskutecznoÊç podejmowanych przez organy
i s∏u˝by paƒstwowe dzia∏aƒ w stosunku do dystrybutorów dopalaczy znalaz∏y
swoje odzwierciedlenie w noweli ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii z dnia
20 marca 2009 r. (Dz.U. Nr 63, poz. 520) z mocà obowiàzujàcà od dnia
8.05.2009 r., w wyniku której do za∏àcznika ustawy wpisano 18 nowych substancji: 2 syntetyczne i 16 roÊlin (oraz ich ekstraktów, wyciàgów, nasion, suszu).
Benzylopiperazyn´ (BZP) wpisano do za∏àcznika nr 2 w wykazie substancji
psychotropowych grupy II-P, pozosta∏e, tj.: JWH 018 /1-pentyl-3-(1-naphtoyl)
indole oraz ARGYREIA NERVOSA, BANISTE-RIOPSIS CAAPI, CALEA
ZACATECHI-CHI, CATHA EDULIS, ECHINOPSIS PA-CHANOI, KAVA
KAVA, LEONOTIS LE-ONURUS, MIMOSA TENUIFLORA, MI-TRAGYNA SPECIOSA, NYMPHAEA CAE-RULEA, PEGANUM HARMALA,
PSY-CHOTRIA VIRIDIS /Chacruna/, RIVEA CORYMBOSA, SALVIA
DIVINORUM, TA-BERNANTHE IBOGA, TRICHOCEREUS PERUVIANUS
wpisano do za∏àcznika nr 1 w wykazie Êrodków odurzajàcych grupy I-N.
Wprowadzona nowela przynios∏a skutek w postaci wycofania ze sprzeda˝y
wy˝ej wymienionych substancji, nie rozwiàza∏a jednak problemu sprzeda˝y
w sklepach substancji psychoaktywnych. Importerzy i dystrybutorzy bardzo
szybko wprowadzili do oferty inne substancje i roÊliny, których dzia∏anie jest
podobne do zdelegalizowanych, czasem posiadajàce nawet t´ samà substancj´
aktywnà (dotyczy to szczególnie produktów pochodzenia roÊlinnego).2 Jednà
z podstawowych substancji, która by∏a przyczynà ci´˝kich zatruç m∏odych osób
w Polsce po za˝yciu dopalaczy, by∏ syntetyczny kannabinoid3 JWH - 0184
(zdelegalizowane na podstawie noweli ustawy z dnia 20 marca 2009 r.). Wiele
syntetycznych kanabinoli jest substancjami o wi´kszym potencjale ni˝ ich naturalny odpowiednik THC. Mogà one w zwiàzku z tym stwarzaç podobne
lub wi´ksze zagro˝enie dla zdrowia co THC. Wyst´pujà w produktach
2 Ibidem, s. 87
3 Jest to grupa zwiàzków chemicznych, które oddzia∏ujà na receptory kannabinoidowe w mózgu.
Zanim odkryte zosta∏y inne typy kannabinoidów, nazwa ta obejmowa∏a tylko alkaloidy konopi.
4 Syntetyczny kannabinoid Agonista (pe∏ny) receptorów kannabinoidowych CB i CB .
1
2
Wykazuje dzia∏anie na zwierz´tach podobne do THC, ale krócej trwajàce.
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(dopalaczach) pod ró˝nymi nazwami handlowymi5, np. s∏ynny TAIFUN6.
Kolejnà równie˝ bardzo niebezpiecznà substancjà znajdujàcà si´ w sk∏adzie
popularnych dopalaczy jest JWH-250, który tak˝e jest syntetycznym kanabinolem stanowiàcym zagro˝enie dla zdrowia i ˝ycia ludzkiego.
Jak ogólnie wiadomo, w Polsce problem handlu niebezpiecznymi substancjami
psychoaktywnymi reguluje ustawa z 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia∏aniu narkomanii. Mimo ˝e ustawa wyraênie stanowi, ˝e przeciwdzia∏anie narkomanii
realizuje si´ m.in. przez nadzór oraz zwalczanie niedozwolonego obrotu,
wytwarzania i posiadania substancji, których u˝ywanie mo˝e prowadziç do narkomanii (art. 2 ust. 1 pkt 3 i 4 u.p.n.), to w Êwietle przepisów w niej zawartych
Êciganie i karanie sprzeda˝y narkotyków jest mo˝liwe w odniesieniu do tych
substancji, które znajdujà si´ na listach stanowiàcych za∏àczniki do ustawy
(art. 56 w zw. z art. 4 pkt 25, 26 i za∏. nr 1 i 2 u.p.n.) ewentualnie na liÊcie
prekursorów sklasyfikowanych w za∏àczniku rozporzàdzenia organów UE
w sprawie prekursorów narkotykowych7 (art. 4 pkt 16 u.p.n.). Ze wzgl´du na
z∏o˝onoÊç i d∏ugotrwa∏oÊç procesu legislacyjnego, lista zakazanych substancji
nie nadà˝a za ˝yciem. Dzi´ki nowoczesnym programom komputerowych
w laboratoriach nieustannie powstajà nieznacznie zmodyfikowane pod wzgl´dem struktury chemicznej Êrodki, które stajà si´ ze wzgl´du na owe modyfikacje
legalnymi, ale nie mniej szkodliwymi kopiami nielegalnych substancji.
Pomimo zanotowanych przypadków nawet hospitalizacji z powodu zatrucia
organizmu po u˝yciu dopalaczy, nie mo˝na by∏o zastosowaç wobec producentów i sprzedawców art. 165 § 1 pkt 2 kodeksu karnego8 przewidujàcego odpowiedzialnoÊç karnà wobec osoby, która sprowadza niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia
lub zdrowia wielu osób „wyrabiajàc lub wprowadzajàc do obrotu szkodliwe dla
zdrowia substancje, Êrodki spo˝ywcze lub inne artyku∏y powszechnego u˝ytku
lub te˝ Êrodki farmaceutyczne nie odpowiadajàce obowiàzujàcym warunkom
jakoÊci”. Tego rodzaju warunki jakoÊci okreÊlajà przepisy szczególne, m.in.
ustawa o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia9, prawo farmaceutyczne10
5 Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii, Druk nr 3021 z dnia
2010-04-07.
6 http://www.pomorska.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100927/BYDGOSZCZ01/948578192,
artyku∏ GimnazjaliÊci wzi´li dopalacz „Taifun”. Trafili w stanie ci´˝kim do szpitala.
7 Rozporzàdzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r.
w sprawie prekursorów narkotykowych.
8 Por. ustawa z 6.06.1997 r. Kodeks karny, Dz.U. Nr 88, poz. 553 ze zm.
9 Por. ustawa z dnia 25.08.2006 r. o bezpieczeƒstwie ˝ywnoÊci i ˝ywienia, Dz.U. Nr 171,
poz. 1225.
10 Por. ustawa z dnia 6.09.2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Dz.U. z 2004 r. Nr 53, poz. 533
ze zm..
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czy ustawa o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów11. Re˝im prawny wskazanych ustaw nie obejmuje dopalaczy z tego powodu, i˝ sprzedawca umieszcza na
opakowaniach zastrze˝enie, ˝e produkt ma charakter kolekcjonerski i nie nadaje
si´ do spo˝ycia przez ludzi. Czasami mo˝na spotkaç informacj´, ˝e Êrodki sprzedawane sà dla celów „naukowych, edukacyjnych czy obrz´dowo-religijnych”,
a nawet jako nawóz do roÊlin pokojowych. Mo˝na powiedzieç, ˝e ka˝dy wie,
˝e to k∏amstwo, jednak zastrze˝enie tego rodzaju formalnie uniemo˝liwia
wszcz´cie odpowiedniej procedury administracyjnej czy karnej12.
Najnowsze rozwiàzanie prawne majàce zlikwidowaç problem z dopalaczami,
które doÊç mocno medialnie zosta∏o nag∏oÊnione, to wejÊcie z dniem 27.11.2010 r.
w ˝ycie ustawy z dnia 8 paêdziernika 2010 r. o zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu
narkomanii oraz ustawy o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej13. Proces legislacyjny
w przypadku tego aktu nastàpi∏ w tempie ekspresowym g∏ównie z uwagi
na bardzo du˝e oburzenie oraz poczucie zagro˝enia wÊród spo∏eczeƒstwa.
Przepisy zakazujà handlu oraz produkcji Êrodków, które mogà byç u˝ywane jako
odurzajàce lub psychotropowe. Prawdopodobnie zapis ten wed∏ug ustawodawcy
ma dotyczyç dopalaczy, lecz jednà trafnà nasuwajàcà si´ sugestià jest brak ustawowej jak te˝ naukowej definicji dopalaczy. Co prawda ustawodawca nazwa∏
je w myÊl dodanego artyku∏u 44 b ze nowelizowanej ustawy Êrodkiem zast´pczym.14 Zakaz ten dotyczy tak˝e Êrodków z u˝yciem grzybów, ich cz´Êci
czy innych roÊlin. Czy wobec takiej sytuacji produkty z grupy np. napojów
energetyzujàcych i wzmacniajàcych mo˝na zaliczyç do wspó∏czesnych dopalaczy? Posiadajà tak˝e w swoim sk∏adzie substancje pochodzenia naturalnego
lub syntetycznego, powodujà popraw´ nastroju. Sytuacj´ takiego definiowania
dopalaczy poruszy∏a Helsiƒska Fundacja Praw Cz∏owieka, która 9 listopada
2010 roku przedstawi∏a jà prezydentowi RP Bronis∏awowi Komorowskiemu.
W wymienionej opinii Helsiƒska Fundacja Praw Cz∏owieka wskaza∏a m.in.,
i˝ opiniowana ustawa wprowadza szereg rozwiàzaƒ, których konstrukcja jest nie
do pogodzenia z podstawowymi za∏o˝eniami polskiego prawa, deklarowanymi
przez prawodawc´ w Konstytucji RP i uszczegó∏owionymi w przepisach ustaw.
11 Por. ustawa z dnia 12.12.2003 r. o ogólnym bezpieczeƒstwie produktów, Dz.U. Nr 229,
poz. 2275 ze zm.
12 F. Ciep∏y, Handel tzw. dopalaczami – aspekt prawny, referat wyg∏oszony podczas konferencji
naukowej pt. „Niebezpieczne substancje. Dopalacze”, zorganizowanej 19 paêdziernika 2009 r.
na Wydziale Zamiejscowym Nauk o Spo∏eczeƒstwie w Stalowej Woli Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego Jana Paw∏a II.
13 Por. ustawa z dnia 8.10.2010 r. zmianie ustawy o przeciwdzia∏aniu narkomanii oraz ustawy
o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, Dz.U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1396.
14 W projekcie ustawy zmodyfikowano definicj´ Êrodka zast´pczego wskazujàc, i˝ jest to substancja
pochodzenia naturalnego lub syntetycznego w ka˝dym stanie fizycznym, roÊlina lub jej cz´Êç, nie
b´dàca produktem leczniczym albo wyrobem medycznym, u˝ywana zamiast lub w takich samych
celach innych ni˝ medyczne jak Êrodek odurzajàcy lub substancja psychotropowa.
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Wyra˝ona opinia Fundacji potwierdza tzw. b∏àd legislacyjny zwiàzany z wy˝ej
wymienionym problemem definicyjnym dopalaczy w Polsce.
Inspektorzy dostali nowe mo˝liwoÊci, mogà zamknàç na okres do trzech
miesi´cy sklep czy firm´, w której produkuje si´ lub sprzedaje dopalacze oraz
inne substancje narkotyczne. Na 18 miesi´cy inspektor ma prawo wstrzymaç
produkcj´ Êrodka, który mo˝e stwarzaç zagro˝enie ˝ycia. Nie wolno równie˝
reklamowaç ˝adnych Êrodków, sugerujàc, ˝e mogà one wywo∏aç reakcj´
psychotropowe lub odurzajàce. Za z∏amanie zakazu grozi kara do roku wi´zienia. W dodatku za z∏amanie zakazu handlu dopalaczami wprowadzono kar´
w przedziale od 20 tys. z∏ do nawet miliona z∏otych. Nale˝y sobie zadaç pytanie,
czy takie rozwiàzanie prawne pozwoli tak naprawd´ skutecznie zlikwidowaç
problem produkcji oraz handlu Êrodków lub substancji nazywanych dopalaczami? Na pewno nie! Zjawisko to jeszcze przed wejÊciem w ˝ycie cytowanej
ustawy zesz∏o do tzw. podziemia i handel rozwinà∏ si´ nie za pomocà specjalnie
do tego przeznaczonych sklepów, które decyzjà G∏ównego Inspektora
Sanitarnego15 zosta∏y 2 paêdziernika 2010 r. zamkni´te, lecz podobnie jak
w przypadku handlu narkotykami na ulicy i w innych ma∏o znanych niewtajemniczonym miejscach. Bardzo cz´sto dealerami dopalaczy zostali dawni
sprzedawcy zamkni´tych sklepów, a ich w∏aÊciciele pe∏nili role dostawców
dopalaczy w zale˝noÊci od zapotrzebowania (patrz sprawa zatrzymaƒ
w Rzeszowie przez Centralne Biuro Âledcze Komendy G∏ównej Policji16).
Obowiàzujàce unormowania prawne nadal nie pozwalajà skutecznie reagowaç funkcjonariuszom policji lub innych organów Êcigania, którzy w przypadku
zatrzymania osoby i ujawnienia przy niej lub w baga˝u czy u˝ytkowanym
pojeêdzie do niej nale˝àcym Êrodków zwanych „dopalaczami” bez wzgl´du na
iloÊç nie mo˝e nic uczyniç zarówno z punktu procesowego, jak i administracyjno-porzàdkowego. Wprowadzone przepisy zapewne wyeliminowa∏y sprzeda˝
ogólnodost´pnà w sklepach czy Internecie, ale na pewno nie wyeliminowa∏y
dopalaczy z naszego spo∏eczeƒstwa.
15 Wydano jà powo∏ujàc si´ na art. 104 i 108 kodeksu post´powania administracyjnego oraz na ustaw´ o Paƒstwowej Inspekcji Sanitarnej, której art. 27. stanowi: „1. W razie stwierdzenia naruszenia wymagaƒ higienicznych i zdrowotnych, paƒstwowy inspektor sanitarny nakazuje, w drodze
decyzji, usuni´cie w ustalonym terminie stwierdzonych uchybieƒ. 2. Je˝eli naruszenie wymagaƒ,
o których mowa w ust. 1, spowodowa∏o bezpoÊrednie zagro˝enie ˝ycia lub zdrowia ludzi, paƒstwowy inspektor sanitarny nakazuje unieruchomienie zak∏adu pracy lub jego cz´Êci (stanowiska
pracy, maszyny lub innego urzàdzenia), zamkni´cie obiektu u˝ytecznoÊci publicznej, wy∏àczenie
z eksploatacji Êrodka transportu, wycofanie z obrotu Êrodka spo˝ywczego, przedmiotu u˝ytku,
materia∏ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ˝ywnoÊcià, kosmetyku lub innego wyrobu
mogàcego mieç wp∏yw na zdrowie ludzi albo podj´cie lub zaprzestanie innych dzia∏aƒ; decyzje
w tych sprawach podlegajà natychmiastowemu wykonaniu.”
16 Dane ze strony:
http://www.policja.pl/portal/pol/1/60273/Handlowal_dopalaczami_pomimo_zakazu.html
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Majàc na uwadze powy˝sze dzia∏ania, z punktu widzenia prawno-kryminalistycznego, czyli metod pozwalajàcych na w∏aÊciwe zwalczanie tego zjawiska,
a w szczególnoÊci producentów, dostawców oraz dystrybutorów, w∏aÊciwe jest
dzia∏anie w myÊl art. 24 ust. 317, gdzie wymienione sà jednostki organizacyjne
administracji rzàdowej (policja), które wykonujàc czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze mogà wchodziç w posiadanie narkotyków i prekursorów grupy I-R
w iloÊci niezb´dnej do prowadzenia stosowanych badaƒ potwierdzajàcych
pope∏nienie przest´pstwa. Omawiajàc art. 24 cytowanej ustawy, nale˝y nawiàzaç do uprawnieƒ policji zwiàzanych z art. 19a ustawy o Policji18 w sprawach
o przest´pstwa nielegalnego wytwarzania, posiadania lub obrotu Êrodkami
odurzajàcymi, substancjami psychotropowymi lub ich prekursorami. CzynnoÊci
operacyjno-rozpoznawcze zmierzajàce do sprawdzenia uzyskanych wczeÊniej
wiarygodnych informacji o przest´pstwie oraz ustalenia sprawców i uzyskania
dowodów mogà polegaç na dokonaniu w sposób niejawny nabycia, zbycia lub
przej´cia substancji, których wytwarzanie, posiadanie, przewo˝enie lub którymi
obrót sà zabronione.
CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze w sposób tajny dostarczajà organom
Êcigania informacji, których uzyskanie w inny sposób cz´sto by∏oby niemo˝liwe.
A podstawowe dà˝enie do wykorzystania ich wyników wprost w procesie
karnym wydaje si´ zrozumia∏e.19

Konkluzja
Zauwa˝alnym zjawiskiem w przypadku handlu dopalaczami jest, bardzo
cz´sto spotykane po przeprowadzeniu ekspertyzy fizykochemicznej sk∏adu tych
Êrodków, ujawnianie w nich Êrodków odurzajàcych i substancji psychotropowych podlegajàcych sankcjom karnym przepisów karnych. Miejscem produkcji
widocznym na opakowaniach dopalaczy sà z regu∏y kraje Dalekiego Wschodu
lub inne bardziej egzotyczne (np. Malezja, Nowa Zelandia itp.) A w rzeczywistoÊci Êrodki te prawdopodobnie mogà byç pakowane na terenie naszego kraju
z odpowiednimi domieszkami substancji narkotycznych. Wskazujà na to bardzo
cz´sto odmienne wagi w∏aÊciwe jednego oryginalnie zapakowanego Êrodka,
17 Art. 24 ust. 3. Jednostki organizacyjne administracji rzàdowej oraz ˚andarmerii Wojskowej
wykonujàce czynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze mogà wchodziç w posiadanie Êrodków odurzajàcych, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz Êrodków
zast´pczych w iloÊci niezb´dnej do przeprowadzenia badaƒ potwierdzajàcych pope∏nienie
przest´pstwa lub naruszenie zakazu okreÊlonego w art. 44b.
18 Por. ustawa o Policji z 6.04.1990 r., Dz.U. z 1990 r. Nr 30, poz. 179.
19 P. ¸abuz, M. Michalski, CzynnoÊci operacyjno-rozpoznawcze jako narz´dzie w Êwietle projektu
ustawy o czynnoÊciach operacyjno-rozpoznawczych, „Wojskowy Przeglàd Prawniczy” 3(255),
Warszawa 2010, s. 9-10.
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gdzie zamiast 1 grama jest od 0,5 do 1,5 grama, co mog∏o byç spowodowane
poÊpiesznym lub r´cznym pakowaniem. Jak mo˝na zauwa˝yç w mediach,
spo∏eczeƒstwo jest bardzo zadowolone z wejÊcia w ˝ycie przepisów prawnych
cz´sto nazywanych „ustawà o dopalaczach”, które „nareszcie” zakoƒczy∏y
z nimi problem.

Ludomir Niewiadomski
Tomasz Bednarek
Motto:
Ogl´dziny – tam si´ wiele zaczyna,
lecz niestety równie˝ wiele koƒczy.1

OPAKOWANIA DOWODÓW RZECZOWYCH
(z perspektywy kilkuletnich doÊwiadczeƒ)
Wprowadzenie
Od wielu ju˝ lat szeroko rozumiana problematyka dowodów rzeczowych,
a w szczególnoÊci ich nale˝ytego wprowadzania do procesu karnego powoduje
szereg perturbacji. Do najistotniejszych nieprawid∏owoÊci w trakcie chocia˝by
post´powania przygotowawczego, a wyst´pujàcych g∏ównie w trakcie czynnoÊci
ich zabezpieczania nale˝à: brak decyzji w∏aÊciwego organu o uznaniu zatrzymanych przedmiotów za dowody rzeczowe, opóênione rejestrowanie tych
dowodów, czynnoÊciowe zaniechanie wskazania miejsca i sposobu ich przechowywania, brak niezb´dnych rozstrzygni´ç (zdarzajà si´ niestety sytuacje,
˝e zb´dne dla celów post´powania przygotowawczego przedmioty, zw∏aszcza
samochody, przechowywane sà przez wiele miesi´cy, a nawet lat, generujàc tym
samym bardzo wysokie koszty), zupe∏nie nieuprawnione przechowywanie
w aktach prowadzonych spraw broni palnej, amunicji oraz innych niebezpiecznych narz´dzi (np. no˝y, ˝yletek, igie∏ itp.), do∏àczaniu do akt sprawy przedmiotów, których gabaryty na to nie pozwalajà, np. tablice rejestracyjne pojazdów,
czy chocia˝by przechowywanie w aktach pieni´dzy lub innych wartoÊciowych
dowodów rzeczowych, np. ksià˝eczek oszcz´dnoÊciowych czy chocia˝by
bi˝uterii2.
1 Cytat zawarty na stronie internetowej Laboratorium Kryminalistycznego Komendy Sto∏ecznej
Policji – adres: http://laboratorium.policja.waw.pl/ - stan na dzieƒ 3.01.2011 r.
2 Porównaj – „Post´powanie z dowodami rzeczowymi. Aspekty praktyczne”. Jastrz´bia Góra, 25
czerwca 2009 r. – adres: www.kssip.gov.pl/files/99e41d4097fa16bdcc85a5f590de9537.doc stan na dzieƒ 3.01.2011 r.
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Problematyk´ dzia∏alnoÊci w∏aÊciwych organów w odniesieniu do dowodów
rzeczowych w toku post´powania przygotowawczego, oczywiÊcie poza przepisami kodeksu post´powania karnego i ustawy karno-skarbowej reguluje szereg
innych unormowaƒ, zarówno zewn´trznych3, jak i wewn´trznych4. Tematyka
ta zosta∏a równie˝ szeroko nakreÊlona w wielu publikacjach miesi´cznika
„Prokuratury i Prawa”, w których zawarto bardzo istotne praktyczne wskazówki
post´powania z dowodami rzeczowymi. Warto w tym miejscu przywo∏aç kilka
spoÊród nich5.
Celem opracowania b´dzie próba spojrzenia z kilkuletniej dziÊ perspektywy
na stosowane w Komendzie Sto∏ecznej Policji opakowania specjalnie przeznaczone do zabezpieczania przedmiotów podczas przeró˝nych ogl´dzin.
Przedmiotów mogàcych byç jednoczeÊnie noÊnikami wielu Êladów kryminalistycznych. B´dzie to równie˝ spojrzenie po trosze przez pryzmat projektów
zmian w s∏u˝bowym podporzàdkowaniu policyjnych techników kryminalistyki.
3 Ustawa z dnia 18 paêdziernika 2006r. o likwidacji nie podj´tych depozytów (Dz.U. z 2006 r.
Nr 208, poz.1537), tak˝e: Rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2002r. w sprawie
rozciàgni´cia stosowania przepisów ustawy o post´powaniu egzekucyjnym w administracji
(Dz.U. z 2002 r. Nr 50, poz. 449 ze zm.), tak˝e: Rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 18 czerwca 2003 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i miejsca przechowywania w post´powaniu karnym przedmiotów i substancji stwarzajàcych niebezpieczeƒstwo dla ˝ycia lub
zdrowia oraz warunków i sposobów ich zniszczenia (Dz.U. z 2003 r. Nr 108, poz.1025), tak˝e:
Rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 27 sierpnia 2007 r. Regulamin wewn´trznego urz´dowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (Dz.U. z wrzeÊnia
2007 r. Nr 169, poz.1189 ze zm.), tak˝e: Zarzàdzenie Nr 16/09/DO Ministra SprawiedliwoÊci
z dnia 23 marca 2009 r. w sprawie zakresu dzia∏ania sekretariatów i innych dzia∏ów administracji w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury – niepublikowane.
4 Zarzàdzenie nr 2 Komendanta G∏ównego Policji z dnia 3 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia do u˝ytku s∏u˝bowego instrukcji post´powania z dowodami rzeczowymi stanowiàcymi
przedmiot badaƒ w laboratoriach kryminalistycznych Policji oraz ich ekspedycji po przeprowadzeniu tych badaƒ wraz ze zmianami – w wersji pierwotnej opublikowane w „Biuletynie
Informacyjnym” nr 109, 1998, s. 5 i nast.
5 Przyk∏adowo: R. Stefaƒski, Post´powanie z przedmiotami zb´dnymi dla post´powania karnego,
„Prokuratura i Prawo” z 1995 roku nr 1, s. 52 i nast., tak˝e: L. Jaworski, Post´powanie z dowodami rzeczowymi w toku post´powania przygotowawczego, „Prokuratura i Prawo” z 1996
roku nr 12, s. 105 i nast., tak˝e: R. Stefaƒski, Wykorzystanie dokumentów zawierajàcych
tajemnic´ paƒstwowà, s∏u˝bowà lub zawodowà w nowym kodeksie post´powania karnego,
„Prokuratura i Prawo” z 1998 r. nr 5, s. 113 i nast., tak˝e: J. Gurgul, Standardy post´powania
dla kierujàcych ogl´dzinami miejsca zdarzenia. Próba komentarza. (cz´Êç I), „Prokuratura
i Prawo” z 2000 r. nr 10, s. 111 i nast., tak˝e: K. Markiewicz, Post´powanie z przedmiotami
zaj´tymi na u˝ytek procesu karnego, „Prokuratura i Prawo” z 2004 r. nr 7-8, s. 101 i nast.,
tak˝e: A. Bogus∏owicz, Kryminalistyczno-procesowe aspekty dowodów zmys∏owych,
„Prokuratura i Prawo” z 2004 r. nr 7-8, s. 123 i nast., tak˝e: O.M. Piaskowska, W∏aÊciwoÊç
sàdu do orzekania w przedmiocie depozytów w sprawie karnej, „Prokuratura i Prawo” z 2009 r.
nr 1, s. 60 i nast.
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Ryc. 1. Opakowania do zabezpieczenia dowodów rzeczowych w pi´ciu
rozmiarach (wzór opakowaƒ 2009, wyk. autorzy)

Kilka zdaƒ o wyposa˝eniu
Wyposa˝enie techników kryminalistyki w sprz´t i materia∏y s∏u˝àce do nale˝ytego zabezpieczania Êladów kryminalistycznych na miejscach zdarzeƒ jest,
w naszej ocenie, sprawà pierwszoplanowà i nie powinno si´ o tym zapominaç.
Szkoda tylko, ˝e rzeczywistoÊç dnia codziennego daje nieco odmienny obraz,
szczególnie w ostatnich dwóch latach, w których praktycznie w ka˝dym obszarze funkcjonowania policji poszukiwano oszcz´dnoÊci. Mimo wszystko,
nie wolno pod ˝adnym pozorem zapominaç o dyspozycji zawartej w art. 2 §1
pkt 1 kodeksu post´powania karnego, tj. „aby sprawca przest´pstwa zosta∏
wykryty i pociàgni´ty do odpowiedzialnoÊci karnej, a osoba niewinna nie ponios∏a tej odpowiedzialnoÊci”. Oszcz´dnoÊci, niestety czasem êle pojmowane,
nie powinny prowadziç do zak∏ócenia tej˝e prawnej dyspozycji. Warto przecie˝
pami´taç, ˝e fachowo zabezpieczone przez techników Êlady kryminalistyczne
pozwalajà nast´pnie na w∏aÊciwe ukszta∏towanie procesu dochodzenia
przest´pstw.
Zadaç mo˝na tak˝e 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 opakowaƒ,
stanowiàc jednoczeÊnie przyczynek do szerszej oceny ich stosowania.
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Nale˝y równie˝ jasno zdaç sobie spraw´ z faktu, ˝e niezale˝nie od tego, jak
bardzo skomplikowanymi metodami laboratoryjnymi badaç si´ b´dzie Êlady,
muszà one zostaç wczeÊniej, w trakcie szeroko rozumianych ogl´dzin6,
prawid∏owo ujawnione i zabezpieczone. Przyj´cie do wiadomoÊci tezy przeciwstawnej mog∏oby pod du˝ym znakiem zapytania pozostawiç funkcjonowanie
w policji zarówno techników kryminalistyki, jak i laboratoriów kryminalistycznych - a nikomu chyba na tym nie zale˝y. W ostatnim czasie wszelkie nowoÊci
odnoszàce si´ do policyjnej techniki kryminalistycznej, zosta∏y zdominowane
przez petycje7 kierowane wprost do Komendanta G∏ównego Policji8 czy te˝
wybranych biur Komendy G∏ównej Policji. Ca∏à gam´ tych zapytaƒ mo˝na
zaw´ziç do jednego ogólnego stwierdzenia, a mianowicie: jak d∏ugo mamy
pracowaç, na czym i za ile?. Warto w tym miejscu przypomnieç dawne powiedzenie, które g∏osi, ˝e armia maszeruje na brzuchu9, i tak jest niezmiennie od
niepami´tnych czasów do dziÊ. To samo mo˝na powiedzieç o szeroko rozumianym procesie kierowania i nadzorze. Zacznijmy od koƒca, czyli od nadzoru.
Jest to przede wszystkim odpowiedzialnoÊç. Nie tylko za szkolenie i wyniki
w s∏u˝bie, ale za rzeczy tak prozaiczne, jak zaopatrzenie. To jest tak˝e jeden
z argumentów podnoszonych w petycjach: Dajcie nam narz´dzia do pracy,
a b´dziemy pracowaç. Dajcie nam pracowaç, a b´dziecie mogli nadzorowaç
i wymagaç.
Ostatnio nawet Komendant G∏ówny Policji decyzjà nr 232 z dnia 20 sierpnia
2010 roku powo∏a∏ zespó∏ z∏o˝ony z najbardziej doÊwiadczonych policjantów
techniki kryminalistycznej w celu opracowania projektu przekszta∏ceƒ tych˝e
komórek organizacyjnych w policji10. W jego sk∏ad wchodzà przedstawiciele
Komendy G∏ównej Policji oraz reprezentanci poszczególnych garnizonów
6 OkreÊla je art. 207 k.p.k. § 1. W razie potrzeby dokonuje si´ ogl´dzin miejsca, osoby lub
rzeczy. § 2. Je˝eli przedmiot mo˝e ulec przy badaniu zniszczeniu lub zniekszta∏ceniu, cz´Êç
tego przedmiotu nale˝y w miar´ mo˝noÊci zachowaç w stanie nie zmienionym, a gdy to nie jest
mo˝liwe - stan ten utrwaliç w inny sposób.
7 Petycje nr 1 i nr 2 policjantów Techniki Kryminalistycznej do Komendanta G∏ównego Policji –
2008 r. i 2009 r. – treÊç:
http://www.ifp.pl/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=30522 - stan na dzieƒ
3.01.2012 r.
8 WÊród Biur Komendy G∏ównej Policji wymieniç chocia˝by wypada: Biuro Kryminalne, CLK
czy Biuro Prezydialne KGP.
9 Marsza∏ek Wellington (sir Arthur Wellesley, Lord Wellington) mawia∏, ˝e „armia maszeruje
na brzuchu”, co znaczy, ˝e aby odnosi∏a zwyci´stwa, musi mieç ˝ywnoÊç, buty i amunicj´.
10 Decyzja nr 232 Komendanta G∏ównego Policji z dnia 20 sierpnia 2010 roku w sprawie opracowania projektu przekszta∏ceƒ organizacyjnych komórek techniki kryminalistycznej w Policji –
niepublikowana.
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policji, szkó∏ policyjnych, a tak˝e technicy skupieni wokó∏ Internetowego
Forum Policyjnego (IFP). Do zadaƒ zespo∏u okreÊlonych przez komendanta
nale˝a∏o m.in. wypracowanie propozycji rozwiàzaƒ prawno instytucjonalnych
i finansowych, opracowanie propozycji rozwiàzaƒ szkoleniowych w obszarze
funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej, opracowanie karty opisu
stanowiska pracy technika kryminalistyki. Na podstawie analiz i przeglàdów
funkcjonowania komórek techniki kryminalistycznej w kraju opracowano projekty zmian systemowych w zakresie przekszta∏ceƒ organizacyjnych. Powo∏any
zespó∏ pracowa∏ w trzech podzespo∏ach, tj. strukturalno-kadrowym, szkoleniowym i logistycznym. Wyniki prac zespo∏u i wypracowane propozycje zostanà
przedstawione Komendantowi G∏ównemu Policji.
Warto w tym miejscu zauwa˝yç, ˝e nadzór merytoryczny sprawowany
w Komendzie Sto∏ecznej Policji jest zupe∏nie inny od wypracowanych w ramach
zespo∏u koncepcji. Nadzór ten w odniesieniu do tak specyficznej jednostki, jakà
jest KSP, mo˝na uznaç za modelowy11. Zajmuje si´ nim dwuosobowy zespó∏,
w którego sk∏ad wchodzà: specjalista Wydzia∏u Dochodzeniowo-Âledczego oraz
specjalista z Laboratorium Kryminalistycznego. Dbajà oni mi´dzy innymi
o w∏aÊciwy poziom zaopatrzenia w sprz´t i materia∏y techników ze wszystkich
jednostek organizacyjnych KSP.

Czego potrzebuje technik, a czego my potrzebujemy od niego
Do zabezpieczania Êladów na miejscach zdarzeƒ technik kryminalistyki nie
potrzebuje, w naszej ocenie, wi´cej ni˝ podstawowych Êrodków, takich chocia˝by
jak: standardowa walizka Êledcza, podstawowe proszki daktyloskopijne i opakowania do zabezpieczania przedmiotów - b´dàcych jednoczeÊnie noÊnikami
innych Êladów. Pod∏o˝a i przedmioty, na których nie ujawnia si´ Êladów elementarnymi metodami, nale˝y zabezpieczyç i przekazaç prowadzàcemu czynnoÊci
dochodzeniowo-Êledcze, z wnioskiem o mo˝liwie pilne przekazanie tych
przedmiotów do laboratorium. Wszelkie Êlady b´dà nast´pnie ujawnione tam
specjalistycznymi metodami. Warto przecie˝ wiedzieç, ˝e laboratoria kryminalistyczne majà mo˝liwoÊci dalece wi´ksze i trzeba z tego korzystaç. Technik
kryminalistyki musi natomiast wiedzieç, jakich Êladów poszukiwaç, w jaki
sposób i gdzie. U˝ycie metod chemicznych na miejscu zdarzenia powinno mieç
charakter wy∏àcznie incydentalny12. W odniesieniu na przyk∏ad do Êladów
11 Decyzja nr 28/2007 Komendanta Sto∏ecznego Policji z dnia 23 stycznia 2007 r. w sprawie powo∏ania nieetatowego zespo∏u ds. koordynacji i merytorycznego nadzoru nad pionem techniki kryminalistycznej w Komendzie Sto∏ecznej Policji wraz ze zmianami – dokument niepublikowany.
12 Âlady kryminalistyczne. Ujawnianie, zabezpieczanie, wykorzystanie. Praca zbiorowa pod red.
M. Goca i J. Moszczyƒskiego, Difin, Warszawa 2007, s. 29-81, tak˝e: E. Gruza, M. Goc,
J. Moszczyƒski, Kryminalistyka, czyli rzecz o metodach Êledczych, Wyd. Akademickie
i Profesjonalne, Warszawa 2008, s. 305-336.
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daktyloskopijnych czynnoÊci te powinien realizowaç ekspert wizualizacji
Êladów. Natomiast technik powinien znaç mo˝liwoÊci chemii daktyloskopijnej
i wiedzieç, co powinien zabezpieczyç. Powinien posiadaç równie˝ niezb´dne
do realizacji tego celu, Êrodki i materia∏y.

Ryc. 2. Umocowanie przedmiotu na podk∏adce kartonowej (wzór 2009,
wyk. autorzy)
W celu unikni´cia rozwiàzaƒ doraênych, a nast´pnie dzia∏aƒ prowizorycznych13 ju˝ jakiÊ czas temu konieczne sta∏o si´ zaproponowanie, a nast´pnie ustalenie standardów dla tych opakowaƒ (podobnie zresztà, jak mia∏o to miejsce
przy tworzeniu urzàdzenia UDZS14, wyznaczono standardy fotografii sygnalitycznej). Warto wspomnieç tylko, ˝e ju˝ kilka lat temu w sto∏ecznym
Laboratorium Kryminalistycznym opracowano pierwsze opakowania do zabezpieczania dowodów rzeczowych15.
13 Bardzo cz´sto do podstawowej pracy technika kryminalistyki brakowa∏o podstawowych
rzeczy, jak np. szarego papieru i kartonu. Technicy byli zmuszeni do korzystania z opakowaƒ
zast´pczych, pozyskiwanych w sposób o, którym nie warto ju˝ dziÊ wspominaç. OczywiÊcie
nie odpowiada∏o to w ˝aden sposób wymaganiom wspó∏czesnej techniki kryminalistycznej,
np. badaniom genetycznym.
14 Urzàdzenie do wykonywania zdj´ç sygnalitycznych, np. UDZS-1, UDZS-2.
15 R. Duchnowski, R. Przybylski, Zastosowanie w∏aÊciwych opakowaƒ w technicznym zabezpieczaniu dowodów rzeczowych do badaƒ kryminalistycznych, „Biuletyn Informacyjny” nr 119,
2004, s. 65 i nast.
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Ryc. 3. Opracowane w 2003 r. i stosowane wczeÊniej opakowania dowodów rzeczowych (wyk. autorzy)

Ryc. 4. Opracowane w 2003 r. opakowania dowodów rzeczowych (wyk.
autorzy)
Zakupione wtedy opakowania zosta∏y prawie natychmiast zu˝yte przez
techników kryminalistyki garnizonu. Warto tylko wspomnieç, ˝e by∏y one
wykonane z bia∏ego sztywnego kartonu, niemal eleganckie, z du˝ym wizjerem
przykrytym plastikowà szybkà i nadrukowanà uproszczonà metryczkà informacyjnà. W∏aÊciwa metryczka procesowa mia∏a byç mocowana do zabezpieczanego
przedmiotu. Metryczka na pude∏ku by∏a jednak dosyç k∏opotliwa do wype∏nienia,
szczególnie przy zabezpieczeniu przedmiotów do wàskich opakowaƒ. Bardzo
cz´sto podnoszono równie˝ zarzut, ˝e nie spe∏nia ona wymogów merytorycznych.
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Cztery lata póêniej w laboratorium przygotowano kolejny model opakowaƒ.
Bioràc pod uwag´ sugestie zg∏aszane przez techników kryminalistyki, wprowadzono 5 rozmiarów pude∏ek przystosowanych do zabezpieczania wi´kszoÊci
przedmiotów na miejscach zdarzeƒ. Uzupe∏niono je o perforowanà wk∏adk´
tekturowà i plastikowe zaciski do mocowania zabezpieczanych przedmiotów.
Do∏àczono równie˝ tzw. metryczki Êladowe i samoprzylepne banderole - plomby do zabezpieczenia zamkni´ç pude∏ka. Warto wspomnieç, ˝e g∏ównym celem
podj´tych dzia∏aƒ by∏o wyposa˝enie w standardowe opakowanie, pozwalajàce
ka˝demu policjantowi na samodzielne zabezpieczenie przedmiotów na miejscach zdarzeƒ16. Stwierdzono wtedy, ˝e niedopuszczalne jest u˝ywanie do tego
celu przypadkowych opakowaƒ. WielkoÊç zamówienia by∏a ograniczona
wy∏àcznie cenà, która nie mog∏a przekroczyç kwoty, przy której zaczyna
obowiàzywaç koniecznoÊç wszcz´cia post´powania przetargowego. Druga
dostawa zosta∏a równie szybko wykorzystana przez techników, jak poprzednia.

Ryc. 5. Zacisk unieruchamiajàcy zabezpieczany przedmiot (wzór 2009,
wyk. autorzy)
16 Zgodnie chocia˝by § 79 ust. 1 pkt 1 zarzàdzenia Nr 1426 Komendanta G∏ównego Policji z dnia
23 grudnia 2004 r. w sprawie metodyki wykonywania czynnoÊci dochodzeniowo-Êledczych
przez s∏u˝by policyjne wyznaczone do wykrywania przest´pstw i Êcigania ich sprawców, ogl´dziny mogà byç dokonywane samodzielnie przez policjanta s∏u˝by kryminalnej, s∏u˝by Êledczej lub odpowiedniej komórki s∏u˝by prewencyjnej.
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Przez kolejne 2 lata zbierano doÊwiadczenia i opinie techników kryminalistyki
garnizonu sto∏ecznego na temat doÊwiadczeƒ zwiàzanych z wykorzystywaniem
opakowaƒ dowodów rzeczowych oraz poszukiwano nowych wytwórców.
Wydzia∏ Zaopatrzenia KSP by∏ w tej materii nieocenionym pomocnikiem.
Wy∏oniony w procedurze przetargowej nowy wytwórca wykona∏, mo˝e mniej
eleganckie, ale du˝o sztywniejsze i mocniejsze opakowania. Do ka˝dego z nich
do∏àczono cztery zaciski, które pozwala∏y na dok∏adne unieruchomienie
przedmiotu b´dàcego noÊnikiem Êladów na podk∏adce. Zaciski mo˝na ∏àczyç
ze sobà w przypadku mocowania wi´kszych i ci´˝szych przedmiotów.
Zrezygnowano z zewn´trznych metryczek na opakowaniach. Nie stwierdzono
bowiem, ˝eby ktokolwiek z nich korzysta∏. Osoby, które dokonywa∏y zabezpieczania przedmiotów do badaƒ, mocowa∏y do opakowaƒ w∏asne metryczki.
W naszej ocenie post´powanie takie nie jest s∏uszne, metryczka bowiem
powinna byç w sposób trwa∏y po∏àczona z dowodem rzeczowym (pozwala przecie˝ na to standardowo do∏àczony do opakowania zacisk-opaska). Z kolei du˝a
cz´Êç u˝ytkowników twierdzi∏a, ˝e skoro ju˝ jedna metryczka (na pude∏ku)
zosta∏a wypisana, to nie nale˝y drugiej metryczki do∏àczaç do zabezpieczonego
przedmiotu. Puentujàc zaÊ powy˝sze dywagacje, stwierdzono jednoznacznie,
˝e metryczka musi byç w sposób trwa∏y po∏àczona ze Êladem (dowodem
rzeczowym, przedmiotem). Tylko w celach informacyjnych na opakowaniu
mo˝na powtórzyç podstawowe informacje z metryczki, takie jak np.: rodzaj
Êladu, miejsce i dat´ zabezpieczenia, stopieƒ, imi´, nazwisko zabezpieczajàcego.
Zrezygnowano ostatecznie tak˝e ze standardowego wyposa˝enia opakowaƒ
w samoprzylepne banderole. W sto∏ecznym garnizonie policji obowiàzuje
bowiem, skàdinàd chyba unikatowa ju˝ dziÊ praktyka, zgodnie z którà opakowanie nale˝y zabezpieczyç sznurkiem i pi´cioma imiennymi piecz´ciami lakowymi. Ponadto w ostatniej wersji pude∏ek zmniejszono wielkoÊç okienek, co chroni
dodatkowo przed uszkodzeniem dowodów i odpadaniem tych˝e okienek lepiej
ni˝ w poprzednich wersjach. Sk∏aniamy si´ nawet w stron´ ca∏kowitej ich likwidacji mimo sygna∏ów od prowadzàcych post´powania, ˝e okienko jest dodatkowym elementem kontrolnym. Problem ten b´dzie jednak przedmiotem dopiero
przysz∏ych rozwa˝aƒ i ostatecznych decyzji.
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Ryc. 6. Przyk∏ad zabezpieczenia dowodu rzeczowego (wzór opakowania
2009, wyk. autorzy)
Opakowania zosta∏y opracowane z myÊlà o wykorzystaniu ich przez techników
kryminalistyki, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby u˝ywali ich równie˝ inni
policjanci prowadzàcy ogl´dziny. Jest to szczególnie istotne chocia˝by w kontekÊcie zakoƒczenia w lipcu 2009 r. w Komendzie Sto∏ecznej Policji pilota˝owego
programu dla funkcjonariuszy dochodzeniowo-Êledczych w zakresie samodzielnego prowadzenia ogl´dzin miejsca zdarzenia17. Program ten dowiód∏,
˝e zabezpieczenie Êladów kryminalistycznych bez udzia∏u technika kryminalistyki jest nie tylko mo˝liwe, ale przynosiç mo˝e dobre rezultaty. Z tego te˝
powodu przekazanie im do dyspozycji wystandaryzowanych opakowaƒ pozwoli
na szybkie i jednoczeÊnie prawid∏owe realizowanie podstawowego celu
ogl´dzin. Przebieg programu stanowi∏ tak˝e podstaw´ odr´bnej publikacji,
w której znaleêç mo˝emy m.in. wskazanie podstaw prawnych, omówienie
przebiegu szkolenia, skàdinàd kilkudniowego, zasady prowadzenia pilota˝u,
charakterystyk´ grupy szkoleniowej (policjanci wydzia∏ów dochodzeniowoÊledczych Komendy Rejonowej Policji Warszawa I i Warszawa VI), wskazanie
17 Porównaj – strona internetowa KGP
http://www.policja.pl/portal.php?serwis=clk&dzial=699&id=43415&search=6172 - stan na
dzieƒ 3.01.2012 r.
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podstawowego sprz´tu, którym dysponowali policjanci, oraz analiz´ wyników
jego przeprowadzenia18.

Zakoƒczenie
Czerpanie 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 korzystania z coraz wi´kszej
iloÊci Êladów zabezpieczanych przez specjalistów w rozumieniu art. 205 k.p.k.,
którymi na gruncie policyjnym sà technicy kryminalistyki.
Nie b´dzie to mo˝liwe bez wdro˝enia skutecznej procedury ochrony tych˝e
Êladów. Warto w tym kontekÊcie przypomnieç fragment k.p.k., który w art. 297
§ 1 pkt 5 mówi wprost, ˝e celem post´powania przygotowawczego jest zebranie,
zabezpieczenie i utrwalenie dowodów dla sàdu tak, aby rozstrzygni´cie sprawy
nastàpi∏o na pierwszej rozprawie g∏ównej. Ponadto w art. 308 §1 pojawia
si´ nast´pujàce sformu∏owanie, i˝ w granicach koniecznych dla zabezpieczenia
Êladów i dowodów przest´pstwa przed ich utratà, zniekszta∏ceniem lub zniszczeniem, prokurator albo policja mogà w ka˝dej sprawie, w wypadkach nie cierpiàcych zw∏oki, jeszcze przed wydaniem postanowienia o wszcz´ciu Êledztwa lub
dochodzenia, przeprowadziç w niezb´dnym zakresie czynnoÊci procesowe,
a zw∏aszcza dokonaç ogl´dzin (…).
Podsumowujàc, warto podkreÊliç, ˝e wspólnym wysi∏kiem techników
kryminalistyki, Laboratorium i Wydzia∏u Zaopatrzenia KSP dostarczono proste,
szybkie i jednoczeÊnie tanie zabezpieczenie Êladów. Osiàgajàc tym samym
skuteczniejszà ochron´ dla Êladów, skrócenie czasu zabezpieczania oraz eliminacj´ nieuprawnionych manipulacji.
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PRAWNOKARNA OCHRONA ORGANÓW
KONSTYTUCYJNYCH W POLSKIM KODEKSIE KARNYM
– WYBRANE ZAGADNIENIA
Bezpieczeƒstwo organów konstytucyjnych, bezpieczeƒstwo ich prawid∏owego
funkcjonowania stanowi jeden z fundamentów niezak∏óconego dzia∏ania
paƒstwa prawa. Wzrost napi´ç spo∏ecznych, jaki w ostatnim czasie mo˝na zaobserwowaç na po∏udniu Europy (Grecja, Hiszpania), ale równie˝ na terenie
Polski, prowadziç musi do zadania pytania o ochron´, jakà ww. organom
przyznaje krajowe prawo karne. Zw∏aszcza w kontekÊcie rozdzia∏u XVII k.k.
i ÊciÊlej art. 128 k.k.1
Waga tego ostatniego – o tyle niedoceniana, ˝e w ostatnim czasie przepis ten
nie wychodzi∏ ze sfery tzw. przepisów martwych – w Êwietle stawianego pytania
zdaje si´ uzasadniaç wszelkie uwagi w zakresie wyników prac ustawodawcy nad
nale˝ytym kszta∏tem tej cz´Êci prawa karnego, której najwa˝niejszym celem jest
zapewnienie bezpieczeƒstwa ca∏oÊci spo∏eczeƒstwa. Spo∏eczeƒstwa, od którego
ustawodawca otrzyma∏ mandat do tworzenia prawa.
Mówiàc innym s∏owy, uwa˝am za uprawnione postawienie tezy o niewystarczajàcej ochronie organów konstytucyjnych na gruncie kodeksu karnego z roku
1997, jak te˝ obron´ tej tezy poprzez porównanie art. 128 § 3 k.k. z wybranymi
przepisami oraz wskazanie przyk∏adów zachowaƒ mogàcych stanowiç Êrodek
oddzia∏ywania na cz∏onków organów konstytucyjnych, a co za tym idzie,
równie˝ na same organy, nie uj´tych w dyspozycji przedmiotowego artyku∏u.
1 Art. 128.
§ 1. Kto, w celu usuni´cia przemocà konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podejmuje dzia∏alnoÊç zmierzajàcà bezpoÊrednio do urzeczywistnienia tego celu, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 3.
§ 2. Kto czyni przygotowania do pope∏nienia przest´pstwa okreÊlonego w § 1, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
§ 3. Kto przemocà lub groêbà bezprawnà wywiera wp∏yw na czynnoÊci urz´dowe konstytucyjnego organu Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od roku do lat 10.
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Ma∏o tego, zachowaƒ cz´sto nieuj´tych w jakiejkolwiek dyspozycji kodeksu
karnego, a stanowiàcych potencjalny modus operandi sprawcy ,,ataku” na pos∏a,
senatora, ministra czy nawet osoby o najwi´kszych realnych kompetencjach
ustrojowych – Prezesa Rady Ministrów.
Analiza przepisów kodeksu karnego2 w kontekÊcie art. 128 § 3 prowadzi
do konkluzji o braku znamion, które ze wzgl´du na bezpieczeƒstwo RP
oraz indywidualnà ochron´ pos∏ów i senatorów winny zostaç umieszczone
w dyspozycji omawianego artyku∏u.
Nim jednak przejd´ do g∏ównego wàtku, przybli˝yç nale˝y wprowadzone ju˝
przez ustawodawc´ znamiona sposobu dzia∏ania – przemoc oraz groêb´ bezprawnà.
Mimo i˝ poj´cie przemocy nale˝y do najstarszych poj´ç prawa karnego, nie
zosta∏o jak dotàd ÊciÊle okreÊlone, co mimo pozornie klarownego znaczenia znamienia prowadziç musi do konstatacji o jego nieostroÊci3. Dalsze wnioski pozostajà przy tym kluczowymi dla przysz∏ego wywodu, bowiem zmuszajà do uznania,
i˝ wynik∏e na tle braku jasnych kryteriów wyk∏adni wàtpliwoÊci mogà powodowaç trudnoÊci w praktyce oraz, za sprawà wprowadzenia przez ustawodawc´
okreÊlonych znamion szczególnych, wprost wy∏àczaç kryminalizacj´ zachowaƒ
mogàcych z pozoru mieÊciç si´ w zbiorze desygnatów „przemocy”(o czym dalej).
Samà „przemoc” nale˝y przy tym rozumieç szeroko, tj. zarówno jako skierowanà przeciw osobie, polegajàcà na bezpoÊrednim kontakcie fizycznym, jak
i tzw. przemoc wobec rzeczy. Istotna przy tym wydaje si´ uwaga, i˝ przemoc
winna stanowiç prze∏amanie oporu ofiary przy u˝yciu si∏y fizycznej (choçby
w sposób poÊredni).
Artyku∏ 128 § 3 k.k. stosuje wyraêne rozró˝nienie przemocy od groêby jej
zastosowania, co z jednej strony oznacza wskazanie braku kryminalizacji zmiany
ustroju z art. 127 § 1 k.k., np. za sprawà groêby u˝ycia wojska (wypowiedzianej
choçby przez zwierzchnika si∏ zbrojnych), z drugiej oznacza ograniczenie
odpowiedzialnoÊci za groêb´ wypowiedzianà wobec organów konstytucyjnych
do omawianego przepisu.
Definicj´ legalnà groêby bezprawnej zawar∏ ustawodawca w art. 115
§ 12 k.k.4 w zw. z art. 190 § 1 k.k.5
2 Dz. U. 1997 Nr 88, poz. 553 ze zm.
3 T. Hanausek sugeruje nawet brak mo˝liwoÊci zupe∏nego zdefiniowania tego˝ poj´cia, szerzej w
T. Hanausek Przemoc jako forma dzia∏ania przest´pnego, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu
Jagielloƒskiego. Prace Prawnicze, z. 24, wyd. PWN, Kraków 1966, s. 8-13.
4 Art. 115.
§ 12. Groêbà bezprawnà jest zarówno groêba, o której mowa w art. 190, jak i groêba spowodowania post´powania karnego lub rozg∏oszenia wiadomoÊci uw∏aczajàcej czci zagro˝onego lub
jego osoby najbli˝szej; nie stanowi groêby zapowiedê spowodowania post´powania karnego,
je˝eli ma ona jedynie na celu ochron´ prawa naruszonego przest´pstwem.
5 Art. 190.
§ 1. Kto grozi innej osobie pope∏nieniem przest´pstwa na jej szkod´ lub szkod´ osoby
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Jak s∏usznie zauwa˝y∏ Sàd Najwy˝szy, groêba winna zostaç poddana analizie
na gruncie ca∏oÊci elementów strony przedmiotowej, z uwzgl´dnieniem psychofizycznych uwarunkowaƒ ofiary. Ustaliç nale˝y, czy stan faktyczny pozwala na
stwierdzenie o parali˝owaniu woli ofiary przez sprawc´, czyniàc t´ pierwszà
bezbronnà w powsta∏ej sytuacji6.
A. Marek wskazuje, i˝ obok groêby karalnej mowa tu o zachowaniach
majàcych cechy szanta˝u, za pomocà którego sprawca chce wywrzeç presj´
psychicznà i zmusiç ofiar´ do konkretnego zachowania7.
Groêba bezprawna pozostaje przy tym poj´ciem znacznie szerszym od groêby u˝ycia przemocy, tj. zawiera t´ drugà w zbiorze swoich desygnatów.
R. Góral podkreÊla, i˝ groêba nie musi byç wyra˝ona w sposób werbalny,
lecz mo˝e wynikaç tak˝e z okreÊlonego zachowania sprawcy, Êwiadczàcego
o zdecydowaniu na podj´cie ka˝dego niebezpiecznego dzia∏ania bezpoÊredniego
w wypadku stawiania oporu – a wi´c równie˝ z gestu8.
Niejako uzupe∏nieniem powy˝szego stanowiska jawi si´ orzeczenie Sàdu
Najwy˝szego, w którym podniesiono, i˝ znaczna dysproporcja si∏ wyra˝ona
w przewadze liczebnej osób, z których tylko jedna konkretyzuje ˝àdanie,
nie mo˝e zostaç uznana za powód wywo∏ania u ofiary bezradnoÊci9. Jak bowiem
wspomniano wy˝ej, istotne pozostajà wszystkie okolicznoÊci zdarzenia. Samo
przekonanie poszkodowanego o bezradnoÊci w ˝adnym razie nie powinno zast´powaç obowiàzku ustalenia o zastosowaniu wzgl´dem niego form znamiennych
danego przest´pstwa – w tym wypadku u˝ycia groêby.
Bioràc pod uwag´ dopuszczenie podczas ewentualnego post´powania
dowodu z zeznaƒ Êwiadków i wàtpliwoÊci wywo∏ane ich rozbie˝noÊcià (np. co
do poruszonego przez R. Górala gestu), przywo∏aç nale˝y zasad´, wedle której
wszelkie wàtpliwoÊci dzia∏ajà na korzyÊç oskar˝onego, co implikowaç musi
konkluzj´ o rozwa˝aniach na temat doprecyzowania art. 128 § 3 k.k., na gruncie
ju˝ przyj´tych rozwiàzaƒ.
Niemniej zjawiskiem o wiele groêniejszym dla bezpieczeƒstwa paƒstwa
polskiego oraz cz∏onków organów konstytucyjnych od braku ostroÊci znamion
w dyspozycji omawianego przepisu pozostaje fakt nieuwzgl´dnienia przez
ustawodawc´ zachowaƒ penalizowanych w innych cz´Êciach kodeksu karnego,

6
7
8
9

najbli˝szej, je˝eli groêba wzbudza w zagro˝onym uzasadnionà obaw´, ˝e b´dzie spe∏niona,
podlega grzywnie, karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2.
§ 2. Âciganie nast´puje na wniosek pokrzywdzonego.
V KRN 942/65, OSNPG 1966, Nr 10, s. 21.
A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 597.
R. Góral, Kodeks karny. Praktyczny komentarz, wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich,
Warszawa 2007, s. 461.
II Kr 256/93, KZS 1992/1, poz. 22.
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skierowanych przeciw dobrom ni˝ej przez niego cenionym (przynajmniej wedle
wyk∏adni systemowej).
Jak trafnie zauwa˝y∏ Sàd Apelacyjny w Katowicach, gdyby bowiem ustawodawca mia∏ tu na uwadze Êwiadome wyzyskanie przez sprawc´ istniejàcego
ju˝ stanu bezbronnoÊci pokrzywdzonego to – podobnie jak w art. 286 k.k. –
wyraênie by to przewidzia∏10.
Ze wzgl´du na analogi´ znamion czynnoÊciowych przest´pstw rozboju
(art. 280 k.k.11) i kradzie˝y rozbójniczej (art. 281 k.k.12) – mimo odmiennego
przedmiotu ochrony – z mo˝liwym sposobem dzia∏ania podmiotu dà˝àcego do
celu z art. 128 § 3 k.k., zasadniczà cz´Êç niniejszego wywodu rozpoczn´ w∏aÊnie
od nich – wprowadzenia w stan nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci.
Po pierwsze stwierdziç nale˝y, i˝ chocia˝by ze wzgl´du na wyodr´bnienie
przez ustawodawc´ w tym samym przepisie „wprowadzenia w stan nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci” nie mo˝na zaliczaç ich do zbioru desygnatów poj´cia
„przemocy”, mimo i˝ posiadajà cz´Êç wspólnà (choçby przez wywo∏anie
bezradnoÊci). Z ca∏à pewnoÊcià poruszone poj´cia nie sà tak˝e podzbiorem
„groêby bezprawnej”, sprowadzajàc si´ – jak zaraz zostanie wykazane – do konkretnego dzia∏ania, którego ofiara cz´stokroç nie jest Êwiadoma. Oznacza to,
i˝ twórcy kodeksu karnego z roku 1997 zrezygnowali z kryminalizacji „wprowadzenia w stan nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci” jako znamion czynu zabronionego z art. 128 k.k. – zw∏aszcza w kontekÊcie wp∏ywu na dzia∏ania organów
konstytucyjnych (art. 128 § 3 k.k.). Wszystkie zatem przyk∏ady wyliczone
poni˝ej pozostajà poza zasi´giem zachowaƒ przez ten˝e penalizowanych, mimo
niesionego ze sobà stopnia spo∏ecznej szkodliwoÊci czynu i niebezpieczeƒstwa
dla prawid∏owego funkcjonowania paƒstwa.
Doprowadzenie cz∏owieka do stanu nieprzytomnoÊci oznacza doprowadzenie
do sytuacji, w której pokrzywdzony pozbawiony jest ÊwiadomoÊci, niezdolny
10 Orzeczenie z 7 kwietnia 1994 r. II AKr 67/94, OSA 1994/11-12/60 nr lex 21268.
11 Art. 280 k.k.
§ 1. Kto kradnie, u˝ywajàc przemocy wobec osoby lub gro˝àc natychmiastowym jej u˝yciem
albo doprowadzajàc cz∏owieka do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci od lat 2 do 12.
§ 2. Je˝eli sprawca rozboju pos∏uguje si´ bronià palnà, no˝em lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub Êrodkiem obezw∏adniajàcym albo dzia∏a w inny sposób bezpoÊrednio
zagra˝ajàcy ˝yciu lub wspólnie z innà osobà, która pos∏uguje si´ takà bronià, przedmiotem,
Êrodkiem lub sposobem, podlega karze pozbawienia wolnoÊci na czas nie krótszy od lat 3.
12 Art. 281 k.k.
Kto, w celu utrzymania si´ w posiadaniu zabranej rzeczy, bezpoÊrednio po dokonaniu kradzie˝y, u˝ywa przemocy wobec osoby lub grozi natychmiastowym jej u˝yciem albo doprowadza
cz∏owieka do stanu nieprzytomnoÊci lub bezbronnoÊci, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od
roku do lat 10.
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do prawid∏owej oceny sytuacji. Sprawca doprowadza bowiem do sytuacji,
w której ofiara nie mo˝e w pe∏ni Êwiadomie przeciwstawiç si´ zachowaniu
przest´pnemu13.
Stan nieprzytomnoÊci wywo∏aç mo˝na poprzez podanie Êrodków chemicznych
lub farmakologicznych bàdê w sposób podst´pny (np. poprzez dodanie do napoju), bàdê jawnie (np. upijajàc grup´ pos∏ów). Z jednej strony dzia∏anie to prowadziç mo˝e do omy∏ki bàdê u∏atwienia perswazji korzystnego dla sprawcy wyniku
g∏osowania, z drugiej
do eliminacji „szabel” opcji przeciwnej sprawcy
(np. poprzez fizyczne wyeliminowanie pos∏ów z obrad). Mo˝e te˝ prowadziç do
ich kompromitacji (np. powodujàc irracjonalne zachowanie w obecnoÊci mediów).
Znane z historii przyk∏ady ograniczajà form´ i mo˝liwoÊç podania Êrodka
farmakologicznego jedynie do wyobraêni sprawcy. Mo˝e on – podobnie jak
w wypadku Fidela Castro – zostaç umieszczony w postaci proszku o niewielkiej
drobinie ziaren w przewodach wentylacyjnych14 bàdê rozpylony w postaci
gazowej w miejscu obrad konkretnego organu. Szerokie spektrum substancji
chemicznych dost´pnych dzisiejszej nauce daje mo˝liwoÊci zastosowania
Êrodków, których ofiara zupe∏nie nie jest Êwiadoma. Warto w tym miejscu przytoczyç kazus u˝ycia w tokijskim metrze gazu bojowego (co akurat bez wàtpienia
wyczerpywa∏oby znami´ „przemocy”) okreÊlanego powszechnie nazwà „sarin”
– niezwykle groênego gazu bezwonnego o w∏aÊciwoÊciach pozwalajàcych
na kumulacj´ w ubraniach oraz tkance skórnej15. Nietrudno wyobraziç sobie
u˝ycie podobnego Êrodka o w∏aÊciwoÊciach wprawiajàcych w stan upojenia.
Nietrudno te˝ o sytuacj´, w której w ten stan jeden z pos∏ów bàdê senatorów
wprowadziç mo˝e swoich kolegów, wywierajàc w ten sposób wp∏yw na wyniki
ich g∏osowania. Zachowanie to nie b´dzie jednak wyczerpywa∏o znamion czynu
zabronionego z art. 128 § 3 – jak ju˝ powiedziano – nie b´dzie bowiem stanowi∏o
ani u˝ycia wzgl´dem nich przemocy ani zastosowania groêby bezprawnej.
Kryminalizowana pozostaje jednak groêba ujawnienia informacji o zdarzeniu
(np. utrwalonego przy pomocy sprz´tu AV) wyra˝ona w celu wywarcia wp∏ywu
na dzia∏ania organu konstytucyjnego, na którego prac´ ma wp∏yw ofiara.
Podobnie poza penalizacjà pozostaje upojenie prezydenta przed podpisaniem
(bàdê odrzuceniem) przezeƒ aktu normatywnego (mimo ochrony z art. 135 k.k.).
Ju˝ samo powy˝sze zmusza do zadania pytania o powód nie uwzgl´dnienia
przez ustawodawc´ znamion opisujàcych przest´pstwo o wiele mniej szkodliwe
dla dobra wspólnego jakim jest przest´pstwo rozboju oraz o koniecznoÊç
ewentualnego ich wprowadzenia do znamion art. 128 k.k..
13 M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, pod red. T. Bojarskiego, wyd. Lexis Nexis,
Warszawa 2011, s. 689.
14 P. RoÊczak, Stany Zjednoczone wobec rewolucji kubaƒskiej 1959-1962, wyd. Piktor, ¸ódê
2010, s. 106 – na podstawie raportu inspektora generalnego CIA z 25 sierpnia 1967 r.
15 http://www.bt.cdc.gov/agent/sarin/basics/facts.asp
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Nast´pne ze znamion czynu przest´pnego z art. 280 k.k. nieuwzgl´dnione
w art. 128 § 3 k.k. to wywarcie wp∏ywu poprzez wprowadzenie poszkodowanego
w stan bezbronnoÊci. Istota doprowadzenia pokrzywdzonego do stanu bezbronnoÊci tkwi w podj´ciu przez napastnika takich oddzia∏ywaƒ fizycznych na osob´
ofiary, które nie b´dàc ani u˝yciem przemocy, ani te˝ groêbà jej u˝ycia, jak
równie˝ nie doprowadzajàc pokrzywdzonego do stanu nieprzytomnoÊci,
skutecznie pozbawiajà go mo˝liwoÊci podj´cia dzia∏aƒ skierowanych
– w wypadku art. 128 § 3 – na w∏aÊciwe dzia∏anie organów konstytucyjnych
bàdê obron´ tego dzia∏ania przed zachowaniem sprawcy16.
JednoczeÊnie przez sam „stan bezbronnoÊci” nale˝y rozumieç sytuacj´,
w której odebrano ofierze fizycznà mo˝liwoÊç dzia∏ania – nie zaÊ np. brak jej
ch´ci, woli spowodowany stanem apatii czy depresji.
Istotny z punktu widzenia wczeÊniejszej wàtpliwoÊci nt. wieloÊci „napastników” nie wyra˝ajàcych groêby ani nie stosujàcych si∏y fizycznej wzgl´dem
poszkodowanego, jawi si´ wyrok Sàdu Najwy˝szego z 14 czerwca 1989 r.17
Wedle tego orzeczenia wieloÊç napastników lub znaczna dysproporcja si∏,
z powodu którego ofiara pozbawiona jest mo˝noÊci przeciwdzia∏ania zdarzeniu
(bàdê mo˝noÊç ta jest w istotnym zakresie ograniczona), stanowi wprowadzenie
w stan bezbronnoÊci.
Pozostaje zatem poza znamionami omawianego czynu przest´pnego. Co wi´cej, to nasuwajàce si´ pytanie o procesowe mo˝liwoÊci ustalenia celu dzia∏ania
sprawcy i zwiàzane z nim dalsze utrudnienia dla praktyki oraz dla powagi
powszechnego odbioru prawa.
Trzeba bowiem ponownie przypomnieç, i˝ wszelkie wàtpliwoÊci dzia∏ajà na
korzyÊç oskar˝onego.
Przyk∏adów wprowadzenia w stan bezbronnoÊci przedstawicieli organów
konstytucyjnych mogàcych wywrzeç – czy zawsze wywierajàcych – wp∏yw na
ich prac´ mo˝na mno˝yç. Jednym z nich jest podany przez R. Górala kazus
zamkni´cia ofiary w piwnicy18. Spoglàdajàc na plany polskiego parlamentu nie
trudno wpaÊç na pomys∏ zablokowania drzwi do pomieszczeƒ jednego z klubów
(np. po wczeÊniejszym uprzedzeniu przedstawicieli w∏asnej frakcji), zapewniajàc
sobie w ten sposób korzystny wynik g∏osowania.
Doprowadzenie do stanu bezbronnoÊci mo˝e mieç miejsce tak˝e przy u˝yciu
Êrodków farmakologicznym (o dzia∏aniu zbli˝onym do wysokiego st´˝enia CO),
w którym pozostajàca w pe∏nej ÊwiadomoÊci ofiara traci kontrol´ nad w∏asnym
cia∏em19.
16 Na podstawie B. Michalski [w:], Kodeks karny. Cz´Êç szczególna. Komentarz do artyku∏ów
222-316, s. 873.
17 V KRN 99/89, OSNKW 1989/7-12/48, nr lex 20373.
18 R. Góral, op. cit., s. 462.
19 M. Szwarczyk, Kodeks karny. Komentarz, s. 689.
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Ze wzgl´du na treÊç dyspozycji art. 128 k.k. (ale równie˝ zmiany przemocà
konstytucyjnego ustroju RP z art. 127 § 1 k.k.), zachowania te ponownie nie sà
kryminalizowane przez drugi z rozdzia∏ów cz´Êci szczególnej kodeksu karnego
(a wyjàtkiem skutku czynnej napaÊci na Prezydenta RP).
Wyprowadzony w ten sposób wniosek zmusza do zadania pytania w sprawie
obj´cia ochronà ofiar przedmiotowego modus operandi przez inne przepisy
kodeksu karnego z roku 1997.
Wyra˝ona w art. 115 § 1320 definicja legalna funkcjonariusza publicznego
wymienia m.in. Prezydenta RP, pos∏ów i senatorów, pracowników administracji
rzàdowej (w tym rzàd i Prezes RM) oraz – stanowiàcych w literaturze kontrowersyjny przedmiot ochrony art. 128 k.k. – s´dziów21.
Sàdy przy tym obj´te zosta∏y szczególnà ochronà przez rozdzia∏ XXX k.k.,
natomiast generalnà ochron´ funkcjonariuszy publicznych umieszczono
w rozdziale XXIX k.k. Przedmiotowej materii dotykajà umieszczone w drugim
z wymienionych: art. 222 k.k.22, art. 223 k.k.23 oraz art. 224 k.k.24
20 Art. 115 § 13. Funkcjonariuszem publicznym jest:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej,
2) pose∏, senator, radny,
2a) pose∏ do Parlamentu Europejskiego,
3) s´dzia, ∏awnik, prokurator, funkcjonariusz finansowego organu post´powania przygotowawczego lub organu nadrz´dnego nad finansowym organem post´powania przygotowawczego,
notariusz, komornik, kurator sàdowy, syndyk, nadzorca sàdowy i zarzàdca, osoba orzekajàca
w organach dyscyplinarnych dzia∏ajàcych na podstawie ustawy,
4) osoba b´dàca pracownikiem administracji rzàdowej, innego organu paƒstwowego lub samorzàdu terytorialnego, chyba ˝e pe∏ni wy∏àcznie czynnoÊci us∏ugowe, a tak˝e inna osoba
w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych,
5) osoba b´dàca pracownikiem organu kontroli paƒstwowej lub organu kontroli samorzàdu
terytorialnego, chyba ˝e pe∏ni wy∏àcznie czynnoÊci us∏ugowe,
6) osoba zajmujàca kierownicze stanowisko w innej instytucji paƒstwowej,
7 funkcjonariusz organu powo∏anego do ochrony bezpieczeƒstwa publicznego albo funkcjonariusz S∏u˝by Wi´ziennej,
8) osoba pe∏niàca czynnà s∏u˝b´ wojskowà,
9) pracownik mi´dzynarodowego trybuna∏u karnego, chyba ˝e pe∏ni wy∏àcznie czynnoÊci us∏ugowe.
21 por. St. Hoc, Przest´pstwa przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej, wyd. Uniwersytetu Opolskiego,
Opole 2003, s. 37.
22 Art. 222
§ 1. Kto narusza nietykalnoÊç cielesnà funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu
przybranej podczas lub w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bowych, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
§ 2. Je˝eli czyn okreÊlony w § 1 wywo∏a∏o niew∏aÊciwe zachowanie si´ funkcjonariusza lub
osoby do pomocy mu przybranej, sàd mo˝e zastosowaç nadzwyczajne z∏agodzenie kary,
a nawet odstàpiç od jej wymierzenia.
23 Art. 223
§ 1. Kto, dzia∏ajàc wspólnie i w porozumieniu z innà osobà lub u˝ywajàc broni palnej, no˝a lub
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Art. 224 k.k., stanowiàcy lex generali wzgl´dem art. 128 § 325, zawiera
w dyspozycji te same znamiona, tj. przemoc oraz groêb´ bezprawnà, przez
co jego analiza wydaje si´ w tym miejscu bezcelowa.
JednoczeÊnie, ze wzgl´du na bogatà literatur´ przedmiotu, pozwol´ sobie
wskazaç jedynie na wàtpliwoÊci, jakie nasuwajà si´ na gruncie art. 223 oraz
art. 222 k.k. w kontekÊcie zaprezentowanych wy˝ej kazusów, zw∏aszcza
zastosowania Êrodka obezw∏adniajàcego26.
Zawarta w art. 223 k.k. czynnoÊç sprawcza, polegajàca na „czynnej napaÊci”,
interpretowana jest zarówno przez doktryn´, jak i orzecznictwo m.in. przez
pryzmat celu, przyjmujàcego postaç dzia∏ania zmierzajàcego do wyrzàdzenia
krzywdy fizycznej lub naruszenia nietykalnoÊci cielesnej odczuwanej przynajmniej jako dotkliwy ból27. Nale˝y zatem zadaç kolejne pytanie: czy wprowadzenie ofiary w stan bezbronnoÊci przy pomocy podst´pu, np. przez dodanie
do napoju Êrodka powodujàcego irracjonalne zachowanie, nie sprawiajàcego
przy tym bólu (a wr´cz przeciwnie, wprowadzajàcego w stan euforii), stanowi
wywo∏anie u ofiary krzywdy fizycznej? Z ca∏à bowiem pewnoÊcià znajdà
si´ biegli, którzy nie tylko szkod´ fizycznà wykluczà, ale wr´cz stwierdzà
pozytywny wp∏yw konkretnego Êrodka dla zdrowia ludzkiego28.
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo Êrodka obezw∏adniajàcego, dopuszcza si´
czynnej napaÊci na funkcjonariusza publicznego lub osob´ do pomocy mu przybranà podczas
lub w zwiàzku z pe∏nieniem obowiàzków s∏u˝bowych, podlega karze pozbawienia wolnoÊci
od roku do lat 10.
§ 2. Je˝eli w wyniku czynnej napaÊci nastàpi∏ skutek w postaci ci´˝kiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej, sprawca podlega karze
pozbawienia wolnoÊci od lat 2 do 12.
24 Art. 224
§ 1. Kto przemocà lub groêbà bezprawnà wywiera wp∏yw na czynnoÊci urz´dowe organu
administracji rzàdowej, innego organu paƒstwowego lub samorzàdu terytorialnego, podlega
karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groêb´ bezprawnà w celu zmuszenia
funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsi´wzi´cia
lub zaniechania prawnej czynnoÊci s∏u˝bowej.
§ 3. Je˝eli nast´pstwem czynu okreÊlonego w § 2 jest skutek okreÊlony w art. 156 § 1 lub
w art. 157 § 1, sprawca podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
25 JeÊli uznaç najkorzystniejszy dla sprawcy (najw´˝szy) katalog organów chronionych przez
art. 128 k.k.
26 por. R. Zaw∏ocki (red.), Przest´pstwa przeciwko mieniu i gospodarcze, t. 9, wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2011 oraz P. Kardas i J. Satko (red.), Przest´pstwa przeciwko mieniu, wyd.
Zakamycze, Kraków 2002.
27 P. Kardas, Kodeks karny. Cz´Êç szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k., t. II , red. A. Zoll,
wyd. Zakamycze, Kraków 2006, wyd. internetowe.
28 Por. opinia w aktach Prok. Okr´gowej w Warszawie, sygn. V Ds. 150/08, ws. nazwania
Prezydenta RP „chamem”, uznajàca okreÊlenie to za „biblijne”.
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Poza powy˝szym przytoczyç nale˝y uwagi podniesione przez O. Górniok
i A. Barczak-Oplustil, dotyczàce leksykalnego wyra˝enia skali niebezpieczeƒstwa
niesionego w zwiàzku z u˝yciem konkretnego Êrodka obezw∏adniajàcego.29
Z jednej strony ustawodawca wprowadzi∏ to poj´cie obok dzia∏ania przy u˝yciu
broni palnej lub no˝a (w praktyce uznawanego za równie niebezpieczny30), z drugiej zastosowa∏ niejasne z semantycznego punktu widzenia sformu∏owanie.
Przedmiotowy fragment art. 223 k.k. stanowi: „u˝ywajàc broni palnej, no˝a lub
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo Êrodka obezw∏adniajàcego”.
Otwartym pytaniem pozostaje: czy „inny podobnie niebezpieczny” odnosi si´
tylko do przedmiotu (por. A. Barczak-Oplustil), czy te˝ mo˝e obejmuje równie˝
Êrodek obezw∏adniajàcy (por. O. Górniok).
Ze wzgl´du na kszta∏t niniejszego artyku∏u pozwol´ sobie uniknàç wdania
w polemik´, a wyprowadziç prosty wniosek o wàtpliwoÊciach, jakie nasuwajà
si´ wobec omawianego przepisu.
OdnoÊnie zaÊ do poruszonego kazusu wspomn´ definicj´ „Êrodka obezw∏adniajàcego” podanà przez B. Kunickà-Michalskà, uznajàcà za ten˝e ka˝dy
Êrodek, którego u˝ycie zgodnie z jego przeznaczeniem i w∏aÊciwoÊciami prowadzi do pozbawienia ofiary mo˝liwoÊci swobodnego poruszania si´ w ogóle lub
unieruchomienia tylko niektórych cz´Êci cia∏a31.
Czy zatem osoba b´dàca pod wp∏ywem Êrodka odurzajàcego zostaje pozbawiona mo˝liwoÊci swobodnego poruszania si´? Z zasady nie, natomiast ww.
wp∏yw – w wypadku cz∏onka organu konstytucyjnego – stanowiç mo˝e równie˝
wp∏yw na prac´ owego organu.
Ma∏o tego, w odró˝nieniu od art. 135 k.k.32 twórcy kodeksu wprowadzili
katalog ograniczeƒ kryminalizacji przest´pnej dzia∏alnoÊci. JeÊli bowiem sprawca u˝yje Êrodka powodujàcego u ofiary stan nieprzytomnoÊci, musi swego czynu
dokonaç wspólnie i w porozumieniu z co najmniej dwiema osobami, z których
ka˝da winna braç udzia∏ w przest´pstwie.
Nie bez znaczenie zdaje si´ pozostawaç równie˝ sposób dokonanego czynu,
bowiem w literaturze spotkaç mo˝na uj´cie „czynnej napaÊci” jako dzia∏anie
29 O. Górniok, Kodeks karny. Cz´Êç szczególna, red. A. Wàsek, Warszawa 2005. A. BarczakOplustil, Kodeks karny. Cz´Êç szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k., t. II, red. A. Zoll,
wyd. Zakamycze, Kraków 2006, wyd. internetowe.
30 Por. wyrok z 15 lipca 2010, sygn. II AKa 181/10, lex nr 653729, oraz wyrok z 5 czerwca 2009,
sygn II AKa 61/09, lex nr 577336.
31 B. Kunicka-Michalska, Kodeks karny. Cz´Êç szczególna, red. A. Wàsek, wyd. C.H. Beck,
Warszawa 2005, s. 768.
32 Art. 135
§ 1. Kto dopuszcza si´ czynnej napaÊci na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze
pozbawienia wolnoÊci od 3 miesi´cy do lat 5.
§ 2. Kto publicznie zniewa˝a Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, podlega karze pozbawienia wolnoÊci do lat 3.
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gwa∏towne33, co stawiaç musi pod znakiem zapytania mo˝liwoÊç ukarania
sprawcy ww. kazusu z art. 223 k.k., nawet jeÊli jakimÊ sposobem dzia∏a∏by
wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami.
Trzeba wobec tego wyprowadziç konkluzj´ o koniecznoÊci zmian w art. 128
§ 3 k.k., bowiem, jak wykazano, prawid∏owe funkcjonowanie organów konstytucyjnych w du˝ej mierze pozostaje poza ochronà przepisów kodeksu karnego.
Postawionà w ten sposób tez´ wesprzeç mo˝na przyk∏adami znamion innych
czynów przest´pnych, stanowiàcych potencjalne modus operandi dzia∏alnoÊci
skierowanej przeciw prawid∏owemu funkcjonowaniu organów konstytucyjnych
Rzeczypospolitej Polskiej, a nie uj´tymi w dyspozycji art. 128 k.k.
B´dà to: wprowadzenie w b∏àd lub u˝ycie podst´pu, wykorzystanie stosunku
zale˝noÊci.
W Êwietle omawianego artyku∏u oczywiste ryzyko wprowadzenia organu
w b∏àd wià˝e si´ z dzia∏alnoÊcià lobbystów, jak te˝ pracà przedstawicieli obcych
s∏u˝b wywiadowczych34.
Trzeba przy tym – choçby ze wzgl´du na ewentualne obawy twórców
projektów i analiz – podkreÊliç, i˝ zgodnie z utrwalonym g∏osem doktryny
zachowanie to mo˝e odnosiç si´ do aktualnie istniejàcej rzeczywistoÊci, nie zaÊ
do przysz∏ych, jedynie potencjalnych stanów rzeczy35.
Jak s∏usznie zauwa˝y∏ Sàd Najwy˝szy, stosunek zale˝noÊci to taki stosunek
prawny lub faktyczny, który daje jednej osobie mo˝liwoÊç wywierania okreÊlonego wp∏ywu bezpoÊredniego lub poÊredniego na losy i po∏o˝enie prawne, spo∏eczne lub ekonomiczne innej osoby36. Poj´cie to wyst´puje m.in. w art. 250 k.k.
oraz art. 199 k.k., zaÊ kluczowà czynnoÊcià sprawczà pozostaje jego nadu˝ycie.
A. Marek podaje, i˝ przez nadu˝ycie stosunku zale˝noÊci nale˝y rozumieç
Êwiadome jego u˝ycie przez sprawc´ jako czynnika nacisku na psychik´
pokrzywdzonego, prowadzàcego w ten sposób do korzystnego dla sprawcy
rozporzàdzeniem wolà ofiary37.
Ze wzgl´du na szerokie pod∏o˝e zale˝noÊç, o której mowa, mo˝e przybraç
form´ s∏u˝bowà (np. wzgl´dem osób wybranych na parlamentarzystów, Êwiadomych pod koniec kadencji braku szans na reelekcj´), materialnà lub nawet
– w skrajnych przypadkach – emocjonalnà.
33 por. A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, wyd. internetowe.
34 Por. St. Hoc., op. cit., s. 88 i n.
35 L. Peiper, Komentarz do kodeksu karnego, prawa o wykroczeniach i przepisów wprowadzajà-

cych, wyd. Leon Frommer, Kraków 1933, s. 742 i n. oraz M. Dàbrowska-Kardas, Kodeks karny.
Cz´Êç szczególna. Komentarz do art. 117-277 k.k., t. II, red. A. Zoll, wyd. Zakamycze, Kraków
2006, wyd. internetowe.
36 Wyrok z dnia 18 grudnia 2008, sygn. V KK 304/08, lex nr 485036.
37 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, wyd. internetowe.
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Zagro˝enie, jakie niesie za sobà np. oferta pomocy w odszukaniu porwanego
dziecka w zamian za korzystne dla „sprawcy” dzia∏ania organu konstytucyjnego
(np. prezydenta), równie˝ nie zosta∏o uwzgl´dnione w dyspozycji art. 128 k.k..
Podczas porównania art. 128 k.k. z innymi przepisami cz´Êci szczególnej
kodeksu karnego z roku 1997 zastanawia pomini´cie przez ustawodawc´
znamionom mogàcych okazaç si´ w przysz∏oÊci warunkiem sine qua non odpowiedzialnoÊci sprawcy, np. junty.
W zwiàzku z narastajàcymi na Êwiecie niepokojami spo∏ecznymi nietrudno
wyobraziç sobie zachowanie t∏umu – czy jakiejkolwiek innej zbiorowoÊci
ludzkiej – zakoƒczonà wprowadzeniem organów konstytucyjnych w stan
bezbronnoÊci i jego wykorzystanie, np. przez grup´ genera∏ów (oficjalnie dà˝àcych do zachowania porzàdku w paƒstwie), czy choçby wykorzystanie stanu
upojenia alkoholowego osób reprezentujàcych Rzeczpospolità Polskà.
Zachowanie to moralnie naganne nie mog∏oby spotkaç si´ z odpowiedzià
Rzeczypospolitej na podstawie rozdzia∏u XVII k.k.. Brak penalizacji w art. 128
k.k. znacznej cz´Êci zachowaƒ mogàcych godziç w bezpieczeƒstwo paƒstwa
polskiego, a poÊrednio w jego organy konstytucyjne, prowadziç musi do konstatacji o niewystarczajàcej ochronie jednego z najwy˝szej cenionych przez
ustawodawc´ dóbr38.
Wniosek ten zdaje si´ o tyle istotny, i˝ wobec g∏osów nastawionych na sensacj´
i wzrost emocji mediów – które z nieformalnej ,,czwartej w∏adzy” wyrastajà dziÊ
na w∏adz´ pierwszà, decydujàcà o preferencjach wyborców – oraz pog∏´biajàcy
si´ kryzys spo∏eczny postanowienia art. 128 k.k. mogà w nied∏ugim czasie
wyjÊç ze strefy przepisów martwych. OczywiÊcie ma∏o kto jest w stanie przewidzieç rozmiar owego ,,wyjÊcia”, które z jednej strony mo˝e przybraç form´
mocno zwerbalizowanej groêby ,,gilotyny”, z drugiej jednak nawiàzaç do majàcego ju˝ miejsce w III RP zabójstwa na tle politycznym39. Warto w tym miejscu
przypomnieç zabójstwo pierwszego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
oraz zagro˝enie dla spo∏eczeƒstwa, jakie niosà ze sobà wszelkie ,,masowe”
rewolucje. O randze zjawiska na p∏aszczyênie praktyki niech Êwiadczy
fakt uwzgl´dnienia powy˝szych w dzia∏aniach MSW – zw∏aszcza zjawiska tzw.
terroryzmu politycznego i zwiàzanej z nim walki o w∏adz´ Êrodkami poza
konstytucyjnymi40.

38 W odró˝nieniu od ustawodawców innych krajów, por. kodeks karny Republiki Czeskiej bàdê
k.k. Ukrainy.
39 Por. zabójstwo Marka Rosiaka, dzia∏acza PiS z ¸odzi.
40 Oficjalnie stanowisko gen. Rapackiego, podsekretarza stanu w MSW, wyg∏oszone na WPIA
UW 10 X 2011 r.
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POMÓWIENIA W ZEZNANIACH ÂWIADKÓW KORONNYCH
I TZW. MA¸YCH ÂWIADKÓW KORONNYCH JAKO èRÓD¸O
POMY¸EK PROCESOWYCH
Najwi´kszà grup´ dowodów w procesie karnym stanowià dowody osobowe, tak
wi´c fa∏szywe zeznania, fa∏szywe oskar˝enia czy pomówienia mogà stanowiç proporcjonalnie du˝e zagro˝enie dla prawid∏owoÊci wydawanych przez sàd orzeczeƒ.
Rozdzia∏ XXX Kodeksu karnego traktujàcy o przest´pstwach przeciwko
wymiarowi sprawiedliwoÊci wymienia rodzaje fa∏szu dowodowego:
1. art. 233 kk – fa∏szywe zeznanie, opinia, t∏umaczenie, oÊwiadczenie - polega
na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w post´powaniu sàdowym,
2. art. 234 kk - fa∏szywe oskar˝enie innej osoby o pope∏nienie czynów
zabronionych,
3. art. 235 kk – tworzenie fa∏szywych dowodów lub inne podst´pne zabiegi,
przedsi´brane w celu skierowania post´powania karnego przeciwko innej
osobie (art. 115 § 12 kk w zw. z art.190 kk).
Wymienione przest´pstwa mo˝na pope∏niç tylko z winy umyÊlnej, a zagro˝enie karà wynosi do 2 lat pozbawienia wolnoÊci, z wyjàtkiem art. 233 § 1 kk, który
przewiduje kar´ do 3 lat pozbawienia wolnoÊci (kodeksy z 1932 r. i 1969 r. przewidywa∏y kar´ do 5 lat pozbawienia wolnoÊci)1.
Termin „pomówienie” nie pojawia si´ w dos∏ownym brzmieniu w ˝adnym
z wymienionych przepisów prawa karnego, choç znaczeniowo najbli˝ej mu
do zapisu art. 234 kk – fa∏szywego oskar˝enia, a w konsekwencji do art. 238 kk
– fa∏szywego zawiadomienia o przest´pstwie.
Poj´cie „pomawia” zapisano w przepisie art. 212 kpk, zwiàzanym ze sferà
ochrony czci ludzkiej. Znies∏awienie z art. 212 § 1 kk polega na pomówieniu
ludzi lub instytucji o takie post´powanie lub w∏aÊciwoÊci, które mogà poni˝yç
w opinii publicznej lub naraziç na utrat´ zaufania potrzebnego dla danego
stanowiska lub zawodu2.
1 Kodeks karny. Komentarz, wyd. II pod red. A. Zolla, Zakamycze 2006, kom. do art. 233-235 kk.
2 Kodeks karny. Komentarz, wyd. III pod red. T. Bojarskiego, LEXIS NEXIS, Warszawa 2009,
kom. do art. 212 kk.
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Mimo istnienia kilku przepisów prawa karnego traktujàcych o pomówieniu
lub bliskich temu poj´ciu, wydaje si´ ˝e funkcjonuje te˝ w sferze spo∏ecznej
obiegowe poj´cie pomówienia; w znaczeniu pejoratywnym - jako ró˝na forma
przekazu pociàgajàca za sobà negatywne skutki dla pomawianego.
Naj∏agodniejsza postaç tych skutków to poczucie krzywdy i niesprawiedliwoÊci
u osoby dotkni´tej plotkà, niesprawiedliwà ocenà czy z∏oÊliwym s∏owem innej
osoby postaç niekaralna, psujàca jednak relacje mi´dzyludzkie.
Znies∏awienie – art. 212 § 1 kk jest ju˝ formà karalnà pomówienia, bo nie
ogranicza si´ do naruszenia wy∏àcznie sfery prywatnej, ale szkodzi wizerunkowi
osoby w dzia∏alnoÊci spo∏ecznej i publicznej, lecz nadal jest to ∏agodna postaç
wyst´pku Êciganego z oskar˝enia prywatnego3
Pomówienie innej osoby dokonane w okreÊlonej formie procesowej, a wi´c
podczas sk∏adania zeznaƒ w charakterze Êwiadka, wyjaÊnieƒ, które pos∏u˝à jako
dowód przeciwko wspó∏sprawcom – jest obarczone szczególnym ci´˝arem
procesowym, bo kieruje post´powanie karne przeciwko osobom, a czasem
kieruje to post´powanie w Êlepy zau∏ek, by odsunàç odpowiedzialnoÊç od rzeczywistych przest´pców.
Wydaje si´, ˝e tak jak niewielkà wag´ przywiàzuje si´ do sk∏adania prawdziwych zeznaƒ, tak te˝ lekcewa˝y si´ k∏amliwe pomówienie osoby. Ta lekkoÊç
czy lekkomyÊlnoÊç w podejÊciu do problemu pomówienia dotyczy nie tylko
Êwiadków, podejrzanych, oskar˝onych, ale tak˝e niestety organów post´powania
karnego: policji, prokuratury, a nawet cz´Êci sàdów.
Badania reakcji na fa∏szywe zeznania Êwiadków ujawniane w trakcie rozprawy
sàdowej wykaza∏y, ˝e ani prokurator, ani sàd nie inicjujà Êcigania takich Êwiadków, a przecie˝ fa∏szywe pomówienie w zeznaniach pociàga cz´sto dotkliwe
skutki dla pomówionych.
Pomówienie w znaczeniu prawno-karnym oznacza podniesienie przeciwko
innej osobie fa∏szywego zarzutu pope∏nienia przest´pstwa lub innego czynu
karalnego.
Byt przest´pstwa nie zale˝y od skutku. Mo˝e byç Êcigane nawet, jeÊli osoba
pomówiona nie dowiedzia∏a si´ nigdy o fa∏szywym pomówieniu ani nie prowadzono przeciw niej czynnoÊci procesowych4. Zdarzyç si´ mo˝e, ˝e pomówiony
b´dzie nieÊwiadomym obiektem dzia∏aƒ operacyjnych s∏u˝b policyjnych skarbowych, celnych, wojskowych lub organów dyscyplinarnych. Nawet jeÊli podejrzewa, ˝e jest inwigilowany lub dotrze doƒ nieformalna informacja o takich
dzia∏aniach, nie uzyska satysfakcji w postaci przyznania statusu pokrzywdzonego,
dopóki nie dowie si´ o treÊci pomówienia i prowadzonych czynnoÊciach.
3 O. Górniok i in., Kodeks karny. Komentarz, Wyd. ARCHE, Gdaƒsk 2005, kom. do art. 212 kk.
4 L. Gardocki, Prawo karne, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 1998.
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Wydaje si´ wi´c, ˝e fa∏szywe pomówienie na wst´pnym etapie Êledztwa
lub dochodzenia robi bezkarnà karier´; mo˝e obcià˝yç k∏amliwie wiele osób,
odsunàç podejrzenie od pomawiajàcego lub jego wspólników, a nawet mo˝e
nadaç taki kierunek post´powaniu, który zawróci go z w∏aÊciwego toru.
Oto jaskrawy przyk∏ad pomówienia, które pozostawa∏o d∏ugo bezkarne,
bo nie mia∏o ani formy protoko∏u, ani autora, mia∏o postaç „notatki urz´dowej”
policjanta zamieszczonej w aktach rozpocz´tego w∏aÊnie Êledztwa o zamordowanie dilera narkotykowego. Funkcjonariusz zapisa∏, ˝e uzyska∏ anonimowà
informacj´, i˝ sprawcà czynu jest ustalony m´˝czyzna, który jest w posiadaniu
rzeczy ofiary. Przeszukanie posesji doprowadzi∏o do ujawnienia zakrwawionych
dokumentów ofiary w pustej klatce dla królików, na podwórku posesji wskazanego
m´˝czyzny. Sami policjanci byli zaskoczeni tak ∏atwym odnalezieniem dowodów,
widocznych go∏ym okiem. M´˝czyzna zosta∏ aresztowany i oskar˝ony. Dopiero
wnikliwe post´powanie przed sàdem wykaza∏o, ˝e oskar˝ony w chwili zbrodni
znajdowa∏ si´ w okolicy swojego domu, kilkadziesiàt kilometrów od miejsca,
gdzie przez kilka godzin torturowano ofiar´. Sàd ustali∏, ˝e rzeczy ofiary zosta∏y
celowo podrzucone oskar˝onemu przez sprawców, którzy najprawdopodobniej
wspó∏dzia∏ali z policjà i spreparowali sygna∏ „anonimowego” pomówienia.
Wspólnie spowodowali odsuni´cie podejrzeƒ od prawdziwych sprawców,
a nawet przerzucili podejrzenie na konkurencyjnà grup´ przest´pczà. Policja
odmówi∏a ujawnienia rzekomego êród∏a informacji. Dopiero po kilku latach tzw.
ma∏y Êwiadek koronny, który bra∏ udzia∏ w tej intrydze, potwierdzi∏ podejrzenia
sàdu i wskaza∏ na rol´ policjanta, który zosta∏ oskar˝ony o korupcj´.
Sàd Najwy˝szy wielokrotnie podkreÊla∏, ˝e wprawdzie podejrzanego
lub oskar˝onego nie obejmuje obowiàzek mówienia prawdy w swojej sprawie,
ale nie mo˝e on broniç si´ kosztem innej osoby, a wi´c odpowiada karnie
za Êwiadomie fa∏szywe oskar˝enia innej osoby (np. SN 1961, 22, poz. 20).
Procesowe prawo do obrony ma gwarancje konstytucyjne i karne, dlatego
oskar˝ony w zasadzie nie odpowiada za fa∏szywe Êwiadectwo, ale jak ka˝de
uprawnienie jest ograniczone prawami innych osób. W tym wypadku ochrona
innych przed fa∏szywymi pomówieniami powinna byç realizowana nawet, jeÊli
pomówienie to z∏o˝y∏ podejrzany i oskar˝ony. W przeciwnym wypadku wymiar
sprawiedliwoÊci ulega∏by manipulacjom dowodowym oskar˝onych.
Jak wczeÊniej wspomniano, pomówienie, w znaczeniu fa∏szywego oskar˝enia,
mo˝e przybraç form´ zeznaƒ, wyjaÊnieƒ, doniesienia, oÊwiadczenia, opinii,
ale od 15 lat mo˝e w prawie polskim wyst´powaç w szczególnej formie –
zeznaƒ Êwiadka koronnego i wyjaÊnieƒ tzw. ma∏ego Êwiadka koronnego.
Kodeks post´powania karnego nie operuje ˝adnym z tych okreÊleƒ.
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Pierwsze z nich wywodzi si´ wprost z ustawy o Êwiadku koronnym uchwalonej
25 czerwca 1997 roku, obowiàzujàcej poczàtkowo przez 10 lat, zmienionej
i wprowadzonej na sta∏e w 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 36, poz. 232)5.
Drugie jest utartym okreÊleniem osoby korzystajàcej przed sàdem z dobrodziejstwa art. 60 § 3 i 4 kodeksu karnego, a wi´c nadzwyczajnego z∏agodzenia
kary, w zamian za pomówienie wspó∏sprawców i ujawnienie nowych, istotnych
okolicznoÊci sprawy. Celem wprowadzenia wymienionych przepisów karnych
by∏o skuteczniejsze zwalczanie przest´pczoÊci zorganizowanej oraz przest´pstw
pope∏nionych we wspó∏dzia∏aniu z innymi osobami.
Mo˝na stwierdziç, ˝e byt i korzyÊci procesowe beneficjentów obu tych instytucji zale˝à od pomówienia innych osób. Szansa na bezkarnoÊç w przypadku
Êwiadka koronnego oraz na ∏agodny wymiar kary w przypadku ma∏ego koronnego
stanowi pokus´, by przesadnie, a czasem fa∏szywie pomawiaç inne osoby,
a nawet stworzyç przekonanie o wspó∏dzia∏aniu z innymi.
Ze strony organów Êledczych wyst´puje zaÊ potrzeba posiadania dowodu
koronnego, który pozwoli rozbiç grup´ przest´pczà lub wykryç uk∏ad korupcyjny.
Apetytom Êledczych sprzyja zmiana ustawy o Êwiadku koronnym przeprowadzona 2 lipca 2006 roku, która rozszerza katalog przest´pstw Êciganych przy
pomocy Êwiadka koronnego. Pierwotnà ide´ walki z przest´pczoÊcià zorganizowanà rozszerzono w art. 1 obecnej ustawy, pozostawiajàc otwarty katalog
ró˝nych przest´pstw, w tym o charakterze korupcyjnym, niezwiàzanych z funkcjonowaniem w grupie przest´pczej. Oznaczaç to mo˝e wi´ksze zapotrzebowanie
na Êwiadków koronnych nawet w przypadku np.: przyjmowania przez lekarzy
lub nauczycieli przesadnie du˝ych bombonierek. Wiara w prawoÊç, etyk´
i doÊwiadczenie organów Êcigania i prokuratury, w zg∏aszaniu godnych tego
kandydatów na Êwiadków koronnych, zosta∏a tak dalece zachwiana po 2005
roku, ˝e obawa nadu˝ywania tej instytucji w celach politycznych lub doraênych,
takich jak: rozg∏os, awanse i nagrody, jest realna, zw∏aszcza ˝e rola sàdu
w nadzorze nad prawid∏owoÊcià pozyskiwania dowodu z zeznaƒ Êwiadka
koronnego jest bardzo ograniczona.
Kontrola sàdu nad porozumieniami zawieranymi w Êledztwie przez prokuratora z podejrzanymi, w kwestii losów sprawy jest znikoma, gdy˝ porozumienia
te sà wy∏àczone z zakresu wymienionych w kodeksie czynnoÊci sàdu w post´powaniu przygotowawczym.
Sàd nie ma ˝adnego wp∏ywu na rodzaj i liczb´ zarzutów stawianych
podejrzanym, a ju˝ ten wst´pny etap Êledztwa powoduje mniejszà lub wi´kszà
sk∏onnoÊç do uk∏adania si´ stron w kwestii pomówienia innych osób w zamian
za z∏agodzenie kary lub bezkarnoÊç. Zdarza si´, ˝e zarzuty wspó∏sprawców
5 T. Grzegorczyk, Kodeks post´powania karnego oraz ustawa o Êwiadku koronnym. Komentarz,
wyd. 5, LEX, Warszawa 2008; B. Ho∏yst, Kryminalistyka, PWN, Warszawa 2000, s. 10331043, Analiza instytucji Êwiadka koronnego oraz problemu pomówienia.
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jednego przest´pstwa brzmià zupe∏nie inaczej po rozdzieleniu spraw osób, które
zawar∏y uk∏ad z prokuratorem, i tych, które zaprzeczajà udzia∏owi w przest´pstwie. Zarzuty oscylujà np.: od udzia∏u w pobiciu ze skutkiem Êmiertelnym lub
udzia∏u w bójce do zarzutu zabójstwa, od zarzutu wymuszenia rozbójniczego
do zarzutu porwania dla okupu. Jak widaç, wachlarz zarzutów w przypadku
jednego zdarzenia mo˝e byç bardzo szeroki i bardzo motywujàcy do wspó∏pracy
podejrzanego z policjà i prokuraturà.
Sytuacja taka nie stanowi problemu, jeÊli Êledczy post´pujà w sposób prawy
i etyczny - nie przekraczajàc dopuszczalnych granic porozumienia i granic
dozwolonej taktyki przes∏uchania, okazania czy konfrontacji, a ponadto realizujà
cele i za∏o˝enia ustawodawcy. Jednak tak drastyczne ró˝nice w zarzutach,
nieuzasadnione stanem faktycznym sprawy, przypominajà ko∏o fortuny albo
zwyk∏y targ. Porozumienie oskar˝yciela z podejrzanym na podstawie art. 60 §
3 i 4 kk oraz na podstawie ustawy o Êwiadku koronnym jest po˝yteczne, jeÊli
wyjaÊnienia, w tym pomówienia, sà swobodne, szczere, prawdziwe i zgodne
z obiektywnymi dowodami, a spodziewany zysk procesowy jest wart tego, ˝eby
uk∏adajàcy si´ sprawca pozosta∏ bezkarny lub otrzyma∏ ∏agodnà kar´. Celem jest
zdemaskowanie groênej dzia∏alnoÊci przest´pczej innych osób, której nie mo˝na
by∏o udowodniç w ˝aden inny sposób, jak tylko wyjaÊnieniami i zeznaniami
Êwiadków (ma∏ych) koronnych.
Instytucja Êwiadka koronnego i tzw. ma∏ego Êwiadka koronnego powinna
byç stosowana wyjàtkowo i tylko wówczas, gdy organy Êcigania, mimo ca∏ego
zaanga˝owania, nie by∏y w stanie zgromadziç dowodów groênych przest´pstw.
Porozumienia oparte na art. 60 § 3 i 4 kk pozostajà ca∏kowicie poza kontrolà
sàdu, a˝ do z∏o˝enia aktu oskar˝enia z wnioskiem prokuratora o wydanie wyroku bez prowadzenia rozprawy, w trybie art. 335 kodeksu post´powania karnego.
Wniosek taki odpowiada niepisanej umowie zawartej mi´dzy oskar˝ycielem
publicznym a podejrzanym, który pomówi∏ wspó∏sprawców i wyjawi∏ istotne
okolicznoÊci czynu. Dopiero wówczas sàd ma okazj´ zetkni´cia si´ z dowodami
zebranymi na podstawie wyjaÊnieƒ takich oskar˝onych.
Sàd rozpoznaje spraw´ na posiedzeniu bez prowadzenia post´powania
dowodowego i wydaje wyrok skazujàcy w trybie art. 343 § 1-6 kpk, wymierzajàc
proponowanà przez prokuratora kar´. Sàd nie jest zwiàzany wnioskiem prokuratora, mo˝e skierowaç spraw´ na rozpraw´, co równa si´ bezpoÊredniemu
przeprowadzeniu dowodów oskar˝enia6.
Oznacza to, ˝e wniosek prokuratora o skazanie bez rozprawy nie zwalnia
sàdu z obowiàzku oceny materia∏u dowodowego zebranego w post´powaniu
przygotowawczym, a wi´c tak˝e oceny motywów pomówienia, które sta∏o si´
podstawà uzgodnieƒ pomi´dzy oskar˝onym a prokuratorem w kwestii kary.
6 W. Grzeszczyk, Kodeks post´powania karnego. Komentarz, wyd. 5, LEXIS NEXIS, Warszawa
2007, kom. do art. 335 kpk.
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Sàd nie powinien ulegaç pokusie szybkiego za∏atwienia sprawy, przyjmujàc
wniosek w trybie art. 335 kpk, co niestety cz´sto ma miejsce. Sàd ma ustawowy
obowiàzek zbadania, czy okolicznoÊci pope∏nienia przest´pstwa sà niewàtpliwe,
a postawa oskar˝onego wynika z rzeczywistej i szczerej skruchy, a nie jest
owocem k∏amliwych manipulacji7.
Ocena dowodów dokonana przez prokuratora nie wià˝e sàdu, jest tylko
stanowiskiem jednej z równoprawnych stron procesu, podlegajàcym kontroli
sàdu. Na ka˝dym z organów post´powania karnego spoczywa obowiàzek bie˝àcej
oceny materia∏u dowodowego i podj´cia decyzji, czy wyjaÊnienia przest´pcy
starajàcego si´ o bezkarnoÊç sà i b´dà wartoÊciowe procesowo, a wi´c prawdziwe
i szczere8.
Nieco inaczej przedstawia si´ moment kontroli sàdu w odniesieniu do zeznaƒ
Êwiadka koronnego. Ustawa wymaga, by dowód taki dopuÊci∏ sàd okr´gowy na
wniosek prokuratora. Nast´puje to zazwyczaj na poczàtku Êledztwa, poprzedzone
mozolnymi czynnoÊciami wielokrotnych przes∏uchaƒ podejrzanego kandydujàcego do statusu Êwiadka koronnego oraz konfrontowania przekazywanych
informacji z innymi dowodami i ustaleniami operacyjnymi.
Ani policja, ani prokuratura nie publikujà danych o liczbie podejrzanych
zabiegajàcych o status Êwiadka koronnego, wobec których prokurator nie wystàpi∏
z wnioskiem do sàdu na podstawie art. 5a ustawy o Êwiadku koronnym.
Nie znamy wi´c proporcji ustanowionych Êwiadków koronnych, których liczba
wynosi obecnie oko∏o 100, do podejrzanych, którzy nie uzyskali tego statusu
w wyniku odmowy prokuratorskiej lub sàdowej9. Post´powanie poprzedzajàce
dopuszczenie lub odrzucenie dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego stanowi
tajemnic´ paƒstwowà, a materia∏y ulegajà zniszczeniu, jeÊli podejrzany nie
uzyska∏ statusu Êwiadka. Do czasu wp∏yni´cia do sàdu wniosku o ustanowienie
Êwiadka koronnego sàd nie sprawuje ˝adnej kontroli nad prawid∏owoÊcià
pozyskania takiego êród∏a dowodowego.
Artyku∏ 3 ust. 1 ustawy uprawnia sàd okr´gowy do dopuszczenia dowodu
z zeznaƒ Êwiadka koronnego przy ∏àcznym spe∏nieniu trzech warunków:
– przekazania istotnych informacji o przest´pstwach i jego sprawcach,
– ujawnienia majàtku podejrzanego i innych sprawców,
– zobowiàzania do z∏o˝enia przed sàdem wyczerpujàcych zeznaƒ obcià˝ajàcych innych przest´pców.
7 B. Ho∏yst, Psychologiczne i spo∏eczne determinanty zeznaƒ Êwiadków, PWN, Warszawa 1989.
8 J. Grajewski, L. Paprzycki, M. P∏achta, Kodeks post´powania karnego. Komentarz, Zakamycze
2003, s. 508.
9 Statystyki policyjne – www.policja.pl., strony internetowe KGP i CBÂ.
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W istocie pierwszy i ostatni obowiàzek sprowadza si´ do pomówienia innych
osób i gwarantowania podtrzymywania tego pomówienia w czasie ca∏ego procesu
wspólników – jako istoty zobowiàzaƒ Êwiadka koronnego wobec wymiaru
sprawiedliwoÊci.
Zastanawiajàce jest, ˝e ustawodawca nie obwarowa∏ tego˝ zobowiàzania
jasnym ˝àdaniem z∏o˝enia prawdziwych wyjaÊnieƒ i zobowiàzaniem do z∏o˝enia
przed sàdem prawdziwych zeznaƒ. Brak konsekwencji ustawodawcy w tym
zapisie pociàga za sobà dalsze komplikacje, gdy˝ w art. 10 ust. 1 mowa jest
o sankcji procesowej za z∏o˝enie fa∏szywych zeznaƒ, tj. zeznanie nieprawdy,
zatajenie prawdy lub odmow´ zeznaƒ, a wi´c dopiero od momentu uzyskania
statusu Êwiadka koronnego.
JeÊli uznajemy, ˝e celem powo∏ania Êwiadka koronnego jest uzyskanie
od niego prawdziwego i konsekwentnego Êwiadectwa, to pos∏u˝enie si´ w art. 3
ust. 1 pkt 2 okreÊleniem zobowiàzania do z∏o˝enia wyczerpujàcych zeznaƒ
powoduje obaw´ rozbie˝noÊci i ró˝nej interpretacji poj´cia „wyczerpujàce”
i „prawdziwe”. Uwa˝am to za istotne w warunkach tej˝e ustawy, gdy˝ okazuje
si´, ˝e jedynym egzekutorem zobowiàzaƒ Êwiadka koronnego jest prokurator
prowadzàcy Êledztwo, a jego decyzje podejmowane lub nie podj´te w reakcji
na zerwanie zobowiàzania przez Êwiadka, pozostajà poza kontrolà sàdu.
Nale˝y zatem przyjrzeç si´, co grozi Êwiadkowi koronnemu za zerwanie
zobowiàzania do z∏o˝enia wyczerpujàcych zeznaƒ, w tym g∏ownie pomówieƒ.
Zaczàç mo˝na od stwierdzenia, ˝e k∏amliwemu Êwiadkowi koronnemu nie grozi
utrata statusu, a wi´c raz podj´ta przez sàd decyzja o dopuszczeniu dowodu
z zeznaƒ Êwiadka koronnego jest nieodwracalna (postanowienie Sàdu
Najwy˝szego z dnia 10 maja 2005 r., II KK 531/04, wyrok Sàdu Apelacyjnego
w Bia∏ymstoku z dnia 21 kwietnia 2005 r., IIAKa 360/04).
Ustawa nie przewiduje ˝adnego trybu ani organu uprawnionego do odebrania
takiego statusu, nie przewiduje te˝ innych uprawnieƒ sàdu do stwierdzenia, ˝e
na skutek z∏o˝enia nieprawdziwych zeznaƒ osoba ta nie b´dzie mia∏a w dalszym
post´powaniu specjalnego statusu. Sàd rozstrzygajàcy spraw´ osób pomówionych mo˝e jedynie uznaç, ˝e zeznania Êwiadka koronnego sà niewiarygodne
i nie mogà stanowiç podstawy ustaleƒ faktycznych. Mimo tak negatywnej oceny
dowodu, która znajduje wyraz w ustnych i pisemnych motywach wyroków,
mo˝e nie spowodowaç ona ˝adnych konsekwencji dla Êwiadka ani dla strony,
która taki dowód przedstawia∏a.
Opisany dalej zabieg rozdzielenia g∏ównego Êledztwa przeciw zorganizowanej
grupie przest´pczej na wiele aktów oskar˝enia mo˝e sprzyjaç unikni´ciu
generalnej oceny zeznaƒ Êwiadka koronnego jako nieprawdziwych lub nieprzydatnych. Niezrozumia∏a jest sytuacja, w której Êwiadek koronny uzyskuje negatywnà ocen´ zeznaƒ w jednej sprawie, bardzo krytycznà analiz´ osobowoÊci,
zarzut manipulowania procesem, a w innych nadal funkcjonuje jako wiarygodne
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êród∏o dowodowe10. Przyk∏ad taki podany zosta∏ na koƒcu artyku∏u i nie jest
odosobniony, bo ustawa nie daje sàdowi powo∏ujàcemu Êwiadka ˝adnej mo˝liwoÊci dalszego monitorowania jego zachowania. Nie wiemy te˝ nic, by w strukturze
organizacyjnej prokuratury istnia∏a funkcja wspólnego nadzoru nad wszystkimi
post´powaniami z udzia∏em Êwiadków koronnych lub te˝ koordynatora dzia∏aƒ
poszczególnych prokuratorów dysponujàcych takimi êród∏ami dowodowymi.
Ustawodawca zaÊ si´gnà∏ po autorytet sàdu tylko na moment ustanowienia
podejrzanego Êwiadkiem koronnym, a wyeliminowa∏ sàd z mo˝liwoÊci kompleksowej kontroli póêniejszej jakoÊci dowodu.
Po dopuszczeniu dowodu Êwiadek koronny i jego wykorzystanie procesowe
pozostajà w ca∏kowitym w∏adaniu prokuratora i policji, dlatego nale˝y zadaç
pytanie, czy prokurator odpowiada np. s∏u˝bowo i dyscyplinarnie za jakoÊç tego
dowodu? Wydaje si´ bowiem, ˝e „wyprowadzenia koronnego”, czyli uzyskanie
postanowienia sàdu o dopuszczeniu dowodu, jest traktowane w Êrodowisku
prokuratorsko-policyjnym jako sukces sam w sobie. Dalsze post´powania
sà rozmyte w czasie, a po wniesieniu aktów oskar˝enia zdarza si´ najcz´Êciej,
˝e ich autorzy nie majà czasu broniç swych dowodów. Wyroki sà tak odleg∏à
perspektywà, ˝e w chwili sk∏adania wniosku o Êwiadka koronnego niewiele si´
o nich myÊli.
A przecie˝ prokuratorzy i sàdy muszà mieç ÊwiadomoÊç, ˝e instytucja Êwiadka
koronnego mo˝e byç wykorzystywana przez przest´pców do unikni´cia odpowiedzialnoÊci za najci´˝sze przest´pstwa dokonane w organizacjach przest´pczych. Zastanawiajàce jest, ˝e prawie 50% Êwiadków koronnych zg∏osi∏o si´
z w∏asnej inicjatywy, a tylko 13% zaproponowa∏a policja (Z. Rau, Wyniki
badaƒ…., „Prokurator” 3-4/2002). Nie nale˝y si´ ∏udziç, ˝e wielkoÊci te wskazujà
na czystà intencj´ groênych przest´pców, by zerwaç z grzechem w swym ˝yciu
– „korona” to interes.
Pragn´∏abym, by moja strona tego „interesu” zachowywa∏a si´ w sposób
prawy i màdry, nie naiwny i by nie ust´powa∏a zaradnoÊcià przest´pcom,
to znaczy, ˝eby nie by∏a przez nich wykorzystywana. Sposobem na przeciwdzia∏anie tym zagro˝eniom jest zachowanie procedur ustawowych, po∏àczone
z obiektywnym, rzetelnym i profesjonalnym zachowaniem Êledczych, a nade
wszystko uzyskanie innych dowodów potwierdzajàcych zeznania skruszonych
przest´pców. Zaniechanie tego mo˝e powodowaç, ˝e sàdy rozpoznajàce
rozcz∏onkowane zarzuty oskar˝onych stanà si´ niejako zak∏adnikami wersji
narzuconej przez Êwiadków koronnych. W takiej zaÊ sytuacji, przy braku innych
dowodów winy, stosuje si´ zasad´ domniemania niewinnoÊci i in dubio pro reo
– art. 5 § 1 i 2 k.p.k.
10 T. Hanausek, Braki pami´ciowe w zeznaniach Êwiadka, PK 82, 1969; T. Hanausek, Wp∏yw
niektórych zmian w psychice na treÊç zeznaƒ Êwiadka, WPP 1, 1961; T. Witkowski,
Psychologia k∏amstwa, Oficyna Wyd. UNUS, 2002, s. 130 i in.
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Nale˝y pami´taç, ˝e o status Êwiadka koronnego ubiegajà si´ najcz´Êciej
osoby wysoko postawione w strukturze grupy, a wi´c wspó∏odpowiedzialne
za najci´˝sze zbrodnie. Osoby te nie zg∏aszajà si´, by pomawiaç swych kolegów
w chwilach wspólnych sukcesów, nie pozostawià zysków i stylu ˝ycia,
by „kapowaç”, a wi´c do˝ywotnio utraciç mo˝liwoÊç powrotu do tego Êwiata.
One zg∏aszajà si´ tylko wtedy, gdy konflikty wewnàtrz grupy zagra˝ajà ich
˝yciu, interesom albo gdy wiedzà, ˝e policja dysponuje dowodami tych zbrodni
i lepiej „iÊç na wspó∏prac´” ni˝ odpowiedzieç za nie. Osoba z tzw. zarzàdu grupy
wydaje si´ wówczas cennym nabytkiem dla policjantów i prokuratorów, gdy˝
mo˝e przekazaç najwi´cej wiadomoÊci i pogrà˝yç przywódców.
Ten entuzjazm nale˝y kontrolowaç, pytajàc, co stoi za tym cz∏owiekiem,
dlaczego si´ zg∏osi∏, dlaczego zale˝y mu na statusie koronnego, czy interes
wymiaru sprawiedliwoÊci wart jest jego bezkarnoÊci?11. Przypadki „czyszczenia
papierów” koronnego nie sà niestety filmowà fikcjà, dlatego tak wa˝ne by∏oby
ustanowienie kontroli sàdu nad ca∏ym procesem pozyskiwania Êwiadka koronnego, a nast´pnie nad wykonywaniem zobowiàzania do sk∏adania prawdziwych
i niezmiennych zeznaƒ.
W obecnym stanie prawnym prokurator zawiesza post´powanie karne podejrzanego zaraz po wydaniu przez sàd postanowienia o ustanowieniu go Êwiadkiem koronnym, a umarza post´powanie w ciàgu 14 dni po prawomocnym
wyroku dotyczàcym wspó∏sprawców. Nast´pnie tylko prokurator decyduje
o zakresie ochrony Êwiadka koronnego, a wi´c o kwestii bezpieczeƒstwa jego
i jego najbli˝szych oraz o êród∏ach utrzymania pochodzàcych ze Skarbu
Paƒstwa – art. 14-21 ustawy. Nale˝y w tym miejscu podkreÊliç uprawnienie
prokuratora do ca∏kowitego cofni´cia ochrony Êwiadka koronnego – art. 18 b
ust. 312.
Cofni´cie ochrony wbrew woli Êwiadka bywa cz´sto równoznaczne z wydaniem go g∏odnym zemsty kolegom, z czego ∏atwo wnosiç, jak dalece Êwiadek
koronny uzale˝niony jest od „swojego” prokuratora. Obserwujàc te zale˝noÊci,
dostrzec mo˝na zbytnià za˝y∏oÊç obydwu stron, podobnie jak relacji Êwiadka
z jego ochronà policyjnà. U˝ywanie okreÊleƒ „mój prokurator”, „mój oficer”
wywo∏uje dwuznaczne skojarzenia. Wydaje si´, ˝e uk∏ad ten mo˝e byç niebezpiecznie bliski tam, gdzie zakres wzajemnej umowy przekroczy∏ dopuszczalne
granice. Tak istotne jest wi´c przestrzeganie przez policj´ i prokuratur´ zasad
rekrutacji do statusu Êwiadka koronnego w oparciu o art. 1 i 3, a zw∏aszcza art. 4
11 M. P∏achta, Ocena zeznaƒ na tle danych osobowych o Êwiadku. O potrzebie pog∏´biania wiedzy

o Êrodowisku i uwarunkowaniach osobowoÊciowych Êwiadków, „Problemy PraworzàdnoÊci”
nr 10, 1983.
12 S. WaltoÊ, Dylematy ochrony Êwiadka w procesie karnym, PiP 1995/4/39, ogólnie o potrzebie
ochrony Êwiadków.
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ustawy i nieuleganie pokusie wypromowania np. zabójcy za cen´ pomówienia
znaczàcych wspólników. Okazuje si´ bowiem w rezultacie, ˝e nieliczni koronni
zeznawali o takich przest´pstwach, które stwarza∏y mo˝liwoÊç wymierzenia
najsurowszych kar. Procesy najwi´kszych grup mafijnych w Polsce koƒczy∏y si´
w wi´kszoÊci kilkuletnimi wyrokami za udzia∏ w grupie i inne drobniejsze przest´pstwa. Wyjàtkami sà procesy, w których koronni Êwiadczà o zbrodniach
zabójstwa, dlatego ju˝ na wst´pie ich powo∏ywania nale˝y przewidywaç,
czy zysk procesowy wymiaru sprawiedliwoÊci przewy˝szy prywatny interes
przest´pcy, któremu bardzo wiele daruje si´, przyznajàc wyjàtkowà pozycj´
procesowà.
Darowanie to tak˝e nale˝y do prokuratora, bo tylko on decyduje o umorzeniu
Êledztwa z zarzutami koronnego. Ustawa wyeliminowa∏a prawo odwo∏ania si´
do sàdu od postanowienia o umorzeniu i jest to jedyne orzeczenie koƒczàce
post´powanie, którego nie mo˝na zaskar˝yç do sàdu – art. 459 kpk i art. 9 ust. 2
ustawy o Êwiadku koronnym.
Tylko prokurator mo˝e nadaç bieg zawieszonemu post´powaniu Êwiadka,
gdy ten zezna nieprawd´, zatai prawd´ lub odmówi zeznaƒ. Wprawdzie ustawa
obliguje prokuratora do podj´cia post´powania w tym przypadku, jak te˝ w razie
kontynuowania dzia∏alnoÊci przest´pczej Êwiadka i zatajenia majàtku, ale nie
przewiduje si´ konkretnej formy egzekwowania tego obowiàzku. Podj´cie
post´powania mo˝e byç zaskar˝one do sàdu przez Êwiadka koronnego – art. 10
ust. 1-5 ustawy, natomiast bezczynnoÊç prokuratora mo˝e si´ ukryç. Nie wiemy,
ile jest przypadków podj´cia post´powania wobec Êwiadka koronnego, poza
tymi, które ewentualnie on zaskar˝y∏.
Mo˝e byç zatem tak, ˝e pomimo oczywistego naruszenia zobowiàzania
Êwiadka do z∏o˝enia wyczerpujàcych zeznaƒ prokurator nie reaguje podj´ciem
post´powania, stwarzajàc przyzwolenie na dalsze sk∏adanie fa∏szywych zeznaƒ
(pomówieƒ).
Ustawa nie wymaga, by naruszenie zobowiàzania do prawdziwego Êwiadectwa
by∏o udokumentowane prawomocnym wyrokiem skazujàcym za przest´pstwo
z art. 233 kk, dlatego nale˝y przyjàç, ˝e stwierdzenie sàdu okreÊlajàcego zeznania koronnego jako nieszczere i nieprawdziwe powinno stanowiç wystarczajàcà
podstaw´ do podj´cia post´powania w zakresie jego zarzutów. Niestety, opisane
ni˝ej przyk∏ady zdajà si´ przeczyç temu za∏o˝eniu. Mo˝e to oznaczaç, ˝e porozumienie prokuratora ze Êwiadkiem czasem wykracza poza ramy ustawy, której
konstrukcja nadmiernie chroni ten uk∏ad. By oceniç prawid∏owoÊç tych zale˝noÊci, nale˝a∏oby uzyskaç dost´p do spraw, w których prokurator podjà∏ zawieszone
post´powanie z powodu zeznania nieprawdy przez Êwiadka koronnego i zbadaç,
co leg∏o u podstaw tej decyzji; czy skazanie Êwiadka za fa∏szywe zeznania,
czy wystarczy∏a tylko negatywna ocena zeznaƒ z∏o˝onych w sprawie grupy
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przest´pczej. Brak mechanizmu kontrolnego powoduje, ˝e nie wiemy, czy
prokurator wykonuje obowiàzek podj´cia post´powania karnego wobec k∏amliwego Êwiadka.
Sàd, który stwierdzi, ˝e Êwiadek koronny zeznaje lub pomawia nieprawdziwie, mo˝e tylko apelowaç do prokuratora, by ten wype∏ni∏ obowiàzek ustawowy
podj´cia post´powania. Tak˝e od decyzji prokuratora zale˝y, czy podejmie
post´powanie koronnego, gdy ten pope∏ni nowe przest´pstwo umyÊlne. Oznacza
to, ˝e Êwiadek mo˝e pozostawaç bezkarny w wyniku Êwiadomego zaniechania
jego opiekuna w prokuraturze.
Sàd mo˝e wkroczyç w sfer´ trudnego do podwa˝enia statusu „skruszonego”
przest´pcy dopiero po umorzeniu jego post´powania karnego i tylko w ramach
instytucji wznowienia post´powania. Nastàpiç to mo˝e niestety po procesowym
wykorzystaniu zeznaƒ Êwiadka koronnego. Na podst. art. 11 ustawy sàd okr´gowy
wznawia post´powanie z urz´du lub na wniosek, je˝eli w ciàgu 5 lat od umorzenia
post´powania Êwiadek koronny pope∏ni∏ ponownie przest´pstwo w grupie
przest´pczej, nie ujawni∏ lub nie przekaza∏ majàtku albo okaza∏o si´, ˝e bra∏ udzia∏
w przest´pstwach, które eliminowa∏y go z ubiegania si´ o status koronnego.
Ustawa w art. 11 ust. 1 znowu nie stwarza mo˝liwoÊci Êcigania koronnego za
naruszenie zobowiàzania do z∏o˝enia szczerych zeznaƒ.
Dopiero ust. 2 art. 11 ustawy stanowi fakultatywnà podstaw´ do wznowienia
post´powania, jeÊli Êwiadek koronny po umorzeniu jego zarzutów pope∏ni∏ indywidualnie przest´pstwo umyÊlne, a wi´c tak˝e fa∏szywe zeznanie lub oskar˝enie
(pomówienie), dzia∏ajàc w zorganizowanej grupie przest´pczej. Sàd mo˝e
oddzia∏ywaç na k∏amliwego Êwiadka koronnego wznawiajàc jego post´powanie, ale nie jest to równoznaczne z oskar˝eniem Êwiadka o ca∏à jego dzia∏alnoÊç
w grupie przest´pczej. Pami´taç bowiem nale˝y, ˝e wznowione Êledztwo prowadziç b´dzie prokurator i to on zdecyduje o zakresie oskar˝enia. Na dodatek
ustawodawca przewiduje dla Êwiadka koronnego, który ponownie wszed∏
na drog´ przest´pstwa, mo˝liwoÊç nadzwyczajnego z∏agodzenia kary – art. 12
ustawy. Ten rodzaj dodatkowej promocji przest´pczoÊci nale˝y uznaç za
nieuzasadniony.
Kodeks post´powania karnego w art. 540a § 1 daje natomiast sàdowi mo˝liwoÊç wznowienia post´powania sàdowego zakoƒczonego prawomocnym
orzeczeniem, gdy skazany, do którego zastosowano art. 60 § 3 lub 4 kk, nie
potwierdzi∏ w post´powaniu karnym ujawnionych przez siebie informacji13.
Pytanie zasadnicze: jak kszta∏tuje si´ sytuacja procesowa osób skazanych
w oparciu o zeznania Êwiadków koronnych i tzw. ma∏ych Êwiadków koronnych?
13 St. WaltoÊ, Proces karny. Zarys systemu, wyd. V PWN, Warszawa 2001, s. 548-550 o podstawach wznowienia post´powania; tak˝e [w:] Wyk∏ad prawa karnego procesowego, pod. red.
P. Kruszyƒskiego, Temida 2, Bia∏ystok 1998, s. 437-441.
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Sàdy okr´gowe lub apelacyjne, zgodnie z przepisami zawartymi w rozdziale
56, art. 540–548 kpk, orzekajà na wniosek stron lub z urz´du o wznowieniu
post´powaƒ zakoƒczonych prawomocnymi orzeczeniami sàdów, m.in. je˝eli
w zwiàzku z post´powaniem dopuszczono si´ przest´pstwa, a istnieje uzasadniona
podstawa do przyj´cia, ˝e mog∏o to mieç wp∏yw na treÊç orzeczenia albo po wydaniu orzeczenia ujawni∏y si´ nowe fakty lub dowody nieznane przedtem sàdowi,
wskazujàce na to, ˝e skazany zosta∏ b∏´dnie osàdzony (art. 540 § 1 pkt 2 kpk).
Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e oskar˝onemu, który w wyniku wznowienia post´powania zosta∏ uniewinniony, przys∏uguje prawo do zasàdzenia od Skarbu
Paƒstwa odszkodowania za poniesionà szkod´ oraz zadoÊçuczynienia za doznanà
krzywd´, wynik∏e z wykonania wzgl´dem niego w ca∏oÊci lub w cz´Êci kary,
której nie powinien by∏ ponieÊç – art. 552 § 1 kpk. Do tego nale˝y dodaç odpowiedzialnoÊç cywilnoprawnà funkcjonariuszy paƒstwowych za wyrzàdzone
szkody oraz odpowiedzialnoÊç dyscyplinarnà s´dziów i prokuratorów za przewinienia s∏u˝bowe, w tym za oczywistà i ra˝àcà obraz´ przepisów prawa. Podobny
rodzaj odpowiedzialnoÊci za naruszenie prawa ponoszà funkcjonariusze policji.
Przytoczone przepisy wskazujà na odpowiedzialnoÊç i zobowiàzania
organów procesowych dzia∏ajàcych w imieniu paƒstwa do szczególnej dba∏oÊci
o przestrzeganie praw osób uczestniczàcych w procesie sàdowym14.
Wydaje si´, ˝e Êwiadek koronny pozostaje jednak pod nadmiernà ochronà ustawy i w nieograniczonym w∏adaniu jednej strony procesowej. Mimo ˝e prokuratura
powinna byç rzecznikiem interesu publicznego, to tak szerokie i niekontrolowane
zaufanie do jej obiektywizmu jest niepokojàcym przejawem faworyzowania strony, która i tak ma przewag´ organizacyjno-technicznà nad oskar˝onymi. Mo˝na
sobie wyobraziç, ˝e pozycja ka˝dego innego obywatela w zderzeniu z dowodem
koronnym, który otacza opinia dowodu szczególnego, gruntowanie zbadanego
przez organy paƒstwa – jest wàt∏a. Stàd tak ∏atwo o pomy∏k´ sàdowà; zarówno
na etapie nadawania statusu Êwiadka koronnego, jak i póêniej, na etapie procesu
sàdowego osób pomówionych. JeÊli do tego dodaç problem rozcz∏onkowania
oskar˝eƒ, niemo˝noÊç odebrania statusu i poczucie bezkarnoÊci Êwiadka le˝àce
w gestii prokuratora, to skala pomy∏ek mo˝e byç znaczna.
Cz´Êç z takich spraw, jak te˝ spraw zainicjowanych pomówieniem tzw. ma∏ych
Êwiadków koronnych koƒczy si´ uniewinnieniem osób pomówionych i sà one ewidentnym przyk∏adem pomy∏ki w oskar˝eniu. Sprawy te mogà jednak nie wyczerpywaç ani listy spraw, ani liczby osób, których dotyczy fa∏szywe pomówienie15.
14 Standardy prawne Europy. Teksty i komentarze. Prawo karne, t. III, pod. red. E. Zieliƒskiej,
Oficyna Naukowa, Warszawa 1997, s. 140 i nast.
15 Z. Czeczot, Kryminalistyczna problematyka osobowych Êrodków dowodowych, Wyd. UW,
Warszawa 1976; K. Gustowska-Szwaja i in., Fa∏szywe zeznania i ich przyczyny, Wyd.
Prokuratury Generalnej, Kraków 1971, s. 51 i nast.
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Przedstawi´ przyk∏ady pomówieƒ niektórych Êwiadków koronnych i innych
przest´pców - tzw. ma∏ych Êwiadków koronnych, którzy swymi k∏amliwymi
pomówieniami wspó∏tworzyli m.in. g∏oÊne afery w wymiarze sprawiedliwoÊci
i policji.
W listopadzie w 2003 roku prokuratura z∏o˝y∏a do sàdu wniosek o dopuszczenie
dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego X.
Sàd opiera∏ si´ uwzgl´dnieniu wniosku, gdy˝ dostrzeg∏ w aktach informacj´,
˝e X nie odbywa∏ s∏u˝by wojskowej z powodu wad zdrowia psychicznego.
Prokurator t∏umaczy∏, ˝e to by∏o dawno, a X na pewno symulowa∏. S´dzia
za˝àda∏ badania podejrzanego X przez bieg∏ych psychiatrów, spotykajàc si´
z silnym oporem prokuratorów. Obawa nieuwzgl´dnienia przez sàd wniosku
spowodowa∏a, ˝e prokuratura uleg∏a i przed posiedzeniem dostarczono
opini´ o pe∏nej zdolnoÊci X do udzia∏u w procesie i z∏o˝enia zeznaƒ w charakterze Êwiadka.
Po wielogodzinnym przes∏uchaniu X-a sàd stwierdzi∏, ˝e spe∏nia on ustawowe
wymogi do wyst´powania w charakterze Êwiadka koronnego, a jego wiedza
o przest´pstwach innych osób i gotowoÊç jej ujawnienia stwarza mo˝liwoÊç
osàdzenia jednej z najgroêniejszych grup przest´pczych.
Zorganizowana grupa przest´pcza „W” dzia∏a∏a od lat 80. ub. wieku.
Obejmowa∏a swym procederem znacznà cz´Êç Mazowsza. Trudni∏a si´
kradzie˝ami samochodów, w tym tzw. „wykupkami”, czyli zwrotem skradzionych aut za ˝àdanà kwot´, „haraczami” od przewoêników i w∏aÊcicieli lokali
us∏ugowych, handlem narkotykami i ich produkcjà oraz obrotem fa∏szywymi
pieni´dzmi. Na poczàtku nowego stulecia grupa radykalizowa∏a metody,
zbrojàc si´ i posuwajàc si´ do zleceƒ zabójstw i zamachów bombowych.
Porachunki za∏atwiano nawet strzelaninami w miejscach publicznych.
Przywódca grupy i tzw. zarzàd byli znani policji i od wielu lat podejrzewani
o tego rodzaju dzia∏alnoÊç. Byli te˝ wielokrotnie karani za przest´pstwa.
X mia∏ ujawniç organizacj´ grupy, liczne przest´pstwa, w tym zabójstwa.
Zeznania X-a z∏o˝one przed sàdem stanowiàcym go jako Êwiadka koronnego
by∏y na tyle cenne, ˝e w ciàgu kilku godzin po posiedzeniu, w jednej
z najwi´kszych akcji policyjnych, uj´to ponad 30 osób – najistotniejszych
w zarzàdzaniu grupà.
X wskaza∏ miejsca przechowywania broni, produkcji narkotyków, przechowywania fa∏szywych pieni´dzy oraz ujawni∏ dzia∏alnoÊç Y-ka – osoby
z „zarzàdu” zamieszanej w nierozwik∏ane zabójstwo cz∏onka gangu.
X zezna∏, ˝e osoba ta poleci∏a „wydzwonienie” – czyli telefonicznie zwabi∏a
ofiar´ w miejsce, gdzie zosta∏a zastrzelona przez p∏atnego zabójc´. Ponadto
Y zak∏ada∏ grup´, nale˝a∏ do Êcis∏ego zarzàdu „starych”, by∏ skarbnikiem
grupy – rozlicza∏ „m∏odych” z ich zysku pochodzàcego z przest´pstw.
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X zobowiàza∏ si´ przed sàdem do podtrzymywania tych zeznaƒ w ciàgu ca∏ego
procesu i ujawnienia wszelkich okolicznoÊci, które sobie przypomni.
Prokurator deklarowa∏ tak˝e, ˝e X ujawni miejsce pogrzebania zw∏ok
zaginionego cz∏onka gangu. X zezna∏, ˝e s∏ysza∏ relacj´ o jego egzekucji.
Po up∏ywie niespe∏na miesiàca od ustanowienia X-a Êwiadkiem koronnym
inna prokuratura z∏o˝y∏a w tym samym sàdzie wniosek o ustanowienie Êwiadkiem koronnym opisanego wy˝ej Y-ka. Rozpoznaniem wniosku zajà∏ si´ inny
sk∏ad sàdu, co mog∏o sprzyjaç unikni´ciu komplikacji z ustalaniem stanu psychicznego kandydata i ewentualnego oddalenia wniosku w zwiàzku z treÊcià
dotychczasowych zeznaƒ X-a. Okaza∏o si´, ˝e t´ drugà przeszkod´ zniwelowano „korekcyjnym” przes∏uchaniem Êwiadka koronnego X.
Zaledwie trzy tygodnie po jego ustanowieniu przes∏uchiwany przez prokuratorów prowadzàcych Y-ka, X zmieni∏ zeznania w kwestii udzia∏u Y-ka
w zabójstwie i kierowania grupà. Zabieg ten by∏ niezb´dny, by ominàç zakaz
ustawowy z art. 4 ustawy o Êwiadku koronnym, który wykluczy∏ z ubiegania
si´ o status koronnego sprawców, pomocników i pod˝egaczy zabójstw oraz
osoby zak∏adajàce i kierujàce grupà.
Zaistnia∏a oto sytuacja, ˝e ledwo ustanowiony Êwiadek koronny zmieni∏
zeznania, ∏amiàc zobowiàzanie z∏o˝one w trybie art. 3 pkt 2 ustawy. Zabieg
ten by∏ ukierunkowany na promocj´ Y-ka, który wydawa∏ si´ dla prokuratury
o wiele atrakcyjniejszy, bo by∏ „prawà r´kà” przywódcy grupy, a ponadto
pomawia∏ tak˝e osoby spoza grupy, w tym znaczàcych funkcjonariuszy
paƒstwowych: policjantów, prokuratorów, s´dziów, ∏awników, ponadto
adwokatów i lekarzy.
Przeciwko ustanowieniu Y-ka Êwiadkiem koronnym przemawia∏y nie tylko
zakazy ustawowe, ale tak˝e powa˝ne podejrzenia co do zdrowia psychicznego.
W poprzednich procesach karnych przeciwko Y-kowi zosta∏ on uznany przez
bieg∏ych psychiatrów za osob´ ograniczonà intelektualnie i psychicznie.
Zarówno Y, jak i prokuratura prezentowali pilnà potrzeb´ uzyskania statusu
Êwiadka koronnego: Y chcia∏ powstrzymaç i uniewa˝niç toczàcy si´ od oÊmiu
lat proces o zbrodni´ gwa∏tu zbiorowego, dlatego tu˝ przed zakoƒczeniem
sprawy pomówi∏ sk∏ad sàdzàcy o przyj´cie ∏apówki od grupy. Uk∏ad z prokuraturà, ale zbudowany wbrew prawu, przepowiada∏ w przysz∏oÊci z∏e skutki.
Wydaje si´, ˝e rozwaga sàdu mog∏a opanowaç ten z∏y uk∏ad, powstrzymujàc
dwie prokuratury w rywalizacji ró˝nych Êledztw dotyczàcych tej samej grupy,
w konkurowaniu o wzgl´dy przest´pców. Sàd powinien by∏ dostrzec korzyÊci
procesowe Y-ka, któremu proponowano bezkarnoÊç za oko∏o dziewi´çdziesiàt najgroêniejszych przest´pstw, a w dodatku pozwolono mu na za∏atwienie
pomówieniami porachunków z sàdem i policjà, bo wàtek skorumpowanych
prokuratorów wkrótce znik∏ ze Êledztwa.
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OkolicznoÊci te by∏y ∏atwo dostrzegalne dla doÊwiadczonego prokuratora,
choç charakterystyczne jest, ˝e do pracy nad kandydatami na Êwiadków
koronnych szefowie prokuratur delegujà m∏odych prokuratorów. Nale˝y
jednak pami´taç, ˝e ka˝da decyzja w tej kwestii jest akceptowana przez
prokuratorów okr´gowych i apelacyjnych, a wniosek o ustanowienie Êwiadka
koronnego wymaga zgody Prokuratora Krajowego (Generalnego) – art. 5
ust. 1 ustawy o Êwiadku koronnym.
Wydaje si´, ˝e okolicznoÊci przemawiajàce przeciwko Y-kowi nie by∏y sàdowi
rzetelnie przedstawione, a szybkie tempo czynnoÊci sàdowych i atmosfera
napi´cia towarzyszàca organizacyjnej stronie rozstrzygania w tych
kwestiach, w kontekÊcie nast´pujàcej tu˝ po posiedzeniu sàdu akcji policyjnej
– nie sprzyja∏y spokojnej i gruntownej analizie sprawy.
W grudniu 2003 roku sàd dopuÊci∏ dowód z zeznaƒ Êwiadka koronnego Y.
Y oczywiÊcie zobowiàza∏ si´ do sk∏adania szczerych zeznaƒ i zwróci∏ majàtek
pochodzàcy z przest´pstw, w kwocie zaledwie kilku tysi´cy z∏otych.
Zaznaczyç nale˝y, ˝e X, który zajmowa∏ w strukturze grupy o wiele ni˝szà
pozycj´, odda∏ pi´ç razy tyle pieni´dzy oraz nieruchomoÊç.
W ciàgu najbli˝szych dni i tygodni zatrzymano osoby pomówione przez Y-ka,
w tym ∏awnika, który mia∏ przyjàç ∏apówk´ w sprawie Y-ka o gwa∏t. Nale˝y
podkreÊliç, ˝e przed aresztowaniem ∏awnika sàd z jego udzia∏em skaza∏
nieprawomocnie Y-ka za ten czyn na kar´ pozbawienia wolnoÊci.
Y zosta∏ koronnym pomi´dzy og∏oszeniem wyroku skazujàcego a terminem
do z∏o˝enia apelacji, a wi´c w ostatniej chwili, by pomówieniami podwa˝yç
swoje skazanie.
Podczas rozprawy apelacyjnej prokurator zdà˝y∏ z∏o˝yç wniosek o uchylenie
skazujàcego wyroku Y-ka, twierdzàc, ˝e w zwiàzku z wydaniem wyroku
dopuszczono si´ przest´pstwa, przy czym prokurator by∏ niezdecydowany,
czy podstawà wniosku jest art. 439§1 kpk, czy art. 438 pkt 2 kpk. Sprzyja∏o
to tezie odwo∏aƒ obroƒców i oskar˝onych, którzy tak˝e domagali si´ powtórnego uchylenia wyroku, choç z innych powodów.
Sàd odwo∏awczy uchyli∏, na podst. art. 40§1 pkt 1 kpk w zwiàzku z art.
439§1 pkt 1 kpk, wyrok skazujàcy oskar˝onych, w oparciu o ustalenie,
˝e przeciwko cz∏onkowi sk∏adu orzekajàcego toczy si´ Êledztwo o korupcj´
i jest on w tej sprawie aresztowany. Sàd stwierdzi∏, ˝e: „wprawdzie pope∏nienie zarzucanych czynów nie zosta∏o potwierdzone prawomocnym wyrokiem,
jednak zosta∏o w du˝ym stopniu uprawdopodobnione (sàd zastosowa∏ wobec
∏awnika tymczasowe aresztowanie)”, a skoro tak, to „uzasadniona jest obawa, ˝e by∏ on osobiÊcie zainteresowany treÊcià zaskar˝onego wyroku”.
Jakkolwiek ryzykowne jest wnioskowanie, ˝e tymczasowe aresztowanie
wspiera tez´ oskar˝enia, to faktem jest, ˝e ∏awnik jakiÊ czas potem, po sp´dzeniu d∏u˝szego czasu w areszcie, podda∏ si´ karze. Tak wi´c Y-kowi uda∏o si´
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cofnàç do punktu wyjÊcia trwajàcy od 9 lat proces o gwa∏t, a nale˝y powiedzieç, ˝e przez ca∏y ten czas, do momentu starania si´ o status Êwiadka
koronnego, nie pró˝nowa∏ i wyczerpa∏ wszelkie mo˝liwoÊci hamowania
post´powania, z ukrywaniem si´ w∏àcznie. Rozwija∏ te˝ intensywnà dzia∏alnoÊç przest´pczà w grupie.
Post´powanie przeciwko ∏awnikowi prowadzi∏a ta sama prokuratura, która
wnosi∏a o ustanowienie Y-ka Êwiadkiem koronnym.
Wydaje si´, ˝e rola procesowa Êwiadka koronnego X zosta∏a zmarginalizowana. Prawdopodobnie Êwiadek ten zorientowa∏ si´ w utracie pozycji ju˝
podczas pierwszego – „korygujàcego” przes∏uchania przez nowych prokuratorów, gdy˝ zaniecha∏ wskazania miejsca pogrzebania zamordowanego
kolegi i nie ujawnia∏ nowych okolicznoÊci zbrodni.
Prokuratura nag∏oÊni∏a w mediach kolejne zatrzymania, nie tylko cz∏onków
gangu, ale funkcjonariuszy s∏u˝by wi´ziennej i konwojowej, adwokata, który
cz´sto broni∏ zarzàd grupy, oraz komendanta policji z miasta b´dàcego
kolebkà grupy. Niektóre z tych osób tymczasowo aresztowa∏ sàd wy∏àcznie na
podstawie pomówienia Y-ka. Fakty rzekomych ∏apówek by∏y odleg∏e w czasie
nawet o kilka lat, nie towarzyszy∏ im ˝aden inny Êwiadek, a cz´sto nie polega∏y
one nawet na bezpoÊrednim przekazaniu korzyÊci przez Y-ka, ale np. na
pozostawieniu pieni´dzy w miejscu, skàd rzekomo mia∏a je odebraç skorumpowana osoba. Y zeznawa∏ te˝, ˝e s∏ysza∏, jak koledzy z gangu chwalili
si´ „kupowaniem” policjantów i nawet takie plotki sta∏y si´ materia∏em
obcià˝ajàcym.
W wyniku pomówienia Êwiadka koronnego Y komendant policji sp´dzi∏
w areszcie prawie 2 lata. DoÊwiadczony oficer zosta∏ publicznie napi´tnowany,
odarty ze s∏u˝bowych zas∏ug i upokorzony, posadzony na ∏awie oskar˝onych
z podw∏adnymi i przest´pcami. Sàd rozpoznajàcy akt oskar˝enia kilkakrotnie
uchyla∏ areszt, ale prokuratura odwo∏ywa∏a si´. Proces trwa∏ kilka lat. Sàd
rozwa˝nie przyglàda∏ si´ post´powaniu Y-ka, dlatego powziàwszy wàtpliwoÊci
co do jego wiarygodnoÊci, przes∏ucha∏ go z udzia∏em bieg∏ego psychologa.
Jeden z bieg∏ych wyda∏ obszernà opini´ pisemnà i ustnà opartà na analizie
treÊci zeznaƒ koronnego, jego obserwacji podczas rozprawy oraz analizie
dokumentacji leczenia psychiatrycznego Y-ka. Bieg∏y uzna∏, ˝e koronny ma
niski poziom rozwoju intelektualnego i cierpi na pseudologi´ fantastycznà,
czyli patologicznà sk∏onnoÊç do k∏amstwa.
Równolegle do opisanego procesu korupcyjnego, po oko∏o 2 latach Êledztwa
prokuratura skierowa∏a do innych sàdów akty oskar˝enia przeciwko przywódcy, zarzàdowi i kilkudziesi´ciu cz∏onkom gangu. W aresztach pozostawa∏o
przez d∏ugi czas prawie sto osób. Cz´Êç oskar˝onych, których dotyczy∏y
drobniejsze zarzuty, podda∏a si´ karom po d∏ugotrwa∏ym aresztowaniu.
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Na samym poczàtku procesu grupy zaatakowano s´dziów, którzy w trakcie
rozpraw wyra˝ali negatywnà ocen´ przedstawionego przez prokuratur´
materia∏u dowodowego i sposobu jego pozyskiwania, akcentujàc zw∏aszcza
postaw´ Êwiadków koronnych. Prokurator z∏o˝y∏ pisemne doniesienie na
s´dziego, który w ustnych motywach jednego z wyroków dotyczàcych gangu
stwierdzi∏ wprost, ˝e miejsce Êwiadka koronnego Y jest na ∏awie oskar˝onych,
a Êledztwo prowadzone by∏o wybiórczo, przeciwko niektórym z pomówionych, z pomini´ciem wymienionych przez Êwiadka z nazwiska prokuratorów.
Skomentowano to jako „l˝enie prokuratury”.
Chwil´ póêniej prokuratorzy wysokiego szczebla brali udzia∏ w audycjach
telewizyjnych i udzielali wywiadów, w których pomawiali s´dziów o korupcyjne zwiàzki z grupà przest´pczà „W”.
Jednak prokuratura nie dysponowa∏a ˝adnym dowodem na powiàzania
s´dziów z gangiem. ˚aden z cz∏onków grupy nie pomówi∏ nigdy s´dziów
o wspó∏prac´, mimo, i˝ byli przez ten sàd wielokrotnie skazywani i mogliby
kierowaç si´ zemstà. Artyku∏y w prasie zarzucajàce s´dziom korupcj´
zach´ca∏y wprost do zg∏aszania si´ osób niezadowolonych z orzecznictwa.
Ostatecznie próba powiàzania s´dziów z gangiem „W” upad∏a, ale afer´,
nazwanà najwi´kszà w powojennej historii polskiego wymiaru sprawiedliwoÊci, kontynuowano stawiajàc dwojgu s´dziom zarzuty przyj´cia ∏apówek od
innych osób. Do pomówienia s´dziów wykorzystano zeznania trojga
przest´pców z zupe∏nie innego i odleg∏ego od gangu Êrodowiska.
Pomawiajàcy zawarli z prokuraturà uk∏ad w ramach instytucji tzw. ma∏ego
Êwiadka koronnego. Mimo kompletnej absurdalnoÊci, niespójnoÊci ich
relacji, mimo wielokrotnej karalnoÊci Êwiadków, w tym za oszustwa i fa∏szywe zeznania, mimo odchyleƒ psychicznych oraz przy braku jakichkolwiek
obiektywnych dowodów winy - s´dziowie przez oko∏o 2 lata wykazywali swà
niewinnoÊç w post´powaniu o uchylenie immunitetów.
Post´powania te zakoƒczy∏y si´ odrzuceniem wniosków prokuratora i prawomocnymi wyrokami Sàdu Najwy˝szego, który wyrazi∏ druzgocàcà krytyk´
jedynego dowodu prokuratury, tj. pomówieƒ przest´pców (uchwa∏a z 17
kwietnia 2007 r., SNO 20/07, uchwa∏a z 22 paêdziernika 2007 r., SNO 73/03,
uchwa∏a z 25 stycznia 2008 r., SNO 3/08 – publikowane w roczniku
„Orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego w sprawach dyscyplinarnych” 2007, 2008).
Sàd Najwy˝szy wyrazi∏ zdziwienie, ˝e ktokolwiek móg∏ polegaç na pomówieniu osób, które kierowa∏y si´ ch´cià zemsty, w∏asnym interesem procesowym
i ekonomicznym, a w dwóch przypadkach dotkni´te by∏y powa˝nymi defektami psychicznymi. Jeden z pomawiajàcych leczy∏ si´ psychiatrycznie od 30 lat
i odprawia∏ na zamówienie ”czarne msze” po to, by Êciàgnàç na kogoÊ
nieszcz´Êcie.
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Bezprecedensowego wsparcia udzieli∏a s´dziom Helsiƒska Fundacja Praw
Cz∏owieka, a w szczególnoÊci jej prezes – prof. Andrzej Rzepliƒski, który w
pisemnej opinii stwierdzi∏ wprost, ˝e policja i prokuratura przekroczy∏y
dopuszczalne granice porozumienia z przest´pcami, przy czym obie strony
nie by∏y bezinteresowne16.
Podobne, nieudane próby wykazania korupcji s´dziów kilku sàdów w kraju,
lekarzy, funkcjonariuszy Policji, Stra˝y Granicznej i S∏u˝by Wi´ziennej,
ucich∏y po krytycznych orzeczeniach sàdów i nag∏oÊnieniu w mediach metod
ówczesnej polityki karnej – inkwizycyjnej walki z korupcjà.
Post´powanie w sprawie zorganizowanej grupy przest´pczej „W” toczy∏o si´
∏àcznie oko∏o 9 lat. Osoba oskar˝ona o kierowanie grupà sk∏ada∏a liczne
za˝alenia na wieloletnie stosowanie wobec niej tymczasowego aresztowania.
Prokuratura rozcz∏onkowa∏a Êledztwo, stawiajàc kolejne zarzuty z przesz∏oÊci.

Problemem Êwiadka koronnego Y nie sta∏y si´ ani trudy zwiàzane z wielokrotnymi przes∏uchaniami w licznych sprawach pomawianych kolegów,
policjantów, lekarzy i adwokata, ani problem ochrony, ani ocena psychologa,
i˝ fantazjuje na tematy, których dotyczà zeznania. Prokurator umorzy∏ jego
zarzuty jeszcze przez skazaniem przywódców grupy, co w Êwietle art. 9 ust. 2
ustawy o Êwiadku koronnym jest niedopuszczalne.
G∏ównym problemem Y sta∏o si´ ponowne rozpocz´cie procesu przeciwko
niemu i by∏ym kolegom z zarzàdu gangu, we wspomnianej ju˝ sprawie
o gwa∏t zbiorowy dokonany przed 12 laty. Po uchyleniu tej sprawy, na skutek
pomówienia o korupcj´ sàdu, sprawa krà˝y∏a pomi´dzy trzema sàdami
w ró˝nych miastach, a˝ wp∏yn´∏a do tego sàdu, który ustanowi∏ Y-ka
Êwiadkiem koronnym i który sàdzi∏ w∏aÊnie spraw´ zorganizowanej grupy
przest´pczej.
Nale˝y nadmieniç, ˝e Y zeznajàc ju˝ jako Êwiadek koronny, zaprzecza∏
udzia∏owi w zgwa∏ceniu, przerzucajàc win´ za zajÊcie na „rozwiàz∏à”
pokrzywdzonà, która by∏a wówczas bardzo m∏odà dziewczynà.
Ku swemu zaskoczeniu i wbrew przekonaniu, ˝e umowa z prokuraturà
obejmuje wszystkie stare przest´pstwa, Y stawa∏ przed dwoma sk∏adami
sàdu w ró˝nych rolach; raz oskar˝onego, a raz Êwiadka koronnego. Analiza
jego zachowania w tamtym czasie prowadzi do wniosku, ˝e ca∏kowicie gubi∏
si´ w tych rolach, ale nie gubi∏ si´ na dawno obranej drodze do osiàgni´cia
jak najwi´kszych korzyÊci procesowych.
Po 13 latach procesu, po trzech rozpoznaniach sprawy, Y zosta∏ skazany
16 M. Ejchart, Udzia∏ Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka w post´powaniu w sprawie o uchylenie immunitetu s´dziemu [w:] Sprawny sàd, cz. II, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2008, s. 209213; Klinika Prawa NiewinnoÊç, Wydawnictwo Helsiƒskiej Fundacji Praw Cz∏owieka,
Warszawa 2007, s. 5-7.
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na kar´ pozbawienia wolnoÊci za udzia∏ w zgwa∏ceniu kobiety, mimo i˝ sam
prokurator stanà∏ w jego obronie, popierajàc wniosek oskar˝onego o wymierzenie kary pozbawienia wolnoÊci z warunkowym zawieszeniem. Do mowy
koƒcowej prokurator z∏o˝y∏ pismo prokuratury opiekujàcej si´ Y-kiem jako
Êwiadkiem koronnym o wymierzenie mu kary wolnoÊciowej z powodu
zas∏ug – pomówienia wielu osób, które spowodowa∏o ujawnienie i Êciganie
licznych przest´pstw, tj. na podstawie art. 60§4 kk ( ma∏y koronny).
Zdawaç by si´ mog∏o, ˝e tak rzadka zgodnoÊç przeciwnych stron co do kary
spowoduje przychylnoÊç sàdu, który uwolni si´ od wysi∏ku towarzyszàcego
skardze apelacyjnej; strony otrzymujà wyrok zgodny z wzajemnymi oczekiwaniami, sàd nie sporzàdza w tej trudnej kwestii wyczerpujàcego uzasadnienia
i nie poddaje si´ kontroli odwo∏awczej.
Tymczasem sàd wymierzy∏ Y kar´ pozbawienia wolnoÊci.
Y zeznajàcy równolegle w kilku procesach jako Êwiadek koronny – w tym
w medialnych post´powaniach „zarzàdu” grupy, procesach przeciwko
∏awnikowi oficerom policji, stra˝nikom, lekarzom i adwokatom zosta∏ skazany
na kar´ wi´zienia. Wszystkie strony z∏o˝y∏y apelacj´, przy czym prokurator
nadal domaga∏ si´ dla Y-ka kary z warunkowym zawieszeniem wykonania.
Mo˝na tylko domyÊlaç si´, jaka by∏aby reakcja pokrzywdzonej, dr´czonej
przez kilkanaÊcie lat, prawie 30 przes∏uchaniami, l´kiem, drwinami i upokarzajàcymi pytaniami oskar˝onych.
Sàd podda∏ w uzasadnieniu druzgocàcej krytyce postaw´ procesowà Y-ka
w ciàgu ostatnich lat. Cytat:
„Podczas I rozprawy przed sàdem okr´gowym Y przyzna∏, ˝e do tej pory
nie mówi∏ prawdy, bo go to nie obowiàzywa∏o, a wczeÊniejsze wyjaÊnienia
sà nieprawdziwe. Zaraz na wst´pie oskar˝ony wyartyku∏owa∏ swój interes
procesowy: tj. uzyskanie ∏agodnej kary w domyÊle (wolnoÊciowej) oraz to
» ˝eby w tej sprawie, gdzie jestem Êwiadkiem koronnym nie osàdzono,
˝e mówi´ k∏amstwa, bo zmieni∏em wyjaÊnienia«. Tak wi´c oskar˝ony mia∏
ÊwiadomoÊç, ˝e k∏ama∏ w sprawie o gwa∏t nie tylko jako podejrzany, ale
mo˝e byç tak oceniany w innych sprawach, gdzie wyst´puje jako Êwiadek
koronny. To stwierdzenie nakazuje podchodziç bardzo krytycznie do prawdziwoÊci jego wyjaÊnieƒ, dlatego nie sta∏y si´ one podstawà do ustaleƒ
faktycznych. Mo˝na daç im wiar´ tylko w zakresie potwierdzonym innymi
dowodami, w szczególnoÊci zeznaniami pokrzywdzonej.
Na pytanie sàdu, dlaczego oskar˝ony zmieni∏ wyjaÊnienia? – oskar˝ony
zaprzeczy∏ negocjacjom z prokuraturà co do ewentualnej kary. Na pytanie
sàdu, czy pouczenie o art. 60 kk równie˝ wp∏yn´∏o na te wyjaÊnienia – odpowiedzia∏ twierdzàco. Na pytanie, kiedy by∏ szczery – oskar˝ony stwierdzi∏,
˝e to jest wynik pami´ci, ˝adne inne manipulacje.
Przyznanie si´ do winy przez oskar˝onego Y, po 12 latach procesu oraz
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w okreÊlonej sytuacji procesowej, w której osoba ta znajduje si´, nie mia∏o
waloru nowego, cennego dowodu o charakterze poznawczym,
WyjaÊnienia te mia∏y raczej na celu interes procesowy Y-ka wyst´pujàcego
w sprawach przeciwko pozosta∏ym oskar˝onym w roli Êwiadka koronnego.
Oskar˝ony Y przyzna∏ na wst´pie swoich wyjaÊnieƒ, ˝e dotàd w tej sprawie
nie mówi∏ prawdy, tak˝e zeznajàc jako Êwiadek koronny. Ponadto jego
przyznanie przebiega∏o etapami… Przypomina∏o to swoisty targ, gdy˝ po
ka˝dym z tych oÊwiadczeƒ oskar˝ony chcia∏ wyjednaç u prokuratora i sàdu
zgod´ na dobrowolne poddanie si´ karze, co by∏o prawnie niedopuszczalne.
Baczàc na to, ˝e oskar˝ony zwa˝a tylko na swój interes procesowy, sàd podszed∏ do jego zmiennych i chwiejnych wyjaÊnieƒ ze szczególnà ostro˝noÊcià
i uzna∏ je za wiarygodne tylko w zakresie potwierdzonym zeznaniami
pokrzywdzonej.
WyjaÊnienia Y-ka nie spe∏niajà podstawowej cechy wiarygodnoÊci, tj. sta∏oÊci, skoro przez 12 lat osoba ta zaprzecza∏a przest´pstwu, zaÊ w ostatniej fazie,
nawet przyznajàc si´, czyni∏a to etapami, spodziewajàc si´ stosownej
»nagrody« w postaci ∏agodnej kary. Motywacje pomawiajàcego majà
ogromne znaczenie dla oceny jego wyjaÊnieƒ, zw∏aszcza ˝e Y demonstruje
niech´ç do wspó∏oskar˝onych i przejawia tendencj´ do ich maksymalnego
obcià˝ania oraz czerpie z tego korzyÊci procesowe. Postawa taka gwarantowa∏a mu bezkarnoÊç mimo cià˝àcych na nim kilkudziesi´ciu zarzutów
zwiàzanych z udzia∏em w grupie przest´pczej, w której zajmowa∏ jednà
z wa˝niejszych pozycji. W ocenie wiarygodnoÊci wyjaÊnieƒ Y-ka sàd
uwzgl´dni∏ wyniki badaƒ psychiatrycznych, na podstawie których stwierdzono charakteropati´. Pomijajàc nawet opini´ bieg∏ego psychologa wydanà
w innej sprawie, w której stwierdza si´ u Y-ka patologicznà sk∏onnoÊç do
k∏amstwa (pseudologi´ fantastycznà), a poprzestajàc wy∏àcznie na analizie
wyjaÊnieƒ z∏o˝onych przez niego w niniejszej sprawie, nale˝y uznaç, ˝e jest
to osoba manipulujàca prawdà. W sytuacji gdyby przyznanie i pomówienie
Y-ka by∏o jedynym dowodem w sprawie, nie mo˝na by na nim polegaç.”
Uzasadniajàc wymiar kary orzeczonej wobec Y-ka sàd pisa∏:
„…analiza wyjaÊnieƒ i osobowoÊci oskar˝onego dokonana w tym
post´powaniu nakazuje ostro˝noÊç w twierdzeniu, ˝e Y jest osobà zresocjalizowanà, jeÊli chodzi o zerwanie z przest´pczoÊcià. WàtpliwoÊç ta pot´gowana jest interesownoÊcià oskar˝onego i jego tendencyjnoÊcià. Nawet gdy
si´ przyznaje, czyni to tak, by nie stawiaç siebie w zbyt z∏ym Êwietle i dba
przede wszystkim o korzyÊci procesowe. Zachodzi zatem obawa, ˝e skrucha
oskar˝onego nosi cechy wyrachowania, w którym krzywda ofiary nie ma
wi´kszego znaczenia.
Z niezrozumia∏ych zatem wzgl´dów oskar˝yciel wystàpi∏ w roli obroƒcy
oskar˝onego. Wniosek Prokuratora o zastosowanie art. 60 § 4 k.k. (wobec
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Y-ka), o wymierzenie mu kary z nadzwyczajnym z∏agodzeniem jej wykonania - kary wolnoÊciowej, jest nieuzasadniony, gdy˝ w istocie by∏by promocjà
oskar˝onego, który traktuje wymiar sprawiedliwoÊci jak miejsce sporu
o w∏asne interesy. Tymczasem istotà dzia∏ania sàdu jest ochrona ofiar,
a w szerszym kontekÊcie - spo∏eczeƒstwa przed przest´pcami. W g∏´bokim
przekonaniu sàdu… Y nie daje takiej gwarancji zaufania i bezpieczeƒstwa.
Jego cechy osobowoÊci, przesz∏oÊç kryminalna i nieszczeroÊç, nawet w ostatniej fazie procesu, przeczà tym za∏o˝eniom.
Niekoƒczàce si´ wynagradzanie oskar˝onego za przyj´cie statusu Êwiadka
koronnego w innych sprawach jest nieuzasadnione, gdy˝ osoba o tym statusie pozostaje bezkarna w sprawach, w których zawar∏a ugod´ z prokuratorem. Y prowadzi∏ rozleg∏à i bardzo niebezpiecznà dzia∏alnoÊç przest´pczà
na przestrzeni co najmniej 10-lecia, za którà nie ponosi odpowiedzialnoÊci,
zgodnie z ustawà o Êwiadku koronnym. Nie ma wi´c powodu, by promowaç
go w sprawie o zgwa∏cenie, która nie ma ˝adnego zwiàzku ze sprawà
przest´pczoÊci zorganizowanej, a ponadto Y przyzna∏, ˝e b´dàc ju˝ Êwiadkiem koronnym nie mówi∏ prawdy. Rzekomo skruszony, nie wyjawi∏ jednak
prawdziwego przebiegu zdarzeƒ. Sàd analizowa∏ wy∏àcznie wyjaÊnienia
oskar˝onego, gdy˝ prawo nie pozwala na wykorzystanie zeznaƒ, kwesti´
wiarygodnoÊci tej osoby jako Êwiadka pozostawiajàc rozwadze prokuratury,
która przedstawia ten dowód w innych sprawach.
W niniejszej sprawie sàd uzna∏, ˝e § 3 i § 4 art. 60 k.k. (ma∏y koronny) nie
majà zastosowania, gdy˝ postawa Y w sprawie grupy przest´pczej zosta∏a
tam nagrodzona, a wzgl´dy te nie mogà byç automatycznie przenoszone
na inne sprawy powodujàc faktycznà bezkarnoÊç.
Sàd uzna∏, ˝e orzeczeniu kary izolacyjnej nie przeczà wzgl´dy bezpieczeƒstwa
Êwiadka koronnego, gdy˝ istniejà zak∏ady karne o takim stopniu zabezpieczeƒ i mo˝liwoÊci izolowania skazanych, w których odbywanie kary
przez danà osob´ mo˝e pozostaç tajemnicà, a ochron´ przejmie s∏u˝ba
wi´zienna - art. 17 ust 2 ustawy z dn. 25.06.1997 r. o Êwiadku koronnym’’.

Z dokumentów nades∏anych póêniej sàdowi wynika, ˝e skazany Y odby∏ kar´
pozbawienia wolnoÊci za gwa∏t.
Przez wiele lat wyst´powa∏ on jako Êwiadek koronny. Mimo stwierdzenia
jego niewiarygodnoÊci w procesie o gwa∏t oraz w procesie uniewinnionych
oficerów policji, mimo opinii psychologicznej o sk∏onnoÊciach do patologicznego k∏amstwa i opinii psychiatrycznej o charakteropatii jego status procesowy nie uleg∏ zachwianiu. Korzysta on z bezkarnoÊci, gdy˝ post´powanie
w sprawie jego przest´pstw zosta∏o umorzone na d∏ugo przed ca∏kowitym
wykorzystaniem procesowym.
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Czy dopuszczenie dowodu z zeznaƒ podobnych Êwiadków koronnych jest
pomy∏kà sàdu?
Choç decyduje o tym sàd, to pod∏o˝em decyzji mo˝e byç umiej´tne – wybiórcze przedstawienie sàdowi materia∏u dowodowego i pozaprocesowego w celu
wywo∏ania wra˝enia o niezb´dnoÊci powo∏ania Êwiadka. Nie bez znaczenia jest
te˝ presja czasu i koniecznoÊci dostosowania go do realiów akcji s∏u˝b policyjnych, towarzyszàcych takim czynnoÊciom. Wszystkie wymienione okolicznoÊci
sprzyjajà niestety podj´ciu decyzji ˝yczeniowej, opartej na wierze, ˝e zysk
dowodowo-procesowy z ustanowienia Êwiadka koronnego b´dzie proporcjonalny do kosztów z tym zwiàzanych. Niezb´dna jest wi´c rozwaga i doÊwiadczenie
sàdu, jak w ka˝dej sprawie17.
Pytanie kierowane do prokuratorów o procesowe skutki ewentualnej pomy∏ki
w tej kwestii spotyka si´ niekiedy z odpowiedzià: „gdzie drwa ràbià – tam wióry
lecà”, co nale˝y rozumieç; ˝e wÊród du˝ej grupy osób oskar˝onych w oparciu
o taki dowód mo˝e znaleêç si´ ktoÊ pomówiony fa∏szywie, ale jest to ryzyko
tolerowane.
Sàd nie powinien godziç si´ z takà filozofià dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego, by zapobiec „wiórom” procesowym, którymi w opisanej sprawie by∏y
osoby d∏ugotrwale aresztowanie, oczekujàce kilka lat na wyrok uniewinniajàcy.
Uniewinnienie i prawo do odszkodowania za oczywiÊcie nies∏uszne aresztowanie
nigdy nie rekompensuje wszystkich strat i krzywd takich osób18.
Dopóki ustawa o Êwiadku koronnym nie ustanowi kontroli sàdu nad statusem
Êwiadka - po wydaniu postanowienia o jego powo∏aniu, dopóty instytucja ta
mo˝e byç wykorzystywana do osiàgni´cia celów nie tylko procesowych.
Ustanowienie Êwiadka koronnego lub pozyskanie „ma∏ego” Êwiadka koronnego
jest cz´sto traktowane jako spektakularny sukces prokuratorów i policjantów,
nagradzany ju˝ w momencie tych zdarzeƒ, a nie przez pryzmat finalnej oceny
wartoÊci dowodów dokonanej przy wyrokowaniu przez sàd.
Mo˝na zaobserwowaç charakterystyczne zjawisko rozcz∏onkowywania
g∏ównego Êledztwa prowadzonego przeciwko grupie przest´pczej na wiele osobnych aktów oskar˝enia kierowanych do ró˝nych sàdów. Mo˝e to byç celowy
zabieg taktyczny, który poprawia statystyk´ prokuratorskà, ale niestety utrudnia
17 CzynnoÊci dochodzeniowo-Êledcze i dzia∏ania operacyjne policji a rola sàdu w post´powaniu
przygotowawczym, pod. red. S. Lelentala, Wyd. Wy˝szej Szko∏y Policji, Szczytno 2008, s. 37
i nast. o wp∏ywie sàdu na post. dowodowe w post. przygotowawczym.
18 A. Kojder, GodnoÊç i si∏a prawa, Oficyna Naukowa, Warszawa 2001, s. 17, cyt.: ,,Prawo,
któremu mo˝na przypisaç godnoÊç, nie zach´ca do zdrady, dwulicowoÊci, k∏amstwa, wiaro∏omstwa, nie nara˝a nikogo na zgub´ …”, autor wywodzi, ˝e nie mo˝na zak∏adaç, i˝ pozornie
drobne odst´pstwa od zasad prawa sà usprawiedliwione, gdy s∏u˝à dobremu celowi; tak˝e:
J. Wójcikiewicz, Dlaczego z∏e rzeczy spotykajà dobrych ludzi w procesie karnym, wyk∏ad
z 17.11.2003r., UW, O êród∏ach pomy∏ek sàdowych tkwiàcych w osobowych Êrodkach
dowodowych.
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ca∏oÊciowà ocen´ materia∏u dowodowego przez sàd. JeÊli dowody, zw∏aszcza
zeznania Êwiadków koronnych, nie sà stabilne, mo˝na je w ten sposób przykryç,
wy∏àczajàc do poszczególnych spraw ró˝ne wàtki i cz´Êci.
W jedynym znanym mi przypadku sàd apelacyjny, w post´powaniu odwo∏awczym, za˝àda∏ od sàdu okr´gowego uzupe∏nienia akt o komplet zeznaƒ
Êwiadka koronnego i dokumentacji o jego powo∏aniu – chodzi∏o w∏aÊnie o Y-ka.
Rozcz∏onkowanie aktów oskar˝onego powoduje ci´˝kie skutki dla post´powania sàdowego: po pierwsze anga˝uje si´ kilka sàdów, po drugie rozdrabnia
si´ materia∏ dowodowy i sztucznie tworzy ( powiela) dziesiàtki i setki tomów
akt, po trzecie przerzuca si´ na lokalne prokuratury ci´˝ar obsadzenia rozpraw,
co sprawia, ˝e niezwiàzani ze Êledztwem prokuratorzy nie znajà dowodów.
Okazuje si´ na koniec, ˝e do tak wielu spraw sàdy muszà wzywaç te same osoby
w ró˝nym charakterze procesowym; raz jako oskar˝onych, a innym razem jako
Êwiadków. Przes∏uchanie w charakterze Êwiadka osoby, która w innej sprawie,
wywodzàcej si´ ze wspólnego Êledztwa, ma status oskar˝onego, prowadzi cz´sto
do utraty dowodu, bo osoba ta korzysta z prawa do odmowy z∏o˝enia zeznaƒ na
podstawie art. 182 § 3 kpk. Wzywanie tych samych ludzi do ró˝nych sàdów
mno˝y koszty procesu, zw∏aszcza ˝e wiele z tych osób jest aresztowanych (konwoje), a cz´Êç ma status wi´êniów niebezpiecznych, wymagajàcych zwykle
ochrony grup antyterrorystów. Przygotowanie ka˝dej z rozpraw jest powa˝nym
przedsi´wzi´ciem logistycznym sàdu, przy wspó∏pracy ze s∏u˝bà konwojowà
policji, miejscowà komendà policji, Centralnym Biurem Âledczym i jednostkami
antyterrorystycznymi.
Sàdy orzekajàce w sprawach zorganizowanej przest´pczoÊci przypominajà
w dniu rozprawy twierdz´ odci´tà od reszty miasta, otoczonà funkcjonariuszami
w pe∏nym rynsztunku bojowym, z psami. Wreszcie kosztowne i bardzo trudne
doprowadzanie Êwiadka koronnego do kilku odleg∏ych sàdów – zgranie terminów rozpraw, które nale˝a∏o powierzyç ∏àcznie jednemu sàdowi jest nieuzasadnione. Z jednej strony pot´guje to koszty finansowe, a z drugiej – to ca∏kowite
zapomnienie o ofiarach, które b´dà latami b∏àka∏y si´ po kilku sàdach w sprawach wspó∏sprawców. Sà wyl´knione i zdenerwowane, wylewajà swój ˝al
na sàdy, nie uÊwiadamiajàc sobie cz´sto, ˝e b´dà wielokrotnie przes∏uchiwane.
Dla izolowanych przest´pców przyjazd na rozpraw´ jest rozrywkà w ich monotonnej codziennoÊci wi´ziennej, a dla pokrzywdzonych sà to najtrudniejsze
chwile w ˝yciu. Cz´sto po raz pierwszy stajà twarzà w twarz ze sprawcami
brutalnych czynów. T∏umaczà, ˝e nie wiedzieli, i˝ do tego dojdzie, bo komuÊ
na etapie Êledztwa nie zale˝a∏o na rzetelnym pouczeniu Êwiadka. Nie wiedzà,
˝e mogà ubiegaç si´ o przes∏uchanie pod nieobecnoÊç oskar˝onych. Stajà przed
sàdem przyt∏oczeni tà sytuacjà, a policja i prokurator nie stanowià dlaƒ tego
wsparcia, którego spodziewali si´ w momencie wyra˝enia zgody na obcià˝enie
sprawców.
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Wniesienie aktu oskar˝enia nie jest sukcesem i nie zwalnia z póêniejszego
dbania o zachowanie i jakoÊç dowodów. Rozcz∏onkowania sprawy nie mo˝na
usunàç w post´powaniu sàdowym, jeÊli oskar˝enia trafià do ró˝nych sàdów lub
do tego samego, ale w odleg∏ym czasie.
Rozdzielenie oskar˝enia wspó∏sprawców znajduje usprawiedliwienie tylko
w okolicznoÊciach z art. 22 kpk, tj. koniecznoÊci zawieszenia Êledztwa z powodu
d∏ugotrwa∏ej przeszkody, takiej jak choroba lub ukrywanie si´ oskar˝onego.
Niedopuszczalne jest tworzenie wielu aktów oskar˝enia tylko w celu poprawy
statystyki, a bezprawne, jeÊli zmierza do ukrycia defektów dowodowych lub
proceduralnych Êledztwa. Niedopuszczalne jest tak˝e ˝onglowanie zarzutami
i manipulowanie czasem skierowania do sàdu aktu oskar˝enia, co mia∏o miejsce
w opisywanej sprawie pomówionych s´dziów. Tam prokurator nie doÊç,
˝e wynagrodzi∏ pomawiajàcych przest´pców wnioskami o ∏agodne kary, to na
rok zamknà∏ do szuflady kolejnà spraw´ ma∏ego Êwiadka koronnego. Ukrywajàc
ten fakt przed sàdami, zmierza∏ do wywarcia wra˝enia o „czystoÊci” tej osoby,
wszak jej zeznania sta∏y si´ podstawà tymczasowego aresztowania oko∏o
30 podejrzanych. Osoby, które nie przyj´∏y warunków prokuratora i nie chcia∏y
pomawiaç innych, przebywa∏y w aresztach nawet 2 lata. Cz´Êç z nich zosta∏a
uniewinniona. Mimo licznych skarg i doniesieƒ o ∏amaniu prawa przez policjantów i prokuratorów poprzez tworzenie fa∏szywych dowodów i oskar˝eƒ,
nak∏anianie do fa∏szywych zeznaƒ (pomówieƒ), ˝adna z tych osób nie ponios∏a
odpowiedzialnoÊci.
Trzeba na koniec przypomnieç, ˝e rozdzielenie spraw powoduje niejednokrotnie przewlek∏oÊç post´powania, za którà sàdy i prokuratury ponoszà odpowiedzialnoÊç finansowà na podstawie ustawy o skardze na naruszenie prawa
strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zw∏oki (Dz.U. z dnia
16.08.2004 r. Nr 179, poz. 1843 ze zm.).
Zadaniem sàdu jest czuwanie nad prawid∏owoÊcià wszelkich procedur dowodowych, w tym ocena wiarygodnoÊci Êwiadków unikajàcych odpowiedzialnoÊci
za dokonane przest´pstwa, w zamian za obcià˝enie innych osób.
Nie nale˝y rezygnowaç z badania wartoÊci tych dowodów za pomocà
znanych kryteriów oceny psychologiczno-procesowej, zwracajàc szczególnà
uwag´ na zgodnoÊç zeznaƒ Êwiadka koronnego z innymi obiektywnymi
dowodami oraz na motywy pomówieƒ19. Z∏udne bywajà argumenty, ˝e intencje
Êwiadków koronnych i podejrzanych zawierajàcych uk∏ad na podstawie art. 60
§ 3 i 4 kk, sà czyste, bo przede wszystkim obcià˝ajà oni siebie.
19 E. Gruza, O motywach zeznaƒ [w:] Przyczynek do zagadnienia wiarygodnoÊci zeznaƒ Êwiadka,
„Problemy Wspó∏czesnej Kryminalistyki”, t. III, Warszawa 2000; E. Gruza, Ocena wiarygodnoÊci zeznaƒ Êwiadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna, Zakamycze
2003.
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Koronni przyznajà si´ do sprawstwa tylko po to, by wyjednaç bezkarnoÊç.
Dla ich statusu jest oboj´tne, do ilu przest´pstw si´ przyznajà i ile osób pomówià,
byleby osiàgnàç swój cel, a cel mo˝e byç osiàgni´ty tylko kosztem innych
osób20. Za∏o˝enie, ˝e pomówienia dotknà wy∏àcznie przest´pców, jest naiwne,
a opisane i publikowane w mediach przyk∏ady pokazujà, ile interesów i porachunków mo˝e za∏atwiç osoba ze statusem Êwiadka koronnego.
Naruszenie i tak niedoskona∏ej i wàtpliwej etycznie procedury powo∏ywania
Êwiadków koronnych stwarza pokus´ wypaczenia i wykorzystywania tej instytucji
do niew∏aÊciwych celów. W dodatku brak ochrony przed takim dzia∏aniem,
w postaci kontroli sàdu nad statusem koronnego, mo˝e prowadziç do cichego
przyzwolenia na bezkarne pomawianie niewinnych osób. Organy procesowe
powinny zachowaç pewien stopieƒ nieufnoÊci do dowodu z pomówieƒ, w szczególnoÊci gdy sà to pomówienia osób, których interes procesowy jest z góry
okreÊlony i ustawowo gwarantowany. Stanowisko takie wynika z ugruntowanego
orzecznictwa sàdów. Pami´tajmy, ˝e o status Êwiadków koronnych nie starajà si´
drobni przest´pcy, ale osoby wysoko postawione w strukturach przest´pczych
i zdemoralizowane d∏ugoletnià dzia∏alnoÊcià kryminalnà21.
Nale˝y zapobiegaç wykorzystywaniu organów paƒstwa zabiegajàcych
o pozyskanie przeciwnej strony za wszelkà cen´. Ma to miejsce, gdy pierwsi
˝yjà w Êwiecie idei, idea∏ów prawa, oderwani od rzeczywistoÊci, a drudzy wykorzystujà to z w∏aÊciwà sobie przebieg∏oÊcià, albo gdy obie strony, tj. Êledczy
i przest´pcy, myÊlà wy∏àcznie o w∏asnym doraênym interesie. Nad ryzykiem
z∏ego porozumienia obydwu stron ma staç rozwa˝ny i niezawis∏y sàd.
Wewnàtrz prokuratury powinny dzia∏aç w∏aÊciwe mechanizmy kontrolne
nad zachowaniem dobrej jakoÊci dowodów oskar˝enia, w przeciwnym wypadku
zacià˝y nad nimi niech´ç i nieufnoÊç sàdów i spo∏eczeƒstwa, zw∏aszcza ˝e koszty
utrzymania Êwiadków koronnych sà bardzo wysokie, a poziom odzyskiwania
majàtków pochodzàcych z przest´pstw wcià˝ niski.
Zapewne nie ma skutecznej ochrony przed k∏amliwymi Êwiadkami i fa∏szywymi pomówieniami, bez wzgl´du na sposób ich powo∏ania w procesie. Teza
taka jest cz´Êciowo prawdziwa, gdy˝ dowiedziono, ˝e wady relacji Êwiadków
sà g∏ównym powodem uniewinnieƒ, a z pewnoÊcià tak˝e pomy∏ek sàdowych22.
20 J. Gurgul, Przyznanie si´ jest królowà dowodów, „Problemy PraworzàdnoÊci” nr 12, 1971; K.
Gustowska-Szwaja i in., Fa∏szywe zeznania i ich przyczyny, Wyd. Prok. Generalnej, Kraków
1971.
21 M. Piekarska-Drà˝ek, Mi´dzynarodowa wspó∏praca organów wymiaru sprawiedliwoÊci w
zwalczaniu przest´pczoÊci zorganizowanej [w:] Przest´pczoÊç gospodarcza pod red. H.
Machiƒskiej, Centrum Europejskie UW, Warszawa, s. 117-130.
22 M. Piekarska-Drà˝ek, Przyczyny zmiany zeznaƒ, PWK, t. VI, Warszawa 2003.
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Zwyk∏y Êwiadek ponosi osobiÊcie odpowiedzialnoÊç za fa∏szywe zeznania
czy oskar˝enia i z pewnoÊcià b´dzie za to skwapliwe Êcigany przez prokuratur´.
Nie dotyczy go ustawowy zapis o prawie do nadzwyczajnego z∏agodzenia kary,
jak w przypadku koronnego, zwyczajny Êwiadek – zwyczajna procedura.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e za Êwiadkiem koronnym i ma∏ym koronnym stoi
autorytet organów paƒstwowych - zaufanie wyra˝ajàce si´ we wzajemnej
umowie wykonania okreÊlonych Êwiadczeƒ; Êwiadek zobowiàzuje si´ zerwaç
z przest´pczoÊcià oraz z∏o˝yç szczere i konsekwentne zeznania, paƒstwo reprezentowane przez policj´ i prokuratur´ zobowiàzuje si´ zapewniç koronnemu
bezkarnoÊç, ochron´ i utrzymanie.
WyjàtkowoÊç dowodu z zeznaƒ Êwiadka koronnego sprowadza si´ do oczekiwania wy˝szego standardu wiarygodnoÊci, przypiecz´towanego zobowiàzaniem
z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy o Êwiadku koronnym. Gwarantem lojalnoÊci procesowej Êwiadka jest prokurator rzecznik interesu publicznego, który winien byç
rzetelnym egzekutorem obowiàzków Êwiadka.
Mimo odsuni´cia sàdu od pieczy nad tym porozumieniem ostateczna ocena
wiarygodnoÊci zeznaƒ ka˝dego Êwiadka nale˝y wy∏àcznie do sàdu.
Za∏o˝enie podwy˝szonego standardu wiarygodnoÊci Êwiadka koronnego lub
przekonanie, ˝e zeznania takiego Êwiadka sà nadzwyczajnie dobrym dowodem
bywa z∏udne, dlatego dowód ten nale˝y oceniaç ze szczególnà uwagà, poszerzajàc
wiedz´ o kulisach jego powstawania.

Magdalena Soko∏owska

Charakterystyka wybranych aspektów przest´pczoÊci nieletnich
Ze wzgl´du na multidyscyplinarny charakter zjawiska przest´pczoÊci
nieletnich pozostaje ono w sferze zainteresowaƒ naukowców z ró˝nych dyscyplin naukowych m. in. prawa, socjologii, psychologii, pedagogiki, kryminologii
czy kryminalistyki. Imponujàcy jest dorobek naukowy w tej dziedzinie zarówno
w uj´ciu materialnoprawnym jak i doktryny i judykatury. Wiele prac, artyku∏ów,
badaƒ poÊwi´cono determinantom motywacji przest´pczej nieletnich, socjologicznym i pedagogicznym zagadnieniom dotyczàcym ró˝nych przejawów przest´pczoÊci nieletnich oraz struktury tej˝e przest´pczoÊci.1 Z∏o˝onoÊç problemu
wynikajàca zapewne ze skomplikowanej ludzkiej natury budzi wiele trudnoÊci
w ca∏oÊciowym opracowaniu tego˝ zjawiska. Wiele prac, analiz, badaƒ dotyka
jedynie pewnych wycinków, p∏aszczyzn tematyki przest´pczoÊci nieletnich
prezentujàc wyniki i wnioski w formie fragmentarycznej.
Niestety nale˝a∏o zauwa˝yç, ˝e bez rzetelnego i aktualnego opisu rzeczywistoÊci nie mo˝na konstruowaç pe∏nych wniosków. Niemo˝liwym jest podejmowanie
dzia∏aƒ, a ju˝ na pewno profilaktycznych bez nale˝ytej, ca∏oÊciowej wiedzy
na temat zjawiska przest´pczoÊci osób nieletnich. Bez znajomoÊci bie˝àcych
problemów wyst´pujàcych w tym obszarze nie mo˝na tworzyç dobrego prawa
w post´powaniu w sprawach nieletnich ani prawid∏owo kierunkowaç polityki
1 Na przyk∏ad W. Klaus, Dziecko przed sàdem. Wymiar sprawiedliwoÊci wobec przest´pczoÊci
m∏odszych nieletnich, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2009;
D. Woêniakowska-Fajst, Nieletnie. Niebezpieczne, niegrzeczne, niegroêne?, Wydawnictwa
Akademickie i Profesjonalne, Warszawa, 2010; E. Czerwiƒska-Jakimiuk, Przest´pczoÊç
m∏odocianych. Interpretacja zjawiska w Êwietle ogólnej teorii napi´cia Roberta Agnew,
Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków, 2011; P. Kobes, Prawny
system przeciwdzia∏ania demoralizacji i przest´pczoÊci nieletnich, Wydawnictwa
Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 2011; B. Gulla, M. Wysocka-Pleczyk (red.) Dziecko
jako ofiara i sprawca przemocy. Przest´pczoÊç nieletnich, Wydawnictwo Uniwersytetu
Jagielloƒskiego, Wyd. I, Kraków, 2009; L. Wieczorek, Przest´pczoÊç i demoralizacja nieletnich w Polsce w okresie transformacji ustrojowej, Wydawnictwo Naukowe „Âlàsk”, Wyd. II,
Katowice, 2006 oraz wiele innych prac poÊwi´conych tematyce przest´pczoÊci nieletnich.
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wobec nieletnich. W zwiàzku z powy˝szym wyda∏o si´ koniecznym przeprowadzenie badaƒ ankietowych oraz badaƒ akt sàdowych majàcych na celu przedstawienie szczegó∏owego opisu rzeczywistej przest´pczoÊci osób nieletnich.
Badania ankietowe przeprowadzono w Gimnazjum nr 2 w K´trzynie oraz
Placówce Opiekuƒczo-Wychowawczej w K´trzynie w czerwcu 2011 r.
Respondenci wybrani zostali wed∏ug kryterium wieku gdy˝ z za∏o˝enia badania
odbywaç si´ mia∏y na próbie badawczej w wieku pomi´dzy 13 a 16 rokiem
˝ycia. Próba badawcza wynios∏a 200 osób nieletnich.
Z kolei badania akt sàdowych przeprowadzono w lipcu 2011 r. Polega∏y one
na ka˝dorazowym wype∏nianiu kwestionariusza (przygotowanego wczeÊniej) na
podstawie danych uzyskiwanych z akt sàdowych b´dàcych w dyspozycji Sàdu
Rejonowego w Biskupcu. Analizie poddano 200 akt sàdowych spraw nieletnich,
które wp∏yn´∏y do III Wydzia∏u Rodzinnego i Nieletnich Sàdu Rejonowego w
Biskupcu w latach 2006-2011. Na podstawie repertoriów sàdowych Npw wyselekcjonowano do analizy sprawy nieletnich, którzy pope∏nili czyn karalny, sprawy zwiàzane z przejawami demoralizacji by∏y odrzucane. Badania obejmowa∏y
swoim zasi´giem teren gminy Biskupiec. Ich wyniki mo˝na uznaç za reprezentatywne dla spo∏ecznoÊci miejskiej i wiejskiej.
Dzi´ki analizie poszczególnych wyników badaƒ ankietowych oraz akt sàdowych uda∏o si´ zgromadziç szereg cennych informacji, które mogà stanowiç
przedmiot dalszych badaƒ bàdê byç wykorzystane w praktyce.
Po pierwsze, badajàc sylwetk´ spo∏ecznà nieletnich dokonujàcych czynów
karalnych stwierdzono, i˝ najwi´kszà grupà ryzyka pod wzgl´dem wieku jest
grupa pi´tnasto i szesnastolatków. To jest w tym wieku nieletni najcz´Êciej
wchodzà w konflikt z prawem. Zarówno badania akt sàdowych jak i badania
ankietowe potwierdzi∏y ten wynik.

Wykres nr 1. Wiek nieletniego w chwili pope∏nienia czynu karalnego
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Analizujàc wiek nieletniego w chwili pope∏nienia czynu karalnego
z uwzgl´dnieniem p∏ci okaza∏o si´, ˝e najwi´kszy odsetek dziewczàt, które
dopuÊci∏y si´ czynu karalnego przypada na szesnasty rok ˝ycia. Wydaje
si´ zasadnym sformu∏owanie wniosku, i˝ w∏aÊnie t´ grup´ wiekowà tj. pi´tnasto
i szesnastolatków nale˝y objàç szczególnà opiekà pod kàtem wzmo˝onych zaj´ç
i projektów profilaktycznych zapobiegajàcych pope∏nianiu czynów karalnych.
Zaobserwowano równie˝, ˝e psychodynamika grupy ma ogromny wp∏yw na
zachowanie nieletniego. Ârodowisko rówieÊnicze mo˝e stanowiç czynnik determinujàcy motywacj´ przest´pczà.2 Z badaƒ ankietowych wynika, ˝e nieletni
namawiajà do pope∏nienia czynów niezgodnych z literà prawa swoich kolegów
i kole˝anki jak równie˝ sà do tego namawiani. Okaza∏o si´, ˝e 65% nieletnich,
które udzieli∏o odpowiedzi na zadane pytanie zadeklarowa∏o, ˝e zosta∏o namówionych do pope∏nienia czynu karalnego, a 35% odpowiadajàcych przyzna∏o
si´, ˝e namówi∏o do tego swoich kolegów. W próbie badawczej dziewczàt ponad
25% z nich uleg∏a namowie i co najmniej raz pope∏ni∏a czyn niezgodny z prawem, 14% dziewczàt przyzna∏o si´, ˝e namówi∏o do tego innà osob´. Wydaje si´
koniecznym uzmys∏owienie, ˝e niezb´dna jest kontrola z zewnàtrz. Rodzice,
opiekunowie, nauczyciele powinni dyskretnie, ale stanowczo korygowaç grup´
przyjació∏, znajomych swoich podopiecznych. Ponadto badania akt sàdowych
zdajà si´ potwierdzaç tez´ o wp∏ywie grupy rówieÊniczej na aspo∏eczne
zachowania nieletniego. Nieletni „najch´tniej” pope∏niajà czyn karalny z drugim
nieletnim bàdê w grupie nieletnich lub mieszanej. Analizujàc zbiór przypadków
osób nieletnich, które dokona∏y czynu karalnego w grupie, okaza∏o si´, ˝e najcz´Êciej by∏a to grupa trzyosobowa. Zestawienie iloÊciowe przedstawiajàce
z kim nieletni dokona∏ czynu karalnego przedstawia diagram poni˝ej.

Wykres nr 2. Z kim nieletni pope∏ni∏ czyn karalny?
2 B. Ho∏yst, Psychologia kryminalistyczna, [w:] Motywacja zachowaƒ przest´pnych osób nieletnich, Wydawnictwo Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa, 2006, ss. 325-347
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W sytuacji gdy postawiona hipoteza o wp∏ywie grupy rówieÊniczej na negatywne zachowania osób nieletnich zosta∏a potwierdzona wynikami badaƒ wydaje
si´ koniecznym sformu∏owanie wniosku, ˝e niezb´dna jest praca z nieletnim
w jego najbli˝szym Êrodowisku. Niezb´dne jest budowanie autorytetów,
propozycje interesujàcego dla m∏odzie˝y sp´dzania czasu wolnego, tworzenie
programów pomagajàcych rozwijaç zdolnoÊci i umiej´tnoÊci m∏odych ludzi
oraz wszelkie inne dzia∏ania mogàce stanowiç alternatyw´ ˝ycia w grupie rówieÊniczej prezentujàcej aspo∏eczne zachowania.
Zaobserwowano równie˝, ˝e nieletni, których sprawy trafiajà do sàdu to
uczniowie zarówno o pozytywnej i negatywnej opinii szkolnej. W wynikach
badaƒ nie ma znaczàcej przewagi negatywnych opinii. 55% wystawionych
opinii szkolnych to opinie negatywne i raczej negatywne, a 45% to opinie
pozytywne i raczej pozytywne. Niestety z analizy akt sàdowych wynika, ˝e opinie
szkolne oraz wywiady Êrodowiskowe nie stanowià êród∏a rzetelnych informacji.
Brakuje usystematyzowanego sposobu zbierania informacji, opinie dotkni´te sà
du˝à dozà subiektywizmu. Jest to ciekawy wniosek dla ustawodawcy aby w jasny
sposób uregulowaç te kwestie.
WÊród osób nieletnich istnieje przekonanie, ˝e doroÊli nie majà z nimi problemów wychowawczych, wypowiedzia∏o si´ tak ponad 70% odpowiadajàcych.
W swojej ocenie nie czujà si´ stygmatyzowani przez Êwiat doros∏ych, uwa˝ajà,
˝e adekwatnie ponoszà konsekwencje swoich czynów.
Bardzo ciekawe okaza∏y si´ wyniki badaƒ na temat wiara a pope∏nianie
czynów niezgodnych z prawem. Z analizy wynika, ˝e 76% respondentów
zadeklarowa∏o si´ jako osoby wierzàce lub g∏´boko wierzàce, a 20% to osoby
wàtpiàce lub niewierzàce. W grupie osób wierzàcych/g∏´boko wierzàcych czyn
karalny pope∏ni∏o 22% osób, a w grupie niewierzàcych/wàtpiàcych czyn pope∏ni∏o
42% badanej grupy. Z podanych zale˝noÊci mo˝na wnioskowaç, ˝e deklaracja
wiary, wyznawanie wytyczonych norm moralnych, etycznych mo˝e stanowiç
hamulec dla m∏odych ludzi przed pope∏nianiem czynów karalnych. Próba
badawcza by∏a zbyt niska (gdy˝ nie stanowi∏o to g∏ównego celu prowadzonych
badaƒ) aby konstruowaç dalece idàce wnioski, niemniej zasygnalizowano
pewnà tendencj´, która mo˝e stanowiç przedmiot kolejnych badaƒ.
Po drugie, badajàc zwiàzek pomi´dzy warunkami bytowymi nieletnich, a przest´pczoÊcià nieletnich stwierdzono, ˝e nieletni, których rodzice/opiekunowie nie
pracujà, a co za tym idzie pochodzà z rodzin o s∏abej kondycji finansowej cz´Êciej
pope∏niajà czyny karalne. Po analizie materia∏u uzyskanego z analizy akt sàdowych okaza∏o si´, ˝e jedynie 26% nieletnich, którzy dopuÊcili si´ czynu niezgodnego z prawem pochodzi z rodzin gdzie oboje rodzice/opiekunowie pracujà lub
majà inne êród∏o dochodu. Pozosta∏a reszta wychowuje si´ w rodzinach gdzie jedno z rodziców lub ˝adne nie ma êród∏a utrzymania. Zatem bieda, niedostatek mogà
stanowiç czynnik determinujàcy motywacj´ przest´pczà wÊród osób m∏odych.
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Po trzecie, wiadomym jest, ˝e bezrobocie, bieda majà niema∏y wp∏yw na
pojawienie si´ zachowaƒ patologicznych takich jak nadu˝ywanie alkoholu,
narkotyków, przemoc, karalnoÊç. Podj´ta próba charakterystyki Êrodowiska
rodzinnego nieletniego przynios∏a kilka ciekawych wniosków. Z analizy wywiadów Êrodowiskowych wynika, ˝e 19,5% nieletnich, którzy weszli w konflikt
z prawem pochodzi z rodzin gdzie wystàpi∏a sytuacja patologiczna. Do najcz´Êciej wyst´pujàcych sytuacji patologicznych mo˝na zaliczyç alkoholizm,
nast´pnie przemoc i karalnoÊç rodziców/opiekunów. Ogromne braki wyst´pujàce
w wywiadach Êrodowiskowych spowodowa∏y, ˝e przypadki o nieustalonej
sytuacji patologicznej zosta∏y po∏àczone z przypadkami gdzie sytuacja patologiczna nie wystàpi∏a. Wydaje si´ to byç pobo˝nym ˝yczeniem oraz kolejnym
wnioskiem skierowanym do ustawodawcy o wprowadzenie Êrodków zaradczych
majàcych s∏u˝yç tworzeniu bardziej kompetentnych i rzetelnych wywiadów
Êrodowiskowych.
Wa˝ne by∏o przyjrzenie si´ sylwetkom rodziców/opiekunów, ich wykszta∏ceniu
w celu stwierdzenia czy Êrodowisko rodzinne, w którym wychowujà si´ nieletni,
którzy weszli w konflikt z prawem stanowi podatny grunt do zachowaƒ przest´pczych, akceptuje je czy wr´cz przeciwnie. I tak badajàc Êrodowisko rodzinne
nieletniego okaza∏o si´, ˝e najwi´cej osób dokonujàcych czynów niezgodnych
prawem pochodzi z rodzin gdzie ojciec i matka osiàgn´li wykszta∏cenie podstawowe lub zawodowe.

Wykres nr 3. Wykszta∏cenie ojca/opiekuna prawnego
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Wykres nr 4. Wykres matki/opiekunki prawnej
Mo˝na by zaryzykowaç stwierdzenie, ˝e wykszta∏cenie rodzica/opiekuna
ma wp∏yw na zdobycie zatrudnienia na rynku pracy i osiàgane dochody. Przy
wysokim bezrobociu w Polsce i wykszta∏ceniu podstawowym znalezienie pracy
niemal˝e graniczy z cudem. A gdy rodzic nie pracuje oznacza to niedostatek,
bied´ i mo˝e stanowiç czynnik determinujàcy negatywne zachowania. Dlatego
tak wa˝na jest pomoc socjalna udzielana rodzinom. Wa˝ne jest anga˝owanie si´
pomocy spo∏ecznej w znalezieniu miejsca pracy, skierowaniu na kurs specjalistyczny itp. Przekazywanie Êrodków pieni´˝nych nie stanowi dobrego rozwiàzania, poniewa˝ obawà jest generowanie roszczeniowych, leniwych, niewykszta∏conych rodziców, którzy nie stanowià dobrego przyk∏adu dla swoich dzieci.
W opinii samych nieletnich tj. na podstawie badaƒ ankietowych okaza∏o si´,
˝e typ rodziny, w której wychowuje si´ nieletni nie ma szczególnego znaczenia
na pope∏nianie przez niego bàdê nie czynów karalnych.
Dokonujàc dalszej charakterystyki Êrodowiska rodzinnego osób nieletnich
okaza∏o si´, ˝e (z danych akt sàdowych) 61,5% nieletnich w chwili pope∏nienia
czynu by∏a pod opiekà obojga rodziców, 27,5% pod opiekà matki i 3% pod
opiekà ojca. Pozostali byli pod opiekà opiekuna prawnego, instytucji, innych
osób lub pozostawali bez opieki.
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Wykres nr 5. Kto sprawowa∏ opiek´ nad nieletni w chwili pope∏nienia przez
niego czynu karalnego (uwzgl´dniajàc p∏eç)
Po czwarte, za∏o˝ono, ˝e maleje liczba czynów przeciwko mieniu na rzecz
czynów agresywnych, naruszajàcych nietykalnoÊç cielesnà. W ankiecie zapytano
samych zainteresowanych tj. osoby nieletnie jakie czyny niezgodne z prawem
najcz´Êciej pope∏niajà ich rówieÊnicy, jakich czynów najcz´Êciej sà Êwiadkami.
W obu przypadkach nieletni wskazali pobicie jako najbardziej „popularnà”
kategori´ czynów karalnych.

Wykres nr 6. Odpowiedê na pytanie: JeÊli by∏eÊ Êwiadkiem czynu zabronionego
to jakiego rodzaju by∏ to czyn zabroniony?
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W analizowanych aktach sàdowych prym wiod∏y czyny przeciwko mieniu,
chocia˝ na drugim niechlubnym miejscu uplasowa∏y si´ „czyny agresywne”
takie jak przeciwko ˝yciu i zdrowiu czy przeciwko czci i nietykalnoÊci cielesnej.
Po piàte, reakcja wymiaru sprawiedliwoÊci na czyny dokonywane przez
osoby nieletnie by∏a kolejnym etapem prowadzonych badaƒ. Z analizy zebranego
materia∏u okaza∏o si´, ˝e prawie 60% próby badawczej wesz∏o wczeÊniej
w konflikt z prawem i toczy∏o si´ przeciwko nieletniemu post´powanie przed
sàdem.

Wykres nr 7. Czy wczeÊniej przeciwko nieletniemu toczy∏o si´ post´powanie
przed sàdem?
Ponad po∏ow´ tej grupy stanowià nieletni, którym wczeÊniej raz (30%)
czy dwa razy (26%) „przydarzy∏o si´” post´powanie przed sàdem. Jednak 44%
nieletnich stanowi grup´ osób, przeciwko którym trzy razy i wi´cej toczy∏o si´
post´powanie przed sàdem. Nasuwa si´ wniosek, ˝e jeden czyn przest´pczy
mo˝e byç mechanizmem nap´dzajàcym pope∏nianie kolejnych o ile reakcja
Êwiata doros∏ych tego mechanizmu nie zatrzyma.
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Wykres nr 8. Ile razy wczeÊniej toczy∏o si´ post´powanie sàdowe wobec
nieletniego?
Niestety reakcja Êwiata doros∏ych, wymiaru sprawiedliwoÊci okazuje si´ niedostateczna. Ârodki wymierzane nieletnim od wielu lat praktycznie nie ulegajà
zmianom pomimo nowelizacji, „uzupe∏niania” przez ustawodawc´ katalogu
Êrodków oddzia∏ywania.
Sàd z regu∏y stosuje upomnienie, zobowiàzanie do okreÊlonego zachowania
si´, nadzór kuratora i nadzór odpowiedzialny rodziców.3

3 Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e nie chodzi tyle o rozszerzanie katalogu Êrodków, a raczej o dostosowanie Êrodków oddzia∏ywania w stosunku do zmieniajàcych si´ realiów, a tak˝e i mo˝e przede
wszystkim do pe∏nego stosowania tych˝e Êrodków przez sàdy rodzinne. Porównaj B.
Czarnecka-Dzialuk, Z. Ostrihanska, D. Wójcik, Zasady odpowiedzialnoÊci nieletnich wobec
kodyfikacji karnej, Paƒstwo i Prawo, 1998, nr 9-10, s. 211; T. Bojarski, Podstawowe za∏o˝enia
traktowania nieletnich w Êwietle ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich oraz aktualnych potrzeb [w:] T. Bojarski, E. Skr´towicz (red.): Teoretyczne i praktyczne problemy stosowania ustawy o post´powaniu w sprawach nieletnich, Lublin, 2001, s. 24.
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Wykres nr 9. Jakie Êrodki orzeczono po rozpoznaniu sprawy?
W kategorii zobowiàzaƒ jedynie 18% stanowi∏y przypadki zobowiàzania
co do przeproszenia pokrzywdzonego oraz naprawienia szkody na rzecz
pokrzywdzonego, co wydaje si´ b∏´dnym podejÊciem, szczególnie ze wzgl´dów
oddzia∏ywania zapobiegawczego kolejnym czynom.

Wykres nr 10. Zobowiàzanie do okreÊlonego zachowania si´
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Ponadto w badanej grupie tylko 1% stanowi∏y sprawy rozpatrzone w post´powaniu mediacyjnym. Pomimo szeroko omówionych w literaturze pozytywnych skutków mediacji w zapobieganiu pope∏niania czynów karalnych przez
nieletnich oraz umieszczeniu przez ustawodawc´ przepisu wprowadzajàcego
mediacj´ do u.p.n. zaraz po przepisach regulujàcych zasady post´powania z nieletnimi, ustanawiajàc tym samym niemal˝e mediacj´ jako zasad´ post´powania
w sprawach nieletnich s´dziowie nadal nie kierujà spraw do post´powania
mediacyjnego.4
Wyników przeprowadzonych badaƒ prezentowanych powy˝ej, we fragmentarycznej cz´Êci, nie nale˝y traktowaç jako ca∏oÊciowych w zakresie problematyki przest´pczoÊci nieletnich. Ze wzgl´du na z∏o˝onoÊç omawianego zjawiska
stanowià one jedynie prób´ zasygnalizowania problemów, które pojawiajà
si´ na gruncie przepisów dotyczàcych post´powania z nieletnimi jak i mogà
stanowiç podstaw´ do rozpocz´cia dyskusji nad poszukiwaniem z∏otego Êrodka
w kwestii zapobiegania przest´pczoÊci nieletnich aby sta∏o si´ ono osiàgalne
w ogóle.

4 Porównaj W. Klaus, Dziecko przed sàdem. Wymiar sprawiedliwoÊci wobec przest´pczoÊci
m∏odszych nieletnich, Warszawa 2009, s. 72-74.
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ROLA BIEG¸EGO W TZW. PROCESACH MEDYCZNYCH
Po wielu latach, w których dominowa∏ paternalizm lekarski, a pacjenci
traktowani byli jedynie jako bierni uczestnicy procesu leczenia, nastàpi∏y pewne
zmiany, zarówno w obowiàzujàcych przepisach prawnych, jak i ÊwiadomoÊci
Êrodowiska medycznego oraz pacjentów. W 2008 roku sejm uchwali∏ ustaw´
o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta1, zaÊ ustawà z dnia 28 kwietnia
2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz
ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych2 wprowadzono od 1 stycznia 2012 r. mechanizm pozasàdowego ustalania odszkodowania
i zadoÊçuczynienia w przypadku zdarzeƒ medycznych przed wojewódzkimi
komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych. Wydaje si´, ˝e jednà
z konsekwencji zmian, o których mowa, jest wzrastajàca liczba skarg kierowanych przeciwko lekarzom, personelowi medycznemu czy podmiotom leczniczym. Ustalenie ich zasadnoÊci wymaga niekiedy powo∏ania bieg∏ego.
Niewàtpliwie problematyka dotyczàca bieg∏ych sàdowych, ich pozycji, roli
ich opinii jako Êrodka dowodowego, jest przedmiotem zainteresowania doktryny
i judykatury. Z jednej strony Êrodowisko bieg∏ych dopomina si´ o regulacj´
prawnà rangi ustawowej, która usystematyzowa∏aby zasady ustanawiania i funkcjonowanie bieg∏ych, z drugiej strony pojawiajà si´ doniesienia o licznych
nieprawid∏owoÊciach w opiniowaniu3. Przedmiotem niniejszego opracowania
1 Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2012,
poz. 159).
2 Ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu
Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 113,
poz. 660).
3 E. Gruza, Granice odpowiedzialnoÊci bieg∏ego [w:] Co nowego w kryminalistyce - przeglàd
zagadnieƒ z zakresu zwalczania przest´pczoÊci, red. E. Gruza, M. Goc, T. Tomaszewski,
Warszawa 2010, s. 97.
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b´dzie próba przedstawienia tematyki dotyczàcej roli bieg∏ego odnoszàc si´
oczywiÊcie do bogatej literatury, ale z nowej perspektywy. Tà perspektywà b´dà
tzw. procesy medyczne, toczàce si´ zarówno przed sàdami cywilnymi, karnymi,
wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, jak
i problemy mogàce pojawiç si´ w tym zakresie.
S∏usznie podkreÊla si´, ˝e poszkodowany pacjent nie posiada najcz´Êciej
odpowiedniego wykszta∏cenia, które pozwala∏oby na obiektywnà ocen´ stanu
faktycznego oraz nie ma mo˝liwoÊci obserwowania przebiegu zabiegów,
w szczególnoÊci zabiegów operacyjnych4. W takich warunkach trudno wykazywaç jakiekolwiek nieprawid∏owoÊci w procesie leczeniai dochodziç swoich
praw przed sàdem cywilnym czy karnym. Warto w tym miejscu zauwa˝yç,
˝e tzw. procesy medyczne nie dotyczà jedynie spraw odszkodowawczych,
w których przyczynami odpowiedzialnoÊci sà szkoda, wina oraz zwiàzek
przyczynowy, ale tak˝e nienale˝ytego zachowania personelu medycznego
z punktu widzenia przepisów prawa karnego.
JakoÊç opinii sàdowo-lekarskich ma niewàtpliwie bardzo istotny wp∏yw na
wyrokowanie sàdu5. Szczególnej wartoÊci nabiera w post´powaniu cywilnymodszkodowawczym w sprawach dotyczàcych zaka˝eƒ szpitalnych, w tym
wywo∏anych wirusowym zapaleniem wàtroby typu B i C, poniewa˝ konstrukcja
prawna przepisów w kodeksie cywilnym, a zw∏aszcza ograniczone mo˝liwoÊci
strony powodowej, która w myÊl art. 6 kodeksu cywilnego ma obowiàzek wykazania faktów (przes∏anek odpowiedzialnoÊci), z których wywodzi obj´te
pozwem roszczenie, przyj´te zasady post´powania cywilnego – wzmacniajà rol´
bieg∏ego i znaczenie opinii, jako bardzo wa˝nego dowodu procesowego6.
Opinia bieg∏ego w tego rodzaju sprawach, w których trudno ustaliç, kto dopuÊci∏
si´ winy, a dowiedzione zosta∏o, ˝e pope∏niono zaniedbanie - ma niekiedy
decydujàce znaczenie i nierzadko na wnioskach w niej zawartych opiera si´
konstrukcja koƒcowego orzeczenia sàdu7.
Zdaniem K. Jaegermanna korzystanie z bieg∏ego wymaga teoretycznej
lub wzgl´dnie jasnej wiedzy o wzajemnej relacji s´dziego i bieg∏ego8. Wiedza
4 C. Gromadzki, Rola bieg∏ego w „procesach lekarskich” [w:] Rola bieg∏ego we wspó∏czesnym
procesie. J. Turek (red.), Wydawnictwo Prawników Polskich, Warszawa 2002, s. 45 i nast.
5 J. Kunz, B∏àd w opiniach sàdowo-lekarskich w sprawach przest´pstw przeciwko ˝yciu i zdrowiu, „Prawo i Medycyna” 3/2004, s. 56.
6 Cz. Chowaniec, Opinia bieg∏ego w post´powaniu cywilnym-odszkodowawczym w sprawach
zaka˝eƒ szpitalnych szczególnie wirusowym zapaleniem wàtroby typu B i C, Arch. Med. Sàd.
Krym, 2005, nr 4, wydanie specjalne, s. 251.
7 Ibidem.
8 K. Jaegermann, Opiniowanie sàdowo-lekarskie. Eseje o teorii. Warszawa 1991.
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ta odgrywa istotnà rol´ w ocenie u˝ytecznoÊci tzw. dowodu z bieg∏ego9, który
jest przecie˝ jednym z wielu dost´pnych Êrodków dowodowych w polskim
procesie sàdowym.
KoniecznoÊç zasi´gni´cia opinii bieg∏ego lub bieg∏ych w tzw. procesach
medycznych czy to w toczàcym si´ w post´powaniu karnym, czy te˝ w post´powaniu cywilnym, jak równie˝ w toku post´powania przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych jest podyktowana przede wszystkim poziomem trudnoÊci spraw, o których mowa powy˝ej, i dlatego niezb´dne
sà wiadomoÊci specjalne, którymi nie dysponuje organ procesowy. W doktrynie
powszechnie przyjmuje si´, ˝e wiadomoÊci specjalne to okolicznoÊci przekraczajàce normalny poziom wiedzy cz∏owieka wykszta∏conego o odpowiednim
doÊwiadczeniu ˝yciowym10. Potrzeba si´gni´cia po opini´ bieg∏ego zachodzi
m.in. w wypadku koniecznoÊci ustalenia charakteru i stopnia uszkodzeƒ cia∏a.
Zwraca si´ przy tym uwag´, ˝e dowodu z opinii specjalistycznych nie mo˝na
zast´powaç zaÊwiadczeniem lekarskim lub innym dokumentem stwierdzajàcym
wystàpienie okreÊlonych obra˝eƒ cia∏a11. Przyk∏adowo Sàd Najwy˝szy w jednym z orzeczeƒ stwierdzi∏, ˝e dowód w postaci pisma pochodzàcego ze szpitala,
z którego wynika, ˝e pokrzywdzony dozna∏ z∏amania kompresyjnego trzonu
Th-XII, st∏uczenia g∏owy oraz rany t∏uczonej okolicy czo∏owej nie móg∏ byç
wystarczajàcy dla zaj´cia stanowiska w przedmiocie stopnia uszkodzenia cia∏a
bez zasi´gni´cia opinii bieg∏ego12.
Warto w tym kontekÊcie zwróciç uwag´ na j´zyk, którym pos∏ugujà si´ biegli
w swoich opiniach. W tzw. procesach medycznych, które toczà si´ przed sàdami
cywilnymi, pojawia si´ cz´sto poj´cie „b∏´du w sztuce lekarskiej”, które poza
gronem specjalistów z zakresu medycyny sàdowej nie jest w pe∏ni rozumiane
i w∏aÊciwie interpretowane13. Dotyczy to w szczególnoÊci pacjentów i ich
rodzin, dla których ka˝da sytuacja z powik∏aniami pomniejszajàcymi oczekiwany
efekt terapeutyczny jest zazwyczaj odbierana jako zawiniony b∏àd pope∏niony
przez lekarza lub personel medyczny14. Opiniowanie sàdowo-lekarskie z kolei
9 T. Wid∏a, Ocena dowodu z opinii bieg∏ego, Wydawnictwo Uniwersytetu Âlàskiego, Katowice 1992.
10 K.T. Boratyƒska [w:] K.T. Boratyƒska, A. Górski, A. Sakowicz, A. Wa˝ny, Kodeks post´po-

wania karnego. Komentarz, Warszawa 2012, s. 466; P. Hofmaƒski, E. Sadzik, K. Zgryzek,
Kodeks post´powania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 2007, s. 912.
11 T. Grzegorczyk [w:] T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post´powanie karne, Warszawa 2009, s. 487.
12 Wyrok SN z 20 sierpnia 1980 r., V KRN 178/80, OSNPG 1981, nr 5, poz. 52.
13 M. Chowaniec, Cz. Chowaniec, Ch. Jab∏oƒski, A. Nowak, Sàdowo-lekarska ocena wybranych
przypadków komplikacji oko∏oporodowych zakoƒczonych zgonem po∏o˝nic. B∏àd medyczny
czy niepowodzenie lecznicze?, Arch. Med. Sàd. Krym, 2005, nr 2, s. 116.
14 Ibidem.
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w przypadkach przest´pstw przeciwko zdrowiu to jeden z podstawowych
dzia∏ów medycyny sàdowej, która systematycznie wypracowuje metody s∏u˝àce
przypisaniu okreÊlonych stanów biologicznych, w jakich znajduje si´ pokrzywdzony, do dyspozycji przepisów karnych15. Wydaje si´ zatem, ˝e biegli w trakcie formu∏owania swoich opinii powinni braç pod uwag´ brak wykszta∏cenia
medycznego i znajomoÊci specjalistycznej terminologii wÊród s´dziów i stron
toczàcego si´ post´powania.
Kolejnym istotnym zagadnieniem z punktu widzenia roli bieg∏ego w tzw.
procesach medycznych jest posiadanie przez bieg∏ych odpowiedniej wiedzy
pozwalajàcej przyjàç, i˝ dysponujà oni wiadomoÊciami specjalnymi, które
sà niezb´dne do stwierdzenia istotnych dla rozstrzygni´cia spraw okolicznoÊci.
Szczegó∏owe wymagania co do osoby bieg∏ego okreÊlone zosta∏y w przepisie
§ 12 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 stycznia 2005 r.
w sprawie bieg∏ych sàdowych16. Bieg∏y powinien zatem posiadaç teoretyczne
i praktyczne wiadomoÊci specjalne w danej ga∏´zi nauki, techniki, sztuki,
rzemios∏a, a tak˝e innej umiej´tnoÊci, dla których ma byç ustanowiony. Przepis
§ 12 ust. 2 powo∏anego rozporzàdzenia stanowi, ˝e posiadanie wiadomoÊci
specjalnych powinno byç wykazane dokumentami lub innymi dowodami.
Ocena, czy posiadanie wiadomoÊci specjalnych zosta∏o dostatecznie wykazane,
nale˝y do Prezesa Sàdu Okr´gowego. Na marginesie warto zauwa˝yç, ˝e
w doktrynie podnosi si´, i˝ kontrola ze strony Prezesa Sàdu Okr´gowego niejednokrotnie nie jest wystarczajàca17. S∏usznie w orzecznictwie zwraca si´ uwag´
na fakt, ˝e bieg∏y, b´dàc wprawdzie jedynie „specjalistà I stopnia”, co w Êwietle
regulacji dotyczàcych zawodu lekarza nie uprawnia∏o go do pos∏ugiwania si´
tytu∏em „specjalisty”, nie jest podstawà do kwestionowania wiadomoÊci specjalnych posiadanych przez bieg∏ego z zakresu medycyny sàdowej18. Nieco inaczej
wyglàda ocena kwalifikacji bieg∏ego w sytuacji, gdy nie jest powo∏ywany z listy
prowadzonej przez Prezesa Sàdu Okr´gowego, a jest to osoba powo∏ywana
w trybie art. 195 k.p.k. (bieg∏y ad hoc). W takim przypadku ocena posiadania
wiadomoÊci specjalnych przez osob´ majàcà byç bieg∏ym w procesie ka˝dorazowo jest dokonywana przez organ procesowy, który dopuszcza dowód z opinii
bieg∏ego. W doktrynie podkreÊla si´, ˝e wybór konkretnych osób majàcych
15 T. Jurek, Opiniowanie sàdowo-lekarskie w przest´pstwach przeciwko zdrowiu, Wolters
Kluwers, Warszawa.
16 Rozporzàdzenie Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 24 stycznia 2005 r. w sprawie bieg∏ych
sàdowych (Dz.U. Nr 15, poz. 133).
17 D. Zienkiewicz, Status bieg∏ego sàdowego [w:] Wid∏a T. (red.), Wokó∏ problematyki dokumentu. Ksi´ga pamiàtkowa dedykowana profesorowi Antoniemu Felusiowi, Katowice 2005,
s. 225 i nast.
18 Postanowienie SN z dnia 23 lutego 2007 r., II KO 38/06, OSNwSK 2007, nr 1, poz. 500.
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pe∏niç funkcj´ bieg∏ego zale˝y wprawdzie od uznania organu procesowego, ale
nie jest to wybór zupe∏nie swobodny, albowiem organ procesowy kierujàc si´
zasadà najlepszego wyboru, powinien w charakterze bieg∏ego ad hoc powo∏aç
tego specjalist´, który posiada najwy˝sze kwalifikacje19. Powo∏ywanie bieg∏ych
ad hoc w tzw. procesach medycznych mo˝e nie nale˝eç do rzadkoÊci z uwagi
na brak bieg∏ych lekarzy specjalizujàcych si´ w danej dziedzinie medycyny,
co poÊrednio wp∏ywa tak˝e na okres oczekiwania na sporzàdzenie opinii
w przedmiotowych sprawach. W takiej sytuacji strony, a tak˝e sàd, mogà podejmowaç dzia∏ania w celu zlecenia sporzàdzenia opinii lekarzowi, który nie ma
wprawdzie statusu bieg∏ego wpisanego na list´ bieg∏ych sàdowych, ale posiada
wiadomoÊci specjalne i wiedz´ pozwalajàcà na sporzàdzenie opinii w sprawie.
JednoczeÊnie nale˝y wskazaç, ˝e nie ma ró˝nicy w ocenie i traktowaniu opinii
bieg∏ych ad hoc i bieg∏ego sàdowego. Powinny one byç oceniane przez organ
procesowy w ten sam sposób, albowiem ˝aden przepis, w szczególnoÊci kodeksu post´powania karnego, nie okreÊla szczególnych wymagaƒ wzgl´dem opinii
sporzàdzonej przez bieg∏ego ad hoc lub bieg∏ego sàdowego20. Zarówno opinia
sporzàdzona przez bieg∏ego sàdowego, jak i bieg∏ego ad hoc powinna spe∏niaç
wymogi okreÊlone w art. 200 i 201 k.p.k. Zgodnie z treÊcià powo∏ywanych
przepisów opinia powinna zawieraç imi´, nazwisko, stopieƒ i tytu∏ naukowy,
specjalnoÊç i stanowisko zawodowe bieg∏ego; imiona i nazwiska oraz pozosta∏e
dane innych osób, które uczestniczy∏y w przeprowadzeniu ekspertyzy, ze wskazaniem czynnoÊci dokonanych przez ka˝dà z nich (w wypadku opinii instytucji tak˝e pe∏nà nazw´ i siedzib´ instytucji); czas przeprowadzonych badaƒ oraz dat´
wydania opinii; sprawozdanie z przeprowadzonych czynnoÊci i spostrze˝eƒ oraz
oparte na nich wnioski oraz podpisy wszystkich bieg∏ych, którzy uczestniczyli
w wydaniu opinii. Wydaje si´, ˝e najwa˝niejszà cz´Êcià opinii jest sprawozdanie
z przeprowadzonych czynnoÊci i spostrze˝eƒ oraz oparte na nich wnioski21.
Opinia w tej cz´Êci powinna wskazywaç przebieg badaƒ oraz metody, którymi
pos∏ugiwa∏ si´ bieg∏y, zaÊ wnioski powinny zawieraç odpowiedê na pytania
zawarte w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii bieg∏ego oraz
odpowiednià argumentacj´22. W tzw. procesach medycznych ma to kluczowe
znaczenia, bioràc pod uwag´ dynamik´ medycyny i innowacyjnoÊç tej dziedziny
nauki. Ponadto warto podnieÊç, ˝e osoby, które bra∏y udzia∏ w wydaniu opinii,
mogà byç, w razie potrzeby, przes∏uchiwane w charakterze bieg∏ych, a osoby,
które uczestniczy∏y tylko w badaniach - w charakterze Êwiadków.
19 P. Mierzejewski, K. Cioch, Opinia bieg∏ych psychiatrów w procesie karnym w Êwietle k.p.k.
z 1997 r., WPP 1999, nr 3–4, s. 68.
20 Wyrok SN z dnia 26 kwietnia 2006 r., WA 15/06, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 910.
21 W. Grzeszczyk, Kodeks post´powania karnego. Komentarz, wersja on-line LexPolonica,
komentarz do art. 200 k.p.k.
22 Ibidem.
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Powo∏ujàc bieg∏ych w sytuacji gdy przedmiotem sprawy jest odpowiedzialnoÊç
karna lekarzy, nale˝y rozwa˝yç, czy nie zachodzà okolicznoÊci uniemo˝liwiajàce
powo∏anie okreÊlonej osoby jako bieg∏ego z uwagi na przes∏anki, które mog∏yby
uzasadniaç jej wy∏àczenie. Dotyczy to w szczególnoÊci ujawnienia okolicznoÊci
os∏abiajàcych zaufanie do bezstronnoÊci bieg∏ego. W takiej sytuacji celowym
wydaje si´ dopuszczenie dowodu z opinii innego bieg∏ego lekarza, co niejednokrotnie si´ zdarza na wniosek samych zainteresowanych, którzy zwracajà
si´ do sàdu o zwolnienie ich z obowiàzku sporzàdzania opinii w sprawie,
aby uniknàç podejrzeƒ co do braku bezstronnoÊci.
Procesy w tzw. sprawach medycznych cz´sto sà zbyt skomplikowane,
aby wystarczajàce by∏o dopuszczenie opinii przygotowanej tylko przez jednego
bieg∏ego z zakresu okreÊlonej dziedziny medycyny. W takiej sytuacji wskazane
jest dopuszczenie przez organ procesowy (prokuratora lub sàd) dowodu z ∏àcznej opinii bieg∏ych lub te˝ instytucji naukowej lub specjalistycznej. Instytucjami
naukowymi lub specjalistycznymi, uprawnionymi na podstawie art. 193 § 2
k.p.k. do wydawania opinii na u˝ytek post´powania karnego, sà odpowiednie
jednostki organizacyjne Polskiej Akademii Nauk lub szkó∏ wy˝szych (np. uniwersytetów medycznych – zak∏adów medycyny sàdowej) albo jednostek badawczo-rozwojowych23. Mo˝liwoÊç dopuszczenia dowodu z opinii instytucji
naukowej lub specjalistycznej powoduje okreÊlone konsekwencje procesowe.
Je˝eli do wydania opinii sàd powo∏a∏ podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç
leczniczà, to ta jednostka, a nie indywidualny bieg∏y (lub biegli) wydaje opini´
i ponosi za nià odpowiedzialnoÊç. Bieg∏ych, którzy przeprowadzili badania
i opracowali opini´, wskazuje si´ w opinii. Oni te˝ jà podpisujà, jednak nie
dzia∏ajà we w∏asnym imieniu, gdy˝ w stosunku prawnym z sàdem pozostaje
wy∏àcznie podmiot wykonujàcy dzia∏alnoÊç leczniczà, skoro sàd tylko jego
zobowiàza∏ do wydania opinii. Wynagrodzenie za wydanie opinii przys∏uguje
temu podmiotowi, nie zaÊ indywidualnym bieg∏ym24. Jak ju˝ wskazano,
przy skomplikowanym charakterze sprawy konieczne jest wydanie opinii przez
bieg∏ych ró˝nych specjalnoÊci. Mogà oni wtedy wydaç opini´ odr´bnà lub
opini´ wspólnà (kompleksowà). O dopuszczalnoÊci dowodu z takiej opinii
decyduje ka˝dorazowo organ procesowy uwzgl´dniajàcy charakter sprawy oraz
koniecznoÊç dysponowania kompleksowà ocenà bieg∏ych z ró˝nych dziedzin
medycyny. Dopiero taka kompleksowa opinia mo˝e pozwoliç ustaliç wszystkie
niezb´dne okolicznoÊci (np. ca∏oÊciowe skutki b∏´du w sztuce medycznej).
Jak s∏usznie podkreÊla si´w doktrynie i orzecznictwie, opinia kompleksowa
nie jest równoznaczna ze zgodnoÊcià ocen wydanych przez bieg∏ych, którzy
23 K.T. Boratyƒska, Kodeks…, s. 468.
24 Postanowienie Sàdu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 4 stycznia 2002 r., II AKz 779/01, OSA
2002, nr 8, poz. 63.
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jà przygotowali. Znaczenie opinii kompleksowej sprowadza si´ bowiem
g∏ównie do tego, ˝e zawiera ona zespó∏ suwerennych opinii dotyczàcych
ró˝nych zjawisk istotnych dla prawid∏owego rozstrzygni´cia sprawy25. Obecne
brzmienie art. 193 k.p.k. pozwala przyjàç, i˝ wszystkie opinie wymienione
w tym przepisie (indywidualne, kompleksowe, instytucji naukowej lub specjalistycznej) sà sobie równorz´dne i ˝adna z nich nie ma pierwszeƒstwa przed
innymi26. O tym, która opinia b´dzie najw∏aÊciwsza, decydujà okolicznoÊci
konkretnej sprawy.
W orzecznictwie s∏usznie podkreÊla si´, ˝e je˝eli zachodzà okolicznoÊci
okreÊlone w art. 193 § 1 k.p.k., tj. w sytuacji, w której stwierdzenie okolicznoÊci
majàcych istotne znaczenie dla rozstrzygni´cia sprawy wymaga wiadomoÊci
specjalnych, powo∏anie bieg∏ego jest obowiàzkiem sàdu27, nawet gdy sàd dysponuje wiedzà specjalnà koniecznà do rozstrzygni´cia sprawy. Niew∏aÊciwe
wydaje si´ post´powanie sàdu, który wdajàc si´ w merytorycznà ocen´ okolicznoÊci wymagajàcych wiadomoÊci specjalnych, wyra˝a odmienny poglàd od
tego, który zaprezentowa∏ bieg∏y w swojej opinii. Post´powanie takie nie mo˝e
byç uznane za s∏uszne nawet wtedy, gdyby przyjàç, i˝ okolicznoÊci, co do których sàd wyrazi∏ swojà odmiennà opini´, nie wymaga∏y oceny bieg∏ego
ze wzgl´du na posiadanie wiadomoÊci specjalnych przez s´dziego czy te˝ sk∏ad
sàdu. Opinia bieg∏ego jest dowodem w sprawie i z tego powodu, w toku
post´powania, jest ona przedmiotem oceny stron tego post´powania, a zatem
powo∏ywanie si´ w motywach wyroku na opinie majàce charakter specjalistyczny,
które nie mogà byç uwa˝ane za notoryjnie znane, stanowi obraz´ przepisów
post´powania karnego zabraniajàcego oparcia wyroku na okolicznoÊciach
nie ujawnionych w toku przewodu sàdowego. Gdyby wi´c sàd nawet posiada∏
wiadomoÊci specjalne, to i tak - zgodnie z treÊcià art. 193 k.p.k. - powinien
korzystaç z opinii bieg∏ego28.
Opinia bieg∏ych nie mo˝e byç zast´powana innymi Êrodkami dowodowymi,
np. zeznaniami Êwiadka ani ekspertyzà pozasàdowà29. W tym miejscu nie mo˝na pominàç problematyki pozaprocesowych opinii bieg∏ych. Zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie prezentowane jest zgodne stanowisko, w myÊl którego
opinia taka nie mo˝e stanowiç dowodu w sprawie, albowiem dowód taki nie zosta∏
przeprowadzony w sposób przewidziany przepisami kodeksu post´powania
25 K.T. Boratyƒska, Kodeks…, s. 468.
26 T. Grzegorczyk, J. Tylman, Polskie post´powanie…, s. 488.
27 Wyrok SN z 14 listopada 2008 r., V KK 137/08, OSNwSK 2008, nr 1, poz. 2294.
28 Wyrok SN z dnia 3 maja 1982 r., I KR 319/81, OSNPG 1982, nr 11, poz. 149.
29 Postanowienie SN z dnia 6 lipca 2006 r., V KK 486/05, OSNwSK 2006, nr 1, poz. 1370.
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karnego30. W przedmiocie dopuszczenia dowodu z opinii bieg∏ego organ
procesowy wydaje postanowienie, którego treÊç powinna odpowiadaç ogólnym
wymogom okreÊlonym w art. 94 k.p.k. oraz wymogom szczegó∏owym okreÊlonym w art. 194 k.p.k. Tylko i wy∏àcznie opinia sporzàdzona na podstawie
takiego postanowienia mo˝e stanowiç dowód w sprawie. Opinia, która zosta∏a
sporzàdzona bez polecenia organu procesowego, ale na zlecenie strony, nie jest
czynnoÊcià dowodowà i nie mo˝e stanowiç dowodu w sprawie. Opinia taka
nie mo˝e równie˝ zostaç zaliczona na podstawie art. 393 § 3 k.p.k. w poczet
materia∏u dowodowego, jako dowód z dokumentu, gdy˝ zosta∏a ona sporzàdzona w post´powania karnym i dla jego celów. Nie ma jednak formalnych
przeszkód, aby autora takiej pozaprocesowej opinii powo∏aç jako bieg∏ego
w sprawie, by sporzàdzi∏ opini´ na podstawie postanowienia sàdu. S∏uszne jest
w tym zakresie stanowisko judykatury, zgodnie z którym nie mo˝na w ogóle
pominàç takiej opinii pozaprocesowej. Nale˝y jà potraktowaç jako informacj´
o dowodzie, który nie jest pozbawiony znaczenia dla prawid∏owego rozstrzygni´cia sprawy31.
Po sporzàdzeniu opinii przez bieg∏ego, podlega ona ocenie dokonywanej
wy∏àcznie przez organ procesowy. Je˝eli bowiem opinia jest przekonujàca
i zupe∏na dla sàdu, który swoje stanowisko w tym zakresie jest w stanie uzasadniç, to okolicznoÊç, ˝e opinia ta nie jest przekonujàca dla stron procesowych, nie
stanowi przes∏anki dopuszczenia kolejnej opinii w sprawie32. Zgodnie z art. 201
k.p.k., je˝eli opinia jest niepe∏na lub niejasna albo gdy zachodzi sprzecznoÊç
w samej opinii lub mi´dzy ró˝nymi opiniami w tej sprawie, mo˝na wezwaç
ponownie tych samych bieg∏ych lub powo∏aç innych. Organ procesowy musi
zatem oceniç, czy opinia sporzàdzona przez bieg∏ego jest pe∏na, jasna i nie ma
w niej sprzecznoÊci. Sà to ogólne wymogi, które znajdujà zastosowanie tak˝e
wobec opinii bieg∏ych lekarzy w szeroko rozumianych procesach na polu
medycznym. Organ procesowy musi w pierwszej kolejnoÊci sprawdziç, czy
opinia sporzàdzona przez bieg∏ego lekarza jest pe∏na, to znaczy, czy bieg∏y odpowiedzia∏ na wszystkie pytanie postawione przez sàd w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii bieg∏ego, na które powinien odpowiedzieç w oparciu
o przedstawiony mu materia∏ dowodowy albo czy opinia ogranicza si´ jedynie do
konkluzji bez opisu metody i sposobu przeprowadzenia badania33. W opiniach
30 K.T. Boratyƒska, Kodeks…, s. 467; postanowienie Sàdu Najwy˝szego z dnia 4 stycznia
2005 r., V KK 388/04, OSNKW 2005, nr 1, poz. 12.
31 Wyrok SN z dnia 4 lutego 2003 r., III KKN 494/00, System Informacji Prawnej LEX nr 75451.
32 Wyrok Sàdu Apelacyjnego we Wroc∏awiu z dnia 8 maja 2001 r., II AKa 130/01, „Prokuratura
i Prawo” 2001, nr 11, poz. 21.
33 Wyrok SN z dnia 13 paêdziernika 1998 r., II KKN 225/96, „Prokuratura i Prawo” 1999, nr 3,
poz. 13; wyrok SN z dnia 3 lipca 2007 r., II KK 321/06, KZS 2007, nr 12, poz. 28.
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medycznych sporzàdzanych na potrzeby post´powania karnego biegli z regu∏y
wprost okreÊlajà, czy w konkretnym przypadku mamy do czynienia z ci´˝kim,
Êrednim lub lekkim uszczerbkiem na zdrowiu (w rozumieniu art. 156 i 157 k.k.).
Wi´ksze problemy powstajà w sytuacji, gdy sàd zwraca si´ do bieg∏ych z pytaniem dotyczàcym mechanizmów powstania danych obra˝eƒ. W takiej sytuacji
biegli nie zawsze sà w stanie okreÊliç jednoznacznie, czy dane obra˝enia mog∏y
powstaç w taki, a nie inny sposób. Zdarza si´ równie˝, i˝ biegli z zakresu medycyny nie odwo∏ujà si´ do treÊci art. 156 lub 157 k.k., ale stwierdzajà, ˝e dane
obra˝enie cia∏a stanowi okreÊlony procentowo uszczerbek na zdrowiu.
OkreÊlenie uszczerbku na zdrowiu ma jednak przede wszystkim znaczenie
w post´powaniu cywilnym, w którym zasàdzane odszkodowanie i zadoÊçuczynienie jest bezpoÊrednio zale˝ne od uszczerbku na zdrowiu, jakiego dozna∏
poszkodowany. Warto w tym kontekÊcie zauwa˝yç, ˝e opinia sporzàdzona przez
bieg∏ego jest nast´pnie oceniana pod kàtem jej jasnoÊci. Oznacza to, ˝e zawarte
w niej sformu∏owania muszà pozwoliç na zrozumienie wyra˝onych w niej ocen
i poglàdów, a tak˝e sposobu dochodzenia do wniosków koƒcowych. Opinia jest
niejasna wtedy, gdy wnioski koƒcowe sà nielogiczne, nieÊcis∏e lub ∏àczà si´
z takimi zastrze˝eniami, ˝e nie mo˝na ustaliç ostatecznego poglàdu bieg∏ego34.
Jak ju˝ wspomniano, biegli, sporzàdzajàc opini´, powinni mieç na wzgl´dzie
tak˝e to, ˝e organy procesowe oraz strony post´powania z regu∏y nie dysponujà
znajomoÊcià fachowej terminologii medycznej. Tym samym biegli powinni tak
formu∏owaç wnioski, aby by∏y one zrozumia∏e dla osób nieposiadajàcych
wykszta∏cenia medycznego. Organ procesowy ocenia tak˝e, czy opinia sporzàdzona przez bieg∏ego nie jest wewn´trznie sprzeczna, tzn. czy odpowiedzi na
pytania zawarte we wnioskach wzajemnie si´ nie wykluczajà lub nie sà zbie˝ne
z wynikami badaƒ35. Skoro bowiem opinia bieg∏ego ma stanowiç dowód,
w oparciu o który sàd decyduje o meritum sprawy, to sformu∏owania, którymi
pos∏uguje si´ bieg∏y, powinny byç jednoznaczne i logiczne. W przeciwnym
bowiem razie sàd winien podjàç decyzj´, o jakiej mowa w art. 201 k.p.k.36
Ocena, czy wezwaç ponownie tych samych bieg∏ych lub powo∏aç innych,
w sytuacji gdy opinia jest niepe∏na lub niejasna albo gdy zachodzà sprzecznoÊci
w opinii lub w odniesieniu do innej opinii, zale˝y od organu procesowego.
W sytuacji gdy przedmiotem procesu karnego jest odpowiedzialnoÊç karna
zwiàzana z b∏´dem w sztuce medycznej, niejednokrotnie zdarza si´, ˝e zostaje
sporzàdzonych kilka kolejnych opinii, których wnioski koƒcowe pozostajà
ze sobà w sprzecznoÊci. W przypadku gdy sprzeczne ze sobà opinie sà pe∏ne,
34 Postanowienie SN z dnia 1 wrzeÊnia 1975 r., Z 24/75, OSNKW 1975, nr 12, poz. 172; wyrok
SN z dnia 12 maja 1988 r., II KR 92/88 OSNPG 1989, nr 2, poz. 35.
35 P. Hofmaƒski, E. Sadzik, K. Zgryzek, Kodeks.., s. 947.
36 Wyrok SN z dnia 6 listopada 2002 r., IV KKN 308/99, System Informacji Prawnej LEX
nr 56851.
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jasne i wewn´trznie spójne, nale˝y uznaç, ˝e zosta∏y wyczerpane mo˝liwoÊci
okreÊlone w art. 201 k.p.k., a tym samym jedynym rozwiàzaniem, które pozostaje
w dyspozycji organu procesowego, jest dokonanie ich swobodnej oceny na
podstawie art. 7 k.p.k., tj. z uwzgl´dnieniem zasad prawid∏owego rozumowania,
wskazaƒ wiedzy oraz doÊwiadczenia ˝yciowego. Warto pami´taç, ˝e sprawy
medyczne najcz´Êciej sà wielop∏aszczyznowe i przy ocenie zebranego materia∏u
dowodowego nale˝y o tym pami´taç.
B∏àd w sztuce medycznej nie zawsze b´dzie skutkowa∏ odpowiedzialnoÊcià
na gruncie prawa karnego. O wiele cz´Êciej b∏àd taki mo˝e wiàzaç si´ z odpowiedzialnoÊcià cywilnoprawnà za powsta∏à szkod´ (odszkodowanie) i doznanà
krzywd´ (zadoÊçuczynienie). W tego rodzaju sprawach, podobnie jak w post´powaniu karnym, sàd z regu∏y b´dzie musia∏ zasi´gnàç wiadomoÊci specjalnych.
W tym celu, zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c., sàd mo˝e wezwaç jednego lub kilku
bieg∏ych w celu zasi´gni´cia ich opinii. Podobnie jak w procesie karnym
okolicznoÊç, ˝e s´dzia ma wiadomoÊci specjalne, nie zwalania sàdu od przeprowadzenia dowodu z opinii bieg∏ego. S´dzia nie mo˝e zast´powaç bieg∏ego,
poniewa˝ w ten sposób pozbawia∏by stron´ mo˝noÊci zadawania pytaƒ i krytyki
okreÊlonego poglàdu37. Podobnie jak w post´powania karnym elementem opinii
bieg∏ego jest wyjaÊnienie przed sàdem okolicznoÊci z punktu widzenia posiadanych przez niego wiadomoÊci specjalnych przy uwzgl´dnieniu zebranego i udost´pnionego bieg∏emu materia∏u sprawy. Opinia bieg∏ego ma na celu u∏atwienie
sàdowi nale˝ytej oceny zebranego w sprawie materia∏u dowodowego. Sama
opinia nie mo˝e byç êród∏em materia∏u faktycznego sprawy ani tym bardziej
stanowiç podstawy do ustalenia okolicznoÊci b´dàcych przedmiotem oceny bieg∏ego38. Zadaniem bieg∏ego nie jest ustalanie stanu faktycznego sprawy, o czym
niekiedy zapominajà sàd lub strony w post´powaniu cywilnym, a co przejawia
si´ w nieprawid∏owym formu∏owaniu tez dowodowych. Bieg∏y w tzw. procesach medycznych, podobnie jak ka˝dy innych bieg∏y, nie mo˝e powo∏ywaç
si´ na w∏asne spostrze˝enia o faktach, których ustalenie nale˝y do sàdu, dlatego
te˝ osob´ posiadajàcà takie spostrze˝enia nale˝y przes∏uchaç w charakterze
Êwiadka, zaÊ czynnoÊci bieg∏ego powierzyç innej osobie39.

37 T. Ereciƒski [w:] T. Ereciƒski (red.), J. Gudowski, M. J´drzejewska, K. Weitz, Kodeks post´-

powania cywilnego. Komentarz. Cz´Êç pierwsza - post´powanie rozpoznawcze, t. I, Warszawa
2009, s. 753.
38 K. Piasecki, System dowodów i post´powanie dowodowe w sprawach cywilnych, Warszawa
2010, s. 197; w tym zakresie por. wyrok SN z dnia 11 lipca 1969 r., I CR 140/69, OSNP 1970,
nr 5, poz. 85.
39 Wyrok SN z dnia 8 listopada 1976 r., I CR 374/76 OSNCP 1977, nr 10, poz. 187.
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Tak samo jak w post´powaniu karnym, rozró˝nia si´ na gruncie procedury
cywilnej bieg∏ych sàdowych (z listy prowadzonej przez Prezesa Sàdu
Okr´gowego) oraz bieg∏ych ad hoc. Osoba wyznaczona na bieg∏ego mo˝e
uchyliç si´ od na∏o˝onego na nià obowiàzku tylko z wa˝nych powodów.
Istniejàca przeszkoda musi uniemo˝liwiaç wydanie opinii. Nie wystarczy zatem
przedstawienie trudnoÊci, ale trzeba równie˝ wykazaç niemo˝noÊç jej sporzàdzenia40. Bieg∏y, z uwagi na jego szczególnà rol´ w post´powaniu dowodowym,
musi byç bezstronny, czemu s∏u˝y instytucja jego wy∏àczenia. Zgodnie z art. 281
k.p.c. a˝ do ukoƒczenia czynnoÊci bieg∏ego strona mo˝e ˝àdaç jego wy∏àczenia
z przyczyn, z jakich mo˝na ˝àdaç wy∏àczenia s´dziego. Gdy strona zg∏asza
wniosek o wy∏àczenie bieg∏ego po rozpocz´ciu przez niego czynnoÊci, obowiàzana jest uprawdopodobniç, ˝e przyczyna wy∏àczenia powsta∏a póêniej lub
˝e przedtem nie by∏a jej znana. Kodeks post´powania cywilnego nie reguluje
tej kwestii, jednak˝e przyjmuje si´, ˝e do bieg∏ego stosuje si´ odpowiednio
przepisy dotyczàce wy∏àczenia s´dziego (art. 48-49 k.p.c.)41.
Post´powanie cywilne w praktyce jest post´powaniem o wiele bardziej
kontradyktoryjnym ni˝ post´powanie karne. Sàd tylko wyjàtkowo w procesie
cywilnym przeprowadza dowody z urz´du. Z regu∏y w tym zakresie to strony
muszà wykazaç si´ aktywnoÊcià. Dopuszczenie przez sàd dowodu z urz´du
mo˝e byç jednak uzasadnione w sytuacji wysokiego uprawdopodobnienia
zasadnoÊci dochodzonego powództwa, gdy jednak w ocenie sàdu stanowcze
ustalenie spornego faktu istotnego dla rozstrzygni´cia sprawy wymaga przeprowadzenia dodatkowego dowodu z opinii bieg∏ego, niewskazanego przez stron´,
a przedstawione przez stron´ dowody dla wykazania spornego faktu, nie zosta∏y
uznane przez sàd za niewiarygodne42. Niepowo∏anie przez sàd z urz´du dowodu
z opinii bieg∏ego nie stanowi w zasadzie naruszenia art. 232 zd. drugie k.p.c.43.
Jak wskazano, proces cywilny jest procesem kontradyktoryjnym, gdzie dwie
przeciwstawne strony post´powania toczà spór przed sàdem. Zasada ta znajduje
odzwierciedlenie w procesie powo∏ywania bieg∏ego. Sàd powo∏uje bieg∏ego
po wys∏uchaniu wniosków stron co do liczby bieg∏ych i ich wyboru.
Zasadà powinno byç, ˝e dopuszczenie dowodu z opinii bieg∏ego nast´puje
w chwili, gdy zosta∏ ju˝ zgromadzony materia∏ faktyczny umo˝liwiajàcy bieg∏emu
wydanie opinii w sprawie44. W procesie cywilnym, gdzie jego przedmiotem
40 K. Piasecki, System…, s. 199.
41 Wyrok SN z dnia 25 marca 1975 r., II CR 55/74, OSNCP 1976, nr 5, poz. 110.
42 Wyrok SN z dnia 5 wrzeÊnia 2008 r., I CSK 117/08, System Informacji Prawnej LEX nr LEX
nr 465904.
43 T. Ereciƒski, Kodeks…, s. 755.
44 Postanowienie SN z dnia 13 wrzeÊnia 1979 r., IV CR 281/79, OSNCP 1980, nr 2, poz. 36.
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jest najcz´Êciej dochodzone roszczenie o zap∏at´ odszkodowania i zadoÊçuczynienia, w pierwszej kolejnoÊci organ procesowy powinien dopuÊciç dowód
z dokumentacji medycznej. W tym celu powinien si´ od zwróciç do w∏aÊciwych
placówek medycznych o przes∏anie takiej dokumentacji medycznej (o ile powód
wczeÊniej nie przed∏o˝y∏ jej do akt sprawy). Warto w tym kontekÊcie zauwa˝yç,
˝e zgodnie z treÊcià art. 23 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw
Pacjenta pacjent ma prawo dost´pu do dokumentacji medycznej dotyczàcej jego
stanu zdrowia oraz udzielonych mu Êwiadczeƒ zdrowotnych. Dokumentacja
medyczna jest udost´pniana w trzech przewidzianych prawem formach, tzn.
do wglàdu, w tym tak˝e do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie
podmiotu udzielajàcego Êwiadczeƒ zdrowotnych; poprzez sporzàdzenie jej
wyciàgów, odpisów lub kopii oraz poprzez wydanie orygina∏u za pokwitowaniem odbioru i z zastrze˝eniem zwrotu po wykorzystaniu, je˝eli uprawniony
organ lub podmiot ˝àda udost´pnienia orygina∏ów tej dokumentacji. Wracajàc
do rozwa˝aƒ dotyczàcych sposobu procesowania, nale˝y podkreÊliç, ˝e po zapoznaniu si´ z dokumentacjà medycznà sàd powinien nast´pnie przes∏uchaç ewentualnych Êwiadków. Dopiero gdy materia∏ dowodowy b´dzie zgromadzony
w sposób pe∏ny, sàd powinien dopuÊciç dowód z opinii bieg∏ego lekarza okreÊlonej specjalizacji lub te˝ powo∏aç kilku bieg∏ych lekarzy, je˝eli okolicznoÊci sprawy tego wymagajà. Je˝eli sàd powo∏uje kilku bieg∏ych, powinien odr´bnie okreÊliç zadania ka˝dego z nich i zdecydowaç, czy majà oni z∏o˝yç opini´ ∏àcznà
(art. 285 § 2 k.p.c.). W doktrynie trafnie zauwa˝a si´, ˝e opinia bieg∏ego sporzàdzona w innej sprawie karnej mo˝e byç wykorzystana jako materia∏ sprawy
tylko wtedy, gdy ˝adna ze stron nie zg∏asza do niej zastrze˝eƒ i nie ˝àda powtórzenia tego dowodu w toczàcym si´ post´powaniu45. W praktyce takie sytuacje
b´dà wyst´powaç niezwykle rzadko, zw∏aszcza ˝e w procesie cywilnym interesy
stron sà z regu∏y sprzeczne.
Podobnie jak w post´powaniu karnym, w post´powaniu cywilnym zakres
opinii bieg∏ego okreÊla treÊç postanowienia dowodowego, a zw∏aszcza teza
dowodowa, która powinna byç sformu∏owana w sposób precyzyjny, aby bieg∏y
wiedzia∏, czego oczekuje od niego organ procesowy. Dotyczy to tak˝e postanowieƒ dopuszczajàcych dowód z opinii bieg∏ego lekarza. Je˝eli dowód ten jest
dopuszczany na wniosek strony, to na niej spoczywa obowiàzek prawid∏owego
sformu∏owania tezy dowodowej z uwagi na obowiàzujàcà zasad´ kontradyktoryjnoÊci oraz ci´˝aru dowodu w procesie cywilnym.
Na gruncie procesu cywilnego aktualne pozostajà wy˝ej poczynione uwagi
dotyczàce opinii prywatnych (pozasàdowych). W rozumieniu art. 278 k.p.c. opinià
bieg∏ego jest tylko opinia wyznaczona przez sàd. Nie mo˝e byç traktowana jako
45 T. Ereciƒski [w:] T. Ereciƒski (red.), Kodeks…, s. 758.
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dowód w procesie opinia bieg∏ego, choçby nim by∏ sta∏y bieg∏y sàdowy,
sporzàdzona na piÊmie na polecenie strony i z∏o˝ona do akt sàdowych. Prywatne
ekspertyzy 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 wyjaÊnienia stanowiàce poparcie z uwzgl´dnieniem wiadomoÊci
specjalnych stanowisk stron. W takiej sytuacji, je˝eli istotnie zachodzi potrzeba
wyjaÊnienia okolicznoÊci sprawy z punktu widzenia wymagajàcego wiadomoÊci
specjalnych, sàd powinien wed∏ug zasad unormowanych w k.p.c. dopuÊciç
dowód z opinii bieg∏ego46.
Ocena opinii sporzàdzonej na potrzeby post´powania cywilnego podlega
ocenie wed∏ug kryteriów okreÊlonych w art. 233 § 1 k.p.c., tj. na podstawie
w∏aÊciwych dla jej przedmiotu kryteriów zgodnoÊci z zasadami logiki i wiedzy
powszechnej, poziomu wiedzy bieg∏ego, podstaw teoretycznych opinii, a tak˝e
sposobu uzasadniania oraz stopnia stanowczoÊci wyra˝onych w niej wniosków47. Wa˝na jest tak˝e perspektywa doÊwiadczenia ˝yciowego s´dziego.
Wnioski bieg∏ego powinny byç jednoznaczne i stanowcze. Je˝eli jednak
poczynienie takich wniosków jest niemo˝liwe, np. z uwagi na braki w materiale
dowodowym, do zadaƒ bieg∏ego nale˝y wskazanie stopnia prawdopodobieƒstwa. Opinia sporzàdzona przez bieg∏ego powinna byç wnikliwie analizowana
przez organ procesowy, zaÊ bieg∏y podobnie jak w przypadku opinii sporzàdzanych na potrzeby post´powania karnego powinien mieç na wzgl´dzie, ˝e sàd
i strony z regu∏y nie posiadajà specjalistycznej wiedzy medycznej i znajomoÊci
terminologii medycznej. Kwestie dotyczàce opinii bieg∏ych dotyczà tak˝e
poÊrednio pozasàdowego dochodzenia roszczeƒ przed wojewódzkimi komisjami
do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych48. Nale˝y wyjaÊniç, ˝e proponowany tryb rozpoznawania roszczeƒ odszkodowawczych ma stanowiç alternatyw´ wobec zasad ogólnych okreÊlonych w kodeksie cywilnym, co oznacza,
46 Orzeczenie SN z dnia 29 wrzeÊnia 1956 r., 3 CR 121/56, OSN 1958, Nr 1, poz. 16; wyrok SN
z dnia 11 czerwca 1974 r, II CR 260/74, System Informacji Prawnej LEX nr 7517; szerzej
na ten temat T. Ereciƒski [w:] T. Ereciƒski (red.), Kodeks…, s. 758-759; K. Piasecki,
System…, s. 202.
47 Wyrok SN z dnia 7 listopada 2000 r., I CKN 1170/98, OSNC 2001, nr 4, poz. 64.
48 Zgodnie z treÊcià art. 67e ust. 3 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta w sk∏ad
wojewódzkiej komisji wchodzi 16 cz∏onków, w tym 8 cz∏onków posiadajàcych co najmniej
wy˝sze wykszta∏cenie i tytu∏ magistra lub równorz´dny w dziedzinie nauk medycznych, którzy
wykonujà zawód medyczny przez okres co najmniej 5 lat albo posiadajà stopieƒ naukowy
doktora w dziedzinie nauk medycznych oraz 8 cz∏onków posiadajàcych co najmniej wy˝sze
wykszta∏cenie i tytu∏ magistra w dziedzinie nauk prawnych, którzy przez okres co najmniej
5 lat byli zatrudnieni na stanowiskach zwiàzanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa
albo posiadajà stopieƒ naukowy doktora w dziedzinie nauk prawnych - którzy posiadajà wiedz´
w zakresie praw pacjenta oraz korzystajà z pe∏ni praw publicznych.
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i˝ od decyzji poszkodowanego zale˝eç b´dzie, czy dochodzenie roszczeƒ nastàpi
na drodze sàdowej, czy przed jednà z komisji49. Ustawodawca w uzasadnieniu
swojej decyzji o stworzeniu modelu pozasàdowego sposobu dochodzenia
roszczeƒ przedstawi∏ dane, z których wynika, ˝e „gdyby w latach 2001–2009 nie
wp∏ywa∏y ˝adne nowe powództwa o odszkodowanie w latach bioràc pod uwag´
wskaênik pozosta∏oÊci50, rozpatrzenie takiej sprawy Êrednio trwa∏oby ok. 4 lat
(przy za∏o˝eniu, ˝e sprawa zosta∏aby rozpatrzona w post´powaniu dwuinstancyjnym, bez jej przekazania do ponownego rozpatrzenia oraz ˝e nie zosta∏a
z∏o˝ona skarga kasacyjna). Jednak˝e ze wzgl´du na du˝e skomplikowanie spraw
w zakresie b∏´dów medycznych, sprawy te trwajà znacznie d∏u˝ej – nawet do
10 lat”51. Warto w tym kontekÊcie wyjaÊniç, ˝e nowe przepisy dotyczàce
pozasàdowego dochodzenia zadoÊçuczynienia lub odszkodowania majà zastosowanie jedynie do zaka˝enia pacjenta biologicznym czynnikiem chorobotwórczym, uszkodzenia cia∏a lub rozstroju zdrowia pacjenta albo Êmierci pacjenta
b´dàcego nast´pstwem niezgodnych z aktualnà wiedzà medycznà diagnozy
(je˝eli spowodowa∏a ona niew∏aÊciwe leczenie albo opóêni∏a w∏aÊciwe leczenie,
przyczyniajàc si´ do rozwoju choroby) leczenia, w tym wykonania zabiegu
operacyjnego oraz zastosowania produktu leczniczego lub wyrobu medycznego
b´dàcych nast´pstwem udzielania Êwiadczeƒ zdrowotnych w szpitalu w rozumieniu przepisów o dzia∏alnoÊci leczniczej. Nie wszyscy zatem pacjenci lub
ich rodziny b´dà mogli skorzystaç z tego mechanizmu. Kolejne ograniczenia
dotyczà terminów, poniewa˝ wniosek do wojewódzkiej komisji o ustalenie
zdarzenia medycznego mo˝na z∏o˝yç jedynie w terminie 1 roku od dnia,
w którym podmiot zainteresowany jego z∏o˝eniem dowiedzia∏ si´ o zaka˝eniu,
uszkodzeniu cia∏a lub rozstroju zdrowia albo nastàpi∏a Êmierç pacjenta.
Bez wzgl´du na powy˝sze, termin ten nie mo˝e byç d∏u˝szy ni˝ 3 lata od dnia,
w którym nastàpi∏o zdarzenie skutkujàce zaka˝eniem, uszkodzeniem cia∏a
lub rozstrojem zdrowia albo Êmiercià pacjenta.
49 D. Karkowska, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Komentarz, Wolters
Kluwer, Warszawa 2012, komentarz do artyku∏u 67 a – wersja on-line.
50 Ewidencja spraw o odszkodowania w latach 2001–2009 przed sàdami okr´gowymi i rejonowymi (zgodnie z danymi Ministerstwa SprawiedliwoÊci) pos∏uguje si´ poj´ciem tzw. wskaênika
pozosta∏oÊci (tzw. trwania post´powania), który liczony jest jako odniesienie liczby spraw
pozostajàcych do za∏atwienia do przeci´tnego miesi´cznego wp∏ywu w danym okresie sprawozdawczym lub w okresie dzia∏ania jednostki sprawozdawczej. Informuje on, jakà wielokrotnoÊç Êredniego miesi´cznego wp∏ywu spraw stanowià sprawy nierozstrzygni´te, pozostajàce
do za∏atwienia, co mo˝na w uproszczeniu interpretowaç jako przybli˝ony czas potrzebny na
za∏atwienie wniesionych i nierozstrzygni´tych jeszcze spraw (tzn. ile okresów miesi´cznych
potrzeba na likwidacj´ pozosta∏oÊci).
51 Uzasadnienie do projektu ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym
Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.
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Post´powanie, które toczy si´ przed wojewódzkà komisjà, ma s∏u˝yç ustaleniu,
czy zdarzenie, którego nast´pstwem by∏a szkoda majàtkowa lub niemajàtkowa,
stanowi∏o zdarzenie medyczne. W celu wydania orzeczenia wojewódzka
komisja ma mo˝liwoÊç wzywania do z∏o˝enia wyjaÊnieƒ okreÊlone podmioty,
w szczególnoÊci podmiot, który z∏o˝y∏ wniosek o ustalenie zdarzenia medycznego, kierownika podmiotu leczniczego prowadzàcego szpital, z którego
dzia∏alnoÊcià wià˝e si´ ww. wniosek, oraz osoby, które wykonywa∏y zawód
medyczny w podmiocie leczniczym prowadzàcym szpital. W zakresie prowadzonego post´powania komisja mo˝e tak˝e ˝àdaç dokumentacji prowadzonej
przez podmiot leczniczy prowadzàcy szpital, w tym dokumentacji medycznej,
przeprowadzaç post´powanie wyjaÊniajàce w podmiocie leczniczym prowadzàcym szpital oraz dokonywaç wizytacji pomieszczeƒ i urzàdzeƒ szpitala.
W analizowanej ustawie, w ocenie autorów jednym z ciekawszych rozwiàzaƒ
jest wprowadzenie konstrukcji quasi-opinii bieg∏ego. Zgodnie z treÊcià art. 67i
ust. 7 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, je˝eli stwierdzenie
okolicznoÊci majàcych istotne znaczenie dla wydania orzeczenia wymaga
wiadomoÊci specjalnych, wojewódzka komisja zasi´ga opinii lekarza w danej
dziedzinie medycyny z listy potencjalnych cz∏onków Komisji Lekarskiej52
dzia∏ajàcej przy Rzeczniku Praw Pacjenta albo konsultanta wojewódzkiego
w danej dziedzinie medycyny, farmacji lub innej dziedzinie majàcej zastosowanie
w ochronie zdrowia. Ustawodawca nie okreÊli∏ jednak konsekwencji niewydania
takiej opinii ani zasad wspó∏pracy komisji z osobami, do których zwraca si´ ona
o jej wydanie. Warto w tym miejscu zwróciç uwag´ na przepisy procedury
cywilnej i karnej, które zawierajà narz´dzia mogàce s∏u˝yç zdyscyplinowaniu
bieg∏ych. Zgodnie z treÊcià art. 286 kodeksu post´powania cywilnego za nieusprawiedliwione niestawiennictwo, za nieuzasadnionà odmow´ z∏o˝enia
przyrzeczenia lub opinii albo za nieusprawiedliwione opóênienie z∏o˝enia opinii
sàd mo˝e skazaç bieg∏ego na grzywn´. W ocenie Sàdu Najwy˝szego bieg∏y
nie powinien podejmowaç si´ zadania, którego z takich czy innych przyczyn nie
mo˝e wykonaç w terminie wynikajàcym z rodzaju zadania oraz obiektywnej
potrzeby, a w ka˝dym razie powinien prosiç sàd o przed∏u˝enie udzielonego
mu terminu, je˝eli uwa˝a go za zbyt krótki do opracowania opinii53. Ponadto,
niezale˝nie od wspomnianej grzywny sàd mo˝e - w razie spe∏nienia przes∏anek
z art. 110 kodeksu post´powania cywilnego54 - zasàdziç od bieg∏ego zwrot
52 Konsultanci krajowi, w porozumieniu z w∏aÊciwymi konsultantami wojewódzkimi, opracowujà raz w roku w terminie do dnia 30 marca, list´ lekarzy w danej dziedzinie medycyny, którzy
mogà byç cz∏onkami Komisji Lekarskiej dzia∏ajàcej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.
53 Postanowienia SN z dnia 21 sierpnia 1967 r., I PZ 1/67, LexPolonica nr 322891.
54 Zgodnie z treÊcià art. 110 kodeksu post´powania cywilnego sàd mo˝e zasàdziç od Êwiadka,
bieg∏ego, pe∏nomocnika lub przedstawiciela ustawowego - po ich wys∏uchaniu - zwrot kosztów
wywo∏anych ich ra˝àcà winà. Postanowienie sàdu mo˝e zapaÊç na posiedzeniu niejawnym.
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kosztów. Z kolei, w post´powaniu karnym, na bieg∏ego, który bez nale˝ytego
usprawiedliwienia nie stawi∏ si´ na wezwanie organu prowadzàcego post´powanie
albo bez zezwolenia tego organu oddali∏ si´ z miejsca czynnoÊci przed jej zakoƒczeniem, bezpodstawnie uchyla si´ od z∏o˝enia zeznania czy wykonania czynnoÊci bieg∏ego, mo˝na na∏o˝yç kar´ pieni´˝nà w wysokoÊci do 10 000 z∏otych.
Istnieje ponadto mo˝liwoÊç zatrzymania i przymusowego doprowadzenia
bieg∏ego. Przepis art. 285 § 1 kodeksu post´powania karnego stosuje si´ odpowiednio do bezpodstawnego uchylania si´ od wykonania czynnoÊci bieg∏ego.
Konsekwencjà uporczywego uchylania si´ od wykonania czynnoÊci bieg∏ego
jest mo˝liwoÊç zastosowania sankcji wymuszajàcej - aresztowania na czas
nieprzekraczajàcy 30 dni. Ârodek ten stosuje si´ niezale˝nie od kary pieni´˝nej,
co oznacza, ˝e aresztowanie mo˝e byç zastosowane po na∏o˝eniu tej kary lub
równoczeÊnie z nià. Wracajàc do rozwa˝aƒ nt. regulacji dotyczàcych quasi-opinii bieg∏ego w trakcie post´powania przed wojewódzkimi komisjami, nale˝y
stwierdziç, ˝e brak jest jakichkolwiek ram czasowych na opracowanie takiej
opinii, a warto przypomnieç, ˝e wojewódzka komisja wydaje orzeczenie
o zdarzeniu medycznym albo jego braku wraz z uzasadnieniem nie póêniej ni˝
w terminie 4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia wniosku55. Wydaje si´, ˝e braki,
o których mowa, mogà rodziç daleko idàce konsekwencje i doprowadziç nawet
do zablokowania prac wojewódzkich komisji. Bioràc pod uwag´ wysokoÊç
wynagrodzenia specjalisty za wydanie opinii56 oraz brak sankcji za jej brak, nietrudno wyobraziç sobie sytuacje, w których takie opinie nie b´dà sporzàdzane
albo ich wartoÊç merytoryczna b´dzie budzi∏a wàtpliwoÊci. Z jednej strony
wysokie prawdopodobieƒstwo trudnoÊci w uzyskaniu opinii quasi-bieg∏ych,
z drugiej strony ramy czasowe, których wojewódzka komisja winna przestrzegaç, mogà doprowadziç do tego, ˝e pozasàdowy system dochodzenia roszczeƒ
nie b´dzie funkcjonowa∏ prawid∏owo. Zagro˝enia sà tak˝e widoczne w obszarze
braku neutralnoÊci politycznej autorów opinii, bo przecie˝ funkcja konsultanta
krajowego czy konsultanta wojewódzkiego jest ÊciÊle zwiàzana z ministrem
zdrowia i wojewodà, którzy powo∏ujà odpowiednio konsultantów krajowych
i wojewódzkich.
55 Warto przypomnieç, ˝e wojewódzka komisja wydaje orzeczenie o zdarzeniu medycznym
albo jego braku wraz z uzasadnieniem nie póêniej ni˝ w terminie 4 miesi´cy od dnia z∏o˝enia
wniosku.
56 Wynagrodzenie specjalisty za wydanie opinii zosta∏o doprecyzowane w drodze rozporzàdzenia
Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie zrycza∏towanej wysokoÊci kosztów
w post´powaniu przed wojewódzkà komisjà do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych
(Dz.U. z 2011 Nr 294, poz. 1740) i wynosi 300 z∏, z tym ˝e kwota ta ulega zwi´kszeniu o 150 z∏
- w przypadku gdy opini´ sporzàdza osoba z tytu∏em naukowym profesora, o 100 z∏ - w przypadku gdy opini´ sporzàdza osoba ze stopniem naukowym doktora habilitowanego, o 60 z∏
- w przypadku gdy opini´ sporzàdza osoba ze stopniem naukowym doktora.
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InterdyscyplinarnoÊç prawa medycznego powoduje, ˝e sprawy sàdowe
w tym zakresie mogà toczyç si´ zarówno przed sàdami cywilnymi, jak i karnymi.
Istnieje tak˝e pozasàdowa droga dochodzenia roszczeƒ, tzn. post´powanie przed
wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych.
Niekiedy opinie bieg∏ych odgrywajà kluczowe role przy ustalaniu zwiàzku
przyczynowego, przes∏anek winy czy bezprawnoÊci danego zachowania. Opinia
bieg∏ego jest swoistym pomostem pomi´dzy treÊcià przepisów prawnych
a stanem biologicznym i z tego powodu biegli powinni wkraczaç na obszary
dociekaƒ prawnych, pos∏ugiwaç si´ poprawnymi metodami interpretacji przepisów, w∏aÊciwe ustalaç przyczyny i ich skutki, znaç zasady, jakie rzàdzà naukami
penalnymi57. Nie oznacza to jednak swobody dla bieg∏ych w interpretacji zebranego materia∏u dowodowego przy opracowywaniu opinii. Nale˝y pami´taç
o precyzyjnym przekazywaniu poglàdów, zwi´z∏oÊci wypowiedzi, u˝ywania
fachowej terminologii, przy jednoczesnym uwzgl´dnieniu, ˝e z regu∏y osoby
zapoznajàce si´ z takà opinià w toku post´powania nie dysponujà specjalistycznà
wiedzà medycznà. Zadaniem bieg∏ego jest udzielenie pomocy s´dziemu w rozstrzygni´ciu sprawy karnej lub cywilnej. Oczywiste jest, ˝e bieg∏y nie mo˝e
zast´powaç s´dziego, a tym bardziej wkraczaç w kompetencje sàdu. Bieg∏y
powinien jednak pomóc s´dziemu w wyciagni´ciu prawid∏owych, zgodnych
z aktualnym stanem wiedzy, wniosków, które nast´pnie b´dà mia∏y wp∏yw na
zakres odpowiedzialnoÊci cywilnej lub prawnej jednej ze stron post´powania.
Opinie bieg∏ych w tzw. procesach medycznych mogà rodziç szereg problemów
dla stron post´powania, ale tak˝e dla sàdu. Niewàtpliwie jednà z bolàczek jest
czas oczekiwania na opinie oraz ich wartoÊç merytoryczna. Wydaje si´, ˝e jednà
z okolicznoÊci, która wp∏ywa na powy˝sze, jest liczba bieg∏ych lekarzy oraz
proponowane im wynagrodzenie. Warto w tym kontekÊcie przywo∏aç stanowisko Trybuna∏u Konstytucyjnego z dnia 9 maja 2012 r.58, w którym stwierdzono,
i˝ § 4 ust. 1 rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 grudnia 1975 r.
w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii bieg∏ych w post´powaniu
sàdowym59 w zwiàzku z regulacjà zawartà w za∏àczniku nr 1 lp. 11 do tego
rozporzàdzenia w zakresie, w jakim ustanawia górnà granic´ wynagrodzenia
dla bieg∏ego z zakresu medycyny za wydanie opinii wy∏àcznie na podstawie akt
sprawy, jest niezgodny z art. 64 ust. 2 w zwiàzku z art. 32 oraz art. 2 Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej. Trybuna∏ zauwa˝y∏, ˝e sposób wynagradzania
57 T. Jurek, op. cit.
58 Wyrok TK z dnia 9 maja 2012, SK 24/2011.
59 Rozporzàdzenia Ministra SprawiedliwoÊci z dnia 18 grudnia 1975 r. w sprawie kosztów przeprowadzenia dowodu z opinii bieg∏ych w post´powaniu sàdowym (Dz.U. z 1975 r. Nr 46 poz. 254,
z 1982 r. Nr 43, poz. 283, z 1986 r. Nr 30, poz. 154, z 1988 r. Nr 42, poz. 335, z 1989 r. Nr 66,
poz. 405, z 1990 r. Nr 62, poz. 364, z 1991 r. Nr 81, poz. 357, z 1992 r. Nr 38, poz. 165, z 1994 r.
Nr 31, poz. 115, z 2000 r. Nr 65, poz. 776 oraz z 2001 r. Nr 16, poz. 181 i Nr 54, poz. 566).
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bieg∏ych z zakresu medycyny jest odmienny od kryteriów przyj´tych dla specjalistów z innych dziedzin (z wy∏àczeniem bieg∏ych z zakresu geodezji i kartografii).
W zwiàzku z czym mo˝liwe sà sytuacje, w których otrzymajà oni ni˝sze
wynagrodzenie ni˝ wynika∏oby to ze stawek godzinowych. Wydaje si´, ˝e zró˝nicowanie w zasadach wynagrodzenia nie jest uzasadnione ani szczególnym
statusem, ani charakterem obowiàzków bieg∏ych z zakresu medycyny, na co
s∏usznie zwróci∏ uwag´ Trybuna∏ Konstytucyjny. Zdaniem autorów kolejnym
problemem mogàcym pojawiaç si´ w opiniach bieg∏ych w tzw. procesach
medycznych jest ich wartoÊç merytoryczna oraz sposób formu∏owania myÊli,
poglàdów, ocen. Warto by∏oby wypracowaç pewne standardy w tym zakresie
i zakoƒczyç trwajàce od wielu lat prace nad ustawà dotyczàcà bieg∏ych.

Justyna Szostek
Adam Zbieranek

ZASTOSOWANIE METODY COGNITIVE INTERVIEW
W POLSKIEJ PROCEDURZE KARNEJ
Wprowadzenie
Przeprowadzenie dowodu z osobowych êróde∏ dowodowych determinowane
jest nie tylko wiedzà czy te˝ ch´cià wspó∏pracy z organami Êcigania osób
przes∏uchiwanych, ale równie˝, a w pewnych sytuacjach przede wszystkim,
sposobem prowadzenia przes∏uchania. Analiza zagadnienia uzyskiwania osobowych Êrodków dowodowych sk∏ania do przyj´cia twierdzenia, ˝e przes∏uchanie
jest rezultatem wspó∏dzia∏ania wiedzy zarówno z zakresu prawa, jak i psychologii. Tego rodzaju interdyscyplinarne podejÊcie zosta∏o zapoczàtkowane stosunkowo niedawno (pierwsze psychologiczne rozwa˝ania o sytuacji Êwiadka mo˝na
odnaleêç w opracowaniach z poczàtków XIX w.1). W ciàgu ostatnich dziesi´cioleci uczyniono jednak znaczne post´py w kierunku opracowania skuteczniejszych, od dotychczas powszechnie stosowanej metody swobodnej relacji,
rozwiàzaƒ korzystajàcych z za∏o˝eƒ obu dziedzin nauki. Przyk∏adem takiego
rozwiàzania jest metoda przes∏uchania poznawczego Êwiadka (Cognitive
Interview - CI), która stanowi przedmiot rozwa˝aƒ autorów. Przyczynkiem
powstania niniejszego opracowania by∏o zwrócenie uwagi na fakt, i˝ choç metoda ta powsta∏a ponad 25 lat temu i jest z powodzeniem wykorzystywana w wielu
krajach zachodnich (m.in. USA i Wielkiej Brytanii), polskiej procedurze karnej
jest ona w∏aÊciwie nieznana. Sytuacja ta jest szczególnie zaskakujàca, jeÊli
wziàç pod uwag´ liczne badania, które potwierdzajà wy˝szà skutecznoÊç w uzyskiwaniu informacji w przes∏uchaniu prowadzonym metodà Cognitive Interview
ni˝ w przypadku tradycyjnej metody przes∏uchania2. Zadaniem, jakie stawiajà
1 Por. J.M. Stanik, Wybrane problemy psychologii zeznaƒ Êwiadków [w:] L. Tyszkiewicz (red.),
Wybrane zagadnienia psychologii dla prawników, Wydawnictwo Prawnicze, 1986, Warszawa, s. 165.
2 Amina Memon na podstawie przeprowadzonej metaanalizy wskazuje, i˝ od czasu powstania metody
przeprowadzono co najmniej 65 badaƒ eksperymentalnych, które potwierdzi∏y efektywnoÊç metody.
W zale˝noÊci od opracowania i charakteru badania szacuje si´ uzyskanie ok. 25%-45% wi´cej informacji prawdziwych. A. Memon, Psychology, Public Policy and Law, 2010, nr 16, s. 340.
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przed sobà autorzy niniejszego artyku∏u, jest udzielenie odpowiedzi na pytanie,
czy zastosowanie Cognitive Interview w polskiej procedurze karnej jest mo˝liwe oraz czy istniejà ku temu istotne przeciwwskazania.
1. Zeznania oraz wyjaÊnienia jako Êrodek dowodowy
Wi´kszoÊç rozstrzygni´ç zapadajàcych w polskim procesie karnym jest
ukszta∏towana w oparciu o osobowe Êrodki dowodowe. Ârodek dowodowy to
oznaczenie wszelkich przedmiotów i faktów, na które powo∏ujemy si´ przy
dowodzeniu. Takie Êrodki dowodowe s∏u˝à do stwierdzenia istnienia lub nieistnienia okreÊlonych zdarzeƒ. Rzecz dotyczy jednak wy∏àcznie zdarzeƒ, które
majà znaczenie dla stwierdzenia faktu pope∏nienia przest´pstwa, dla ustalenia
osoby sprawcy czy te˝ winy, wzgl´dnie jej stopnia. WÊród ogó∏u Êrodków
dowodowych rozró˝nia si´ tzw. osobowe Êrodki dowodowe oraz rzeczowe Êrodki dowodowe. TreÊci wypowiedzi Êwiadków, bieg∏ych i stron – to osobowe
Êrodki dowodowe, przedmioty zaÊ (w najszerszym rozumieniu) oraz ich stany
poddawane ogl´dzinom – to rzeczowe Êrodki dowodowe.3 Zeznania Êwiadków,
wyjaÊnienia podejrzanych, oskar˝onych, formu∏ujà si´ w trzech kolejnych
etapach czasowych, mianowicie podczas spostrzegania, zapami´tania i przechowywania w pami´ci informacji, które nast´pnie zostajà odtworzone. Materia∏,
który stanowi ostatecznie treÊç zeznaƒ, przechodzi zatem przez nast´pujàce
etapy4:
1) poznawanie przez póêniejszego przes∏uchiwanego wycinka rzeczywistoÊci,
2) zapami´tywanie materia∏u poznanego i przechowywanie go w pami´ci,
3) odtwarzanie materia∏u zapami´tanego.
Na procesy te wp∏yw mogà mieç ró˝ne czynniki, m.in. prze˝ycia indywidualne
wyst´pujàce od chwili zapami´tania, wielokrotne przywo∏ywanie zdarzenia
w pami´ci czy emocjonalne ustosunkowanie si´ do niego mogà zmieniç
pierwotnie spostrze˝ony obraz w pami´ci. Równie˝ sugestie wywierane przez
rozmówców, w tym tak˝e doniesienia medialne, mogà wp∏ynàç na sposób formowania si´ zeznaƒ, powodujàc istotne deformacje w pierwotnie zapami´tanym
Êladzie pami´ciowym.
Na formowanie si´ zeznaƒ oraz ich trafnoÊç ma wp∏yw wiele procesów
psychicznych przebiegajàcych w sposób zindywidualizowany, a tak˝e charakterystyczne dla poszczególnych osobników dysfunkcje procesów psychicznych
decydujàce o powstawaniu istotnych zmian w treÊci zeznaƒ5. Ponadto, analizujàc ostateczne rezultaty przes∏uchania w postaci zeznania, nale˝y ka˝dorazowo
3 P. Horoszowski, Kryminalistyka, Wyd. Paƒstwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958, Warszawa,
s. 35.
4 J. Widacki (red.), Kryminalistyka, Wyd. CH Beck, 2008, Warszawa, s. 77–78.
5 J.M. Stanik, op. cit., s. 109.
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mieç na wzgl´dzie szereg zmiennych czynników wp∏ywajàcych na z∏o˝one
oÊwiadczenie, których istnienie bàdê brak w ró˝nym stopniu determinujà
uzyskane treÊci. WÊród najwa˝niejszych czynników mo˝na wymieniç m.in.:
wiek Êwiadka, p∏eç, dojrza∏oÊç poznawczà, uwag´ i motywacj´. Warto w tym
miejscu zwróciç si´ w kierunku zaproponowanego przez Jana M. Stanika modelu
psychologicznych uwarunkowaƒ rezultatów zeznaƒ, który stanowi niezwykle
trafne podsumowanie powy˝szych rozwa˝aƒ na temat determinantów zeznaƒ.
Wyró˝niono w nim trzy grupy czynników:
1) odnoszàce si´ do spostrzeganego obiektu/zdarzenia (m.in. fizyczne cechy
przedmiotów oraz psychologiczne i fizyczne warunki spostrzegania);
2) odnoszàce si´ do osoby spostrzegajàcej/Êwiadka (m.in. uwzgl´dniajàce
jego procesy poznawcze i emocjonalne, w∏aÊciwoÊci osobowoÊci oraz
prezentowane postawy);
3) odnoszàce si´ do sytuacji zbierania zeznaƒ i technik przes∏uchania6.
Autorzy, w dalszej cz´Êci opracowania, odnoszà si´ przede wszystkim
do trzeciej grupy czynników, zak∏adajàc za J.M. Stanikiem, ˝e zastosowana
technika przes∏uchania ma istotny wp∏yw na rezultaty tego procesu, w zwiàzku
z czym uzasadnione jest poszukiwanie bardziej skutecznych i obiektywnych
metod uzyskiwania informacji o wysokiej u˝ytecznoÊci praktycznej.
Traktujàc przes∏uchanie Êwiadka, podejrzanego lub oskar˝onego jako proces
komunikacji, w którà zaanga˝owane sà dwie strony, nale˝y w szczególnoÊci
mieç na wzgl´dzie, i˝ zeznanie bàdê wyjaÊnienie sà wynikiem nie tylko odtwórczej pracy Êwiadka, uzale˝nionej od jego motywacji, lecz równie˝ w∏aÊciwego
post´powania osoby przes∏uchujàcej, która winna cechowaç si´ wysokimi
umiej´tnoÊciami interpersonalnymi. Stosowne (zarówno w sferze werbalnej,
jak i niewerbalnej) traktowanie Êwiadka wp∏ywa na sposób sk∏adania
przez niego relacji o zdarzeniu, pozostajàc tym samym w zwiàzku z wartoÊcià
dowodowà treÊci zeznania bàdê wyjaÊnienia. WartoÊç dowodowa nie istnieje
bowiem w abstrakcji, lecz zawsze dotyczy konkretnych dowodów w konkretnej
sprawie. O tym zatem, czy ten lub inny dowód ma wy˝szà czy ni˝szà wartoÊç
decydujà zawsze okolicznoÊci konkretnej sprawy (w tym m.in. sposób
przes∏uchania) i w∏aÊciwoÊci okreÊlonego dowodu 7, w tym przypadku
przes∏uchiwanego. Taktowane zachowanie przes∏uchujàcego wzgl´dem
osoby przes∏uchiwanej mo˝e spowodowaç, i˝ b´dzie on relacjonowa∏ zdarzenie
o wiele ch´tniej ni˝ osoba, która takiego zachowania ze strony przes∏uchujàcego
nie zazna. Zeznanie jest zatem wynikiem zachowania si´ zarówno nadawcy,
jak i odbiorcy komunikatu, werbalnej, jak te˝ niewerbalnej, o czym stanowi
6 J.M. Stanik, op. cit., s. 109-111.
7 T. Hanausek, Kryminalistyka. Zarys wyk∏adu, wyd. V uaktualnione, Zakamycze 2005,
Kraków, s. 200.
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tzw. kana∏ komunikacyjny, czyli teoretyczna przestrzeƒ, w której komunikujà
si´ strony.8
Przekonanie sàdu o wiarygodnoÊci okreÊlonych dowodów pozostaje pod
ochronà zasady wyra˝onej w art. 7 kpk tylko wtedy, kiedy spe∏nione sà warunki:
ujawnienia ca∏okszta∏tu okolicznoÊci sprawy (art. 410 kpk ) w granicach respektujàcych zasad´ prawdy obiektywnej (art. 2 § 2 kpk), rozwa˝enia wszystkich
okolicznoÊci zgodnie z zasadà okreÊlonà w art. 4 kpk oraz wyczerpujàcego
i logicznego z uwzgl´dnieniem wskazaƒ wiedzy i doÊwiadczenia ˝yciowego
uzasadnienia przekonania sàdu.9 Dokonujàc oceny materia∏u dowodowego,
wiarygodnoÊci Êwiadków, kierujàc si´ dyspozycjà art. 7 kpk, decydent procesowy musi mieç na wzgl´dzie, i˝ z psychologicznego punktu widzenia istnieje
kilka wskaêników werbalnych lub zwiàzanych z tzw. mowà poÊrednià bàdê
mowà cia∏a, które mogà Êwiadczyç o celowym ukrywaniu prawdy przez Êwiadka
i k∏amliwoÊci jego zeznaƒ (np. pos∏ugiwanie si´ przej´zyczeniami, wypowiedziami wymijajàcymi i pokr´tnymi, u˝ywanie mniejszej iloÊci s∏ów, podawanie
mniej szczegó∏ów, nadmierne generalizowanie). Z drugiej strony nale˝y mieç na
wzgl´dzie, i˝ zeznaƒ tych nie dyskredytujà ka˝dorazowo drobne nieÊcis∏oÊci
bàdê cz´Êciowa odmiennoÊç relacji innych Êwiadków, jeÊli zwa˝yç, ˝e pami´ç
ludzka nie jest wiernà kopià rzeczywistoÊci, ale ma charakter generatywny,
co sprawia, ˝e podlega zniekszta∏ceniom. Wskazaç trzeba tak˝e na to, i˝ Êwiadkowie relacjonujàcy to samo zdarzenie mogà si´ ró˝niç i najprawdopodobniej
ró˝nià pod wzgl´dem emocjonalnego zaanga˝owania, a tak˝e, ˝e obserwowali
je z ró˝nych perspektyw fizycznych, w zwiàzku z czym musieli odmiennie
zarejestrowaç poszczególne elementy.10
Zeznania Êwiadków oraz wyjaÊnienia podejrzanych i oskar˝onych zgodnie
z art. 7 kpk podlegajà aposteriorycznej kompleksowej ocenie dowodowej,
do której dochodzi w czasie narady, przed wydaniem orzeczenia, ale po
zamkni´ciu post´powania dowodowego.11 Równie˝ w trakcie tej oceny nale˝y
uwzgl´dniç zakazy dowodowe, które przypadkiem mog∏y zostaç niezauwa˝one
w chwili dopuszczania dowodu.12 Ponadto realizujàc zasad´ prawdy materialnej,
8 J.M. Stanik, Z badaƒ nad psychologicznymi uwarunkowaniami wiarygodnoÊci Êwiadków [w:]
S. WaltoÊ (red.), Âwiadek w procesie sàdowym. Wydawnictwo Prawnicze, 1985, Warszawa.
9 Wyrok SN z dnia 28 lutego 2008 roku WA 7/08, Orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego w Sprawach
Karnych 2008/1/511.
10 Wyrok AP Katowice z 2007-12-13 II AKa 164/07, Orzecznictwo Sàdu Apelacyjnego w
Katowicach 2008/1/2.
11 S. WaltoÊ, Proces karny, zarys systemu, wyd. IX poprawione i uzupe∏nione. Wydawnictwo
Prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2008, s. 260.
12 Ibidem, s. 263.
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nie sposób przy wyrokowaniu uznaç, ˝e w swobodnà ocen´ dowodowà wpisujà
si´ zasady wyk∏adni. Dokonywanie wyk∏adni polega na zastosowaniu wszystkich metod (j´zykowej, systemowej i funkcjonalnej). Zasada pierwszeƒstwa
wyk∏adni j´zykowej nie oznacza, ˝e w tym procesie wolno zignorowaç wyk∏adni´ systemowà i funkcjonalnà, a niekiedy tak˝e historycznà.13
2. Cognitive Interview
Jak wskazano powy˝ej, zeznania Êwiadków oraz wyjaÊnienia podejrzanych
i oskar˝onych sà odzwierciedleniem nie tylko zasobu ich wiedzy, pami´ci czy
te˝ ch´ci wspó∏pracy z organami Êcigania, lecz równie˝ odzwierciedleniem
warunków i sposobu przeprowadzonego przes∏uchania. Jednym z najwi´kszych
osiàgni´ç psychologii sàdowej w ostatnich latach jest opracowanie specjalnej
techniki przes∏uchania, mo˝liwej do zastosowania wobec Êwiadków wspó∏pracujàcych z organami Êcigania – Cognitive Interview, znanego w Polsce pod
nazwà przes∏uchania poznawczego (lub wywiadu poznawczego)14.
Pierwotna instrukcja prowadzenia przes∏uchania Cognitive Interview zosta∏a
opracowana przez psychologów Edwarda Geiselmana oraz Rona Fishera w 1984
roku, na zlecenie funkcjonariuszy policji i prawników z Florydy15. Na podstawie danych na temat przes∏uchaƒ w wielu departamentach policji w Stanach
Zjednoczonych oraz nagraƒ przes∏uchaƒ policyjnych porównali prawid∏owo
i nieprawid∏owo przeprowadzone przes∏uchania, a nast´pnie okreÊlili podstawowe
komponenty wywiadu poznawczego. Od 1986 roku metoda ta stanowi
w Stanach Zjednoczonych oficjalnà procedur´ przes∏uchania, b´dàcà zarówno
instrukcjà dla praktyków, jak i modelem eksperymentalnym do dalszych badaƒ
weryfikacyjnych16. Procedura wywiadu poznawczego zosta∏a skonstruowana
w oparciu o dwa prawa pami´ci:
1) Êlad pami´ciowy sk∏ada si´ z wielu elementów, a efektywnoÊç jego
odtworzenia jest zale˝na od z∏o˝onoÊci zdarzenia, a wi´c od iloÊci nak∏adajàcych si´ na siebie elementów tego Êladu;
2) istnieje wiele dróg wydobywania informacji, a wi´c zakodowane
w pami´ci informacje o wydarzeniu mogà byç odtworzone i uzyskane
za pomocà wielu metod.
13 Wyrok SN z 2008-11-19 V KK 74/08, Orzecznictwo Sàdu Najwy˝szego Izba Karna
2009/3/21/71.
14 J.M. Stanik, Przes∏uchanie poznawcze (cognitive interview) – za∏o˝enia, procedura, wyniki
[w:] J.M. Stanik, Z. Majchrzyk (red.), Psychologiczne i psychiatryczne opiniodawstwo sàdowe
w ramach nowych uregulowaƒ prawnych, Wydawnictwo Anima, 2001, Katowice, s. 171-187.
15 Por. A. Memon, A. Vrij, R. Bull, Prawo i psychologia, wiarygodnoÊç zeznaƒ i materia∏u dowodowego, Gdaƒskie Wydawnictwo Prawnicze, 2003, Gdaƒsk.
16 Por. E. Gruza, Psychologia sàdowa dla prawników, Wolters Kluwer Polska, 2009, Warszawa.
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Za∏o˝enia te pozwoli∏y na wyodr´bnienie 4 podstawowych mnemotechnik
stosowanych w czasie przes∏uchania, jednak od momentu powstania, na podstawie wyników badaƒ prowadzonych z zastosowaniem tej metody, wprowadzono
liczne modyfikacje (w tym najbardziej znaczàce – The Enhanced Cognitive
Interview (ECI) oraz Modified Cognitive Interview). Obecnie najcz´Êciej
wykorzystywanà wersjà jest ECI, która sk∏ada si´ a˝ z 9 technik, przy czym
zdecydowana wi´kszoÊç ukierunkowana jest na zbudowanie w∏aÊciwej relacji
interpersonalnej, m.in.: Ustanowienie relacji (Establish Rapport), Zogniskowane
wydobywanie (Focused Retrieval), Przekazanie kontroli (Transfer Control),
Zadawanie pytaƒ kompatybilne ze Êwiadkiem (Interviewee-compatible
quesioning), Zró˝nicowane i szczegó∏owe wydobywanie (Varied and extensive
retrieval)17.
Niemniej jednak 4 podstawowe techniki, zbudowane w oparciu o opisane
powy˝ej mechanizmy funkcjonowania pami´ci, pozosta∏y w zastosowaniu równie˝ po wprowadzeniu modyfikacji. Pierwszà z nich jest mentalne odtwarzanie
kontekstu (reinstatement of context), które ma na celu wydobycie z pami´ci
Êwiadka jak najwi´kszej liczby zarówno zewn´trznych, jak i wewn´trznych
elementów towarzyszàcych zdarzeniu, które zosta∏y zarejestrowane w jego
pami´ci w momencie spostrzegania. Zdaniem autorów elementy zewn´trzne
to fizyczne elementy Êrodowiska - w celu odtworzenia takich informacji Êwiadek jest proszony o przypomnienie sobie w sposób wyobra˝eniowy miejsca zdarzenia i eksplorowanie obrazów mentalnych, które pojawiajà si´ w jego g∏owie.
Zadaniem przes∏uchujàcego jest kierowanie przeszukiwaniem pami´ci Êwiadka
poprzez podawanie dodatkowych instrukcji. W tej fazie Êwiadek jest proszony
nie tylko o przedstawienie elementów Êrodowiska, ale tak˝e o przypomnienie
sobie osobistych prze˝yç, emocji i doznaƒ, np. zmys∏owych czy s∏uchowych
(czyli elementów wewn´trznych). Jego zadaniem jest wskazanie pe∏nego
kontekstu sytuacyjnego towarzyszàcego zdarzeniu, ma powiedzieç, co widzia∏,
co s∏ysza∏, co czu∏, co robi∏, co mówi∏. Przes∏uchujàcy powinien w taki sposób
nakierowaç Êwiadka, aby prze˝y∏ on dane zdarzenie w wyobraêni ponownie,
a tak˝e, aby przypomnia∏ sobie wszystko to, co poprzedzi∏o zdarzenie i nastàpi∏o
tu˝ po nim. Podstawà teoretycznà wyodr´bnienia tej fazy CI by∏y m.in. badania
nad pami´cià epizodycznà18, na podstawie których ustalono, ˝e odtwarzanie
kontekstu umo˝liwia wydobycie dodatkowych wskazówek pomocnych w odzyskaniu informacji (cech), które wyst´powa∏y w momencie spostrzegania
i mimowolnego zapami´tywania zdarzenia, a które nie sà dost´pne przy u˝yciu
standardowej metody przes∏uchania.
17 Na podstawie B. Milne, The Enchanced Cognitive Interview. Instrukcja opracowana na potrzeby
programu PEACE, 2004.
18 Por. E. Tulving, D.M. Thomson, Encoding specificity and retrieval processes in episodic
memory, Psychological Review nr 80, 1973, s. 352-373.
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Nast´pnà technikà procedury CI jest zrelacjonowanie wszystkiego (report
everything). Âwiadek otrzymuje instrukcj´, aby opowiedzieç w sposób jak
najbardziej dok∏adny wszystko, co pami´ta, nawet najbardziej szczegó∏owe
czy kr´pujàce informacje. Wed∏ug E. Geislemana ta faza pozwala na unikni´cie
filtrowania informacji, to jest pomijania elementów nieistotnych z punktu
widzenia Êwiadka. Ponadto technika ta ma tak˝e dostarczaç szczegó∏ów, które
cz´sto okazujà si´ bardzo wartoÊciowe w zestawieniu informacji uzyskanych
od ró˝nych Êwiadków tego samego zdarzenia19. Warunkiem dobrego przeprowadzenia i efektywnoÊci szczególnie tej cz´Êci przes∏uchania jest nak∏anianie
Êwiadka poprzez profesjonalny kontakt psychologiczny, by relacjonowa∏
wszystko, co pami´ta, nie baczàc na stopieƒ w∏asnej pewnoÊci co do podawanych informacji.
Zgodnie z za∏o˝eniem, ˝e informacje mogà byç wydobywane za pomocà
wielu ró˝nych metod, wyró˝niono trzecià technik´ – zrelacjonowanie zdarzenia w innym porzàdku (recall in a variety of temporal order). Na tym etapie
przes∏uchujàcy poleca Êwiadkowi, aby opowiedzia∏ zdarzenie w zmienionym
porzàdku sekwencyjnym (np. od koƒca do poczàtku). Technika ta jest stosowana
w celu wydobywania detali ni˝szego stopnia, gdy˝ zmiana porzàdku sprawozdania mo˝e ukierunkowaç pami´ç na informacje z innych, równowa˝nych pozycji
zdarzenia. Wed∏ug Geiselmana i Callot20 ponowne opisywanie i relacjonowanie
podnosi stopieƒ prawdopodobieƒstwa wydobywanych informacji.
Ostatnià z pierwotnych technik jest zmiana perspektywy (change perspevtive).
Przes∏uchujàcy zach´ca Êwiadka do wyobra˝enia sobie i opowiedzenia zdarzenia z perspektywy kogoÊ innego, np. ofiary lub innego Êwiadka. Celem tej
mnemotechniki jest zwi´kszenie iloÊci ujawnionych szczegó∏ów dzi´ki redukcji
ograniczeƒ, jakie w∏asna wiedza i schematy narzucajà na szukanie w pami´ci.
Po raz pierwszy technik´ tà wykorzystali badacze Anderson i Pichert w 1978
roku; najpierw prosili badanych o opisanie zrelacjonowanie zdarzenia ze swojego punktu widzenia, a nast´pnie ze zmienionej perspektywy. Te osoby, które
bra∏y udzia∏ w drugiej cz´Êci badania, przywo∏a∏y wi´cej informacji. Po przeprowadzeniu w∏asnych badaƒ Geiselman i Fisher postanowili wprowadziç t´ technik´ do procedury CI na sta∏e. W za∏o˝eniu zmiana perspektywy powinna spowodowaç zmian´ kolejnoÊci opisu, czego skutkiem ma byç wygenerowanie
nowych informacji.
Istnieje jednak wiele kontrowersji wokó∏ zastosowania w praktyce policyjnosàdowej dwóch ostatnich strategii mnemotechnicznych. A. Memon uwa˝a,
˝e w procedurach prawnych materia∏ dowodowy uzyskany za pomocà tych
19 A. Memon, R. Bull, op. cit. 2003.
20 R.E. Geiselman, R. Callot, Reverse versus forward recall of script-based texts, Applied
Cognitive Psychology nr 3, 1989, s. 141–144.
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technik mo˝e byç trudny do zaakceptowania, gdy˝ prawdopodobnie b´dzie si´
go uwa˝aç za subiektywne informacje lub wnioski i przypuszczenia. W przypadku
polecenia zmiany kolejnoÊci odtwarzania dyskutuje si´, czy przes∏uchujàcy
powinien wymagaç od wspó∏pracujàcego Êwiadka wykonania operacji niezgodnej
z naturalnymi mechanizmami odtwarzania informacji. Natomiast badacze Nigro
i Neisser21 wykazali, ˝e fenomenologiczne doÊwiadczenie wyobra˝onej
perspektywy mo˝na zmieniaç. Jak twierdzà autorzy, dane biograficzne pisane
z pozycji obserwatora zewn´trznego sà w pewien sposób importowane, a to
przeniesienie informacji powinno mieç jakieÊ kryterium obiektywnego odniesienia (stan rzeczywisty), który w tym przypadku niestety trudno ustaliç. Jednak˝e
autorzy wersji ECI wyszli naprzeciw tym wàtpliwoÊciom poprzez umieszczenie
kontrowersyjnych technik w instrukcji z za∏o˝eniem opcjonalnego u˝ytku –
przes∏uchujàcy ma prawo dowolnie zdecydowaç o wykorzystaniu tych technik
w przes∏uchaniu, w zale˝noÊci od potrzeby uzyskania wi´kszej iloÊci informacji,
weryfikacji zeznaƒ ju˝ z∏o˝onych, mo˝liwoÊci Êwiadka, czasu przes∏uchania
oraz subiektywnego uznania.
Wysoka skutecznoÊç przedstawionych wy˝ej technik zosta∏a wielokrotnie
potwierdzona w badaniach prowadzonych przez zespo∏y badawcze w Stanach
Zjednoczonych i Europie. Wi´kszoÊç badaƒ potwierdza ok. 30-40% wzrost
iloÊci odpowiedzi prawdziwych w stosunku do tradycyjnych technik przes∏uchania22. Stàd te˝ w krajach, w których oÊrodki naukowe aktywnie zaanga˝owa∏y si´ w prace nad rozwojem metody, stosunkowo szybko wprowadzono
Cognitive Interview do oficjalnego u˝ytku na potrzeby wymiaru sprawiedliwoÊci. Jednym z przyk∏adów jest Wielka Brytania, gdzie przeprowadzono
specjalny program PEACE (Planning and preparation, Engage and explain,
Account, Closure, Evaluation), w ramach którego policjanci z 43 okr´gów
zostali profesjonalnie przeszkoleni w stosowaniu technik przes∏uchania
wspomagajàcych proces odtwarzania informacji przez Êwiadka, w tym
w szczególnoÊci w zakresie ECI, a nast´pnie zostali zobligowani do jego
stosowania w okreÊlonych przypadkach. W Polsce funkcjonariusze policji
sà tylko informowani o istnieniu takiej metody (np. podczas podstawowego
kursu w szko∏ach policyjnych), jednak nie uzyskujà wiedzy ani umiej´tnoÊci
umo˝liwiajàcych profesjonalne oraz kompetentne wykorzystanie tej techniki
w praktyce. Trudno równie˝ ustaliç rzeczywiste wykorzystanie CI w Polsce,
gdy˝ nie jest ono w ˝aden sposób kontrolowane.

21 G. Nigro, U. Neisser, Point of view in personal memories, Cognitive Psychology nr 15, 1983,
s. 467-482.
22 A. Memon, R. Bull, op. cit. 2003.
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3.1. Przes∏uchiwany
Zgodnie z zaproponowanà w s∏owniku j´zyka polskiego przez M.
Szymczaka definicjà, „Êwiadkiem jest osoba powo∏ana przez sàd w celu z∏o˝enia
zeznaƒ dotyczàcych okolicznoÊci rozpatrywanej sprawy; osoba obecna
przy dokonujàcym si´ akcie prawnym”23 i w∏aÊnie w taki sposób nale˝y pos∏ugiwaç si´ do osoby przes∏uchiwanego metodà wywiadu poznawczego.
Przes∏uchiwanym, Êwiadkiem zdarzenia (obserwatorem) b´dzie zarówno osoba,
która bra∏a czynny udzia∏ w zdarzeniu (pokrzywdzony, sprawca), jak i osoba,
która obserwowa∏a dane zdarzenie, pozostajàc biernym jego uczestnikiem.
Wszystkie zatem osoby, bez wzgl´du na ich rol´ procesowà, b´dà mog∏y relacjonowaç zdarzenie za pomocà CI, przy czym, co niezwykle istotne, metodà CI
b´dà mog∏y relacjonowaç zdarzenie jedynie osoby wyra˝ajàce ch´ç wspó∏pracy
z organami Êcigania i zaanga˝owanie w prowadzone przes∏uchanie. Zgodnie
z art. 177 § 1 kpk ka˝da osoba wezwana w charakterze Êwiadka ma obowiàzek
stawiç si´ i z∏o˝yç zeznania. Nie ulega przy tym wàtpliwoÊci, i˝ Êwiadkiem,
który ma obowiàzek z∏o˝enia zeznania, b´dzie równie˝ osoba, która sama zg∏osi
si´ do organu Êcigania. PodkreÊliç w tym miejscu nale˝y, i˝ w polskiej procedurze karnej Êwiadek (co do zasady) ma obowiàzek zeznawania, podczas gdy
podejrzany, oskar˝ony mo˝e skorzystaç z przys∏ugujàcego mu prawa do zachowania milczenia. Jak stanowi art. 175 § 1 kpk, oskar˝ony ma prawo sk∏adaç
wyjaÊnienia; mo˝e jednak bez podania powodów odmówiç odpowiedzi na
poszczególne pytania lub odmówiç sk∏adania wyjaÊnieƒ.24 Wywiad poznawczy
to metoda, którà mo˝na zastosowaç wobec wszystkich osób, które posiadajà
wiedz´ o zaistnia∏ym zdarzeniu, zarówno doros∏ych, jak i dzieci (w tym przypadku w specjalnie dostosowanej wersji). Przes∏uchiwany tà metodà mo˝e byç
Êwiadek, na którym cià˝y obowiàzek zeznania, jak te˝ oskar˝ony, który mo˝e
nie korzystaç z przys∏ugujàcego mu prawa do odmowy sk∏adania wyjaÊnieƒ.
PodkreÊliç w tym miejscu nale˝y, i˝ o ile zeznania Êwiadka odbierane sà
po uprzedzeniu go o odpowiedzialnoÊci karnej za zeznanie nieprawdy i zatajenie
prawdy, to w przypadku wyjaÊnieƒ podejrzanego, oskar˝onego sytuacja taka
nie wyst´puje.
Kwestià kluczowà w przypadku CI jest dobór osób, które zdarzenie zaobserwowa∏y, poniewa˝ metodà tà mo˝na pos∏u˝yç si´ jedynie wobec osoby, która
23 M. Szymczak, S∏ownik j´zyka polskiego, PWN, 1989, s. 458-459.
24 Przy czym zgodnie art. 176 § 1 kpk: W post´powaniu przygotowawczym oskar˝onemu nale˝y,
na jego ˝àdanie lub jego obroƒcy, umo˝liwiç w toku przes∏uchania z∏o˝enie wyjaÊnieƒ
na piÊmie. Przes∏uchujàcy podejmie w tym wypadku Êrodki zapobiegajàce porozumieniu si´
oskar˝onego z innymi osobami w czasie spisywania wyjaÊnieƒ. Art. 176 § 2. Przes∏uchujàcy
mo˝e z wa˝nych powodów odmówiç zgody na z∏o˝enie przez oskar˝onego wyjaÊnieƒ
na piÊmie.
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zaistnia∏à sytuacj´ b´dzie relacjonowa∏a ch´tnie i szczerze. PrawdziwoÊç
wypowiedzi Êwiadków zdarzenia zostanie okreÊlona na podstawie weryfikacji
ca∏ego materia∏u dowodowego, która poczyniona zostanie zgodnie z dyspozycjà
art. 7 kpk. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieç, a zarazem pominàç z pola
widzenia, czterech hipotez francuskiego matematyka P. La Place’a, który obserwujàc zachowania osób przes∏uchiwanych dokona∏ analizy, która doprowadzi∏a
do rozwa˝enia 4 mo˝liwych sytuacji, w których mo˝e znaleêç si´ Êwiadek
w czasie przes∏uchania:
1) Êwiadek nie k∏amie i nie myli si´ – sk∏ada wi´c zeznania szczere i prawdziwe,
2) Êwiadek nie k∏amie, lecz myli si´ – sk∏ada zeznania szczere i nieprawdziwe,
3) Êwiadek k∏amie, lecz nie myli si´ – sk∏ada zeznanie nieszczere i prawdziwe,
4) Êwiadek k∏amie i myli si´ – sk∏ada zeznania nieszczere i nieprawdziwe25.
Istnieç mo˝e i trzeci rodzaj wypowiedzi (obok szczerych i nieszczerych), takie
wypowiedzi, w których zeznajàcy nie uÊwiadamia sobie jasno, czy jego zeznania sà zgodne, czy nie zgodne z prawdà, sà to tzw. zeznania Êlepe. Przy takich
wypowiedziach zeznajàcy nie potrafi sformu∏owaç sàdu prawdziwego, lecz
tylko „na niby” w odniesieniu do prawdziwoÊci wypowiedzianego sàdu.26
Metod´ wywiadu poznawczego mo˝na zatem stosowaç wobec osób, które
b´dà chcia∏y wspó∏pracowaç z osobami przes∏uchujàcymi. Tylko odpowiednia
relacja pomi´dzy przes∏uchiwanym i przes∏uchujàcym mo˝e przynieÊç po˝àdany
efekt w postaci uzyskania takiej iloÊci zeznaƒ i wyjaÊnieƒ, które pozwolà
na poczynienie prawdziwych ustaleƒ faktycznych, a które w konfrontacji
z pozosta∏ym materia∏em dowodowym pozostanà bezspornie uznane. Metoda ta
nie sprawdzi si´ natomiast w stosunku do osób, które nie b´dà chcia∏y zeznawaç
(gdy skorzystajà z przewidzianych w procedurze karnej przywilejów do odmowy sk∏adania zeznaƒ, np. gdy Êwiadek jest osobà najbli˝szà dla oskar˝onego),
ale i w stosunku do osób, które b´dà robi∏y to niech´tnie (np. b´dà zas∏ania∏y
si´ niepami´cià, aby w ten sposób pomóc oskar˝onemu). Ponadto przes∏uchanie
poznawcze nie b´dzie wskazane w stosunku do osób o niskim poziomie intelektualnym bàdê majàcych problemy z formu∏owaniem d∏u˝szych samodzielnych
wypowiedzi. Wynika to z faktu, ˝e od przes∏uchiwanego wymaga si´ nie tylko
samodzielnego i podtrzymywanego pytaniami relacjonowania, ale tak˝e
wykonywania skomplikowanych operacji pami´ciowych zgodnie z zadanymi
instrukcjami27.
Skoro warunkiem sine qua non jest wola wspó∏pracy obserwatora zdarzenia
(Êwiadka, podejrzanego), nie mo˝na wykluczyç poddania si´ tej procedurze
25 Por. J.M. Stanik, op. cit. 1985, s. 323-324.
26 P. Horoszowski, op. cit., 1958, s. 41.
27 E. Gruza, Przes∏uchanie poznawcze w kryminalistyce, „Prokurator” nr 1(13), 2003, s. 15.
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równie˝ przez sprawc´ inkryminowanego zachowania. Z takà sytuacjà mo˝emy
mieç do czynienia, zw∏aszcza gdy podejrzany/oskar˝ony wyra˝a ch´ç skorzystania z mo˝liwoÊci dobrowolnego poddania si´ karze w trybie art. 335 kpk i 387
kpk. Zgodnie z art. 335 kpk § 1: prokurator mo˝e umieÊciç w akcie oskar˝enia
wniosek o wydanie wyroku skazujàcego i orzeczenie uzgodnionych z oskar˝onym kary lub Êrodka karnego za wyst´pek zagro˝ony karà nieprzekraczajàcà
10 lat pozbawienia wolnoÊci bez przeprowadzenia rozprawy, je˝eli okolicznoÊci
pope∏nienia przest´pstwa nie budzà wàtpliwoÊci, a postawa oskar˝onego wskazuje, ˝e cele post´powania zostanà osiàgni´te. § 2. Je˝eli zachodzà warunki
do wystàpienia z wnioskiem, o którym mowa w § 1, a w Êwietle zebranych
dowodów wyjaÊnienia podejrzanego nie budzà wàtpliwoÊci, dalszych czynnoÊci
dowodowych w post´powaniu przygotowawczym mo˝na nie przeprowadzaç;
przeprowadza si´ jednak czynnoÊci, co do których zachodzi niebezpieczeƒstwo,
˝e nie b´dzie mo˝na ich przeprowadziç na rozprawie. Natomiast zgodnie
z art. 387 kpk § 1 do chwili zakoƒczenia pierwszego przes∏uchania wszystkich
oskar˝onych na rozprawie g∏ównej oskar˝ony, któremu zarzucono wyst´pek,
mo˝e z∏o˝yç wniosek o wydanie wyroku skazujàcego i wymierzenie mu
okreÊlonej kary lub Êrodka karnego bez przeprowadzania post´powania dowodowego; je˝eli oskar˝ony nie ma obroƒcy z wyboru, sàd mo˝e, na jego wniosek,
wyznaczyç mu obroƒc´ z urz´du. § 2.[308] Sàd mo˝e uwzgl´dniç wniosek
oskar˝onego o wydanie wyroku skazujàcego, gdy okolicznoÊci pope∏nienia
przest´pstwa nie budzà wàtpliwoÊci i cele post´powania zostanà osiàgni´te
mimo nieprzeprowadzenia rozprawy w ca∏oÊci; uwzgl´dnienie takiego wniosku
jest mo˝liwe jedynie wówczas, gdy nie sprzeciwià si´ temu prokurator, a tak˝e
pokrzywdzony nale˝ycie powiadomiony o terminie rozprawy oraz pouczony
o mo˝liwoÊci zg∏oszenia przez oskar˝onego tego wniosku. § 3. Sàd mo˝e
uzale˝niç uwzgl´dnienie wniosku oskar˝onego od dokonania w nim wskazanej
przez siebie zmiany. Przepis art. 341 § 3 stosuje si´ odpowiednio. § 4. Przychylajàc si´ do wniosku sàd mo˝e uznaç za ujawnione dowody wymienione w akcie
oskar˝enia lub dokumenty przed∏o˝one przez stron´. § 5. Je˝eli wniosek z∏o˝ono
przed rozpocz´ciem rozprawy, sàd rozpoznaje go na rozprawie.
Zarówno art. 335 kpk, jak i art. 387 kpk wymagajà, aby okolicznoÊci pope∏nienia przest´pstwa nie budzi∏y wàtpliwoÊci. Pami´taç równie˝ nale˝y o tym,
i˝ w interesie samego oskar˝onego b´dzie niejednokrotnie z∏o˝enie wyczerpujàcych wyjaÊnieƒ, poniewa˝ samo przyznanie si´ do winy bez wyjaÊnienia
okolicznoÊci sprawy mo˝e spowodowaç, i˝ skorzystanie przez podsàdnego
z dobrowolnego poddania si´ karze nie b´dzie mo˝liwe. Z takà sytuacjà b´dziemy mieli do czynienia, gdy pomimo przyznania si´ do pope∏nienia czynu,
nie zostanà wyjaÊnione wszystkie okolicznoÊci sprawy, a zachodzi podejrzenie,
˝e przyznanie si´ jest podyktowane ch´cià unikni´cia odpowiedzialnoÊci za inne
przest´pstwo pope∏nione w czasie czynu, do którego pope∏nienia si´ przyzna∏.

218

J. Szostek, A. Zbieranek

O tym, ˝e okolicznoÊci pope∏nienia zarzucanego czynu nie budzà wàtpliwoÊci,
nie mo˝e przesàdzaç fakt przyznania si´ oskar˝onego do zarzucanych mu czynów,
w sytuacji gdy oskar˝ony nie z∏o˝y∏ ˝adnych wyjaÊnieƒ co do okolicznoÊci ich
pope∏nienia. W tej sytuacji nadzwyczaj wnikliwie nale˝a∏o rozwa˝yç zarówno
w stosunku do tego oskar˝onego, jak i pozosta∏ych oskar˝onych przyznajàcych
si´ w post´powaniu sàdowym do pope∏nienia zarzucanych im czynów,
a odmawiajàcych sk∏adania wyjaÊnieƒ i podtrzymujàcych wyjaÊnienia z∏o˝one
w post´powaniu przygotowawczym, zaprzeczajàce ich udzia∏owi w przest´pczym procederze, mo˝liwoÊç orzekania w trybie przewidzianym w art. 387 kpk.
Przes∏ankà o zasadniczym znaczeniu jest wymóg, by okolicznoÊci pope∏nienia
przest´pstwa nie budzi∏y wàtpliwoÊci. Chodzi tu nie tylko o kwesti´ sprawstwa
oskar˝onego, lecz o wszystkie okolicznoÊci, które majà znaczenie dla ustalenia
odpowiedzialnoÊci karnej sprawcy, a wi´c równie˝ w∏aÊciwej oceny prawnej
czynu b´dàcego przedmiotem rozpoznania. (...) Wyst´pujàca po stronie sàdu
mo˝liwoÊç ingerencji w treÊç wniosku z∏o˝onego w trybie art. 387 § 1 kpk nie
oznacza tylko i wy∏àcznie koniecznoÊci dokonania oceny zasadnoÊci rozmiaru
proponowanych kar, ale nak∏ada na organ obowiàzek zbadania, czy propozycje
zawarte we wniosku sà zgodne z normami prawa karnego materialnego.
Obowiàzek ten wynika stàd, ˝e to sàd wydaje wyrok, w którym orzeka o winie
i wymierza kar´, która musi odpowiadaç dyrektywom sàdowego wymiaru kary.
Przepis § 3 art. 387 kpk uprawnia sàd do dokonywania zmian w takim wniosku,
z tym ˝e warunkiem wydania na jego podstawie i w tym trybie jest zgoda
oskar˝onego i brak sprzeciwu prokuratora.28
3.2. Osoba przes∏uchujàca
Proces komunikowania si´ przebiega oczywiÊcie w obie strony. Zadaniem
przes∏uchujàcego jest ukierunkowanie tego procesu i zminimalizowanie
zak∏óceƒ29 pomi´dzy nadawcà i odbiorcà komunikatu. Nale˝y zwróciç uwag´,
˝e w przypadku wywiadu poznawczego bardzo istotnà rol´ odgrywa osoba,
która przeprowadza przes∏uchanie. PodkreÊliç nale˝y, i˝ w przypadku relacjonowania zdarzenia metodà swobodnej relacji, zaanga˝owanie prowadzàcego
przes∏uchanie jest znacznie mniejsze ni˝ w przypadku przes∏uchania metodà
wywiadu poznawczego. W przypadku wywiadu poznawczego na przes∏uchujàcym cià˝y obowiàzek nie tylko odebrania spontanicznej wypowiedzi,
lecz równie˝ takie zorganizowanie przes∏uchania, aby Êwiadek chcia∏ w czterech
etapach opowiedzieç o danym zdarzeniu z takim samym zaanga˝owaniem,
jak w sytuacji gdy relacjonuje zdarzenie tylko raz. Zasadne wydaje si´, aby
28 Wyrok AP Katowice z 2009-01-22 II AKa 366/08, „Orzecznictwo Sàdu Apelacyjnego
w Katowicach” 2009/1/8.
29 J.M. Stanik, op. cit. 1986, s. 119.
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w praktyce wykszta∏cony zosta∏ model „wzorcowego przes∏uchujàcego wywiadem
poznawczym”, wed∏ug którego kszta∏ceniu poddani zostaliby m.in. policjanci,
prokuratorzy i s´dziowie, którzy majà najwi´kszà mo˝liwoÊç zastosowania
tych umiej´tnoÊci w praktyce. Konieczne zatem by∏oby przeprowadzenie
stosowanych szkoleƒ z zakresu przes∏uchania metodà wywiadu poznawczego,
aby funkcjonariusz móg∏ uzyskaç uprawnienia do przes∏uchiwania ww. metodà.
Warto zwróciç w tym miejscu uwag´ na fakt, ˝e wywiad poznawczy zazwyczaj trwa zdecydowanie d∏u˝ej ni˝ standardowe przes∏uchanie, o czym nale˝y
uprzedziç osob´ majàcà relacjonowaç przebieg zdarzenia. Ponadto, poza sporem
pozostaje, i˝ przes∏uchujàcy winien charakteryzowaç si´ wysokà kulturà
osobistà, opanowaniem, a przede wszystkim wzbudzaç zaufanie, wobec czego
zrealizowanie postulatu szkoleƒ jest w najwy˝szym stopniu po˝àdane.
Taktowne traktowanie przes∏uchiwanych wp∏ywa pozytywnie na psychik´
Êwiadków oraz jest zjawiskiem korzystnym z punktu widzenia celu przes∏uchania. Takie cechy indywidualne, jak: umiej´tnoÊç nawiàzania kontaktu, spostrzegawczoÊç, zdolnoÊç do koncentracji uwagi, jej podzielnoÊç, wiernoÊç i gotowoÊç
pami´ciowa, konstruktywna wyobraênia, wysoka inteligencja i etyka, sà cechami,
które powinien posiadaç dobry pracownik s∏u˝by Êledczej.30
W przypadku przes∏uchiwania metodà swobodnej relacji, w pewnym sensie
ogranicza si´ wypowiedê przes∏uchiwanego do elementu okreÊlonego celem
danej czynnoÊci, w przypadku przes∏uchania poznawczego „zmusza” si´ Êwiadka
aby powiedzia∏ wszystko co jest mu w danej sprawie wiadome. Im wi´ksza iloÊç
informacji uzyskana jest w drodze wywiadu poznawczego, tym wi´ksza staje si´
szansa na prawid∏owe ustalenia przebiegu zdarzenia.
3.3 Kategoria spraw
Trzeba równie˝ zastanowiç si´, w jakiej kategorii przest´pstwa nale˝a∏oby
korzystaç z tej techniki, np. czy w przypadku, gdy od zdarzenia min´∏o du˝o
czasu, czy te˝ metod´ t´ mo˝emy stosowaç, gdy sprawa jest nowa31.
Ewentualnie w przypadku gdy mamy stosunkowo niewielu Êwiadków albo gdy
sprawa ma wyjàtkowy ci´˝ar gatunkowy (gdy˝ w tych przypadkach d∏ugi czas
poÊwi´cony na przes∏uchanie jest uzasadniony). Nie wydaje si´, aby sensowne
by∏o skatalogowanie przest´pstw, w których mo˝na by by∏o zastosowaç wywiad
poznawczy. Nale˝y wskazaç, i˝ przes∏ankà, którà nale˝y wziàç pod uwag´ przy
rozpatrywaniu sensu CI, jest liczba osób dokonujàcych obserwacji zdarzenia.
30 B. Ho∏yst, Psychologia kryminalistyczna, Wyd. Lexis Nexis, Warszawa 2009, s. 1006.
31 Badania przeprowadzone do tej pory wskazujà du˝à efektywnoÊç CI dla przes∏uchaƒ prowadzonych po d∏ugim czasie od zdarzenia, jednak konieczne wydaje si´ prowadzenie dalszych
badaƒ eksperymentalnych w tym zakresie, A. Memon, op. cit. 2010.
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Gdy w sprawie ustalono zaledwie jednego bezpoÊredniego Êwiadka zdarzenia,
zastosowanie wywiadu poznawczego jest uzasadnione.
4. Zagadnienia proceduralne
Zdaniem autorów, zastosowanie w polskiej procedurze karnej przes∏uchiwania Êwiadków, podejrzanych, oskar˝onych jest jak najbardziej mo˝liwe.
Przewidziane przez prawo karne procesowe rygory sk∏adania zeznaƒ oraz
wyjaÊnieƒ pozostajà w pe∏ni dochowane, je˝eli chodzi o przes∏uchiwanie
metodà CI. Podczas sk∏adania relacji przes∏uchiwanemu zapewnione jest prawo
do swobodnej wypowiedzi. Podobnie aktualnoÊç w przypadku wywiadu
poznawczego zachowujà zakazy ustanowione w art. 171 § 4 i 5 kpk. Co wi´cej,
kodeksowa forma prowadzenia przes∏uchania, czyli metoda swobodnej relacji
wraz z pytaniami, odpowiada wymogom rozszerzonego wywiadu poznawczego.
Mo˝liwoÊç zastosowania przes∏uchania metodà wywiadu poznawczego b´dzie
mo˝liwa tak w toku post´powania procesowego, jak w toku post´powania pozaprocesowego, czyli prowadzonego w drodze rozpytania. Przes∏uchanie jest
czynnoÊcià procesowà o charakterze dowodowym, formà czynnego odbioru
zeznaƒ Êwiadków, wyjaÊnieƒ podejrzanych oraz ustnych opinii bieg∏ych.
CzynnoÊç ta wykonywana jest w ramach procesu, musi byç prowadzona zgodnie
z wymogami kpk. Rozpytanie natomiast polega na czynnym odbiorze wypowiedzi
osób i nie jest czynnoÊcià procesowà, skutkiem czego:
- nie musi byç prowadzone w ramach procesu,
- odpowiadanie na pytanie rozpytujàcego policjanta nie jest sk∏adaniem
zeznaƒ, rozpytywany nie musi udzielaç policjantowi jakichkolwiek informacji, udzielanie nieprawdziwych informacji nie jest zagro˝one odpowiedzialnoÊci karnà,
- z wywiadu sporzàdza si´ notatk´, a nie protokó∏. Notatka natomiast
nie mo˝e zast´powaç zaprotoko∏owanego zeznania Êwiadka czy te˝ wyjaÊnienia oskar˝onego (art. 174 kpk). Notatka nie stanowi podstawy
do ustalenia, ˝e okolicznoÊci i fakty w niej opisane rzeczywiÊcie mia∏y
miejsce, jeÊli nie ma innych dowodów potwierdzajàcych dane w niej
zawarte. W praktyce rozpytanie jest bardzo wartoÊciowà czynnoÊcià
kryminalistycznà, szczególnie przydatnà w wykrywczej fazie post´powania, g∏ównie w celu uzyskania informacji o okolicznoÊciach sprawy
i o dowodach. W drodze rozpytania mo˝na wyszukiwaç osoby majàce
istotne informacje o sprawie i nast´pnie tak wyszukane (wskazane przez
rozpytywanych) osoby przes∏uchaç w charakterze Êwiadków. CzynnoÊç
ta bywa równie˝ wykorzystana w ramach tzw. czynnoÊci sprawdzajàcych
(art. 307 kpk).
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W tym miejscu warto zwróciç uwag´ na postanowienie Sàdu Najwy˝szego
z dnia 28 lutego 2002 roku, sygn. akt IV KKN 13/02: nie powinno budziç te˝
wàtpliwoÊci, ˝e w post´powaniu przygotowawczym wyst´pujà obok czynnoÊci
procesowych czynnoÊci operacyjne. Przepis art. 143 § 1 kpk, przy stosowaniu go
w toku dochodzenia lub Êledztwa, nakazuje protoko∏owanie jedynie czynnoÊci
procesowych, w tym przes∏uchania Êwiadka. Informacje uzyskane przez organ
Êcigania poza czynnoÊcià procesowà majà charakter operacyjny i protoko∏owaniu nie podlegajà. Nie mo˝na wykluczyç tzw. operacyjnego rozpytania Êwiadka
zarówno przed, jak i po jego przes∏uchaniu. Rozpytanie przed przes∏uchaniem
ma na celu ustalenie, czy i w jakim zakresie Êwiadek mo˝e dostarczyç informacji
istotnych dla post´powania, co winno byç potem wykorzystane przy jego
przes∏uchiwaniu. Je˝eli natomiast informacj´ takà uzyskuje si´ od osoby, wobec
której przeprowadzono w∏aÊnie czynnoÊç procesowà, w tym od Êwiadka
po zakoƒczeniu jego przes∏uchania i podpisaniu protoko∏u tej czynnoÊci,
to czynnoÊç procesowa, je˝eli informacje te majà znaczenie dla sprawy, powinna byç wznowiona czy te˝ kontynuowania. Gdyby w takim przypadku Êwiadek
odmówi∏ z∏o˝enia tego do protoko∏u, nale˝y to odnotowaç w tym protokole,
co wszak nie przeszkadza wykorzystaniu uzyskanych uprzednio informacji
dla podj´cia dalszych czynnoÊci procesowych (publ. LEX 53058). Osob´ rozpytywanà mo˝na nast´pnie przes∏uchaç w charakterze Êwiadka, spisujàc protokó∏
z przes∏uchania. Tak wi´c rozpytanie mo˝e s∏u˝yç wst´pnej selekcji przysz∏ych
Êwiadków32. Wywiad poznawczy mo˝e byç zatem stosowany w toku pozaprocesowego rozpytania, jak równie˝ w fazie procesu. Kodeks post´powania
karnego nie zabrania bowiem stosowania przes∏uchania, jakiemu odpowiada
wywiad poznawczy. W przypadku rozpytania metodà wywiadu poznawczego
uzyskany w ten sposób materia∏ mo˝e pos∏u˝yç tak˝e do sporzàdzenia planu
przes∏uchania oraz prowadzenia post´powania. Zak∏adajàc natomiast, ˝e decydent procesowy spotyka si´ ze Êwiadkiem po raz pierwszy w fazie procesu,
przeprowadziç nale˝y w chwili stawiennictwa rozmow´ z takà osobà w sprawie
wiedzy dotyczàcej zdarzenia, którà dysponuje, a tak˝e celem zorientowania si´,
czy Êwiadek b´dzie chcia∏ i móg∏ relacjonowaç zdarzenia metodà wywiadu
poznawczego. By∏aby to tzw. faza przedwst´pna wywiadu poznawczego.
Nast´pnie z takiej czynnoÊci nale˝a∏oby sporzàdziç notatk´ urz´dowà, a nast´pnie po przeprowadzeniu analizy zgromadzonego materia∏u dowodowego
decydent procesowy podjà∏by decyzj´ o tym, czy wobec tej osoby nale˝a∏oby
zastosowaç CI, czy nie. Przes∏uchanie przeprowadza∏by przeszkolony w zakresie CI funkcjonariusz.
Ponadto poza sporem pozostaje, i˝ przes∏uchanie przeprowadzone metodà
wywiadu poznawczego winno byç utrwalane za pomocà urzàdzenia rejestrujàcego
obraz oraz dêwi´k.
32 Op. cit., red. J. Widacki, 2008, s. 81–82.
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Podsumowanie
Zadaniem, jakie stawiajà przed sobà autorzy niniejszego artyku∏u, jest
uzyskanie odpowiedzi na nast´pujàce pytania: w stosunku do jakich osób oraz
w jakiej kategorii spraw karnych mo˝na stosowaç jako metod´ przes∏uchania
wywiad poznawczy (Cognitive Interview), a tak˝e, czy istnieje mo˝liwoÊç
zastosowania przes∏uchania poznawczego w polskiej procedurze karnej.
Podsumowujàc powy˝sze rozwa˝ania, uznaç nale˝y, ˝e przes∏uchiwanie
metodà wywiadu poznawczego nie tylko mo˝e mieç zastosowanie w polskiej
procedurze karnej, ale i w okreÊlonych sytuacjach jest niezwykle po˝àdane.
Kodeks post´powania karnego nie sprzeciwia si´ zasadom wynikajàcym z przes∏uchania wywiadu poznawczego, zw∏aszcza w przypadku post´powania
sprawdzajàcego, gdzie czynnoÊci operacyjne utrwalane sà w formie notatki
urz´dowej. Podobnie w toku post´powania przygotowawczego, a zatem po wszcz´ciu dochodzenia lub Êledztwa, jak te˝ w post´powaniu sàdowym, a wi´c
po skierowaniu aktu oskar˝enia, istnieje mo˝liwoÊç stosowania wywiadu
poznawczego. Artyku∏ 171 § 1 kpk stanowi, i˝ osobie przes∏uchiwanej nale˝y
umo˝liwiç swobodne wypowiedzenie si´ w granicach okreÊlonych celem danej
czynnoÊci, a dopiero nast´pnie mo˝na zadawaç pytania zmierzajàce do uzupe∏nienia, wyjaÊnienia lub kontroli wypowiedzi. W przypadku wywiadu poznawczego podobnie jak w przypadku mieszanej formy przes∏uchania przewidzianego
w art. 171 §1 kpk, nie jest dopuszczalne wp∏ywanie na wypowiedzi osoby
przes∏uchiwanej za pomocà przymusu lub groêby bezprawnej, a tak˝e stosowanie hipnozy albo Êrodków chemicznych lub technicznych wp∏ywajàcych na
procesy psychiczne osoby przes∏uchiwanej albo majàcych na celu kontrol´
nieÊwiadomych reakcji jej organizmu w zwiàzku z przes∏uchaniem.
Kwestià natomiast, bez której wywiad poznawczy nie przebije si´ do
codziennej prawniczej praktyki, jest systematyczne prowadzenie szkoleƒ wÊród
funkcjonariuszy organów Êcigania oraz wymiaru sprawiedliwoÊci, którzy
nast´pnie wdro˝yliby wywiad poznawczy w prowadzonych przez siebie
post´powaniach. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e praca, jakà nale˝y wykonaç w tym
celu, b´dzie trudna i d∏uga, jednak˝e je˝eli weêmiemy pod uwag´ wyniki, które
uzyskujemy dzi´ki wywiadowi poznawczemu, jak najbardziej celowa.
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DZIA¸ANIE PRZEPISÓW REGULUJÑCYCH WYWÓZ
ZABYTKÓW ZA GRANIC¢ – WYBRANE PRZYPADKI
Wst´p
Od czasu przystàpienia Polski do strefy Schengen zmniejsza si´ liczba wniosków
o zezwolenie na wywóz zabytków za granic´ do krajów Unii Europejskiej1.
Jest to spowodowane u∏atwieniem przekraczania granicy zachodniej i po∏udniowej
praktycznie bez kontroli celnej. W rezultacie przepisy regulujàce wywóz
zabytków sà ignorowane i w sposób niepokojàcy zarysowuje si´ perspektywa
wyprowadzania z Polski zasobów dziedzictwa kulturowego. Sytuacja na komercyjnym mi´dzynarodowym rynku zabytkowych dzie∏ sztuki, mimo s∏abnàcej
ostatnio koniunktury, nadal charakteryzuje si´ znacznie wy˝szymi cenami
w Europie Zachodniej ni˝ w Polsce, co decyduje o kierunku nielegalnego
przep∏ywu obiektów zabytkowych. Utrata zabytków jest szczególnie dotkliwa
w Polsce, która ograbiana by∏a nieraz w historii, a szczególnie w czasie II wojny
Êwiatowej ponios∏a nieodwracalne straty w wyniku systematycznej grabie˝y
i niszczenia najÊwietniejszych pomników dziedzictwa kulturowego. Przyk∏adem
mogà byç spustoszenia w zabytkach piÊmiennictwa, utrata bezcennych
r´kopisów, starodruków, w tym inkunabu∏ów, obrazów, w sumie w przybli˝eniu
600 tys. ruchomych dzie∏ sztuki, 23 mln ksià˝ek, specjalnie palonych
i niszczonych, oraz tysiàce obiektów zabytkowych, w tym Zamek Królewski,
Muzeum Przemys∏u i Rolnictwa przy Krakowskim PrzedmieÊciu, Muzeum
Rzemios∏ i Sztuki Stosowanej czy Muzeum Etnograficzne w Warszawie2, 3.
1 W. Krupiƒski, Dzia∏anie Stra˝y Granicznej w ochronie dziedzictwa kulturowego w 2010 roku,
„Cenne, bezcenne, utracone” nr 2 (67), 2011, s. 30-31.
2 J. Pruszyƒski, Dziedzictwo kultury polskiej. Jego straty i ochrona prawna, Zakamycze, Kraków
2001, t. I-II, s. 42-47.
3 H. ¸askarzewska, Biblioteki warszawskie w latach okupacji. Zasady dzia∏ania, straty ksi´gozbiorów. Straty Warszawy 1939-1945, Raport, Urzàd m.st. Warszawy 2008.
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Po˝oga kampanii wrzeÊniowej i walki powstaƒcze 1944 r. sprawi∏y, ˝e ca∏y
bogaty dorobek warszawskiego Muzeum Etnograficznego zosta∏ bezpowrotnie
utracony4.
Akcj´ grabie˝y polskich zabytków ruchomych przeprowadza∏o Kommando
Petera Paulsena5, wys∏ane przez G∏ówny Urzàd Bezpieczeƒstwa Rzeszy
w Berlinie i oddzia∏ specjalny majora SS Kajetana Mühlmana, w cywilu historyka
sztuki z Wiednia. Katalog arcydzie∏ ze zbiorów polskich Mühlman wr´czy∏ osobiÊcie kanclerzowi Hitlerowi. Z 500 wymienionych w nim dzie∏ sztuki Polska
zdo∏a∏a odzyskaç dotychczas 254. Nadal poszukuje si´ ponad 240 dzie∏, wÊród
nich „Portretu m∏odzieƒca” p´dzla Rafaela.
Do dziÊ Niemcy nie uwzgl´dni∏y wniosków w∏adz polskich o wydanie
zrabowanych dzie∏. Polska z kolei nie zgadza si´ na oddanie cz´Êci przej´tych na
swym terytorium zbiorów Biblioteki Pruskiej, czyli tzw. Berlinki, dopóki nie
odzyska dzie∏ zrabowanych w Polsce. Sporzàdzenie kompletnego wykazu strat
dóbr kultury nie jest mo˝liwe. Wiele zbiorów nie by∏o zewidencjonowanych,
opracowanych naukowo i odnotowanych w publikacji. Dotyczy to np. galerii
posiadajàcej 500 obrazów szkó∏ europejskich w pa∏acu Raczyƒskich
w Warszawie, muzeów Zamoyskich, Krasiƒskich, Przeêdzieckich, tysi´cy
kolekcji prywatnych znajdujàcych si´ w pa∏acach, dworach, domach miejskich,
a gromadzonych przez pokolenia mi∏oÊników dzie∏ kultury6.
Nielegalny wywóz zabytków zagranic´ jest jednym z najcz´Êciej pope∏nianych przest´pstw przeciwko zabytkom. Czynnikiem sprzyjajàcym jest po∏o˝enie
geograficzne Polski w Europie. Zabytki wywo˝one z krajów zwiàzanych
z polskim dziedzictwem narodowym sà wprowadzane do Polski jako do kraju
tranzytowego, a nast´pnie przerzucane na Zachód. Pracownicy S∏u˝by Celnej
lub Stra˝y Granicznej ujawniajà przest´pstwa zarówno nielegalnego wywozu,
jak i przywozu zabytków pozyskanych na drodze przest´pczej. Stra˝ Graniczna
jako formacja podleg∏a ministrowi spraw wewn´trznych i administracji, poza
ujawnianiem przest´pstwa, mo˝e prowadziç samodzielnie post´powanie
przygotowawcze7. S∏u˝by celne podleg∏e ministrowi finansów nie posiadajà jednak uprawnieƒ dochodzeniowych, w zwiàzku z czym ujawnione przest´pstwa
przekazujà policji. Wed∏ug danych S∏u˝by Celnej przedmiotem nielegalnego
wywozu sà najcz´Êciej: obrazy olejne i grafiki, ikony, ksià˝ki, starodruki,
4 A. Grabowska, J. Bartuszek, Zwyk∏e-niezwyk∏e. Fascynujàce kolekcje w zbiorach
Paƒstwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie, pod red. A. Czy˝ewskiego.
5 Peter Paulsen by∏ uniwersyteckim profesorem historii i Untersturmfuhrerem Gestapo.
6 S. Nalik, Grabie˝ dzie∏ sztuki. Rodowód zbrodni mi´dzynarodowej, Wroc∏aw-Kraków 1958.
7 W. Krupiƒski, Specyfika prowadzenia spraw zwiàzanych z nielegalnym wywozem za granic´
lub przywozem z zagranicy zabytków - wspó∏praca z innymi s∏u˝bami w ocenie Stra˝y
Granicznej, „Przeglàd Policyjny” 2007, nr 3 (87).
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numizmaty, srebra, przedmioty kultu, militaria i odznaczenia, zegary i zegarki8.
Zgodnie z polskim ustawodawstwem s∏u˝by celne i graniczne dokonujà
zatrzymaƒ przedmiotów zabytkowych nielegalnie wywo˝onych (bez wymaganych deklaracji celnych). Od 1 maja 2004 roku kontrol´ na granicach z paƒstwami
cz∏onkowskimi Unii Europejskiej wykonuje tylko Stra˝ Graniczna. Na granicach
zewn´trznych Unii pracujà nadal s∏u˝by celne9. Wed∏ug opinii szacunkowych
specjalistów z dziedziny kryminologii i kryminalistyki sprzed kilku lat organy
celne by∏y w stanie ujawniç jedynie niewielkà cz´Êç rzeczywistego przemytu10.
Obecnie przy braku kontroli celnej i otwarciu granic pomi´dzy krajami strefy
Schengen zmniejszy∏a si´ zapewne skutecznoÊç wykrywania nielegalnego
wywozu, choç, jak dotàd, brak jest wymiernej oceny statystycznej.

Przepisy ustawowe regulujàce wywóz zabytków za granic´
Po zakoƒczeniu drugiej wojny Êwiatowej wprowadzono dekretem z 1 marca
1946 roku11 ogólny zakaz wywozu zabytków z Polski za granic´. Celem dekretu
by∏a ochrona tego, co pozosta∏o w kraju i nie zosta∏o wywiezione w czasie
wojny. Dopiero po 16 latach, w roku 1962, uchwalono ustaw´ o ochronie dóbr
kultury i muzeów12. SpoÊród dóbr kultury ustawodawca wyodr´bni∏ kategori´
zabytki. Utrzymano w niej zasad´ zakazu wywozu na sta∏e zabytków za granic´
w art. 3 ust. 2 oraz art. 41 ust. 1, lecz w art. 41 ust. 2 dopuszczono wyjàtki
i przedmiotowe wy∏àczenia. Odwo∏ania od decyzji zakazu wywozu za granic´
trafiajàce do Naczelnego Sàdu Administracyjnego by∏y rozstrzygane zazwyczaj
zgodnie z klauzulà generalnà zakazujàcà wywozu.
W orzecznictwie NSA zakaz wywozu nie oznacza∏ jednak koniecznoÊci
powtórnego ubiegania si´ o pozwolenie. Przewidziana w przepisach mo˝liwoÊç
przedmiotowego odst´pstwa od generalnego przepisu o zakazie wywozu, o które
mog∏a wystàpiç strona zainteresowana, wymaga∏a przekonujàcego uzasadnienia
przyczyn odmowy. Uzasadnienie takie podlega∏o kontroli sàdów administracyjnych.
8 Prezentacja Anny Skaldowskiej (Izba Celna w Warszawie) przedstawiona podczas
Mi´dzynarodowej Konferencji Interpolu pt. „Nielegalny obrót skradzionymi dobrami kultury
w Europie Ârodkowej i Wschodniej”, Wieliczka, 18-20 wrzeÊnia 2007 r.
9 P. Ogrodzki, Przemyt zabytków jako nowa forma przest´pczoÊci zorganizowanej, „Cenne,
bezcenne, utracone”, wyd. specjalne 2006, s. 8.
10 M. Karpowicz, Krajowe i mi´dzynarodowe uwarunkowania Êcigania przest´pstw przeciwko
zabytkom. Mi´dzynarodowa wspó∏praca s∏u˝b policyjnych, granicznych i celnych w zwalczaniu przest´pczoÊci przeciwko zabytkom, red. M. Karpowicz, P. Ogrodzki, Szczytno 2005.
11 Dekret z 1 marca 1946 r. o rejestracji i zakazie wywozu dzie∏ sztuki plastycznej oraz przedmiotów o wartoÊci artystycznej, historycznej lub kulturalnej (Dz.U. Nr 14, poz. 99) wydany
w zwiàzku z próbà wywozu za granic´ cz´Êci zbiorów b´dàcych w∏asnoÊcià rodziny Potockich.
12 Ustawa z dnia 15 lutego 1962 r. o ochronie dóbr kultury i muzeów (Dz.U. Nr 98, poz. 1150
z póên.zm.)

228

F. Trzebski

Wykorzystanie tej procedury ilustruje przyk∏adowo jedno z orzeczeƒ
Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w Warszawie. W tym konkretnym
przypadku zaskar˝ona zosta∏a decyzja ministra kultury odmawiajàca wydania
pozwolenia na sta∏y wywóz za granic´ trzech obiektów: 2 ikon w formie tryptyku
oraz obrazu na szkle w typie po∏udniowokarpackim. Podstawà odmowy wywozu
by∏a opinia bieg∏ych, zgodnie z którà zabytki te nale˝a∏y do grupy przedmiotów
kultu religijnego, sprowadzanych przez stulecia na terytorium Rzeczypospolitej.
Na takie dziedzictwo kulturowe sk∏adajà si´ m.in. zabytkowe przedmiot zwiàzane z ˝yciem koÊcio∏a wschodniego, prawos∏awnego i grekokatolickiego.
Zdaniem rzeczoznawców zachowa∏y si´ tylko nieliczne ikony spe∏niajàce
funkcj´ wzorca i przyczyniajàce si´ do kszta∏towania miejscowego Êrodowiska
malarskiego. Zdaniem NSA zakaz wywozu jedynie z powodu podnoszonej
rzadkoÊci wyst´powania tego typu obiektów w zbiorach muzealnych i na rynku
antykwarycznym nie by∏ wystarczajàco uzasadniony. Opinia ministra kultury
zawiera∏a tak˝e twierdzenie, ˝e wywóz spowodowa∏by uszczerbek dla dziedzictwa kulturowego ze wzgl´du na oryginalnà technik´ malarskà. W tracie post´powania wyjaÊniajàcego okaza∏o si´, ˝e opinia dotyczàca techniki malarskiej
zosta∏a wyra˝ona bez bezpoÊrednich ogl´dzin odnoÊnych przedmiotów. Ten fakt
zadecydowa∏ ostatecznie o orzeczeniu przez NSA, ˝e decyzja ministra kultury
zosta∏a wydana z naruszeniem obowiàzku ustalenia istotnych dla sprawy
okolicznoÊci.
Up∏yn´∏o ponad 40 lat, zanim uchwalono nowà ustaw´ dostosowanà
do zmienionego ustroju w Polsce13. Ustawa z 23 lipca 2003 r. w art. 51 ust. 1
wprowadzi∏a zapis pozwalajàcy na wywo˝enie na sta∏e zabytków „jeÊli ich
wywóz nie spowoduje uszczerbku dla dziedzictwa kulturowego”. W art. 59
ust. 1 ustawy wyró˝niono przedmiotowo 7 rodzajów zabytków nie wymagajàcych pozwolenia na wywóz za granic´, wymienionych w pkt 1-6. W pkt 7 tylko
ogólnie wymieniono „przedmioty o cechach zabytków, które nie wymagajà
pozwolenia na wywóz za granic´, i które nie sà zabytkami”. Stosowna procedura wymaga okazywania zaÊwiadczenia, ˝e wywo˝one przedmioty wymienione
w pkt 1-5 i w pkt 7 nie wymagajà zezwolenia na wywóz. Uprawniony do wydawania takiego zaÊwiadczenia na wniosek wnioskodawcy jest wojewódzki
konserwator zabytków. Zapis ten mia∏ racjonalne uzasadnienie. Od s∏u˝b
celnych na granicy trudno wymagaç fachowego rozeznania i odpowiedzialnej
decyzji o wywozie lub zatrzymaniu przedmiotu na granicy. W praktyce jednak,
z punktu widzenia osoby wywo˝àcej zabytek, proceduralna zamiana wymaganego uprzednio pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków na zaÊwiadczenie tego˝ konserwatora nie zmienia∏a wiele. Przedstawiciele komercyjnego
rynku sztuki protestowali, ˝e przepis stanowi barier´ dla obrotu na rynku dzie∏
sztuki. Uzyskiwanie zaÊwiadczeƒ sta∏o si´ dotkliwym utrudnieniem w sytuacji,
13 Ustawa o ochronie zabytków z 2003 r. (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568).
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kiedy swobodny, niekontrolowany przywóz dzie∏ sztuki do Polski jest dozwolony.
Wwóz zabytku na terytorium Polski nie wymaga zezwolenia. JeÊli natomiast
zabytek przywieziono bez kontroli z innego paƒstwa Unii Europejskiej, np.
na mi´dzynarodowe targi sztuki czy aukcje, a nast´pnie zamierzano wywieêç,
niezb´dne by∏o udokumentowanie, ˝e taki przywóz nastàpi∏ nie wczeÊniej
ni˝ przed trzema laty od daty zamierzonego wywozu. Brak dowodów na przywóz z okreÊlonà datà zmusza∏ do przebrni´cia przez d∏ugà procedur´ niezb´dnà
do uzyskania zaÊwiadczenia o przywozie. Celem przepisu by∏o u∏atwienie pracy
s∏u˝bom celnym i stra˝y granicznej, które, nie majàc stosownych kompetencji,
ograniczajà si´ do sprawdzania dokumentów przy wwozie i nie mogà przeprowadzaç merytorycznej kontroli wwo˝onego przedmiotu o cechach zabytku.
Takie u∏atwienie dla celników oznacza∏o jednak powa˝ne utrudnienie tak˝e dla
turystów przyje˝d˝ajàcych do Polski i dokonujàcych podczas pobytu zakupów
przedmiotów o wartoÊci artystycznej. Przedstawiciele komercyjnego rynku sztuki zwracali uwag´, ˝e wymaganie takiego zaÊwiadczenia odstrasza∏o turystów,
którzy podczas krótkotrwa∏ego pobytu w Polsce zamierzali zakupiç na wystawie
lub na aukcji dzie∏o sztuki nie b´dàce zabytkiem, niekiedy wyrób rzemios∏a artystycznego. W tej sytuacji niektóre podmioty gospodarcze dzia∏ajàce na rynku
sztuki podejmowa∏y ryzyko i wystawia∏y w∏asny dokument poÊwiadczajàcy,
˝e dany przedmiot nie podlega zakazowi wywozu. Dokument ten nie móg∏
zastàpiç zaÊwiadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, ale dla nabywcy
stanowi∏ ochron´ w razie k∏opotów na granicy. Natomiast w∏aÊciciele galerii
sztuki poczuli si´ zagro˝eni, poniewa˝ ustawa nie upowa˝nia∏a ich do wydawania
takich zaÊwiadczeƒ.
Ostatnia nowelizacja omawianej ustawy o ochronie zabytków z 2003 r.
dokonana zosta∏a 18 marca 2010 r.14 i uwzgl´dni∏a zmienione okolicznoÊci
po wejÊciu Polski do uk∏adu z Schengen. Ograniczono list´ przedmiotowà
zabytków, których wywóz wymaga∏ pozwolenia. Za obiektywnà podstaw´
pozwolenia na wywóz utrzymano nadal kryterium wieku i wartoÊci przedmiotu,
lecz z∏agodzono je w stosunku do poprzednich przepisów. Zgodnie z art. 59
ust. 1 znowelizowanej ustawy wymagajà pozwolenia na sta∏y wywóz za granic´:
1. zabytki archeologiczne, które majà wi´cej ni˝ 100 lat i wchodzà w sk∏ad
zbiorów archeologicznych lub zosta∏y pozyskane w wyniku badaƒ archeologicznych bàdê przypadkowych odkryç;
2. elementy stanowiàce integralnà cz´Êç zabytków architektury, wystroju
wn´trz, pomników, posàgów i dzie∏ rzemios∏a artystycznego, które majà
wi´cej ni˝ 100 lat i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 40 000 z∏;
3. wykonane na dowolnym materiale akwarele, gwasze i pastele, które majà
wi´cej ni˝ 50 lat i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 16 000 z∏;
14 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia18 marca 2010 r. (Dz.U. Nr. 75, poz. 474).
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4. mozaiki nieobj´te kategoriami wskazanymi w pkt 1 i 2 oraz rysunki
wykonane dowolnà technikà i na dowolnym materiale, które majà wi´cej
ni˝ 50 lat i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 12 000 z∏;
5. oryginalne dzie∏a i matryce do ich wykonania oraz oryginalne plakaty,
które majà wi´cej ni˝ 50 lat i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 16 000 z∏;
6. oryginalne rzeêby, posàgi lub ich kopie wykonane tà samà technikà
co orygina∏ i nie obj´te kategorià wskazanà w pkt 1, które majà wi´cej ni˝
50 lat i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 20 000 z∏;
7. pojedyncze fotografie, filmy oraz ich negatywy, które majà wi´cej ni˝
50 lat i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 6000 z∏;
8. pojedyncze lub znajdujàce si´ w zbiorach ksià˝ki, które majà wi´cej ni˝
100 lat i ich wartoÊç jest wi´ksza ni˝ 6000 z∏;
9. pojedyncze mapy drukowane i partytury, które majà wi´cej ni˝ 150 lat
i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 6000 z∏;
10. kolekcje i przedmioty z kolekcji zoologicznych, botanicznych, mineralnych lub anatomicznych, których wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 16 000 z∏;
11. kolekcje i przedmioty o znaczeniu historycznym, paleontologicznym,
etnograficznym lub numizmatycznym, których wartoÊç jest wy˝sza ni˝
16 000 z∏;
12. Êrodki transportu, które majà wi´cej ni˝ 50 lat i ich wartoÊç jest wy˝sza
ni˝ 32 000 z∏;
13. inne kategorie nie wymienione w ww. punktach, obejmujàce zabytki,
które majà wi´cej ni˝ 50 lat i ich wartoÊç jest wy˝sza ni˝ 16 000 z∏.
Zwolniono od obowiàzku uzyskania pozwolenia na wywóz zabytki przywo˝one do RP z krajów Unii Europejskiej. Zniesiono wymagany uprzednio i kwestionowany wymóg posiadania zaÊwiadczenia wojewódzkiego konserwatora
zabytków, ˝e wywo˝ony przedmiot nie podlega zakazowi wywozu. Tylko
w przypadku jeÊli cechy zabytku wskazujà, ˝e jego wywóz wymaga pozwolenia,
zgodnie z art. 59 § 2, organ Stra˝y Granicznej lub organ celny mogà za˝àdaç
od osób dokonujàcej wywozu okazania dokumentu potwierdzajàcego fakt,
˝e zabytek nie wymaga pozwolenia. Dokument taki ró˝ni si´ w sposób istotny
od wymaganego uprzednio, poniewa˝ rol´ t´ przejmuje zwyk∏a faktura zakupu
w Polsce okreÊlajàca charakter przedmiotu.
Zgodnie nowymi przepisami, rzeêby i wyroby rzemieÊlnicze stanowiàce
integralnà cz´Êç nieruchomych zabytków architektury (pa∏ace, zamki, Êwiàtynie), które majà ponad 100 lat, wymagajà pozwolenia na wywóz niezale˝nie
od swojej wartoÊci, natomiast oryginalne rzeêby, posàgi lub ich kopie wykonane
osobno nie wymagajà pozwolenia na wywóz, jeÊli majà mniej ni˝ 50 lat, a ich
wartoÊç jest ni˝sza ni˝ 20 000 z∏. Wywo˝àcy z regu∏y nie wie, czy konkretny
przedmiot by∏ integralnà cz´Êcià nieruchomego zabytku, na którego wywóz
wymagane jest pozwolenie, ale sama ÊwiadomoÊç istnienia takiego przepisu
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mo˝e zwi´kszaç ostro˝noÊç przy nabywaniu i utrudniaç ich zbycie, co tym
samym poÊrednio chroni zabytkowe budynki przed wy∏amywaniem cennych
elementów. W poprzednio obowiàzujàcych przepisach nie wymaga∏y pozwolenia na wywóz zabytki b´dàce obiektami techniki, nie wpisane do rejestru i majàce nie wi´cej ni˝ 25 lat. W obecnej ustawie przepisu tego ju˝ nie ma. Generalnie
oba podstawowe kryteria: wieku i wartoÊci rynkowej przedmiotu, decydujàce
o tym, czy wymaga on pozwolenia na wywóz za granic´, zosta∏y z∏agodzone.
Lista przedmiotowa zabytków nie wymagajàcych zezwolenia na wywóz zosta∏a
ustalona w art. 59 pkt 1-8 znowelizowanej ustawy i zosta∏a uzupe∏niona przez
przepisy u∏atwiajàce wywóz zabytkom przywiezionym z terytorium paƒstwa
cz∏onkowskiego Unii. Nie podlegajà zakazowi wywozu zabytki nie obj´te
kategoriami wskazanymi w art. 51 ust. 1:
1. zabytki przywiezione z terytorium paƒstwa nie b´dàcego cz∏onkiem Unii
Europejskiej, które sà obj´te procedurà odprawy czasowej lub procedurà
uszlachetniania czynnego w rozumieniu przepisów prawa celnego,
2. zabytki przywiezione z terytorium paƒstwa nieb´dàcego cz∏onkiem Unii
Europejskiej, które by∏y obj´te procedurà dopuszczenia do obrotu
ze zwolnieniem od nale˝noÊci celnych przywozowych, je˝eli wywóz
tych zabytków nast´puje przed up∏ywem 5 lat od dnia dopuszczenia
do obrotu,
3. zabytki przywiezione z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej na okres nie d∏u˝szy ni˝ 3 lata, je˝eli wywozu tych zabytków dokonuje si´ na terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii
Europejskiej,
4. zabytki przywiezione z zagranicy przez osoby korzystajàce z przywilejów lub immunitetów dyplomatycznych, w tym przywiezione w celu
urzàdzenia wn´trz przedstawicielstw dyplomatycznych i urz´dów konsularnych,
5. dzie∏a twórców ˝yjàcych,
6. zabytki przemieszczane przez terytorium Rzeczpospolitej Polskiej z terytorium paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej na terytorium
paƒstwa nie b´dàcego cz∏onkiem Unii Europejskiej i obj´te kategoriami
A.1-A.15 wymienionymi w za∏àczniku do rozporzàdzenia Rady WE
nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury,
je˝eli ich wartoÊç jest ni˝sza od progów finansowych wymienionych
w pkt B tego za∏àcznika,
7. zabytki, które posiadajà potwierdzenie wwozu wystawione przez organ
celny lub Stra˝ Granicznà zgodnie z art. 59 ust. 3 pkt 4.
Znowelizowana ustawa nie przewiduje pozwoleƒ na sta∏y wywóz za granic´
zabytków wpisanych do rejestru (art. 51 ust. 4 pkt 1), zabytków wchodzàcych
w sk∏ad zbiorów publicznych, które stanowià w∏asnoÊç Skarbu Paƒstwa, jednostek
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samorzàdu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych
do sektora finansów publicznych (art. 51 ust. 20) oraz znajdujàcych si´ w inwentarzach muzeów lub w narodowym zasobie bibliotecznym (art. 51 ust. 3).
W znowelizowanych przepisach obiekty te mogà byç wywo˝one za granic´
jedynie na podstawie pozwoleƒ czasowych. Jak zauwa˝a Jakubowski, przepis
ten nak∏ada ograniczenia dla tych w∏aÊcicieli, którzy wpisali swe zabytki ruchome do rejestru15. W poprzednio obowiàzujàcych przepisach osoba posiadajàca
przedmiot wpisany do rejestru mog∏a go wywieêç na sta∏e za granic´, je˝eli jego
wywóz nie stanowi∏ uszczerbku dla dziedzictwa kulturowego. Wydanie pozwolenia na sta∏y wywóz przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego oznacza∏o,
˝e przedmiot zostawa∏ automatycznie skreÊlony z rejestru zabytków. Obecnie
nie ma prawnych mo˝liwoÊci wydania pozwolenia na sta∏y wywóz zabytku
wpisanego do rejestru, nawet jeÊli uszczerbek dla dziedzictwa narodowego
spowodowany wywozem by∏by niewielki. Bioràc pod uwag´ fakt, ˝e wpis
zabytku ruchomego do rejestru dokonywany jest na wniosek w∏aÊciciela
zabytku, nowelizacja ustawy mo˝e spowodowaç zniech´cenie w∏aÊcicieli do
sk∏adania takich wniosków. Z praktycznego punktu widzenia sprawdzenie, czy
posiadany i wywo˝ony przedmiot o cechach zabytku jest wpisany do rejestru
zabytków, nie jest ∏atwe. Do rejestru zabytków w Polsce wpisanych jest ponad
dwieÊcie tysi´cy przedmiotów. Nie ma internetowej bazy danych zawierajàcej
informacje o tych przedmiotach. Pewne k∏opoty mogà pojawiaç si´ tak˝e przy
wywozie drobnych przedmiotów nabytych bez faktury od prywatnych w∏aÊcicieli lub na tzw. gie∏dach staroci. Obecna ustawa niewàtpliwie rozszerza w tym
zakresie zakres decyzyjny organów s∏u˝by granicznej i celnej.
W przypadku wywozu zabytków na podstawie przepisów wprowadzonych
przez nowelizacj´, je˝eli wywóz zabytku jest dokonywany bez pozwolenia,
a cechy zabytku wskazujà, ˝e jego wywóz wymaga takiego pozwolenia, organ
Stra˝y Granicznej lub organ celny, w oparciu o art. 59 ust. 2 znowelizowanej
ustawy, mo˝e za˝àdaç od osoby dokonujàcej wywozu zabytku okazania dokumentu potwierdzajàcego fakt, ˝e wywo˝ony zabytek nie wymaga pozwolenia.
Zgodnie z art. 59 ust. 3 dokumentem takim jest:
1. ocena wskazujàca czas powstania zabytku wykonana przez instytucj´
kultury wyspecjalizowanà w opiece nad zabytkami, rzeczoznawc´ ministra w∏aÊciwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub organ administracji publicznej,
2. wycena zabytku wykonana przez instytucj´ kultury wyspecjalizowanà
w opiece nad zabytkami, rzeczoznawc´ ministra w∏aÊciwego do spraw
15 O. Jakubowski, Kryteria wieku i wartoÊci jako nowy mechanizm okreÊlania czy dobro kultury

wymaga pozwolenia na wywóz zabytku za granic´, „Monitor Prawa Celnego i Podatkowego”
8/2010.
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kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub podmiot gospodarczy
wyspecjalizowany w zakresie obrotu zabytkami na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej,
faktura zawierajàca dane pozwalajàce na identyfikacj´ przedmiotu,
wystawione przez podmiot gospodarczy wyspecjalizowany w zakresie
obrotu zabytkami na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
potwierdzenie wwozu zabytku na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
zawierajàce fotografi´ zabytku, wystawione w przejÊciach granicznych
przez organ celny, a w przypadku jego braku przez organ Stra˝y
Granicznej. Potwierdzenie jest wystawione jedynie wtedy, gdy z za∏àczonych dokumentów umo˝liwiajàcych jednoznacznà identyfikacj´ zabytku
oraz jego wiek i wartoÊç wynika, ˝e nale˝y on do kategorii zabytków
obj´tych obowiàzkiem posiadania pozwolenia na wywóz,
ubezpieczenia przywozu zabytku z zagranicy dokonanego na terytorium
Rzeczpospolitej Polskiej,
pozwolenia na wywóz zabytku z terytorium innego paƒstwa cz∏onkowskiego Unii Europejskiej.

JeÊli osoba przekraczajàca granic´ nie przedstawi stosownego dokumentu
lub istnieje uzasadniona obawa, ˝e dokument taki jest niewiarygodny, organ
Stra˝y Granicznej lub organ celny zgodnie z art. 9 ust. 4 przedmiotowej ustawy
mo˝e zatrzymaç zabytek na czas niezb´dny do ustalenia, czy wywóz zabytku
móg∏ byç dokonywany bez zezwolenia.

Wybrane przypadki wywozu zabytków bez zezwolenia
Ilustracjà de lege ferenda dzia∏ania przepisów w praktyce sà wybrane
poni˝ej charakterystyczne przypadki wywozu zabytków poza granic´ RP bez
pozwolenia:
1. 2 czerwca 2009 r. na Mi´dzynarodowym Dworcu Lotniczym WarszawaOk´cie zg∏osi∏ si´ do bramki kontroli bezpieczeƒstwa obywatel grecki
odlatujàcy do Aten. Podró˝ny posiada∏ przy sobie obraz olejny sygnowany
w prawym dolnym rogu podpisem Corot wraz z ramà drewnianà koloru z∏otego oraz skrzynkà drewnianà. Przedmioty te nosi∏y cechy zabytków. Pasa˝er
nie mia∏ zezwolenia na ich wywóz i zosta∏y one zatrzymane jako depozyt
w magazynie celnym. Wyjazd pasa˝era do Aten wstrzymano do wyjaÊnienia
sprawy. Pasa˝er zamieszka∏y w Gdyni przes∏uchany w charakterze Êwiadka
zezna∏, ˝e urodzi∏ si´ w Polsce, zna biegle j´zyk polski, ojciec jego by∏
Grekiem, a matka Polkà. Przedmiotowy obraz, ram´ i skrzynk´ naby∏a jego
˝ona na licytacji od komornika sàdowego w Legnicy jako dzie∏a oryginalne
za sum´ 90 000 z∏. Na potwierdzenie okaza∏ dokument nabycia i za∏àczonà
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do niego kopi´ wyceny tych przedmiotów dokonanà przez bieg∏à sàdowà
powo∏anà przez komornika. Bieg∏a uzna∏a, ˝e obraz i oba przedmioty z nim
zwiàzane sà dzie∏ami oryginalnymi. By∏y one poprzednio wystawiane
w Domu Aukcyjnym Unicum w Warszawie jako orygina∏y. Bieg∏a uzna∏a
oceniany obraz „Pejza˝ z zamkiem w Pirrefonds” za dzie∏o Jean Baptiste
Camille Corota, wybitnego XIX-wiecznego malarza francuskiego. Zdaniem
bieg∏ej obraz powsta∏ po roku 1862 i prezentowa∏ temat podejmowany kilkakrotnie przez Corota. Podobny, choç wi´kszych rozmiarów pejza˝ Corota
znajduje si´ w zbiorach Ermita˝u w Petersburgu. Bieg∏a oceni∏a wartoÊç
artystycznà obrazu nadzwyczaj wysoko. Stwierdzi∏a w swej opinii,
˝e „doskona∏a harmonia kompozycji obrazu oraz wyrafinowana, oszcz´dna,
prawie skàpa kolorystyka, lekkoÊç k∏adzionych cienko plam barwnych,
ÊwietlistoÊç powietrza i szaroÊç mgie∏ oraz szaroper∏owa biel w centrum
kompozycji na bardzo ma∏ej powierzchni czyni zeƒ arcydzie∏o Corota”. Przy
tak pozytywnej ocenie wartoÊç materialna arcydzie∏a okreÊlona na 120 000 z∏
wydaje si´ bardzo niska, tym bardziej ˝e obraz posiada∏ udokumentowanà
proweniencj´ od koƒca XIX wieku. Nabyty zosta∏ do kolekcji hrabiego
Zygmunta Czarneckiego w Pleszewie w Wielkopolsce, o czym Êwiadczy∏a
oryginalna okràg∏a piecz´ç lakowa z herbem Czarneckich (Na∏´cz, Prus II).
Przes∏uchiwany zezna∏, ˝e wraz z ˝onà chcieli jednak uzyskaç pewnoÊç,
˝e obraz jest autentykiem. W tym celu zrobili fotografie obrazu i przes∏ali do
znanych galerii w Europie z proÊbà o opinie. Opinie by∏y zdecydowanie
negatywne. Dla nabrania ca∏kowitej pewnoÊci oboje przekazali obraz znawcy
i prawnikowi, by∏emu dyrektorowi Domu Aukcyjnego Unicom z proÊbà
i zleceniem, aby sprawdzi∏ dok∏adnie, czy obraz by∏ kopià czy orygina∏em.
Zawióz∏ on obraz do Luwru w Pary˝u i przedstawi∏ go do oceny bieg∏ym
francuskim. Obraz zosta∏ uznany za jedynie pomniejszonà rozmiarami kopi´
orygina∏u znajdujàcego si´ w Ermita˝u w Petersburgu. Ta opinia w j´zyku
francuskim wys∏ana zosta∏a na sta∏y adres zamieszkania Êwiadka w Grecji
i nie zdà˝y∏a dotrzeç do niego przed wyjazdem z Polski. Zosta∏ on tylko
poinformowany telefonicznie, ˝e obraz nie ma ˝adnej wartoÊci i ˝e b´dzie mu
dostarczony z powrotem do portu lotniczego w Warszawie, gdzie Êwiadek
zatrzyma∏ si´ w tranzycie z Gdaƒska do Aten. Znajomy przyby∏ na lotnisko
w Ok´ciu, zwróci∏ obraz oraz, zgodnie z relacjà Êwiadka, oÊwiadczy∏ mu,
˝e obraz jest nic nie wart i ˝e zezwolenie na wywóz nie jest potrzebne.
W dniu 7 czerwca 2009 r. placówka Stra˝y Granicznej w porcie lotniczym
Warszawa-Ok´cie, która zatrzyma∏a przedmioty jako materialne dowody
rzeczowe, postanowi∏a dopuÊciç dowód z opinii innego powo∏anego w tym
celu bieg∏ego. W dniu 22 lipca 2009 r. bieg∏y sàdowy w zakresie historii
sztuki Sàdu Okr´gowego w Warszawie stwierdzi∏, ˝e obraz nie odznacza
si´ szczególnymi walorami artystycznymi, jest stylistycznie osadzony
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w malarstwie II po∏owy XIX wieku, a napis Corot nawiàzujàcy do sygnatury
wybitnego malarza francuskiego zosta∏ po∏o˝ony w celach fa∏szerskich. Jako
falsyfikat obraz jest bez wartoÊci rynkowej. Natomiast po usuni´ciu fa∏szywej sygnatury sta∏by si´ starà kopià, prawdopodobnie wykonanà pod koniec
XIX wieku. WartoÊç takiej kopii bieg∏y wyceni∏ na 3500 z∏. Obraz,
jako wykonany ponad 100 lat temu, wymaga∏ pozwolenia przy wywozie za
granic´. OdnoÊnie ramy obrazu bieg∏y stwierdzi∏, ˝e nie posiada∏a ona cech
zabytku, wartoÊç jej wynosi∏a tylko 450 z∏, ale mimo to, z racji wieku, wymaga∏a tak˝e zaÊwiadczenia wojewódzkiego konserwatora zabytków, ˝e mo˝e
byç wywieziona bez pozwolenia za granic´, odpowiednio do regulacji art. 59
ust. 3 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Obecnie
obowiàzujàca, znowelizowana w 2010 roku ustawa precyzuje, obok wartoÊci, wiek przedmiotu jako jedno z dwu g∏ównych kryteriów decydujàcych
o tym, czy pozwolenie na wywóz za granic´ jest wymagane. W dniu 28 sierpnia 2009 r. prokurator rejonowy Prokuratury Rejonowej Warszawa Ochota
na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 2 kpk wyda∏a postanowienie o umorzeniu
dochodzenia wobec braku znamion czynu zabronionego. Zdaniem prokurator
zebrany w sprawie materia∏ dowodowy wskazywa∏, ˝e przes∏uchiwany
obywatel grecki mia∏ poczàtkowo zamiar wywieêç przedmiot stanowiàcy
zabytek poza granic´ RP. Jednak na podstawie rozmowy ze znawcà sztuki
i dokumentów uzyskanych przez niego z Francji od rzeczoznawców obrazów
XIX-wiecznych powzià∏ przekonanie, ˝e przedmioty nabyte na licytacji
komorniczej sà falsyfikatami i nie majà ˝adnej wartoÊci i dlatego nie zg∏osi∏
ich podczas odprawy celnej. Prokurator nie dopatrzy∏a si´ w zachowaniu
pasa˝era umyÊlnego i celowego dzia∏ania w zakresie czynu z art. 109 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Falsyfikat zosta∏ wydany pasa˝erowi i zabrany przez niego do Grecji.
Takie uzasadnienie postanowienia prokuratura rejonowego mo˝e budziç
wàtpliwoÊci. JeÊli istotnie pasa˝er nie mia∏ ÊwiadomoÊci w zakresie czynu
z art. 109 ust. 1 ustawy o ochronie zabytków, to jednak czyn jego wype∏nia∏
art. 109 ust. 2 tej ustawy: „JeÊli sprawca dzia∏a nieumyÊlnie, podlega grzywnie,
karze ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2”. Obowiàzuje
tu zasada ignorantia iuris nocet. Orzeczenie prokurator o braku znamion
przest´pstwa minimalizowa∏o w sposób maksymalny odpowiedzialnoÊç pasa˝era.
Sprawa ta nasuwa bardziej ogólnà wàtpliwoÊç, jakà budzi post´powanie po
wykryciu próby wywiezienia za granic´ podrobionego dzie∏a sztuki opatrzonego
sfa∏szowanà sygnaturà. Sytuacje takie zdarzajà si´. Wywóz falsyfikatu nie ma
wprawdzie znamion przest´pstwa, ale przest´pstwem jest jego wykonanie celem
wprowadzenia do obrotu i samo wprowadzenie do obrotu (art. 109 a ustawy
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. ze zmianami z 18 marca
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2006 r. i 18 marca 2010r.16 (Dz.U. Nr 126, poz. 875). Nasuwa si´ pytanie,
czy przewo˝ony falsyfikat nie powinien byç zatrzymany jako materia∏ dowodowy
dla post´powania z urz´du w sprawie nielegalnego wprowadzenia do obiegu
jako orygina∏ przez osob´, od której naby∏ go pasa˝er. Jest jeszcze druga
okolicznoÊç, która sygnalizuje istotny problem w obrocie zabytkami: uderzajàca
niekompetencja niektórych bieg∏ych. Zjawisko to wyst´puje nierzadko. W omawianym przypadku zakupiony falsyfikat uznany zosta∏ przez bieg∏à sàdowà
za arcydzie∏o Corota. Natomiast rzeczoznawcy francuscy muzeum Luwru
w Pary˝u oraz bieg∏y Sàdu Okr´gowego w Warszawie uznali obraz za kopi´
opatrzonà podrobionà sygnaturà Corota. W rezultacie obywatel grecki znalaz∏
si´ w swym kraju z obrazem posiadajàcym dwie ca∏kowicie odmienne opinie
ekspertów: pierwszà, ˝e jest to arcydzie∏o i dwie nast´pne, ˝e jest to stara kopia
ze sfa∏szowanà sygnaturà, czyli falsyfikat. Mo˝na zadaç pytanie, którà z tych
opinii zechce si´ pos∏u˝yç, posiadacz, gdy zdecyduje si´ kiedyÊ sprzedaç obraz.
2. 7 maja 2009 r. w Centrum Ekspedycyjno-Rozdzielczym Poczty Polskiej
w Warszawie funkcjonariusze Urz´du Celnego zatrzymali przesy∏k´ nadanà
przez klienta do Tajlandii. Przesy∏ka zawiera∏a obraz o cechach zabytku.
W dniu 15 maja 2009 r. komisja powo∏ana przez mazowieckiego wojewódzkiego konserwatora zabytków w Warszawie, po dokonaniu ogl´dzin zatrzymanego obrazu, zidentyfikowa∏a go jako obraz przedstawiajàcy fantastycznego
stwora o budowie ptaka z g∏owà byka siedzàcego na ga∏´zi zatytu∏owany
„Monotaure en forme d’oiseau”. Jako autor widnia∏ na odwrocie napis
Picasso, a tak˝e nalepka oraz stemple. Komisja uzna∏a, ˝e obraz jest falsyfikatem sugerujàcym, ˝e zosta∏ wykonany przez Pabla Picassa, Êwiadomie
wprowadzajàcym nabywc´ w b∏àd. Urzàd Celny I w Warszawie z∏o˝y∏
w komisariacie policji Warszawa Ursynów zawiadomienie o podejrzeniu
pope∏nienia przest´pstwa z art. 109b ustawy z 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami, zgodnie z którym, kto rzecz ruchomà
zbywa jako zabytek ruchomy albo zbywa zabytek jako inny zabytek,
wiedzàc, ˝e sà one podrobione lub przerobione, podlega grzywnie, karze
ograniczenia wolnoÊci albo pozbawienia wolnoÊci do lat 2. Post´powanie
przygotowawcze w sprawie nadzorowa∏a Prokuratura Rejonowa Warszawa
Mokotów. Ustalono nast´pujàcy stan faktyczny: nadajàcy przesy∏k´ przes∏uchiwany w charakterze Êwiadka zezna∏, ˝e 5 lat temu kupi∏ obraz na gie∏dzie
staroci w Warszawie za oko∏o 1000 z∏. Gdy podczas porzàdków odnalaz∏ go,
postanowi∏ si´ go pozbyç. W kwietniu 2009 r. wystawi∏ obraz na aukcji
internetowej na portalu Ebay i umieÊci∏ zdj´cie obrazu. W opisie przedmiotu
na aukcji mia∏ rzekomo podaç, i˝ sprzedaje obraz podobny do obrazu
16 Ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw z dnia 18 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 75, poz. 474).
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autorstwa Pabla Picasso. UmieÊci∏ tam jednak dane zawarte na karcie
przyczepionej z ty∏u obrazu, dotyczàce jego pochodzenia, proweniencji,
sposobu wykonania, rozmiarów. Karta ta jest certyfikatem autentycznoÊci
wystawionym w Pary˝u przez Golden Gallery Shalom Berman and Hans
Stresemann. W opisie poda∏, ˝e jest to orygina∏. Zezna∏, ˝e mia∏ do wyboru
w schemacie aukcyjnym tylko dwie kategorie obrazu: „original” i „reproduction”. Przes∏uchiwany uzna∏, ˝e obraz ten nie by∏ reprodukcjà, bo reprodukcja
oznacza technicznà kopi´ lub fotografi´ obrazu, a nie obraz namalowany
r´cznie, nawet jeÊli obraz jest podobny do innego obrazu. Wobec tego
z koniecznoÊci pozosta∏a mu do wype∏nienia tylko druga rubryka „orygina∏”.
Jego zdaniem s∏owo orygina∏ mia∏o oznaczaç, ˝e obraz zosta∏ namalowany
r´cznie. NaiwnoÊç tak wykr´tnego rozumowania zdumiewa. Cen´ i wycen´
pozostawi∏ do uznania nabywcy. Jako cen´ wyjÊciowà poda∏ 1 USD, poniewa˝ jak twierdzi∏, chcia∏ si´ pozbyç obrazu, a wiedzia∏, ˝e nie jest wiele wart.
Internetowa aukcja obrazu zakoƒczy∏a si´ wygranà jedynego uczestnika.
By∏ nim mieszkaniec Bangkoku, który obraz zakupi∏ za kwot´ 980 USD.
Po otrzymaniu równowartoÊci tej kwoty w z∏otych polskich przes∏uchiwany
próbowa∏ wys∏aç obraz nabywcy, lecz w urz´dzie pocztowym w Warszawie
obraz zosta∏ zatrzymany. Nabywca nie otrzyma∏ obrazu i po miesiàcu organizatorzy aukcji internetowej portalu Ebay zwrócili mu pieniàdze, Êciàgajàc je
uprzednio z konta sprzedajàcego wraz z wysokà prowizjà dla siebie. Podczas
przes∏uchania sprzedajàcy zapewnia∏, ˝e na podstawie opisu przedmiotu
aukcji i ceny wyjÊciowej nabywca musia∏ sobie zdawaç spraw´, i˝ nie jest
to obraz oryginalny. OÊwiadczy∏, ˝e nie zamierza∏ wprowadzaç w b∏àd
kupujàcego i nie chcia∏ Êwiadomie sugerowaç, ˝e to obraz namalowany przez
Pabla Picassa. W dniu 23 czerwca 2009 r. postanowieniem Komendy Policji
Warszawa Ursynów post´powanie zosta∏o umorzone z powodu braku materia∏u dowodowego dostatecznie uzasadniajàcego podejrzenie pope∏nienia
przest´pstwa oszustwa, tj. czynu z art.186 § 1 kk. Postanowienie to nie zosta∏o zatwierdzone przez asesora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów
nadzorujàcej post´powanie. Jednak˝e nie samo umorzenie, lecz tylko jego
uzasadnienie nie zadowoli∏o asesora. Dokona∏ on osobiÊcie przes∏uchania
Êwiadka i w dniu 22 lipca 2009 r. wyda∏ ponownie postanowienie o umorzeniu dochodzenia. Uzna∏, ˝e czyn przes∏uchiwanego nie wype∏ni∏ znamion
przest´pstwa zbycia rzeczy ruchomej jako zabytku przy ÊwiadomoÊci, ˝e jest
ona podrobiona lub przerobiona, tj. czynu zabronionego z art. 109b ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. W uzasadnieniu stwierdzi∏, ze warunkiem przest´pnoÊci czynu jest zbycie rzeczy
ruchomej jako zabytku. Jego zdaniem w Êwietle ustalonych w sprawie
okolicznoÊci nie mo˝na by∏o uznaç, i˝ obraz zosta∏ wystawiony na aukcj´
jako zabytek.
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Komentujàc te spraw´ nale˝y zwróciç uwag´ na fakt, ˝e ka˝dy nabywca
rozumie s∏owo orygina∏ jako dzie∏o twórcy podpisanego sygnaturà na obrazie.
Mechanizm robienia takich zyskownych oszustw polega na drobnym, ale istotnym sformu∏owaniu oferty aukcyjnej: klasyfikacja zg∏aszanego dzie∏a przewidywa∏a tylko dwie kategorie „reprodukcja” lub „orygina∏”. Mo˝liwoÊç, ˝e rzecz
nie jest ani orygina∏em ani reprodukcjà, lecz po prostu falsyfikatem, zosta∏a
z oczywistych wzgl´dów pomini´ta. Przypadek ten nale˝y zaliczyç do kategorii
aukcyjnych przest´pstw internetowych. Obowiàzujàce przepisy prawnokarne
nie nadà˝ajà za przest´pczoÊcià internetowà rozwijajàcà si´ w Êwiatowej
cyberprzestrzeni.
3. Przyk∏adem nieskutecznej ochrony granicy paƒstwowej przed wywozem
zabytków o najwy˝szej wartoÊci materialnej i kulturowej by∏a spektakularna
kradzie˝ w Bibliotece Jagielloƒskiej w Krakowie w latach 1998/1999.
Kradzie˝ dotyczy∏a inkunabu∏ów17, cymeliów i starodruków stanowiàcych
dobro o szczególnym znaczeniu dla kultury polskiej i europejskiej w rozumieniu art. 294 § 2 kk. Ich szacunkowa, raczej zani˝ona, wartoÊç materialna
rynkowa w ocenie ekspertów by∏a nie mniejsza ni˝ 14 milionów z∏otych.
Sprawców nie wykryto. Dopiero Êledztwo prowadzone poza granicami
Polski, w Republice Federalnej Niemiec i w Wielkiej Brytanii, uwieƒczone
zosta∏o cz´Êciowym sukcesem, cz´Êç przemyconych zabytków zidentyfikowano i odzyskano dzi´ki energicznemu dzia∏aniu zespo∏u rektora
Uniwersytetu Jagielloƒskiego, powo∏anego do spraw odzyskania skradzionych dzie∏. SkutecznoÊç tego zespo∏u wyrazi∏a si´ m.in. starannym monitorowaniem aukcji antykwarycznych, w szczególnoÊci poza granicami Polski,
i sygnalizowaniu dzie∏, które potencjalnie odpowiada∏y skradzionym inkunabu∏om, cymeliom i starodrukom. Zaanga˝owano w tym celu grono profesjonalnych ekspertów do identyfikacji pochodzenia dzie∏ wystawionych na
zagranicznych aukcjach antykwarycznych. Dzi´ki temu spoÊród 46 utraconych dzie∏ 21 pozycji zosta∏o zidentyfikowanych, z czego 18 na terenie
Republiki Federalnej Niemiec, a 3 na terenie Wielkiej Brytanii. Jest to jednak
mniej ni˝ po∏owa dzie∏ skradzionych. Ustalono, ˝e niektóre ze skradzionych
pozycji znalaz∏y si´ w ofercie antykwarycznej Domu Aukcyjnego „Reiss
Und Sohn” w Koenigsteinam na terenie Niemieckiej Republiki Federalnej.
Dzi´ki pomocy prawnej ze strony niemieckiej zidentyfikowano i zabezpieczono 18 inkunabu∏ów i starodruków. W tym wzgl´dzie szczególnie wa˝na
by∏a ugoda cywilnoprawna zawarta przed wy˝szym sàdem krajowym
we Frankfurcie nad Menem, w której dotychczasowi posiadacze dzie∏ zrzekli
si´ do nich wszelkich praw. W toku dochodzenia prowadzonego na terenie
17 Kradzie˝ z Biblioteki Jagielloƒskiej. Lista inkunabu∏ów. „Cenne, bezcenne, utracone” nr 4,
1999.
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Niemiec uzyskano zeznania w∏aÊciciela domu aukcyjnego „Reiss und Sohn”,
który przyzna∏, ˝e zabezpieczone dzie∏a mogà pochodziç z zasobów
Biblioteki Jagielloƒskiej w Krakowie. Ujawni∏ on dalsze dzie∏a, które by∏y
w jego posiadaniu, lecz oÊwiadczy∏, ˝e uwa˝a si´ za ich nabywc´ z domniemaniem dobrej wiary bona fide. Wskaza∏ na osob´ swojego dostawcy,
w∏aÊciciela firmy „Dewex”, dzia∏ajàcej na terenie Niemiec. Podejrzany
przedstawi∏ dokumenty dotyczàce transakcji zakupu, w tym z Biblioteki
Narodowej Chorwacji, rzekomo potwierdzajàce legalnoÊç sprzeda˝y najcenniejszego z dzie∏ - r´kopisu Ptolomeusza z tamtejszej biblioteki. Po sprawdzeniu okaza∏o si´, ˝e biblioteka dzie∏a tego w ogóle nie posiada∏a.
Podejrzany przyzna∏, ˝e zabezpieczone ksi´gi przekazane mu zosta∏y przez
firm´ „Dewex”, a w∏aÊciciel tej firmy kilkakrotnie przynosi∏ mu do domu
aukcyjnego poszczególne egzemplarze ró˝nych dzie∏. Dalsze czynnoÊci
dochodzeniowe wykaza∏y, ˝e prace konserwatorskie przy nich wykonywa∏
konserwator zewn´trzny na zamówienie Konserwator przes∏uchiwany
w charakterze Êwiadka potwierdzi∏, ˝e prace wykonywa∏ na zlecenie firmy
„Reiss und Sohn” w przynajmniej 6 egzemplarzach. Ustalono tak˝e,
˝e w celu uzyskania wi´kszej wartoÊci aukcyjnej niektóre z dzie∏ przewieziono
poza teren Niemiec. S∏ynne dzie∏o Galileusza „Sidereus Nuncius” zosta∏o
wystawione w domu aukcyjnym „Christie’s” w Londynie w dniu 14 czerwca
2000 r. przez zidentyfikowanà osob´. Wyceniono je na 120-160 tys. funtów
brytyjskich, co odpowiada∏o w ówczesnej relacji oko∏o 600-750 tys. z∏.
Dopiero po uzyskaniu informacji przez dom aukcyjny o dzie∏ach skradzionych z Biblioteki Jagielloƒskiej w Krakowie dzie∏o Galileusza wycofano
z aukcji. Âwiadek wystawiajàcy dzie∏o zezna∏, ˝e wspólnie z paryskim ksi´garzem zakupi∏ je za 60 tys. funtów brytyjskich, tzn. oko∏o 300-350 tys. z∏.
Po uzyskaniu informacji przez dom aukcyjny o kradzie˝y wymienionych
dzie∏ z Biblioteki Jagielloƒskiej w Krakowie egzemplarz wycofano z aukcji.
Âwiadek, wystawiajàcy dzie∏o na aukcji, zezna∏, ˝e kupi∏ je tak˝e od w∏aÊciciela firmy „Reiss und Sohn”. W tym˝e domu aukcyjnym „Christie’s”
w Londynie ujawniono inny inkunabu∏ z Biblioteki Jagielloƒskiej
w Krakowie – „Coemediae” Plautusa. Tak˝e i to dzie∏o zabezpieczono na
potrzeby toczàcego si´ post´powania. Dzi´ki pomocy prawnej na terenie
Wielkiej Brytanii, przy udziale przedstawicieli strony polskiej, opierajàc si´
na opinii bieg∏ego ze strony polskiej i bieg∏ej brytyjskiej, dzie∏o to strona brytyjska uzna∏a za w∏asnoÊç Biblioteki Jagielloƒskiej. W toku dalszego post´powania uzyskano oÊwiadczenie aktualnego w∏aÊciciela dzie∏a, ˝e zakupi∏
je od w∏aÊciciela firmy „Dewex” w ramach wzajemnych rozliczeƒ. Ponadto
uzyskano zeznanie dyrektora antykwariatu „Quaritsch” w Londynie, ˝e równie˝ inny starodruk dzie∏o Bessariona utracone przez Bibliotek´ Jagielloƒskà
zakupi∏ wspólnie z paryskim antykwariatem Scheelera i niewymienionym
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kolekcjonerem amerykaƒskim od tego samego w∏aÊciciela firmy „Reiss und
Sohn”. Posiadacz dzie∏a, przes∏uchiwany podczas post´powania, stwierdzi∏,
˝e dopiero po dokonaniu zakupu nabra∏ podejrzeƒ ze wzgl´du na obecnoÊç
Êladów usuwania znaków w∏asnoÊciowych. Starania o identyfikacj´ i zabezpieczenie skradzionych dzie∏, ujawnionych na terenie Niemiec i Wielkiej
Brytanii, by∏y mo˝liwe dzi´ki analizom konserwatorskim, m.in. wykryciu
Êladów usuwania znaków w∏asnoÊciowych oraz obecnoÊci drobnych elementów specyficznych dla dzie∏ skradzionych w Bibliotece Jagielloƒskiej, takich
jak charakterystyczne piecz´cie, ekslibrisy, przerysy, oprawy, zapiski proweniencyjne i w∏asnoÊciowe. Identyfikacj´ skradzionych woluminów wspomog∏y tak˝e zaawansowane badania kryminologiczne wykonane w Instytucie
Ekspertyz Sàdowych im. Jana Sehna w Krakowie. Przeprowadzono badania
DNA, wykonano zaawansowanà komputerowà analiz´ daktyloskopijnà,
badania mechanoskopijne i biologiczne, w tym rzadko stosowane badania
mykologiczne, wykorzystujàce fakt, ˝e w pomieszczeniach Biblioteki
Jagielloƒskiej w Krakowie, gdzie przechowywano woluminy, rozwin´∏a si´
unikatowa z genetycznego punktu widzenia i specyficzna dla tego miejsca
odmiana grzyba. W wyniku tych badaƒ i w ramach realizacji czynnoÊci
procesowych, przy skutecznej pomocy prawnej na terenie Niemiec i Wielkiej
Brytanii, dzie∏a zosta∏y zwrócone stronie polskiej przez stron´ niemieckà
20 czerwca 2002 roku, a w miesiàc póêniej przez stron´ brytyjskà.
Przypadek ten zas∏uguje na uwag´ nie tylko z powodu wartoÊci materialnej
oraz niewymiernej, ogromnej wartoÊci kulturowej skradzionych zabytków
Zdumiewa tu niewykrycie kiedy, gdzie i przez kogo unikalne zabytki zosta∏y
wywiezione z terytorium Polski. By∏y wÊród nich oprawne woluminy du˝ego
formatu, o wadze wielu kilogramów, nie∏atwe do ukrycia. Wybrany przypadek
ilustruje nieskutecznoÊç dzia∏ania s∏u˝b granicznych i celnych w stosunku
do profesjonalnych, fachowych przest´pców wykorzystujàcych ró˝ne kana∏y
przerzutu.
Na Zachodzie istnieje popyt na zabytki piÊmiennicze, w tym tak˝e na pozycje
z historii nauk Êcis∏ych i przyrodniczych. Zbieranie starodruków i inkunabu∏ów
sta∏o si´ modne wÊród ludzi bardzo bogatych, traktowane tak˝e jako korzystna
lokata kapita∏u. Ksià˝ki sà „prane” przez fachowców wysokiej klasy. W laboratoriach przest´pczych z kart i ok∏adek znikajà znaki szczególne, egzemplarze
pozbawiane sà zr´cznie znaków w∏asnoÊciowych i innych cech identyfikujàcych.
Po takiej obróbce, przechodzàc z ràk do ràk, nabywane przy wykorzystaniu
obowiàzujàcej w obrocie rynkowym kodeksowej zasady domniemania dobrej
wiary bona fide, przep∏ywajà od z∏odziei i przemytników do renomowanych
domów aukcyjnych.
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Polski kodeks cywilny stwarza sprzyjajàce warunki dla obrotu rynkowego
zabytkami, poniewa˝ nie rozró˝nia zabytków jako dóbr szczególnych, których
posiadacze mogà mieç tylko ograniczone ustawowo prawo w∏asnoÊci, od innych
rzeczy podlegajàcych obrotowi prawnocywilnemu. Art. 174 kc stwierdza,
˝e posiadacz rzeczy ruchomej nie b´dàcy jej w∏aÊcicielem nabywa jà na
w∏asnoÊç, je˝eli posiada rzecz nieprzerwanie od 3 lat jako posiadacz samoistny,
chyba ˝e posiada jà w z∏ej wierze. Udowodnienie z∏ej wiary nie jest ∏atwe wobec
brzmienia art. 7 kc, który uznaje domniemanie dobrej wiary wyra˝one przez
posiadacza za obowiàzujàce, bez koniecznoÊci sprawdzenia. Przemiany ustrojowe, a przede wszystkim liberalizacja przepisów dotyczàcych wywozu zabytków
z kraju, wp∏yn´∏y na zmian´ charakteru przest´pczoÊci zwiàzanej z nielegalnym
wywozem zabytków z kraju. Ujawniane przez Stra˝ Granicznà i S∏u˝b´ Celnà
przypadki wskazujà, i˝ cz´sto próby takie odnotowywane sà w urz´dach pocztowych. Z danych S∏u˝by Celnej (Izba Celna w Warszawie) wynika, ˝e sprawy
dotyczàce nielegalnego wywozu zabytków ujawniane sà: w 49% - w urz´dach
pocztowych, w 25% -w transporcie lotniczym, a w 26% dotyczà transportu
drogowego18. Z danych Stra˝y Granicznej wynika, ˝e najwi´cej prób wywozu
zabytków z kraju ujawniono na granicy zachodniej19. Nale˝y zaznaczyç,
˝e dane te dotyczà zg∏oszeƒ z okresu przed wejÊciem Polski do strefy Schengen.
Wi´kszà skutecznoÊç wykrywania tego typu przest´pstw obserwuje si´ w urz´dach pocztowych dzi´ki ∏atwiejszej kontroli przesy∏ek i ograniczonej mo˝liwoÊci ukrycia przewo˝onych przedmiotów. Zestawienie statystyczne Stra˝y
Granicznej podaje, ˝e w 2006 r. przeprowadzono 146 post´powaƒ przygotowawczych w sprawach dotyczàcych przest´pczoÊci przeciwko zabytkom,
co by∏o liczbà trzykrotnie wy˝szà ni˝ w 2005 r. Efekty przystàpienia Polski
do uk∏adu z Schengen sprzyjajà zapewne dalszemu wzrostowi przest´pczoÊci,
choç nie mo˝e to byç udokumentowane statystykà przest´pczoÊci na granicach
ze wzgl´du na brak kontroli celnej na granicy zachodniej i po∏udniowej.
Przedmiotem wywozu z Polski sà dzie∏a sztuk plastycznych (rzeêby, malarstwo,
grafika, dekoracje), rzemios∏ artystycznych, materia∏ów bibliotecznych
(starodruki, r´kopisy, mapy, ryciny), broƒ, a tak˝e elementy kolekcji numizmatycznych i strategicznych. Przez granic´ wschodnià odbywa si´ przemyt ikon
z Europy Wschodniej. Sprawcy posiadajà ró˝ne obywatelstwo: rosyjskie,
ukraiƒskie, niemieckie, austriackie, holenderskie, w∏oskie, szwedzkie, angielskie
18 A. Skaldawska, Dzia∏ania S∏u˝by Celnej na rzecz ochrony zabytków - na przyk∏adzie Izby
Celnej w Warszawie, „Przeglàd Policyjny 2007, nr 3(87).
19 Wed∏ug danych udost´pnionych przez Komend´ G∏ównà Stra˝y Granicznej w sprawie post´powaƒ dotyczàcych nielegalnego wywozu zabytków w 2006 r. ujawnione kierunki wywozu to:
zachodni - 72 przypadki, po∏udniowy -16 przypadków, pó∏nocny - 3 przypadki i wschodni
- 6 przypadków. Informacje za okres styczeƒ-czerwiec 2007 r.: kierunek zachodni - 36, kierunek po∏udniowy - 23, kierunek pó∏nocny - 7, kierunek wschodni - 6.
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czy nawet amerykaƒskie. Odr´bnà grup´ przemytniczà stanowià osoby, które
legitymujà si´ na granicy sfa∏szowanymi zezwoleniami na wywóz czasowy
zabytku, bez gwarancji na powrotny przywóz. Urz´dy celne wielokrotnie
podwa˝a∏y wiarygodnoÊç takich dokumentów. Szczególnymi, choç rzadko
wykrywanymi przemytnikami sà pracownicy przedstawicielstw zagranicznych,
dzia∏ajàcy pod os∏onà statusu dyplomatycznego. Przeciwdzia∏anie takiej dzia∏alnoÊci jest utrudnione obawami o rozg∏os mi´dzynarodowy i musi byç oparte
o niezaprzeczalne dowody. Zainteresowanie przest´pczoÊci zorganizowanej
nielegalnym wywozem dóbr kultury jest du˝e. Wià˝e si´ to z ogromnymi zyskami
p∏ynàcymi z tego typu dzia∏alnoÊci i stosunkowo ma∏ego ryzyka przy stosowaniu
profesjonalnych technik przest´pczych oraz umiej´tnym wykorzystaniu
interpretacji luk w istniejàcych przepisach prawnych. Po∏o˝enie geograficzne
powoduje, ˝e Polska jest cz´sto wykorzystywana jako kraj tranzytowy w procedurze przemytu dóbr kultury20.

Podsumowanie i wnioski
G∏ównà przyczynà utraty zabytków wskutek nielegalnego wywozu za granic´
staje si´ obecnie niedostosowanie obowiàzujàcych przepisów do zmienionej
sytuacji po otwarciu granic z krajami Unii Europejskiej w nast´pstwie wejÊcia
Polski do strefy Schengen. KoniecznoÊç nowelizacji obecnych przepisów
i dostosowanie przepisów kodeksu karnego do nowej sytuacji na granicach jest
przedmiotem dyskusji21, 22. Ostatnie posuni´cie polegajàce na zach´ceniu do
zwracania si´ o pozwolenie na wywóz zabytku przez radykalnà redukcj´ op∏aty
skarbowej za wydanie pozwolenia, z poprzedniej odstraszajàcej wysokoÊci
25% wartoÊci przedmiotu do 100 z∏ za pozwolenie na wywóz sta∏y i 44 z∏
za pozwolenie na wyjazd czasowy23, przyczyni si´ zapewne do zwi´kszenia
liczby udzielonych pozwoleƒ, ale nie wp∏ynie na skal´ przemytu. Nadal dzia∏ajà
niekorzystnie inne czynniki, wp∏ywajàce na ocen´ de lege ferenda:
1. niedostateczna kompetencja s∏u˝b granicznych w znajomoÊci zabytków,
20 W. Zió∏kowski, Dziedzictwo kulturowe-ÊwiadomoÊç zagro˝eƒ, a rzeczywistoÊç. Przest´pczoÊç

przeciwko zabytkom archeologicznym w Polsce. Mi´dzynarodowa wspó∏praca s∏u˝b policyjnych, granicznych i celnych w zwalczaniu przest´pczoÊci przeciwko zabytkom, red.
M. Karpowicz, P. Ogrodzki. Szczytno 2005.
21 O. Jakubowski, Przest´pstwo nielegalnego wywozu zabytków - g∏ówne problemy i propozycje
rozwiàzaƒ. Ochrona dziedzictwa kulturowego i materialnego pogranicza, red. Antoni D´biƒski
i Leszek Pietraszko, KUL, Lublin 2011.
22 W. P∏ywaczewski, Zjawisko grabie˝y dziedzictwa kultury na tle przest´pczoÊci transgranicznej,
ibidem.
23 Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu dzia∏alnoÊci
kulturalnej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 207, poz. 1230, art. 7).
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2. przewlek∏a procedura wydawania orzeczeƒ przez wojewódzkich konserwatorów zabytków po zatrzymaniu na granicy przedmiotów o cechach
zabytków,
3. s∏abe kompetencje rzeczoznawców i bieg∏ych wydajàcych sprzeczne
opinie o wartoÊci obiektów zabytkowych.
4. nadmierna wyrozumia∏oÊç wymiaru sprawiedliwoÊci w orzekaniu kar za
przest´pstwa prawnokarne zwiàzane z wywozem zabytków. Ten ostatni
czynnik zale˝y zapewne poÊrednio od niedocenienia znaczenia kulturowego zabytku. Spo∏eczne poczucie szczególnej wagi zabytków jako
dokumentów dziedzictwa kultury narodowej jest niedostateczne. Ustawa
nadrz´dna, kodeks cywilny, nie wyró˝nia zabytku jako rzeczy o szczególnej wartoÊci podlegajàcej ustawowym ograniczeniom prawa w∏asnoÊci.
Traktowanie zabytków w przepisach kodeksu cywilnego tak jak ka˝dej
innej rzeczy w obrocie prawnocywilnym jest tego wyrazem. Bezwzgl´dne
stosowanie zasady domniemania dobrej wiary bona fide przy nabywaniu
na w∏asnoÊç obiektu zabytkowego stwarza bardzo niekorzystne warunki
dla zwalczania przest´pczego obrotu i legalizowania pochodzenia dzie∏
kierowanych na aukcje i do wywozu za granic´ 24.
Utrata narodowych zasobów kultury wskutek nielegalnego wywozu i wprowadzania na komercyjny rynek mi´dzynarodowy jest tendencjà w wymiarze
Êwiatowym. Przeciwdzia∏aniu takiej przest´pczoÊci poÊwi´cona jest konwencja
UNESCO dotyczàca Êrodków zmierzajàcych do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w∏asnoÊci dóbr kultury z dnia
17 listopada 1970 r. ratyfikowana przez Polsk´ w roku 197425. W art.7b
konwencja nakazuje stronom konwencji odpowiednie Êrodki w celu odzyskania
i zwrotu tych dóbr na proÊb´ paƒstwa, z którego pochodzà. Artyku∏ 13 zobowiàzuje paƒstwa strony do zapobiegania, przy u˝yciu wszelkich odpowiednich
Êrodków, przenoszeniu w∏asnoÊci dóbr kultury, które u∏atwia∏oby nielegalny
przywóz lub wywóz tych dóbr. Konwencja utrzymuje jednak w pe∏ni zasad´
bona fide i zobowiàzuje paƒstwo, które zwróci si´ o zwrot utraconego dobra
kultury, do wyp∏aty odszkodowania posiadaczowi w dobrej wierze lub osobie,
która posiada wa˝ny dowód w∏asnoÊci. Wobec sprzecznoÊci pomi´dzy interesami
bogatych paƒstw importerów zabytków z paƒstwami eksporterami konwencja
UNESCO nie ustanowi∏a zadowalajàcego systemu prawnego obowiàzujàcego
w mi´dzynarodowym obrocie zabytkami. Znacznie dalej w zakres prawa
24 F. Trzebski, Kradzie˝e z muzeów w Polsce. Analiza kryminalistyczna i stopieƒ zagro˝enia wybrane przypadki, „Problemy Wspó∏czesnej Kryminalistyki” 2010, t. XIV, s. 352-353.
25 Konwencja dotyczàca Êrodków zmierzajàcych do zakazu i zapobiegania nielegalnemu przywozowi, wywozowi i przenoszeniu w∏asnoÊci dóbr kultury z dnia 17 listopada 1970 r. ratyfikowana
przez Polsk´ w 1974 r. (Dz.U. z 1974 r. Nr 20, poz. 106).
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cywilnego wchodzi konwencja UNIDROIT (Mi´dzynarodowy Instytut
Unifikacji Prawa Cywilnego) w sprawie skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dóbr kultury podpisana w Rzymie w dniu 24 czerwca 1995 r.26 Znosi ona
zasad´ domniemania dobrej wiary bona fide opartà jedynie o ustnà deklaracj´
zbywajàcego przedmiot zabytkowy zmuszajàc nabywc´ do czujnoÊci. Zgodnie
z konwencjà nabywca ponosi ryzyko utraty przedmiotu, w razie gdyby zaniecha∏
sprawdzenia legalnoÊci posiadania rzeczy przez zbywajàcego. Nabywcy tylko
wtedy przys∏ugiwa∏oby prawo do umownego, nieobowiàzkowego lub cz´Êciowego odszkodowania przy zwrocie rzeczy pierwotnemu w∏aÊcicielowi, gdyby
wykaza∏ du˝y stopieƒ starannoÊci przy jej nabywaniu. Jest to zmiana zasadnicza,
poniewa˝ ró˝nicuje przedmiot o charakterze dobra kultury czy zabytku
od innych rzeczy w obrocie prawnocywilnym27. Szereg paƒstw europejskich,
m.in. W∏ochy, Francja czy Hiszpania, jest stronami konwencji. Polska, jak
dotàd, nie jest stronà konwencji UNIDROIT, poniewa˝ przyj´cie jej wymaga∏oby
zmian w polskim kodeksie cywilnym. Komisja kodyfikacyjna kodeksu cywilnego
nie zajmuje si´ niestety tym problemem.

26 Konwencja UNIDROIT o skradzionych lub nielegalnie wywiezionych dobrach kultury,
podpisana 24 czerwca 1995 r.
27 W. Paczuski, Handel dzie∏ami sztuki w Unii Europejskiej, Zakamycze 2005, s. 207-218
i 218-227.
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Regulamin przyznawania nagród
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
w Konkursie im. Prof. Tadeusza Hanauska
na Prac´ Roku z Dziedziny Kryminalistyki
Nagrody Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, zwane nagrodami
za Prac´ Roku z Dziedziny Kryminalistyki, przyznawane b´dà corocznie,
poczàwszy od 1999 roku, za najlepsze prace o tematyce kryminalistycznej napisane przez polskich autorów. Nagrody przyznawane b´dà z funduszy w∏asnych
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego.

§1
Nagroda przyznawana jest przez Rad´ Naukowà Polskiego Towarzystwa
Kryminalistycznego (PTK) na wniosek powo∏ywanego w tym celu jury konkursowego. Rada Naukowa okreÊla rodzaj i wysokoÊç nagród oraz wnioskuje
do Zarzàdu G∏ównego o przyznanie Êrodków na ten cel.

§2
Jury konkursowe powo∏ywane b´dzie corocznie, w pierwszym kwartale roku
nast´pujàcym po roku, za który majà byç przyznane nagrody. W sk∏ad jury
powinno wchodziç co najmniej 5 osób, w tym przewodniczàcy lub wiceprzewodniczàcy Rady Naukowej PTK. Jury wybierane b´dzie przez Rad´ Naukowà
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego spoÊród cz∏onków Rady i innych
osób, które cieszà si´ uznaniem w polskim Êrodowisku kryminalistycznym.

§3
W konkursie mogà byç brane pod uwag´ wszystkie prace o tematyce kryminalistycznej, wyró˝niajàce si´ wysokim poziomem naukowym lub szczególnym
znaczeniem dla praktyki. Pracami zg∏aszanymi na konkurs mogà byç prace
naukowe, magisterskie, dyplomowe i inne opracowania.
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§4
Prace bioràce udzia∏ w konkursie powinny byç opublikowane w roku, za który
przyznawana jest nagroda. W przypadku prac doktorskich, magisterskich
i dyplomowych powinny byç one obronione w roku, za który przyznawana jest
nagroda, nie jest wymagane ich opublikowanie. W przypadku prac habilitacyjnych nagroda mo˝e byç przyznane za rok, w którym zosta∏ zakoƒczony przewód
habilitacyjny.

§5
Kandydatury prac konkursowych mogà byç zg∏aszane przez Zarzàdy Oddzia∏ów
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego oraz cz∏onków Rady Naukowej
i Zarzàdu G∏ównego PTK, a tak˝e przez kierowników w∏aÊciwej placówki,
w której praca zosta∏a przygotowana lub obroniona (dziekanów, dyrektorów
instytutów, laboratoriów, kierowników katedr i zak∏adów, komendantów szkó∏
itp.). Wraz ze zg∏oszeniem powinien zostaç przekazany egzemplarz pracy z krótkà charakterystykà uzasadniajàcà zg∏oszenie do konkursu, w przypadku
zaÊ prac habilitacyjnych, doktorskich i magisterskich - dodatkowo ich recenzje.
Prace nades∏ane na konkurs sà archiwizowane w bibliotece PTK i nie sà zwracane autorom.

§6
Jury konkursu zg∏osi Radzie Naukowej wniosek o przyznanie nagrody lub nagród
najpóêniej do koƒca czerwca danego roku. Rada Naukowa na posiedzeniu
podejmie uchwa∏´ o przyznaniu nagród wi´kszoÊcià g∏osów.

§7
W ka˝dym roku mo˝na b´dzie przyznaç jednà lub wi´cej nagród. W zale˝noÊci
od liczby zg∏oszonych prac i ich poziomu, mo˝liwe b´dzie przyznanie nagród
w ró˝nych kategoriach, takich jak najlepsza opublikowana monografia, najlepsza
praca naukowa bàdê magisterska itp. JeÊli zg∏oszone prace nie b´dà spe∏nia∏y
kryteriów konkursu lub b´dà reprezentowa∏y niski poziom, mo˝na nie przyznaç
˝adnej nagrody lub nagrody pierwszej.

§8
Laureaci nagród otrzymajà dyplomy i okreÊlone kwoty pieni´˝ne. WysokoÊç
nagród pieni´˝nych ustali Rada Naukowa w porozumieniu z Zarzàdem Polskiego
Towarzystwa Kryminalistycznego.
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§9
Nagrody wr´czane b´dà uroczyÊcie w obecnoÊci Prezesa Towarzystwa Kryminalistycznego i cz∏onków Rady Naukowej oraz zaproszonych goÊci.

§ 10
Wszelkie zmiany oraz sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie
rozstrzyga Zarzàd G∏ówny PTK po konsultacji z Radà Naukowà.

Zarzàd G∏ówny i Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego
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Regulamin Konkursu
na Nagrod´ Profesora Brunona Ho∏ysta
dla Wyró˝niajàcych si´ M∏odych Kryminalistyków
1.

Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne og∏asza konkurs na nagrod´
Profesora Brunona Ho∏ysta dla wyró˝niajàcych si´ w pracy naukowej lub
zawodowej m∏odych naukowców i praktyków z dziedziny kryminalistyki.

2. Nagroda jest fundowana corocznie przez Profesora Brunona Ho∏ysta,
który przekazuje na ten cel Polskiemu Towarzystwu Kryminalistycznemu
odpowiednie Êrodki finansowe. Za zgodà Rady Naukowej PTK i akceptacjà Fundatora, Êrodki finansowe na fundusz nagrodowy mogà byç równie˝
przyjmowane od innych osób prawnych lub fizycznych.
3. Nagroda jest przyznawana przez Rad´ Naukowà jednemu lub dwóm laureatom na zasadzie konkursu, na podstawie wniosku Komisji Konkursowej,
w którym przedstawiane jest nazwisko proponowanego laureata lub laureatów oraz wysokoÊç nagrody. Laureaci w chwili przyznania stypendium nie
powinni przekroczyç 35 roku ˝ycia.
4. Do przedstawienia zg∏oszeƒ na konkurs uprawnieni sà: Fundator stypendium, Zarzàdy Oddzia∏ów Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego,
cz∏onkowie Rady Naukowej i Zarzàdu G∏ównego PTK, kierownicy w∏aÊciwych placówek, w których publikacja lub praca zosta∏a przygotowana,
wdro˝ona lub obroniona (opiekunowie naukowi, rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów, laboratoriów, kierownicy katedr i zak∏adów, komendanci
szkó∏ itp.), a tak˝e osoby ubiegajàce si´ o nagrod´. Wraz ze zg∏oszeniem
powinien zostaç przekazany egzemplarz pracy z krótkà charakterystykà
uzasadniajàcà zg∏oszenie do Konkursu. W przypadku innych przedsi´wzi´ç
majàcych stanowiç podstaw´ zg∏oszenia nale˝y do∏àczyç dokumentacj´ lub
opis pozwalajàcy na ocen´ ich istoty, wartoÊci i przydatnoÊci dla nauki
i praktyki kryminalistycznej.
5. Komisja Konkursowa sk∏ada si´ z pi´ciu osób, cieszàcych si´ uznaniem
i autorytetem w polskim Êrodowisku kryminalistycznym. Jednym z cz∏onków Komisji powinien byç przewodniczàcy lub wiceprzewodniczàcy Rady
Naukowej PTK. Komisj´ Konkursowà powo∏uje na dwuletnià kadencj´
Rada Naukowa PTK, wyznaczajàc jej przewodniczàcego.
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6. Nagrod´ otrzyma osoba lub osoby, których dorobek naukowy lub zawodowy
Komisja Konkursowa uzna za wybitny, wyró˝niajàcy si´ spoÊród dorobku
osób zg∏oszonych do Konkursu. Dorobek ten mo˝e obejmowaç prac´
doktorskà lub inne opracowanie o tematyce kryminalistycznej bàdê
te˝ znaczàce osiàgni´cie praktyczne polegajàce m. in. na opracowaniu
lub rozwini´ciu nowej metody badaƒ kryminalistycznych, wprowadzeniu
do praktyki kryminalistycznej innowacyjnego rozwiàzania technicznego
lub organizacyjnego, zrealizowaniu projektu naukowego o priorytetowym
znaczeniu dla nauki i praktyki kryminalistycznej. Uwzgl´dniane w konkursie
publikacje lub inne prace powinny byç przygotowywane lub realizowane
w okresie poprzedzajàcym przyznanie nagrody.
7. Przyznane nagrody sà wyp∏acane jest jednorazowo w ramach Êrodków
przekazanych na ten cel przez Fundatora. Laureat lub laureaci otrzymujà
tak˝e dyplomy okolicznoÊciowe.
8. Zg∏oszenie wniosku Radzie Naukowej przez Komisj´ Konkursowà,
o którym jest mowa w p. 3, powinno nastàpiç nie póêniej ni˝ do dnia
15 wrzeÊnia ka˝dego roku, w którym przyznawana jest nagroda.. Uchwa∏a
Rady Naukowej o przyznaniu nagrody powinna byç podj´ta najpóêniej do
dnia 15 paêdziernika tego roku. Posiedzenie Rady Naukowej PTK zwo∏uje
jej Przewodniczàcy. Rada Naukowa podejmuje uchwa∏´ w g∏osowaniu,
wi´kszoÊcià g∏osów. W razie równej liczby g∏osów rozstrzygajàcy jest g∏os
prowadzàcego obrady.
9. Dyplom przyznajàcy nagrod´ wr´czany jest uroczyÊcie w obecnoÊci Fundatora lub jego przedstawiciela, Prezesa Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego, cz∏onków Rady Naukowej oraz zaproszonych goÊci.
10. W przypadku nie przyznania nagrody w danym roku Êrodki zwi´kszajà
fundusz nagrodowy w nast´pnych latach.
11. Prace nades∏ane na Konkurs sà archiwizowane w bibliotece PTK i nie
sà zwracane autorom. Prace te mogà byç wykorzystywane w dzia∏alnoÊci
statutowej PTK, je˝eli ich autor nie wniesie zastrze˝enia.
12. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym regulaminie lub wymagajàcych
zmian decyzje podejmuje Rada Naukowa, a w razie braku jej kompetencji
Zarzàd G∏ówny lub inny organ w∏adzy PTK, zgodnie ze statutem.
Zarzàd G∏ówny i Rada Naukowa
Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego

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 wyspecjalizowanà 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 wydawanym 1-2 w roku przez Katedr´ Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego i Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.
2. W Problemach Wspó∏czesnej Kryminalistyki publikowane sà prace: teoretyczne, 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 podstawowym 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 zrozumienia 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, wydawc´, 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 poprawek 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 umowy 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.

