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Paulina Politowska 

Samodzielny referent Sekcji Prezydialnej Szkoły Policji w Pile 

 

 

JEDNO SIĘ KOŃCZY, DRUGIE ZACZYNA 

 

 

 

Kiedy w czerwcu ubiegłego roku 

insp. Roman Sobczak obejmował stanowi-

sko Komendanta Szkoły Policji w Pile, za-

stanawialiśmy się, jak ułoży się nasza 

współpraca. Dziś, przy okazji pożegnania 

wiemy, że odchodzi ze Szkoły Komendant 

wymagający, ale konkretny, rzetelny i kon-

sekwentny w działaniach. 

 

 
 

20 stycznia 2017 r. w auli Szkoły Po-

licji w Pile odbyło się pożegnanie odcho-

dzącego ze Szkoły, dotychczasowego Ko-

mendanta insp. Romana Sobczaka. Decyzją 

Komendanta Głównego Policji, insp. Sob-

czak obejmuje stanowisko Dyrektora Biura 

Kryminalnego Komendy Głównej Policji. 

W uroczystej zbiórce udział wzięli kadra, 

funkcjonariusze i pracownicy Szkoły oraz 

zaproszeni goście, wśród których obecni 

byli: Kapelan Policji ks. Antoni Tofil, Ko-

mendant Powiatowy Policji w Pile mł. insp. 

Piotr Skrzypkowiak wraz z zastępcami, 

Komendant Powiatowy Państwowej Straży 

Pożarnej w Pile bryg. Rafał Mrowiński, 

Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz, 

w zastępstwie Prezydenta Miasta Piły, Ko-

mendant Straży Miejskiej w Pile Wojciech 

Nosek. 

W swoim wystąpieniu, insp. Roman 

Sobczak pokrótce przeanalizował 27 lat 

swojego życia zawodowego. Wspomniał, 

jak blisko 8 miesięcy temu, w tej samej sali, 

zastanawiał się, czy może mieć satysfakcję 

ze służby w Szkole, bo to całkowicie inne-

go rodzaju służba niż ta, w terenie. „Zoba-

czyłem tutaj wielką rodzinę. Obiecywałem, 

że nie będzie żadnej rewolucji, a ewolucja. 

Sądzę, że spełniłem te zapowiedzi.” – mó-

wił insp. Roman Sobczak. Na koniec po-

dziękował wszystkim za okres owocnej 

współpracy i poprosił o wsparcie dla siebie 

i swojego następcy. 
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W imieniu własnym i całej kadry podzię-

kowania za stworzenie doskonałej atmosfe-

ry do efektywnej pracy oraz gratulacje 

z okazji awansu, przekazał odchodzącemu 

Komendantowi jego Zastępca. Chcąc 

w kilku słowach opisać siedem miesięcy 

współpracy insp. Roman Gryczka scharak-

teryzował Komendanta jako szefa wymaga-

jącego, ale czytelnie stawiającego zadania, 

sprawiedliwego, dającego duże poczucie 

bezpieczeństwa: „wiedzieliśmy, czego się 

od nas oczekuje, jakie są kryteria oceny, 

co mamy do zrobienia. Za to wszystko bar-

dzo dziękuję”. 

W trakcie uroczystości głos zabrał także 

Kapelan Policji ks. Antoni Tofil oraz Staro-

sta Pilski Eligiusz Komarowski, którzy po-

dziękowali Komendantowi za współpracę 

i życzyli mu powodzenia na nowym stano-

wisku. 
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Robert Hampelski 

Starszy wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia Szkoły Policji w Pile 

 

DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA SZKOŁY POLICJI W PILE W 2016 ROKU  

 

 
 

Rok 2016 to okres, w którym oprócz 

doskonalenia policjantów służby kryminal-

nej, Szkoła realizowała zadania związane 

z przygotowaniem do służby nowo przyję-

tych policjantów, prowadząc 4 edycje szko-

lenia zawodowego podstawowego. Trzy 

z nich zostały już zakończone, a ich absol-

wenci wyposażeni w niezbędną wiedzę 

i umiejętności, wykonują zadania służbowe 

w różnych garnizonach na terenie kraju. 

Jedna edycja rozpoczęta w ubiegłym roku, 

jest w trakcie realizacji, a jej zakończenie 

przewidziane jest w maju bieżącego roku. 

 

 

Kursy zakończone 
Kursy trwające rozpoczęte  

w 2016 r. 
Razem uczestników 

Liczba  

edycji 

Liczba  

absolwentów 
Liczba edycji 

Liczba  

uczestników 

3 301 1 100 401 

 
Tabela 1. Szkolenie zawodowe podstawowe w 2016 r. 

 

Konieczność realizacji szkoleń pod-

stawowych wynikająca z dużej ilości przy-

jęć do Policji, nie przysłoniła jednak pod-

stawowej działalności Szkoły, tj. doskona-

lenia policjantów służby kryminalnej. Pra-

wie 70% osób objętych szkoleniem w ubie-

głym roku, to uczestnicy kursów specjali-

stycznych o charakterze kryminalnym. 
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W zakresie doskonalenia służby kry-

minalnej, największe potrzeby zgłoszone 

zostały na kursy specjalistyczne dla poli-

cjantów wykonujących czynności docho-

dzeniowo – śledcze oraz operacyjno – roz-

poznawcze. Pomimo zdecydowanie naj-

większej liczby osób przeszkolonych w tym 

zakresie (w sumie 1188), potrzeby jedno-

stek terenowych zaspokojone zostały jedy-

nie w 35%, co wskazuje, jak olbrzymie jest 

zainteresowanie tymi szkoleniami. 

 Duża liczba policjantów służby 

kryminalnej, przeszkolona została również 

na kursach specjalistycznych z zakresu 

nadzoru nad czynnościami procesowymi, 

kursach specjalistycznych w zakresie 

współpracy z osobowymi źródłami infor-

macji, kursach specjalistycznych z zakresu 

wykorzystania zasobów Krajowego Syste-

mu Informacyjnego Policji oraz kursach 

specjalistycznych w zakresie zwalczania 

handlu ludźmi. 

 Liczba zrealizowanych edycji tych 

szkoleń oraz absolwentów przedstawia ta-

bela 2.  

 
Tabela 2. Liczba edycji kursów specjalistycznych oraz absolwentów w 2016 r. 

 

 

Pozostałe szkolenia dedykowane po-

licjantom służby kryminalnej realizowane 

były w nieco mniejszym zakresie, co wyni-

kało z przyjętych przez Komendanta Głów-

nego Policji priorytetów na 2016 rok, moż-

liwości dydaktycznych Szkoły, jak również 

skali potrzeb szkoleniowych poszczegól-

nych komend wojewódzkich Policji. Dane 

w tym zakresie zawarte są w tabeli3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kurs 
Liczba 

edycji 

Liczba  

absolwentów 

OR – Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej wykonują-

cych czynności operacyjno-rozpoznawcze  
6 530 

DS – Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej wykonują-

cych czynności dochodzeniowo-śledcze  
8 658 

OZI – Kurs specjalistyczny w zakresie współpracy z osobowymi źródłami 

informacji  
8 123 

CzP – Kurs specjalistyczny z zakresu nadzoru nad czynnościami proceso-

wymi wykonywanymi przez Policję 
11 178 

HL – Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania handlu ludźmi 6 113 

KSIP-pk – Kurs specjalistyczny dla policjantów z zakresu wykorzystania 

zasobów Krajowego Systemu Informacyjnego Policji 
7 134 
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Tabela 3. Pozostałe szkolenia dedykowane policjantom służby kryminalnej w 2016 r. 

 

Niezależnie od prowadzenia doskona-

lenia z zagadnień stricte kryminalnych, 

Szkoła realizowała przedsięwzięcia dedy-

kowane wszystkim służbom Policji, których 

celem było podnoszenie poziomu wiedzy 

i umiejętności z zakresu wykonywania za-

dań oskarżyciela publicznego, wyszkolenia 

strzeleckiego oraz zarządzania zasobami 

ludzkimi.  

 Na szczególną uwagę zasługuje re-

alizacja kursu specjalistycznego w zakresie 

posługiwania się bronią palną podczas peł-

nienia służby w ubraniu cywilnym, którego 

intensywność związana była z przygotowa-

niem służb policyjnych do zabezpieczenia 

szczytu NATO oraz Światowych Dni Mło-

dzieży, odbywających się w Polsce. Z tej 

formy doskonalenia, w naszej Szkole, 

w ubiegłym roku skorzystało 446 osób.  

 

 
Tabela 4. Realizacja przedsięwzięć dedykowanych wszystkim służbom Policji w 2016 r. 

 

Kurs 
Liczba 

edycji 

Liczba  

absolwentów 

KZO – Kurs specjalistyczny dla policjantów kierujących zespołami oględzi-

nowymi 
3 48 

DNPO – Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej w zakre-

sie sprawowania nadzoru nad prowadzeniem pracy operacyjnej  
5 98 

FBI – Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej z zakresu 

taktyki i technik przesłuchania  
4 60 

KDTK – Kurs specjalistyczny dla techników kryminalistyki 4 79 

ZPKor – Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości korup-

cyjnej  
5 96 

POZ – Kurs specjalistyczny z zakresu wykonywania wybranych czynności 

w obszarze poszukiwań osób zaginionych  
5 98 

CZM – Kurs specjalistyczny w zakresie czynności zmierzających do zabez-

pieczenia majątkowego  
4 82 

DW – Kurs specjalistyczny dla policjantów służby kryminalnej w zakresie 

działań werbunkowych 
1 5 

PG – Kurs specjalistyczny w zakresie zwalczania przestępczości gospodar-

czej 
2 33 

Kurs 
Liczba 

edycji 

Liczba  

absolwentów 

BPUC – Kurs specjalistyczny w zakresie posługiwania się bronią palną  

               podczas pełnienia służby w ubraniu cywilnym  
20 446 

Osk.P – Kurs specjalistyczny dla policjantów pełniących funkcje  

              oskarżyciela publicznego  
3 45 

DISP - Kurs specjalistyczny w zakresie doskonalenia umiejętności  

           instruktorów strzelań policyjnych 
1 16 

ZZL – Kurs specjalistyczny dla kadry kierowniczej Policji średniego  

           szczebla zarządzania z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi 
6 75 
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Uwzględniając wszystkie kursy doskonale-

nia centralnego, realizowane w Szkole Po-

licji w Pile, poziom zaspokojenia potrzeb 

jednostek terenowych w tym zakresie wy-

niósł ponad 54%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działalność dydaktyczna Szkoły zo-

stała objęta ewaluacją mającą na celu zdia-

gnozowanie procesu realizacji poszczegól-

nych kursów, pod kątem poprawności 

i aktualności programów szkoleń, oraz po-

ziomu ich przeprowadzania. 

 W zakresie ewaluacji szkolenia 

i doskonalenia zawodowego realizowane 

były dwie grupy działań: 

 ewaluacja centralna (koordynowana 

przez WSPol. w Szczytnie), 

 ewaluacja lokalna na potrzeby Szkoły 

Policji w Pile. 

 

 Ewaluacją centralną objęte zostały 

łącznie 64 osoby, natomiast ewaluacją lo-

kalną objęto w sumie 1685 osób. 
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Adriana Niemczuk-Gorgoń 

Wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile 

 

 

CO Z TYM CEPOL-EM? 

 

 

CEPOL to unijna agencja ds. szkole-

nia w dziedzinie ścigania (CEPOL - The 

European Union Agency for Law Enfor-

cement Training), utworzona w celu opra-

cowania i wdrożenia programów szkolenia 

oraz szkolenia funkcjonariuszy organów 

ścigania. Powołana został na mocy decyzji 

Rady UE ds. WSiSW nr 2000/820/JHA 

z dnia 30 grudnia 2000 roku, od 2005 roku 

posiada status instytucji unijnej w rozumie-

niu traktatowym. Do dnia 30 czerwca 2016 

roku CEPOL nazywany był Europejską 

Akademią Policyjną. Budżet roczny CE-

POL-u stanowi subsydium z sekcji budże-

towej Komisji Europejskiej. CEPOL funk-

cjonuje jako zrzeszenie państw członkow-

skich Unii Europejskiej, a jego siedzibą jest 

Budapeszt. 

Podstawowym celem CEPOL-u jest 

rozwijanie współpracy między instytucjami 

szkoleniowymi organów ścigania państw 

członkowskich poprzez m.in. podnoszenie 

poziomu wiedzy o systemach i strukturach 

policji państw członkowskich UE oraz 

o transgranicznej współpracy organów ści-

gania, podniesienie poziomu wiedzy o in-

stytucjach wspólnotowych, ich roli, funk-

cjonowaniu oraz mechanizmach decyzyj-

nych, w szczególności związanych ze zwal-

czaniem przestępczości na szczeblu UE. 

Wskazane cele CEPOL realizuje poprzez 

organizowanie szkoleń dla funkcjonariuszy 

organów ścigania opartych na wspólnych 

standardach; upowszechnianie rezultatów 

prac naukowo - badawczych; szkolenia 

dotyczące cywilnego zarządzania w sytu-

acjach kryzysowych; szkolenia dla funk-

cjonariuszy policji państw kandydujących; 

organizację wymiany funkcjonariuszy poli-

cji państw członkowskich; rozwój platfor-

my elektronicznej spełniającej standardy 

bezpieczeństwa; podnoszenie umiejętności 

językowych funkcjonariuszy policji.
1
 

Współpraca o charakterze szkolenio-

wym obejmuje szerokie spectrum zagad-

nień. Należą do nich m.in.: 

 Residenctial activities - przedsięwzięcia 

szkoleniowe, tj. kursy, seminaria, warsz-

taty oraz konferencje - realizowane 

w systemie stacjonarnym dzięki zaanga-

żowaniu państw członkowskich. Po-

szczególne przedsięwzięcia szkoleniowe 

odbywają się w państwach członkow-

skich i dotyczą przede wszystkim klu-

czowych zagadnień o charakterze euro-

pejskim. Podstawowymi wymogami, ja-

kie muszą spełniać uczestnicy ww. kur-

sów, szkoleń, seminariów czy konferen-

cji są: właściwość merytoryczna, do-

świadczenie w przedmiotowym zakresie 

oraz dobra znajomość języka angielskie-

go. Zakres tematyczny tych szkoleń jest 

bardzo szeroki, obejmujący m.in. tema-

tykę ogólną (np. kursy z zakresu zarzą-

dzania, planowania strategicznego), po-

święcone zwalczaniu poszczególnych 

dziedzin przestępczości (np. przestęp-

czość zorganizowana, narkotykowa, fi-

nansowa, terroryzm, handel ludźmi) oraz 

różnorodnym aspektom funkcjonowania 

policji państw członkowskich (relacje ze 

społecznością lokalną, bezpieczeństwo 

w trakcie imprez masowych, misje poli-

cyjne, zarządzanie kryzysowe, między-

narodowa współpraca policyjna w UE 

itp.).  

 Webinars - szkolenia on-line, w któ-

rych może jednocześnie uczestniczyć do 

200 osób. Ich zakres tematyczny obej-

muje podobne zagadnienia, jak w przy-

padku przedsięwzięć realizowanych 

                                                 
1
http://www.info.policja.pl/inf/wspolpraca-

miedzynarod/cepol/51106,CEPOL-Europejska-

Akademia-Policyjna.html 
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w trybie stacjonarnym. Organizatorem 

webinars jest sekretariat CEPOL-u.  

 Common curricula (wspólne programy 

szkolenia) - najistotniejsza forma współ-

pracy, opracowana dzięki zaangażowa-

niu kadry eksperckiej państw członkow-

skich. Common curricula dostępne są za 

pośrednictwem strony internetowej CE-

POL. Common curricula obejmuje m.in. 

tematykę Europolu, policyjnej etyki za-

wodowej i zapobiegania korupcji, prze-

mocy domowej, prania pieniędzy, han-

dlu ludźmi, przestępczości narkotyko-

wej. 

 Moduły e-learningowe CEPOL, które 

po sfinalizowaniu oraz zatwierdzeniu 

przez Radę Zarządzającą są dostępne za 

pośrednictwem strony internetowej CE-

POL. Użytkownicy modułów  

e-learningowych mogą z nich korzystać 

w dowolnym miejscu i czasie, mają oni 

również możliwość zweryfikowania 

swoich postępów dzięki testom spraw-

dzającym dostępnym w każdym module. 

Moduły e-learningowe zawierają dodat-

kowe materiały poglądowe, opisy stu-

dium przypadku.  

 Program wymiany przedstawicieli 

policji państw członkowskich – tzw. 

EPEPEuropean Police Exchange Pro-

gramme. 

 

 

ORGANOGRAMCEPOL
2
 

 

 

 
 

 

 

 

                                                 
2
https://www.cepol.europa.eu/who-we-are/organisation/organogram 
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Szkoła Policji w Pile dołączyła do 

grona podmiotów współpracujących z CE-

POL-em, podpisując umowę ramową będą-

cą podstawą współpracy, a także porozu-

mienie uzupełniające na lata 2017-2020. 

Rok 2016 przejdzie do historii Szkoły jako 

czas, w którym rozpoczął się nowy etap jej 

działalności o charakterze międzynarodo-

wym. Podpisanie porozumienia ramowego 

umożliwia wszystkim partnerom współpra-

cę z CEPOL-em oraz korzystanie z ich 

oferty szkoleniowej, a zwłaszcza organiza-

cję szkoleń. Pilska Szkoła, po zapoznaniu 

się z całą procedurą grantową oraz po pod-

pisaniu wniosków aplikacyjnych przez 

Komendanta Szkoły insp. Romana Sobcza-

ka, dołączyła do grona podmiotów chcą-

cych aktywnie współpracować z agencją 

unijną. Pod koniec grudnia 2016 roku przy-

znana została Szkole dotacja na organizację 

dwóch kursów, które idealnie wpisują się 

w profil kryminalny Szkoły.  

Rok 2017 będzie rokiem intensywnej 

pracy i organizacji szkoleń CEPOL o cha-

rakterze europejskim, ponieważ ich uczest-

nikami będą przedstawiciele 25 państw 

członkowskich. 

Pierwszy kurs, który zorganizuje 

Szkoła Policji w Pile dotyczy tematyki 

współpracy z informatorami na poziomie 

zaawansowanym - „Informanthandling – 

advanced”. Kurs ten będzie przygotowywa-

ny wspólnie z Europolem w terminie 19-23 

czerwca 2017 roku. 

Drugie szkolenie obejmować będzie 

tematykę wykorzystywania seksualnego 

dzieci oraz identyfikacji ofiar przestępstwa 

- „Child sexual exploitation – victim identi-

fication” i odbędzie się w terminie od 18 do 

29 września 2017 roku. Szkolenie przepro-

wadzą eksperci ze Szkoły Policji w Pile, 

Komendy Głównej Policji, Europolu i In-

terpolu. Warto wspomnieć, że metodą na-

uczania będą oczywiście wykłady prowa-

dzone przez ekspertów i wykładowców, ale 

również zajęcia praktyczne z wykorzysta-

niem komputerów oraz sieci internetowej, 

co daje możliwość praktycznego zastoso-

wania zdobytej wiedzy dotyczącej wyko-

rzystania seksualnego dzieci oraz identyfi-

kacji ofiar przestępstwa. 

Dzięki przyznanym grantom CEPOL-

u na ww. szkolenia, nasi wykładowcy oraz 

eksperci, wraz z wybranymi funkcjonariu-

szami policyjnymi z 25 państw członkow-

skich, będą mieli niepowtarzalną okazję na 

podniesienie poziomu swoich umiejętności 

zawodowych, połączoną z wymianą do-

świadczeń o charakterze międzynarodo-

wym. Cel CEPOL-u o wymianie informa-

cji, współpracy międzynarodowej, poznaniu 

różnic w rozwiązaniach prawnych, ujedno-

liceniu praktyki policyjnej, kształceniu 

funkcjonariuszy z różnych państw człon-

kowskich zostanie osiągnięty. 
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Katarzyna Budzyńska - młodszy wykładowca wyszkolenia strzeleckiego Zakładu Taktyki 

i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile 

Arkadiusz Dębski - młodszy wykładowca wyszkolenia strzeleckiego Zakładu Taktyki 

i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile 

 

 

NOWE KURSY STRZELECKIE W SZKOLE POLICJI W PILE 

 

 

Z początkiem maja 2016 r. Komen-

dant Główny Policji, biorąc pod uwagę po-

trzebę przygotowania policjantów do za-

pewnienia bezpieczeństwa i porządku pu-

blicznego podczas Szczytu Organizacji 

Traktatu Północnoatlantyckiego oraz Świa-

towych Dni Młodzieży w roku 2016, podpi-

sał decyzję wprowadzającą program kursu 

specjalistycznego w zakresie posługiwania 

się bronią palną podczas pełnienia służby 

w ubraniu cywilnym (BPUC).  

Celem tego kursu było kształcenie 

i doskonalenie umiejętności strzeleckich 

poprzez wypracowanie odpowiednich na-

wyków i reakcji ruchowych umożliwiają-

cych oddanie precyzyjnego strzału podczas 

pełnienia służby w ubraniu cywilnym oraz 

w warunkach zwiększonego stresu, wynika-

jącego z ograniczonej widoczności powsta-

łej np. na skutek zamachu bombowego, 

pożaru, ulewnego deszczu lub po odniesie-

niu obrażeń ciała, jak również podstawy 

przemieszczania się, identyfikowania celu 

i prowadzenia ognia w tłumie.  

Na powyższy kurs kierowani byli 

policjanci pełniący na co dzień służbę 

w ubraniu cywilnym, a na realizację tych 

założeń przewidziano 3 dni szkoleniowe. 

W Szkole Policji w Pile przeprowa-

dzono 20 edycji kursów BPUC w okresie 

od 9 maja  do 20 lipca 2016 r. i w tym cza-

sie przeszkolono 446 policjantów z woje-

wództw: kujawsko-pomorskiego, lubuskie-

go, śląskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.  

Po analizie ankiet ewaluacyjnych 

należy stwierdzić, iż uczestnicy pozytywnie 

ocenili kursy BPUC jako całość, tzn. wska-

zywali na to, iż szkolenie było bardzo cie-

kawe i potrzebne, dające możliwość wy-

miany doświadczeń, jak również doskona-

lenia umiejętności strzeleckich i wypraco-

wania niezbędnych nawyków. 

Uczestnicy, wypowiadając się na 

temat poziomu spełnienia własnych ocze-

kiwań po zakończonym szkoleniu, uznali, 

iż poziom posiadanych wiadomości uległ 

podwyższeniu, przyznając ocenę 4,57 

(w skali 1-5), na poziomie 4,63 oceniono 

podwyższenie posiadanych umiejętności, 

natomiast możliwości wykorzystania naby-

tej wiedzy i umiejętności w służbie ocenio-

no na 4,60. 

W ankietach uczestnicy sugerowali 

także potrzebę wprowadzenia podobnego 

kursu do realizacji jako doskonalenie za-

wodowe centralne, podkreślając jego przy-

datność, z jednoczesnym wydłużeniem 

szkolenia do co najmniej 5 dni szkolenio-

wych. 

Po zrealizowaniu 20 edycji kursu 

BPUC dokonano analizy uwag i spostrze-

żeń zarówno uczestników, jak i prowadzą-

cych przedmiotowe szkolenie, w celu sfor-

mułowania wniosków, które mogłyby być 

wykorzystane przy prowadzeniu kursów 

o zbliżonym bądź identycznym z omawia-

nym przedsięwzięciem stopniem trudności. 

 Po pierwsze, szkolenie o takich za-

łożeniach zostało uznane za bardzo przy-

datne i potrzebne, głównie ze względu na 

możliwość doskonalenia umiejętności strze-

leckich i przypomnienia bądź wypracowa-

nia niezbędnych nawyków oraz możliwość 

wymiany doświadczeń, stąd wniosek, 

iż tego rodzaju szkolenie powinno być 

wprowadzone do realizacji jako doskonale-

nie zawodowe centralne i nie tylko dla poli-

cjantów pełniących służbę w ubraniu cy-

wilnym, ale także dla funkcjonariuszy służ-

by prewencyjnej. 
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Po drugie, wydłużenie czasu trwania 

kursu do co najmniej 5 dni szkoleniowych 

pozwoli na lepsze poznanie grupy, a co za 

tym idzie odpowiednie dostosowanie ele-

mentów treningu bezstrzałowego i efek-

tywniejsze przygotowanie do wykonania 

strzelań, jak również umożliwi wykonanie 

większej liczby powtórzeń prawidłowych 

nawyków posługiwania się bronią palną, co 

z kolei wpłynie na poprawę umiejętności 

uczestników szkolenia i zwiększy bezpie-

czeństwo osób posługujących się bronią jak i 

osób postronnych. Ponadto, częstszy kontakt 

z bronią niweluje efekt stresu związany z 

noszeniem, dobywaniem i używaniem broni, 

a doskonalenie tych umiejętności prowadzi 

do minimalizacji skutków użycia broni w taki 

sposób, aby osoba, wobec której użyto broni, 

doznała jak najmniejszych obrażeń. 

W związku z tym, iż na kursy 

BPUC kierowani byli policjanci pełniący 

służbę w ubraniu cywilnym, powinni oni 

być wyposażeni w kabury operacyjne, 

umożliwiające przenoszenie broni w sposób 

niewidoczny dla otoczenia. Pomimo tego, 

z różnych przyczyn, większość uczestników 

posiadała kabury odkryte (prewencyjne), 

których nie można skutecznie ukryć, 

zwłaszcza w okresie letnim i nie wszyscy 

uczestnicy mieli możliwość doskonalenia 

umiejętności dobywania i chowania broni 

przy wykorzystaniu kabur operacyjnych. 

Ponadto, bardzo trafnym założeniem 

programowym było kierowanie na kurs 

policjantów z indywidualną bronią palną 

krótką, dzięki czemu każdy uczestnik szko-

lenia mógł doskonalić swoje umiejętności 

w posługiwaniu się bronią wykorzystując 

tę, którą na co dzień nosi na służbie. 

Na uwagę zasługuje jeszcze jedna 

kwestia podnoszona zarówno przez uczest-

ników kursów, jak i prowadzących instruk-

torów, którzy stwierdzili jednoznacznie, 

iż na efektywność nabywanych umiejętno-

ści znaczny wpływ ma liczebność grupy 

szkoleniowej, dlatego też pojawiła się suge-

stia, aby liczba uczestników szkolenia nie 

przekraczała 16 osób. 

W dniu 29 lutego 2016 r. Komen-

dant Główny Policji podpisał również de-

cyzję w sprawie programu nauczania na 

kursie specjalistycznym w zakresie dosko-

nalenia umiejętności instruktorów strzelań 

policyjnych (DISP), w której realizację ta-

kich kursów powierzono m.in. Szkole Poli-

cji w Pile. 

Celem tego kursu jest pogłębienie 

wiedzy i umiejętności nabytych przez in-

struktorów w zakresie strzelań policyjnych 

oraz posługiwania się bronią palną podczas 

zajęć szkolenia strzeleckiego realizowanych 

w jednostkach organizacyjnych Policji. 

Zakres tematyczny obejmuje podstawowe 

wiadomości z zakresu metodyki prowadze-

nia zajęć ze szkolenia strzeleckiego i pierw-

szej pomocy oraz zajęcia praktyczne ze 

strzelania z broni palnej krótkiej, pistoletu 

maszynowego, strzelby gładkolufowej 

i karabinka automatycznego. 

W Szkole Policji w Pile w roku 

ubiegłym zrealizowano jedną edycję 

wspomnianego kursu w okresie 17-21 paź-

dziernika 2016 r., w którym wzięło udział 

16 instruktorów z województw: wielkopol-

skiego, mazowieckiego i dolnośląskiego. 

Uczestnicy tego szkolenia mieli możliwość 

nie tylko odświeżenia swojej wiedzy z za-

kresu prowadzenia zajęć ze szkolenia strze-

leckiego, ale również do wymiany do-

świadczeń związanych przede wszystkim 

z istniejącymi problemami w jednostkach 

terenowych. Dotyczyły one głównie małej 

liczby realizowanych strzelań i możliwości 

doskonalenia się w tym zakresie, co z kolei 

przekłada się na sposób postrzegania umie-

jętności prezentowanych przez słuchaczy 

kursów specjalistycznych realizowanych 

w Szkole Policji w Pile i dostosowania tre-

ningów przez prowadzących zajęcia na tych 

kursach. 

Podsumowując, opisane wyżej szko-

lenia dla wszystkich instruktorów strzelań 

policyjnych Szkoły Policji w Pile stanowią 

cenne źródło wiedzy zawodowej i doświad-

czeń, kształtując wyobrażenie o potrzebach 

i problemach policjantów służby kryminal-

nej, choć nie tylko, a także konieczność 

dostosowania założeń programowych tak, 

aby spełniały oczekiwania uczestników 

kursów. 
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Mateusz Kaszyński 

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

 
TYP PODSTAWOWY PRZESTĘPSTWA UDZIAŁU W BÓJCE I POBICIU  

ORAZ KWESTIA UŻYCIA W ICH TRAKCIE NIEBEZPIECZNEGO PRZEDMIOTU 

 

  

W kodeksie karnym z 1997 roku 

stypizowane zostało przestępstwo udziału 

w bójce i pobiciu. Prawodawca przewidział 

różne formy jego popełnienia. Art. 158 § 1 

przewiduje sankcję już za samo branie 

udziału w niebezpiecznym zajściu o charak-

terze bójki lub pobicia, co stanowi typ pod-

stawowy tego przestępstwa. Dodatkowo 

kodeks karny wyróżnia trzy typy kwalifi-

kowane. Dwa z nich ujęte, w § 2 oraz § 3 

art. 158, łączą nastąpienie surowszej odpo-

wiedzialności z wystąpieniem określonego 

skutku w postaci ciężkiego uszczerbku na 

zdrowiu albo śmierci. Trzeci typ kwalifi-

kowany, z art. 159 kk, nakazuje zaostrzenie 

kary za udział w bójce lub pobiciu dla 

sprawcy, który w jej trakcie używa broni 

palnej, noża lub innego podobnie niebez-

piecznego przedmiotu. 

 Podstawą przypisania odpowie-

dzialność z powyższych przepisów jest 

ustalenie czy dana osoba brała udział 

w bójce lub pobiciu. Nie każde starcie osób 

będzie wyczerpywać znaczenie tych pojęć. 

Kodeks karny rozumie bójkę i pobicie jako 

zdarzenie, w którym biorą udział co naj-

mniej trzy osoby. Na tej płaszczyźnie są 

one tożsame, aczkolwiek różnią je przede 

wszystkim role, jakie te osoby przyjmują 

w trakcie zajścia. Przez bójkę w rozumieniu 

kodeksu karnego należy uznawać starcie 

pomiędzy co najmniej trzema osobami, 

które atakują się wzajemnie, występując 

jednocześnie w roli napastników i napad-

niętych
3
. Możemy wyobrazić sobie sytu-

ację, kiedy to podczas rozmowy trzech osób 

dojdzie między nimi do kłótni, która prze-

istoczy się w bójkę. Każdy z nich będzie 

atakował pozostałych jednocześnie broniąc 

się przed ciosami. Z kolei pobicie należy 

                                                 
3
por. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 26.2.2014 r., 

sygn. akt: II AKa 22/14, LEX nr 1451857 

rozumieć jako napaść co najmniej dwóch 

sprawców na jedną lub więcej osób
4
. 

W trakcie pobicia nakreślony zostaje wy-

raźny podział ról na napastników 

i broniących się, przy czym napastnicy co 

do zasady mają zdecydowaną przewagę. 

Oczywiście przestępstwo pobicia popełnia-

ją tylko te osoby, które biją, natomiast ofia-

ra nie będzie podlegać odpowiedzialności 

za udział w zdarzeniu. Omawiając proble-

matykę rozumienia tych pojęć należy zwró-

cić uwagę na pewną dynamikę między ni-

mi. Bójka może się bardzo szybko zamienić 

w pobicie a pobicie w bójkę. Jest to jeden 

z powód umieszczenia tych pojęć obok sie-

bie w kodeksie karnym.  

 Wydawać by się mogło, że skon-

struowanie takich przepisów w kodeksie 

karnym jest całkowicie bezzasadne z uwagi 

na fakt istnienia innych instrumentów, które 

mogłyby zastąpić art. 158. Na przykład 

w zamian za udział w bójce można by było 

przypisać odpowiedzialność z art. 217 § 1 

o nietykalności cielesnej, a w przypadku 

wystąpienia określonych skutków zastoso-

wać odpowiednio normę zawartą w art. 156 

§ 1 lub 3 kk. Należy jednak wziąć pod 

uwagę szczególne zagrożenie, jakie wywo-

łuje udział w bójce i pobiciu dla porządku 

oraz spokoju publicznego, a także dla osób 

w nich uczestniczących. Dobrem chronio-

nym przez art. 158 kk jest życie i zdrowie 

człowieka, które niewątpliwie podlega 

ogromnemu narażeniu w trakcie takiego 

zajścia. Warto zauważyć, że dla udowod-

nienia danej osobie udziału w bójce lub 

pobiciu nie trzeba wykazywać, że dana 

osoba zadała konkretny cios, który spowo-

dował konkretne obrażenia. Wystarczające 

jest udowodnienie świadomego połączenia 

                                                 
4
por. Wyrok SN z dnia 5.11.1980 r., sygn. akt: Rw 

382/80, OSNKW 1981/1/5 
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działania jednego ze sprawców z działa-

niem drugiego człowieka przeciwko inne-

mu człowiekowi
5
. Z powyższego wynika, 

że odpowiedzialność za udział w pobiciu 

jest reliktem odpowiedzialności zbiorowej, 

co stanowi odstępstwo od zasady indywi-

dualizacji odpowiedzialności karnej. Prze-

pis skonstruowano w ten sposób, ponieważ 

przy działaniach grupowych, do jakich na-

leżą bójki i pobicia, często ciężko jest roz-

strzygnąć, kto konkretnie powodował za-

grożenie i zadawał poszczególne ciosy. 

Ma to na celu ułatwienie doprowadzenia 

sprawców do skazania.  

 Art. 158 § 1 stwierdza, że odpowie-

dzialności karnej za udział w bójce lub po-

biciu podlega ten, kto bierze udział w takim 

zajściu. Wyrażenie bierze udział wymaga 

głębszego rozwinięcia. Odnosi się wraże-

nie, że zwrot ten desygnuje jedynie aktyw-

ne działanie. Jednak jego rozumienie 

w kontekście tej normy prawnej jest szer-

sze. Nie ma wątpliwość, że braniem udziału 

będzie na pewno czynna agresja w kierunku 

innej osoby. Takie skojarzenie pojawia się 

jako pierwsze w potocznym rozumieniu 

bójki i pobicia. Jednakże orzecznictwo 

przyjmuje, że braniem udziału będzie jaki-

kolwiek inny sposób akceptujący takie za-

chowania. Uwagi wymaga wyjaśnienie 

kwestii podżegania do popełnienia tego 

przestępstwa oraz pomocnictwa. Często 

zdarza się sytuacja, w której podczas bójki, 

ktoś stojący nieopodal „zagrzewa” jej 

uczestników do dalszej walki. Czy będzie 

on odpowiadał z art. 18 § 2 w zw. z art. 158 

§ 1, czyli tak jak za podżeganie? Judykatura 

wypracowała w tym temacie pogląd, że 

taka osoba będzie postrzegana jako osoba 

biorąca udział w bójce. Każde podżeganie 

lub pomocnictwo, jeżeli odbywa się w cza-

sie i miejscu zajścia, będzie potraktowane 

jak sprawstwo
6
. Odpowiedzialność karną 

z tytułu popełnienia tego przestępstwa 

można również ponieść przez zaniechanie. 

                                                 
5
por. Wyrok SA w Krakowie z dnia 12.7.2012 r., 

sygn. akt: II AKa 108/12, KZS 2012/9/38 
6
Wijak K. [w:] Grześkowiak A., Wijak K., Kodeks 

Karny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, art. 

158, s. 681  

Będzie to miało miejsce wówczas, gdy 

wbrew prawnemu, szczególnemu obowiąz-

kowi niedopuszczenia do popełnienia czynu 

zabronionego osoba do tego zobowiązana 

nie podejmie działań mających na celu po-

wstrzymania bijących się. Chodzi tu m.in. 

o przypadki, kiedy osoba mająca stać na 

straży porządku i bezpieczeństwa, np. poli-

cjant lub strażnik miejski, widząc bójkę, nie 

interweniuje w celu jej zakończenia. Takie 

zachowanie będzie zakwalifikowane jako 

pomocnictwo. Co natomiast ciekawe to 

fakt, że kiedy po stronie sprawcy atakują-

cego pokrzywdzonego "sam na sam" przy-

łączyła się inna osoba, która bezspornie 

wspomogła go w agresywnych działaniach, 

ale bez jego wiedzy i zgody, nie można 

uznać, że ten pierwszy sprawca wziął udział 

w pobiciu w rozumieniu art. 158 kk
7
. Uka-

rany z art. 158 § 1 może być tylko osoba, 

która przyłączyła się. Jednocześnie nie 

można tu mówić o współsprawstwie, po-

nieważ nie doszło w tym przypadku do po-

rozumienia, nawet dorozumianego.  

 Udział w bójce lub pobiciu, gdzie 

nie doszło do spowodowania śmierci lub 

uszczerbku na zdrowiu, wydaje się być 

przestępstwem formalnym. Jest to mylne 

przeświadczenie, ponieważ stypizowany 

występek ma charakter materialny w takim 

znaczeniu, że jako skutek należy traktować 

już samo narażenie kogoś na uszczerbek na 

zdrowiu lub utratę życia
8
. Oznacza to, że 

dla dokonania tego przestępstwa nie jest 

konieczne wystąpienie wymienionych 

w art. 156 i 157 kk uszczerbków, ale wy-

starczy, że zachowanie sprawcy stwarza 

stan rzeczywistego zagrożenia dla ochro-

nionego dobra
9
. Gdy stwierdzone zostanie, 

że bójka lub pobicie stanowiły takie nie-

bezpieczeństwo, to przestępstwo popełniają 

wszyscy ich uczestnicy, niezależnie od te-

go, czy to konkretnie oni powodowali takie 

                                                 
7
por. Wyrok SN z dnia 30.5.1975 r., sygn. akt: II KR 

14/74, OSNKW 1974/10/186 
8
por. Wyrok SN z dnia 7.1.2008 r., sygn. akt: IV KK 

342/07, Prok.i Pr.-wkł. 2008/11/5 
9
Wijak K. [w:] Grześkowiak A., Wijak K., Kodeks 

Karny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, art. 

158, s. 681 
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zagrożenie, czy też nie. W orzecznictwie 

zdarzały się przypadki, kiedy to sąd przyj-

mował, że w wypadku braku wystąpienia 

skutków w postaci śmierci lub uszkodzenia 

ciała człowieka przestępstwo miało charak-

ter formalny
10

. Wydaje się jednak, że takie 

stwierdzenie jest nieuzasadnione. Byłoby 

ono słuszne, gdyby dyspozycja art. 158 § 1 

ograniczała się do sformułowania: „Kto 

bierze udział w bójce lub pobiciu”, tymcza-

sem wymaga ona, aby działanie sprawcy 

narażało człowieka na bezpośrednie niebez-

pieczeństwo utraty życia albo nastąpienia 

skutku określonego w art. 156 lub 157 kk. 

Ustalając przesłanki czy dane za-

chowanie, można zakwalifikować jako 

przestępstwo z art. 158 § 1 należy wziąć 

pod uwagę następujące elementy. Po pierw-

sze kilka osób musi zadawać razy, które 

powodują obrażenia. Stanowi to rdzeń defi-

nicji bójki i pobicia. Następnie należy roz-

ważyć, czy ta sytuacja zagrażała utratą ży-

cia, ciężkim uszkodzeniem ciała lub cięż-

kim rozstrojem zdrowia dla osób biorących 

udział w zajściu. Takim zagrożeniem bę-

dzie tylko sytuacja bezpośredniego i real-

nego ryzyka
11

. Z powyższego wynika, że 

dla przypisania odpowiedzialności za ten 

występek nie jest wystarczające stwierdze-

nie, że kilku sprawców pobiło człowieka 

albo biło się wzajemnie. Konieczne jest 

zawsze ustalenie prawdopodobieństwa wy-

stąpienia określonych skutków. Przykłado-

wo, nie można uznać, aby jednorazowe 

uderzenie rękami w twarz i kopnięcie po-

krzywdzonego w pośladek narażało go na 

bezpośrednie niebezpieczeństwo
12

. Z dru-

giej jednak strony, gdy mamy do czynienia 

z powstałym w wyniku pobicia skutkiem w 

postaci zasinienia powiek oka oraz wylewu 

krwawego pod jego spojówką, które jest 

narządem wyjątkowo wrażliwym na wszel-

kie urazy mechaniczne i w związku z tym 

wysoce podatnym na poważne uszkodzenie, 

                                                 
10

por. Wyrok SA w Lublinie z dnia 4.2.2003 r., 

sygn. akt: II AKa 178/02, OSA 2004/5/34 
11

por. Wyrok SA w Krakowie z dnia 13.11.1997 r., 

sygn. akt II AKa 210/97, KZS 1997/11-12/47 
12

por. Wyrok SA w Krakowie z dnia 5.5.1994, 

II AKr 46/94, KZS 1994/5/17 

można przyjąć, że istniało bezpośrednie 

niebezpieczeństwo dla utraty wzroku
13

. 

Od razu da się zauważyć, że kwestia okre-

ślenia ryzyka i prawdopodobieństwa będzie 

przedmiotem oceny dla sądu orzekającego 

i w większości przypadków stwierdzenie, 

że istniało takie zagrożenie będzie poprze-

dzone opinią biegłego.  

 Przestępstwo udziału w bójce lub 

pobiciu jest przestępstwem powszechnym, 

co oznacza, że może je popełnić każdy 

człowiek. Można je popełnić jedynie 

umyślnie. Występuje ono w obu postaciach 

zamiaru, tj. zamiarze bezpośrednim lub 

ewentualnym, co oznacza, że uczestnik, 

biorąc udział w zajściu, chce narazić czło-

wieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo 

utraty życia, ciężki lub średni uszczerbek na 

zdrowiu, albo przynajmniej przewiduje 

i godzi się na to, że bójka lub pobicie, której 

jest uczestnikiem stwarza takie zagrożenie. 

Należy rozróżnić umyślność w za-

kresie samego udziału oraz umyślność 

związaną z wyrządzeniem określonego 

skutku przestępstwa. Biorąc pod uwagę 

umyślność w zakresie samego udziału to 

może występować ona jedynie w postaci 

zamiaru bezpośredniego. Wydaje się oczy-

wiste, że w bójce nie weźmie udziału oso-

ba, która tego nie chce. Natomiast zastano-

wić się trzeba nad zamiarem w odniesieniu 

do skutku, którym w opisywanym przestęp-

stwie jest narażenie człowieka na niebez-

pieczeństwo utraty życia lub zdrowia. 

W tym przypadku uczestnik winien swoją 

świadomością obejmować stopień niebez-

pieczeństwa, jakie może wyrządzić swoimi 

czynami. Jeżeli uczestnik działa ze świa-

domością, że zajście ma charakter niebez-

pieczny i mimo to dalej bierze on w nim 

udział to wyraża on wewnętrzną wolę oraz 

chęć narażenia innego człowieka na bezpo-

średnie niebezpieczeństwo utraty życia, 

ciężkiego lub średniego uszczerbku na 

zdrowiu, oznacza to, że działa w zamiarze 

bezpośrednim (dolus directus). W opisa-

nym przypadku będziemy mieli zazwyczaj 

do czynienia z winą umyślną. Możemy 

                                                 
13

por. Wyrok SN z dnia 7.2.1975 r., RW 22/75, 

OSNKW 1975/5/64 
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również mówić o winie umyślnej w zamia-

rze ewentualnym (dolus eventualis). Sytu-

acja taka ma miejsce, gdy sprawca co 

prawda nie chciał spowodować niebezpie-

czeństwa, ale godził się na taki skutek swo-

jego działania. Przykładowo sprawca świa-

domie dołączył się do grupy bijących się z 

inną grupą, nie wiedząc, czy używane są 

niebezpieczne narzędzia, ale wewnętrznie 

godzi się z tym, że tak może być. 

Istotne jest omówienie kontratypu 

obrony koniecznej w trakcie uczestnictwa 

w bójce lub pobiciu. Pobicie charakteryzuje 

się tym, że w zajściu występuje podział na 

broniących się i atakujących. Z uwagi na 

właśnie taką koncepcje pobicia uznaje się, 

że dopuszczalne jest powoływanie się na 

obronę konieczną, o ile wyczerpuje ona 

znamiona określone w art. 25 § 1 kk, czyli 

służy do odparcia bezprawnego, bezpośred-

niego i realnego ataku na dobro prawem 

chronione. Zaatakowana osoba ma prawo 

do obrony, która nie zostanie poczytana za 

przestępstwo udziału w bójce z art. 158 kk, 

nawet jeśli swoim zachowaniem narazi ata-

kującego na skutek utraty zdrowia lub ży-

cia. Oczywiście działalnie osoby broniącej 

się nie powinno stanowić przekroczenia 

granic obrony konicznej, w szczególności 

poprzez zastosowanie niewspółmiernego do 

niebezpieczeństwa zamachu środka obrony. 

Przysługuje ona pokrzywdzonemu bronią-

cemu się przed bezprawnym zamachem tak 

długo jak istnieje bezpośrednie zagrożenie 

dla chronionych dóbr prawnych
14

. 

Materia ta zupełnie inaczej wygląda 

na płaszczyźnie zagadnienia bójki, gdzie 

każdy z jej uczestników jest tutaj jednocze-

śnie atakującym i broniącym się. Z uwagi 

na jej konstrukcję przyjmuje się, że co do 

zasady osoby w niej uczestniczące nie mo-

gą powoływać się na instytucje obrony ko-

niecznej, gdyż wszyscy realizują zachowa-

nie stanowiące bezprawny zamach na chro-

nione dobro prawne
15

. Od tej reguły wy-

tworzyły się jednak w orzecznictwie wyjąt-

                                                 
14

Wijak K. [w:] Grześkowiak A., Wijak K., Kodeks 

Karny. Komentarz, wyd. 2, Warszawa 2014, art. 

158, s. 683 
15

Ibidem  

ki. W obronie koniecznej będzie stawać 

osoba, która interweniuje w celu zakończe-

nia bójki. Należy jednak zwrócić uwagę, że 

osoba ta powinna w rzeczywisty sposób 

chcieć, aby strony zakończyły swoje star-

cie. Nie działa w ten sposób kto włącza się 

do bójki w celu przyjścia z pomocą jedne-

mu z jej uczestników, bo w ten sposób po-

większa krąg osób bijących się, potęgując 

tym samym niebezpieczeństwo dla życia 

i zdrowia uczestników zajścia lub znajdują-

cych się w jego pobliżu. Celem takiej in-

terwencji jest wyłącznie interes konkretne-

go uczestnika bójki, a nie przywrócenie 

porządku i spokoju publicznego
16

. Upraw-

nienie do obrony uzyskuje również uczest-

nik bójki, który wyraźnie się z niej wycofał 

lub wycofuje, lecz nadal jest atakowany. 

Osoba, która nie bierze już udziału w bójce, 

przestaje być jej uczestnikiem, a w takiej 

sytuacji atak na nią należy ocenić jako bez-

prawny zamach, do którego odparcia 

uprawniony jest każdy atakowany. Ocenia-

jąc wycofanie się osoby z bójki należy za-

stanowić się czy takie działanie jest fak-

tyczne, a nie tylko w celu dla osiągnięcia 

lepszych względów taktycznych – takie 

działanie nie uprawnia do obrony koniecz-

nej
17

. Uzasadnieniem dla skorzystania z tej 

instytucji będzie również obrona osoby 

niezdolnej do dalszego udziału w bójce 

bądź odciąganej od udziału w niej
18

. 

Zupełnie inaczej kształtować się bę-

dzie odpowiedzialność uczestnika bójki lub 

pobicia, który w trakcie trwania rzeczonego 

zajścia używa broni palnej, noża lub innego 

podobnie niebezpiecznego przedmiotu. 

Norma sankcjonująca ten występek nakazu-

je wymierzyć sprawcy karę pozbawienia 

wolności od 6 miesięcy do 8 lat. Jeżeli dana 

osoba realizuje znamiona typu czynu za-

bronionego opisanego w art. 159, łączyć się 

to będzie zawsze z realizacją znamion któ-

regoś z typów określonych w art. 158 kk. 

                                                 
16

por. Wyrok SN z dnia 26.7.1971 r., sygn. akt: IV 

KR 119/71, OSNKW 1971/12/190 
17

por. wyrok SN z dnia 20.12.1984 r., sygn. akt: II 

KR 289/84, OSNKW 1985/7-8/58 
18

por. Wyrok SA w Krakowie z dnia 26.3.2013, 

sygn. akt: II AKa 27/13, KZS 2013/6/80 
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Używanie w bójce lub pobiciu broni palnej, 

noża lub innego podobnie niebezpiecznego 

przedmiotu zawsze powoduje, że bójka lub 

pobicie narażają człowieka na bezpośrednie 

niebezpieczeństwo utraty życia albo nastą-

pienia skutku, o którym mowa w art. 156 

§ 1 lub art. 157 § 1. Tak więc pomiędzy art. 

159 i art. 158 § 1 zachodzi konsumpcja. 

Ten typ kwalifikowany przestępstwa 

bójki i pobicia z art. 159 kk stanowi prze-

stępstwo indywidualne co do czynu. Może 

je popełnić jedynie uczestnik bójki lub po-

bicia, rozumianych na gruncie art. 158 § 1, 

który używa w ich trakcie wymienionych 

przedmiotów
19

. Przeciwnie do typu pod-

stawowego odpowiedzialność za takie dzia-

łanie poniesie tylko ten uczestnik, który 

rzeczywiście będzie używał tych przedmio-

tów. Fakt, że jedna osoba używa w bójce 

noża, nie stanowi przesłanki do przypisania 

innym jej uczestnikom odpowiedzialności 

karnej z tego przepisu. Przestępstwo to 

można popełnić jedynie umyślnie zarówno 

w zamiarze bezpośrednim jak i ewentual-

nym, w którym to sprawca może godzić się, 

że narzędzie, którego używa jest podobnie 

niebezpieczne jak broń palna czy nóż.  

Kluczowe jest omówienie zachowa-

nia sprawczego, które zostało określone 

przez ustawodawcę czasownikiem używa. 

Słownik języka polskiego PWN, jako jedną 

z definicji tego pojęcia podaje „zastosować 

coś jako narzędzie”. Wydaje się, że właśnie 

takie rozumienie tego słowa jest odpowied-

nie na gruncie omawianej normy. Czasow-

nik używa ma węższe zastosowanie niż 

zwrot posługuje się. Nie wystarczy zatem 

samo posiadanie lub okazanie niebezpiecz-

nego przedmiotu, ale konieczne jest wyko-

rzystanie jego właściwości, np. oddanie 

strzału z pistoletu lub usiłowanie zadania 

ciosu nożem
20

.  

W art. 159 kk zostały wyodrębnione 

trzy kategorie przedmiotów niebezpiecz-

nych – broń palna, nóż oraz inny podobnie 

niebezpieczny przedmiot. Pojęcie broni 

                                                 
19

por. Wyrok SA w Białymstoku z dnia 22.8.2000 r., 

sygn. akt: II AKa 66/00, OSA 2001/11/76 
20

por. Wyrok SN z dnia 17.6.2009 r., IV KK 27/09, 

LEX nr 515556 

palnej należy rozumieć jako każdą przeno-

śną broń lufową, która miota, jest przezna-

czona do miotania lub może być przysto-

sowana do miotania jednego lub większej 

liczby pocisków lub substancji w wyniku 

działania materiału miotającego
21

. Orzecz-

nictwo zawężyło jednak to pojęcie nie 

uznając za broń palną jednostek broni ga-

zowej, sygnałowej, startowej, hukowej, 

rozmaitych straszaków, korkowców i in-

nych zabawek. Nie są one bowiem niebez-

pieczne dla życia lub zdrowia
22

. Zdefinio-

wanie pojęcia nóż nie stanowi również 

większego problemu. Art. 159 zakazuje 

używania w trakcie bójki i pobicia 

w zasadzie każdego noża, za wyjątkiem 

atrap. Traktuje się go jako narzędzie śmier-

cionośne, równorzędne z bronią palną. Nie 

ulega wątpliwości, że oddanie strzału do 

człowieka ostrą amunicją na ogół wyraża 

zamiar pozbawienia go życia, tak samo jak 

zadanie ciosu nożem w okolicę klatki pier-

siowej czy głowy jest przejawem podobne-

go zamiaru.  

Sprawiające dużo trudności jest 

rozwinięcie pojęcia innego podobnie nie-

bezpiecznego przedmiotu. Przyjęto, że in-

nym podobnie niebezpiecznym przedmio-

tem jest takie narzędzie, które użyte w bój-

ce lub pobiciu stwarza zagrożenie dla 

zdrowia lub życia, jakie powoduje użycie 

broni palnej lub noża
23

. Dla uznania danej 

rzeczy za inny podobnie niebezpieczny 

przedmiot istotna jest jego właściwość jako 

niebezpiecznego w użyciu podczas starcia, 

a nie sam sposób użycia przedmiotu w cza-

sie bójki lub pobicia. Potencjał niebezpie-

czeństwa przedmiotu ograniczony jest do 

jego właściwości sprawiających, że nor-

malne wykorzystanie zagraża bezpośrednim 

niebezpieczeństwem dla zdrowia lub życia. 

Krytykowany zarówno w doktrynie jak 

i orzecznictwie jest pogląd, wedle którego 

                                                 
21

 Ustawa z dnia 21.5.1999 r. o broni i amunicji, 

Dz.U. 1999 nr 53 poz. 549, por. art. 7 
22

por. Wyrok SA w Krakowie z dnia 5.12.2001, 

sygn. akt: II AKa 269/01, KZS 2002/1/17 
23

 Zoll A. [w:] Zoll A., Kodeks karny. Część szcze-

gólna. Tom II. Komentarz do art. 117-277 k.k, LEX 

2013, art. 159, nb. 1. 
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o niebezpieczeństwie przedmiotu decydują 

nie jego obiektywnie niebezpieczne cechy, 

ale sposób użycia. Z takiego punktu widze-

nia każdy przedmiot może być niebez-

pieczny
24

.  

O zakwalifikowaniu rzeczy do klasy 

innego podobnie niebezpiecznego przed-

miotu każdorazowo będzie decydował sąd, 

rozpatrując konkretną sprawę. Jest to bar-

dzo istotne, ponieważ wykazanie, że dana 

rzecz, której używał uczestnik bójki lub 

pobicia, spełnia odpowiednie kryteria do 

uznania jej za inny podobnie niebezpieczny 

przedmiot ma wpływ na przyjęcie odpo-

wiedniej kwalifikacji karnoprawnej zacho-

wania danej osoby, a przez to wymierzenie 

odpowiedniej kary. Sąd orzekając w danej 

sprawie musi stwierdzić o właściwościach 

użytych przedmiotów. Nie ma wątpliwości, 

że tzw. tulipan, czyli obtłuczona butelka, 

należy z pewnością do tej grupy przedmio-

tów ze względu na ostre krawędzie. Zakwa-

lifikowane w ten sposób będzie także uży-

cie kija baseballowego czy płyty chodni-

kowej.  

Wyżej wymienione przedmioty nie 

budzą większych wątpliwości przy katalo-

gowaniu ich jako inne podobnie niebez-

pieczne przedmioty. Jednakże wyobraźnia 

ludzka nie zna granic. Znane jest użycie 

w bójce żelazka podłączonego do prądu 

i rozgrzanego do wysokiej temperatury, 

które zostało uznane za przedmiot spełnia-

jący kryteria innego podobnie niebezpiecz-

nego. Uargumentowano to faktem, że może 

ono wywołać poważne i rozległe oparzenia 

ciała. Co ciekawe sąd stwierdził, że takich 

właściwości nie miałoby żelazko niepodłą-

czone do źródła energii elektrycznej, po-

nieważ zwykłe jego użycie, wyłącznie jako 

narzędzia do zadawania uderzeń, nigdy nie 

spowodowałoby takich obrażeń, jak broń 

palna czy nóż
25

. Z kolei inny sąd uznał, 

że znamiona z art. 159 kk wypełnia trzonek 

od siekiery o długości ok. 60 cm, zbudowa-

ny z włókna szklanego o parametrach twar-
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por. Wyrok SA w Łodzi z dnia 15.11.2000 r., sygn. 

akt: II AKa 199/00, Prok.i Pr.-wkł. 2001/6/24 
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por. Wyrok SA w Katowicach z dnia 1.8.2013, 

sygn. akt: II AKa 236/13, KZS 2014/2/71 

dego drewna, gdyż jest przystosowany do 

wielokrotnego uderzania z dużą siłą oraz 

odpowiada wyglądem i właściwościom kija 

baseballowego
26

. Fizyczne podobieństwo 

do kija baseballowego wykazuje również 

pałka policyjna typu tonfa, ale w orzecznic-

twie nie jest prezentowane jednolite stano-

wisko co do oceny pałek służbowych 

w aspekcie ich niebezpieczeństwa. Domi-

nuje pogląd, że taka pałka nie jest takim 

niebezpiecznym przedmiotem, bo zwyczaj-

nie używana nie stwarza zagrożenia dla 

życia ludzkiego, jak zagraża mu użycie 

broni palnej i noża
27

.  

Dla wskazania jak różnorodne bywa 

orzecznictwo sądów w zakresie uznawania 

rzeczy za inne przedmioty podobnie nie-

bezpieczne należy wskazać wyrok, w któ-

rym sąd wskazuje, że kawałek gałęzi 

o średnicy nie większej niż 1,5 cm użyty 

w bójce nie jest takim przedmiotem. Z tre-

ści art. 159 kk wynika, iż ustawodawca, 

z uwagi na specyficzne właściwości broni 

palnej i noża przyjmuje, iż ze swej istoty są 

one niebezpieczne. Użycie w przepisie 

sformułowania lub (używa) innego podob-

nie niebezpiecznego przedmiotu, oznacza 

więc, iż może to być jedynie taki przed-

miot, którego niebezpieczeństwo użycia 

porównać można z niebezpieczeństwem dla 

życia lub zdrowia człowieka, jakie stwarza 

użycie broni palnej lub noża
28

. Widać wy-

raźnie, że sąd dokonuje oceny in concreto, 

każdorazowo analizując właściwości i fi-

zyczne cechy przedmiotu.  

Czasem wydaje się, że dany obiekt 

bezwzględnie nie może zostać zakwalifi-

kowany jako należący do trzeciej kategorii 

przedmiotów wymienionych w art. 159 kk. 

Z pewnością takim obiektem jest pies, który 

jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania 

cierpienia, nie jest rzeczą
29

. Warto zauwa-

żyć, że w orzecznictwie znalazł się przypa-

                                                 
26

por. Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 10.2.2010 r., 

sygn. akt: II AKa 416/09, OAW nr 2/2010 
27

por. Wyrok SA w Lublinie z dnia 20.1.2010 r., 

sygn. akt: II AKa 260/09, KZS 2010/7-8/62 
28

por. Wyrok SA w Warszawie z dnia 24.4.2002 r., 

sygn. akt: II AKa 115/02, Prok.i Pr.-wkł. 2003/2/23 
29

 Ustawa z dnia 21.8.1997 r. o ochronie zwierząt, 

Dz.U.2013.856, por. art. 1 
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dek uznania psa rasy Amstaf, którym 

oskarżony szczuł pokrzywdzonych za inny 

podobnie niebezpieczny przedmiot. 

W dokonywanej ocenie należy pominąć 

rozważania, czy pies jest przedmiotem, czy 

też nie jest rzeczą, a zbadać, czy jego wła-

ściwości naturalne predestynują go do ataku 

na człowieka. Takie cechy psa jak silna 

budowa, a także agresja, zajadłość i nie-

ustępliwość, upoważniają do zaliczenia go 

do kategorii przedmiotów podobnie niebez-

piecznych co nóż lub broń palna. Szczucie 

psem ofiary jest bez wątpienia doprowa-

dzeniem jej do takiego stanu, że nie jest ona 

w stanie podjąć obrony, a przez to zwierzę 

może być środkiem służącym realizacji celu 

przestępczego
30

.  

Z analizy językowej przepisu widać, 

że do kręgu desygnatów omawianego poję-

cia ustawodawca zalicza nie tylko przed-

mioty identyczne z nożem czy bronią palną, 

ale jako sposób ich określenia nakazuje 

zbadanie ich relacji do broni palnej lub no-

ża, które stwarzają jakby wzorcową możli-

wość spowodowania u człowieka określo-

nych ran albo i groźniejszych skutków. 

Analizowany przedmiot winien mieć wła-

ściwość wywołania skutków podobnych jak 

postrzelenie z broni palnej lub zadanie cio-

su nożem. Jeżeli przedmiot różni się 

w swoich cechach stałych i właściwościach 

oraz przeznaczeniem od broni palnej i noża 

można jednoznacznie wykluczyć go z kręgi 

desygnatów pojęcia innego podobnie nie-

bezpiecznego przedmiotu.  

Statystki Policji pokazują systema-

tyczny spadek liczby popełnianych prze-

stępstw związanych z udziałem w bójce lub 

pobiciu. Liczba przestępstw stwierdzonych 

spadła na przestrzeni dziesięciu lat o ponad 

33% (lata 2005-2010)
31

. Jest to jednak 

przestępstwo uznawane powszechnie za 

szczególnie uciążliwe dla obywatela obok 

                                                 
30

por. Wyrok z dnia 9.8.2005 r., sygn. akt: II AKa 

135/05, KZS 2006/5/54 
31

Udział w bójce lub pobiciu (art. 

158),http://statystyka.policja.pl/st/kodeks-

karny/przestępstwa -przeciwko/63432,Udzial-w-

bojce-lub-pobiciu-art-158.html, dostęp z dnia 

3.2.2017 r.  

m.in. uszczerbku na zdrowiu oraz prze-

stępstw rozbójniczych. W zdecydowanej 

większości popełniają je mężczyźni, którzy 

w dużej mierze po odbyciu za nie kary po-

wracają do przestępstwa. 

Życie i zdrowie są podstawowymi 

wartościami dla człowieka. Ich ochronę 

gwarantuje już art. 38 Konstytucji RP, któ-

ry stwierdza, że Rzeczpospolita Polska za-

pewnia każdemu człowiekowi prawną ich 

ochronę. Występki z art. 158 § 1 oraz art. 

159 kk jako regulacje mające chronić te 

szczególne dobra stanowią tzw. przestęp-

stwa z narażenia. Ochrona życia i zdrowia 

przez polski system prawny nie ogranicza 

się wyłącznie do określenia odpowiedzial-

ności za naruszenie tych dóbr, czego wyra-

zem jest między innymi art. 158 § 2 i 3 ko-

deksu karnego, lecz również za narażenie 

tych dóbr na niebezpieczeństwo, jak zostało 

to określone w art. 158 par. 1 kodeksu. Jest 

to podkreślenie ich wyjątkowej wartości. 

Są ścigane z oskarżenia publicznego, a ko-

deks karny uznaje je za jedne z niebez-

pieczniejszych przestępstw, które można 

popełnić.
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Aneta Wróblewska 

Ekspert Wydziału Kadr Szkoły Policji w Pile 

 

 

OSOBA PODEJRZANA CZY PODEJRZANY? 

 

 

Moment postępowania przygoto-

wawczego, w którym osoba uzyskuje status 

podejrzanego jest bardzo istotny z punktu 

widzenia posiadanych przez tę osobę 

uprawnień oraz ciążących na niej obowiąz-

ków. W praktyce dochodzeniowo-śledczej 

nadal wątpliwości przykładowo budzi mo-

ment, od którego może być obecny przy 

wykonywaniu czynności procesowych 

obrońca podejrzanego, w jakim charakterze 

wezwać osobę, której zamierza się przesta-

wić zarzut, czy zasadnym procesowo jest 

używanie pojęcia “osoby podejrzewanej” 

itd. Wskazane zatem wydaje się dokonanie 

analizy obowiązującego w tej kwestii stanu 

prawnego. 

Otóż zgodnie z art. 71 § 1 kpk w zw. 

z art. 313 § 1 kpk, podejrzanym jest osoba, 

wobec której istnieje uzasadnione podej-

rzenie, że popełniła przestępstwo 

i w związku z tym co do niej wydano po-

stanowienie o przedstawieniu zarzutów, 

albo której bez sporządzenia takiego posta-

nowienia postawiono ustnie zarzut 

w związku z przystąpieniem do przesłucha-

nia w charakterze podejrzanego. Przy czym 

zaznaczenia wymaga, iż zgodnie z § 137 

Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości 

Regulaminu wewnętrznego urzędowania 

powszechnych jednostek organizacyjnych 

prokuratury z dnia 7 kwietnia 2016 r. (Dz. 

U. z 2016 r. poz. 508), dalej nazywanego 

Regulaminem Prokuratorskim (Reg. Prok.), 

wydanie postanowienia o przedstawieniu 

zarzutów obejmuje jego sporządzenie, 

niezwłoczne ogłoszenie i przesłuchanie 

podejrzanego. Samo sporządzenie posta-

nowienia o przedstawieniu zarzutów uważa 

się za jego wydanie, gdy ogłoszenie tego 

postanowienia lub przesłuchanie podejrza-

nego nie jest możliwe z powodu jego ukry-

wania się lub nieobecności w kraju. Wyjąt-

kowo zatem, osoba staje się podejrzanym z 

chwilą samego sporządzenia postanowienia 

o przedstawieniu zarzutów, jeżeli jego 

ogłoszenie jest niemożliwe z powodu 

ukrywania się osoby lub jej nieobecności w 

kraju. 

Wydania postanowienia o przedsta-

wieniu zarzutów nie można utożsamiać 

z jego sporządzeniem, gdyż wydanie po-

stanowienia oznacza zarazem jego uze-

wnętrznienie. Aby postanowienie to zostało 

uznane za wydane, czyli prawnie skuteczne, 

niezbędne jest kumulatywne spełnienie 

trzech warunków: sporządzenie postano-

wienia, jego niezwłoczne ogłoszenie i prze-

słuchanie podejrzanego.
32

 

Przystąpienie do przesłuchania w cha-

rakterze podejrzanego, bez sporządzenia 

postanowienia o przedstawieniu zarzutów 

może mieć miejsce:  

 w dochodzeniu - art. 325 g § 2 kpk, 

 w ramach postępowania w niezbędnym 

zakresie art. 308 § 2 kpk, 

 w postępowaniu przyspieszonym - art. 

517b § 3 kpk. 

 

Osobą podejrzaną natomiast jest 

osoba, w stosunku do której istnieje uza-

sadnione przypuszczenie, że popełniła 

przestępstwo (zob. art. 244 § 1 kpk), ale 

wobec której nie sporządzono jeszcze po-

stanowienia o przedstawieniu zarzutów ani 

nie przystąpiono do przesłuchania w cha-

rakterze podejrzanego, gdyż nie zgroma-

dzono jeszcze materiału dowodowego dają-

cego podstawę do przedstawienia zarzutów, 

np. osoba ujęta na gorącym uczynku popeł-

nienia przestępstwa, osoba zatrzymana 

z uwagi na fakt, iż odpowiada rysopisowi 

                                                 
32

Postanowienie SN z dnia 24 kwietnia 2007 r., 

IV KK 31/07, Wyrok SNz dnia 7 listopada 2006 r., 

IV KK 150/06,  

 Postanowienie SN z dnia 16 stycznia 2009r., IV KK 

256/08. 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjug4yda
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgm2tsnjug4yda
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sprawcy podanemu przez świadka. Osoba 

podejrzana pojawia się w wielu artykułach 

kpk; art. 74 § 3, art. 219 § 1, art. 237 § 4, 

art. 244 § 1, art. 247 § 1, art. 308 § 1 i 2, 

art. 325 g§ 2. Wobec takiej osoby można 

dokonać wielu czynności procesowych, np. 

badań wskazanych w art. 74 § 3 kpk, prze-

słuchać ją w charakterze świadka z poucze-

niem o treści art. 183 kpk (tzw. małe prawo 

do obrony),
33

 nawet w obecności pełno-

mocnika (zob. art. 87 § 2 kpk), celem 

zgromadzenia potrzebnych dowodów. 

Powyższych pojęć nie należy mylić 

z pojęciem funkcjonującym tylko w prakty-

ce policyjnej, tj. osoby podejrzewanej. 

Pojęcie to nie występuje w kpk. Policjanci 

określają nim osobę, w stosunku do której 

nie ma dowodów mówiących o dokonaniu 

przez nią określonego przestępstwa, ale 

która ze względu na swoją przeszłość kry-

minalną, tryb życia, kontakty towarzyskie 

pozostaje wyłącznie w sferze pozaproceso-

wego zainteresowania Policji. Używanie 

tego pojęcia w dokumentacji procesowej 

nie jest zatem dopuszczalne, ponieważ ża-

den przepis kpk tego nie przewiduje. Zgod-

nie zaś z obowiązującą Policję zasadą lega-

lizmu, możemy działać tylko na podstawie 

prawa i w granicach przez prawo przewi-

dzianych. W szczególności chcę zwrócić 

uwagę na nadal panującą niewłaściwą prak-

tykę stosowania w protokole zatrzymania 

osoby, jako przyczyny zatrzymania, zapisu, 

np.: „osoba podejrzewana o dokonanie 

przestępstwa...”. Żaden bowiem przepis 

prawa nie daje Policji uprawnień do za-

trzymania osoby podejrzewanej. 

 

Podstawa prawna i faktyczna 

przedstawienia zarzutów  

 

Wydanie postanowienia o przedsta-

wieniu zarzutów kończy postępowanie 

w sprawie, a rozpoczyna postępowanie 

                                                 
33

Uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 

4/07: „…osoba podejrzana może być - bez narusze-

nia prawa -przesłuchana w charakterze świadka, 

jednakże tylko do chwili, kiedy stan dowodów ob-

ciążających ją osiągnie poziom wskazany w art. 313 

§ 1 k.p.k.” 

przeciwko osobie. Od tego momentu roz-

poczyna się również bieg terminu przedaw-

nienia karalności przestępstwa. Podstawą 

prawną wydania postanowienia o przedsta-

wieniu zarzutów jest art. 313 kpk, który 

wymaga istnienia określonego materiału: 

„dane w chwili wszczęcia dochodzenia lub 

śledztwa, lub zebrane w jego toku uzasad-

niają dostateczne podejrzenie, że czyn 

popełniła określona osoba”.  

Przedstawienie zarzutów jest obo-

wiązkiem organu prowadzącego postę-

powanie przygotowawcze, głównie ze 

względu na gwarancyjny charakter dla 

uprawnień procesowych podejrzanego. 

Niedopuszczalne jest przesłuchiwanie oso-

by, wobec której istnieje uzasadnione po-

dejrzenie popełnienia przestępstwa w cha-

rakterze świadka z pouczeniem o treści art. 

183 kpk, gdyż stanowi to ograniczenie jej 

prawa do obrony oraz niedopełnienie obo-

wiązków służbowych przez organ proceso-

wy z art. 231 kk.
34

 

Przedstawienie zarzutów nie może 

być również przedwczesne, gdyż stanowi 

bezzasadne pociągnięcie konkretnej osoby 

do odpowiedzialności, co może wywołać 

często nieodwracalne negatywne skutki, 

szczególnie w niewielkich społecznościach, 

gdzie osoby takie od razu zostają „napięt-

nowane”.  

Ustawa nie precyzuje momentu wy-

dania postanowienia, wskazując tylko 

ocenną przesłankę w postaci uzasadnionego 

podejrzenia popełnienia przestępstwa przez 

określoną osobę. Owo podejrzenie musi 

być uzasadnione zebranym w sprawie mate-

riałem dowodowym, ocenianym zgodnie z  

zasadą swobodnej oceny dowodów w pro-

cesie karnym, tj. z uwzględnieniem zasad 

prawidłowego rozumowania, wskazań wie-

dzy i doświadczenia życiowego (art. 7 kpk). 

 

Instytucja przedstawienia zarzutów 

składa się z następujących czynności: 

1) sporządzenie postanowienia o przedsta-

wieniu zarzutów, 

                                                 
34

 Zob. uchwała SN z dnia 26 kwietnia 2007 r., I KZP 

4/07, Wyrok SN z dnia 21 listopada 2014 r., III KK 

348/14 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrwguydsnbzhe2q
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrwguydsnbzhe2q
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mrswglrwguydsnbzhe2q
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2) niezwłoczne ogłoszenie ich treści podej-

rzanemu, 

3) pouczenie o prawie żądania uzasadnienia 

przestawionych zarzutów ustnie lub pi-

semnie do czasu zawiadomienia go 

o terminie zaznajomienia z materiałami 

postępowania przygotowawczego. 

4) przesłuchanie w charakterze podejrzane-

go, 

5) sporządzenie uzasadnienia postanowie-

nia o przedstawieniu zarzutów w przy-

padku złożenia takiego żądania.  

6) zaznajomienie podejrzanego z treścią 

uzasadnienia w terminie 14 dni. 

 

Dopiero z chwilą przesłuchania osoby 

w charakterze podejrzanego, postępowanie 

przekształca się w fazę przeciwko osobie, 

z wyjątkiem dwóch sytuacji, wskazanych 

w art. 313 § 1 kpk, tj. kiedy ogłoszenie zarzu-

tu i przesłuchanie osoby nie jest możliwe z 

powodu jej ukrywania się lub nieobecności w 

kraju. Wówczas osoba staje się podejrzanym 

w momencie samego sporządzenia postano-

wienia o przedstawieniu zarzutów. 

Taka sytuacja procesowa implikuje 

dylemat praktyczny, sygnalizowany przez 

wielu policjantów prowadzących postępo-

wania przygotowawcze, a dotyczący okre-

ślenia w wezwaniu do stawiennictwa w 

celu przedstawienia zarzutu statusu proce-

sowego osoby wzywanej. Formalnie bo-

wiem, zgodnie z brzmieniem art. 313 § 1 

kpk, osoba wzywana nie jest jeszcze podej-

rzanym. Trudno także przyznać jej status 

świadka, skoro najczęściej już sformułowa-

no zarzut, choć byłoby to korzystniejsze dla 

wzywającego ze względów taktycznych. 

Wydaje się jednak, że funkcja gwarancyjna 

przepisów kpk
35

 powinna wziąć prymat 

w tej sytuacji i osobę wzywaną traktować 

jako podejrzanego w sensie faktycznym
36

 

i tak określać charakter jej stawiennictwa. 

                                                 
35

 Zob. art. 6 kpk, przewidujący prawo do obrony 

oraz art. 301 kpk, przewidujący prawo żądania przez 

podejrzanego przesłuchania go z udziałem ustano-

wionego obrońcy. 
36

 Zob. J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania 

karnego. Komentarz, Legalis, 2016. 

Kodeks postępowania karnego prze-

widuje możliwość odroczenia wydania 

postanowienia o przedstawieniu zarzu-

tów. Ma ono na celu umożliwienie orga-

nom procesowym aktywne prowadzenie 

postępowania przeciwko osobie. Polega 

ono na przesłuchaniu osoby w charakterze 

podejrzanego, po ustnym przedstawieniu 

zarzutu i wpisaniu go do protokołu, bez 

wydania postanowienia o przedstawieniu 

zarzutów. Warunki odroczenia:  

1) zachodzi wypadek niecierpiący zwłoki, 

o którym mowa w art. 308 kpk i są wy-

konywane przez prokuratora lub Policję 

czynności przed formalnym wszczęciem 

śledztwa lub dochodzenia (art. 308 § 2 

kpk),  

2) w sprawach, w których prowadzenie 

śledztwa jest obowiązkowe w ciągu 

5 dni od wykonania czynności prokura-

tor musi wydać postanowienie 

o przedstawieniu zarzutów bądź umo-

rzyć postępowanie w stosunku do osoby 

przesłuchanej.  

 

Ponadto, możliwe jest odstąpienie 

od wydania postanowienia o przedsta-

wieniu zarzutów:  

1) nie jest wymagane sporządzenie posta-

nowienia o przedstawieniu zarzutów 

w przypadku prowadzenia dochodzenia, 

chyba że: 

 podejrzany jest tymczasowo areszto-

wany (art. 325g § 1 kpk), 

 zachodzi potrzeba zawieszenia postę-

powania na podstawie art. 22 kpk, 

a przed zawieszeniem nie ogłoszono 

podejrzanemu ustnie zarzutów, 

 Policja występuje z wnioskiem zasto-

sowanie środków zapobiegawczych 

(art. 249 § 2 kpk);  

2) w postępowaniu przyspieszonym – art. 

517c § 1 kpk. 

 

Uprawnionym do wydania posta-

nowienia jest organ prowadzący postępo-

wanie przygotowawcze. W dochodzeniu 

czynność tą wykonuje funkcjonariusz Poli-

cji, w śledztwie prokurator (art. 311 § 3 

kpk). Postanowienie wydaje się dla każde-
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go podejrzanego oddzielnie. Po sporządze-

niu postanowienia należy je niezwłocznie 

ogłosić podejrzanemu, chyba że ogłoszenie 

postanowienia lub przesłuchanie podejrza-

nego nie jest możliwe z powodu jego ukry-

wania się lub nieobecności w kraju (art. 313 

§ 1 kpk). 

Ogłoszenie odbywa się poprzez od-

czytanie zarzutu podejrzanemu przez pro-

wadzącego postępowanie. Jeżeli podejrzany 

nie włada językiem polskim, postanowienie 

o przedstawieniu zarzutów wraz z tłuma-

czeniem doręcza mu się (art. 72 § 3 k.p.k.). 

Ponadto, zgodnie z postanowieniami art. 

157 § 1 kpk, stronom, oraz osobom których 

orzeczenie bezpośrednio dotyczy, należy na 

ich żądanie nieodpłatnie wydać jeden uwie-

rzytelniony odpis każdego orzeczenia, 

a zatem również postanowienia o przedsta-

wieniu zarzutów. 

Następnie poucza się podejrzanego 

o prawie żądania uzasadnienia przedsta-

wionych zarzutów ustnie, a gdy jest to nie-

wystarczające - sporządzenia uzasadnienia 

na piśmie. Swoje żądanie może zgłosić na-

tychmiast, może to uczynić w terminie póź-

niejszym, aż do czasu zawiadomienia go 

terminie zaznajomienia z materiałami po-

stępowania przygotowawczego (art. 313 § 3 

kpk). Jeśli podejrzany nie żądał zapoznania 

z materiałami postępowania, może złożyć 

wniosek o uzasadnienie zarzutów aż do 

czasu zamknięcia postępowania. Ogłosze-

nie postanowienia oraz pouczenie i żądanie 

uzasadnienia zarzutów bądź nie żądanie, 

powinno być stwierdzone podpisem podej-

rzanego. W razie odmowy złożenia podpisu 

lub przeszkody w jego złożeniu, należy 

o tym uczynić odpowiednią wzmiankę – 

art. 121 k.p.k. 

O wszczęciu postępowania przeciwko 

funkcjonariuszom publicznym należy za-

wiadomić przełożonych tych osób. Doko-

nuje tego prokurator – art. 21 § 2 kpk. 

 

Zmiana przedstawionych zarzutów - art. 

314 kpk. 
 

Postanowienie o zmianie przedsta-

wionych zarzutów wydaje się, gdy okaże 

się, że podejrzanemu należy zarzucić czyn 

w zmienionej w istotny sposób postaci, lub 

gdy czyn zarzucany należy zakwalifikować 

z innego przepisu: 

 uległy zmianie istotne okoliczności do-

tyczące zdarzenia np. forma stadialna 

(np. z usiłowania na dokonanie) lub zja-

wiskowa (np. z podżegania na spraw-

stwo), następstwa czynu (np. wysokość 

szkody), czy okoliczności modalne: 

czas, miejsce, sposób popełnienia. 

 zachodzi konieczność zmiany kwalifika-

cji prawnej czynu z przepisu łagodniej-

szego na surowszy, np. gdy czyn popeł-

niono w warunkach art. 64, 65, 178, 11 

§ 2 k.k. 

 gdy stwierdzono, że wystąpiły błędy 

redakcyjne w poprzednim postanowieniu 

i należy je skorygować. 

 jeżeli zachodzi konieczność zakwalifi-

kowania czynu z przepisu surowszego na 

łagodniejszy lub przewidujący takie sa-

mo zagrożenie karą, gdy ma to znaczenie 

dla obrony podejrzanego (§ 141 ust. 2 

Reg. Prok.) 

 

Uzupełnienie zarzutów – art. 314 kpk.  

 

Postanowienie o zmianie przedsta-

wionych zarzutów wydaje się, gdy: 

 podejrzany popełnił więcej przestępstw 

niż ujęto w postanowieniu i okoliczność 

ta zostanie wykazana dowodowo dopiero 

po przedstawieniu zarzutów, 

 po przedstawieniu zarzutów podejrzany 

popełnił nowe przestępstwo. 

 

W postanowieniu o uzupełnieniu 

formułuje się tylko nowe zarzuty - bez po-

wtarzania tych zawartych w postanowieniu 

o przedstawieniu zarzutów. Jeżeli w docho-

dzeniu nie wydawano postanowienia, treść 

zmienionego lub uzupełnionego zarzutu 

policjant wpisuje do protokołu przesłucha-

nia podejrzanego. 

Postanowienie o zmianie lub uzupeł-

nieniu zarzutów wydaje prowadzący postę-

powanie, który następnie przesłuchuje po-

dejrzanego W śledztwie jest to czynność 
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zastrzeżona dla prokuratora (art. 311 § 3 

kpk). 

Zmieniając lub uzupełniając zarzuty 

podejrzanemu, należy powtórzyć algorytm 

czynności związany z przedstawieniem 

zarzutów. 

 

Rola obrońcy w postępowaniu przygoto-

wawczym. 
 

Obrońca działa w interesie podejrza-

nego. Może nim być adwokat, radca praw-

ny, wyjątkowo - w ramach substytucji - 

aplikant do tych zawodów, po odbyciu 

6 miesięcy aplikacji. Obrońcę podejrzany 

może wybrać sam lub może mu zostać 

przyznany z urzędu. W stadium przygoto-

wawczym podejrzanego należy pouczyć 

przed pierwszym przesłuchaniem o prawie 

do obrony, w tym także o prawie do korzy-

stania z pomocy obrońcy (art. 6 i 300 kpk). 

Jeżeli z okoliczności sprawy wynika, że 

podejrzany nie jest w stanie ponieść kosz-

tów obrony, organ prowadzący postępowa-

nie przygotowawcze powinien pouczyć go 

o prawie wystąpienia z żądaniem wyzna-

czenia obrońcy z urzędu (art. 16 § 2 i art. 

300 kpk).
37

 

Upoważnienie do obrony może być 

udzielone na piśmie albo przez oświadcze-

nie do protokołu organu prowadzącego po-

stępowanie przygotowawcze. Istnieje rów-

nież możliwość ustanowienia obrońcy 

przez inną osobę w sytuacji, gdy podejrza-

ny jest pozbawiony wolności. Ważność 

ustanowienia trwa do czasu spotkania 

obrońcy z podejrzanym - art. 83 § 1 kpk. 

Jeśli podejrzany jest nieletni lub ubezwła-

snowolniony, obrońcę może ustanowić dla 

niego przedstawiciel ustawowy lub osoba, 

pod której pieczą podejrzany pozostaje – 

art. 76 kpk.  

Obrońcę z urzędu natomiast wyzna-

cza prezes sądu lub referendarz sądowy 

sądu właściwego do rozpoznania sprawy, 

na żądanie podejrzanego korzystającego 

z tzw. prawa ubogich (art. 78 § 1 kpk) lub 

z urzędu, gdy zachodzi przypadek obrony 

                                                 
37

J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. 

Komentarz, Legalis, 2016; 

obligatoryjnej (art. 79 § 1 i 2 kpk), a podej-

rzany nie ma obrońcy z wyboru. 

Obrona obligatoryjna w postępowa-

niu przygotowawczym ma miejsce, gdy 

podejrzany (art. 79 § 1 kpk): 

1) nie ukończył 18 lat, 

2) jest głuchy, niemy lub niewidomy, 

3) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy 

jego zdolność rozpoznania znaczenia 

czynu lub kierowania swoim 

postępowaniem nie była w czasie 

popełnienia tego czynu wyłączona lub w 

znacznym stopniu ograniczona, 

4) zachodzi uzasadniona wątpliwość, czy 

stan jego zdrowia psychicznego pozwala 

na udział w postępowaniu lub 

prowadzenie obrony w sposób 

samodzielny oraz rozsądny. 

 

Uznając za uzasadnioną opinię bie-

głych lekarzy psychiatrów, że czyn oskar-

żonego nie został popełniony w warunkach 

wyłączenia lub znacznego ograniczenia 

zdolności rozpoznania znaczenia czynu lub 

kierowania swoim postępowaniem i że stan 

zdrowia psychicznego oskarżonego pozwa-

la na udział w postępowaniu i prowadzenie 

obrony w sposób samodzielny i rozsądny, 

sąd orzeka, że udział obrońcy nie jest obo-

wiązkowy. Prezes sądu albo sąd zwalnia 

wówczas obrońcę z jego obowiązków, chy-

ba że zachodzą inne okoliczności przema-

wiające za tym, aby oskarżony miał obroń-

cę wyznaczonego z urzędu. 

Biorąc pod uwagę moment uzyskania 

przez osobę formalnego statusu podejrza-

nego, wnioskować należy, że udział obroń-

cy w postępowaniu przygotowawczym uza-

sadniony jest dopiero od momentu przystą-

pienia do pierwszego przesłuchania osoby 

w charakterze podejrzanego, a nie już od 

chwili ogłoszenia zarzutu. 

Ustanowienie obrońcy lub wyznacze-

nie obrońcy z urzędu uprawnia go do dzia-

łania w całym postępowaniu, nie wyłącza-

jąc czynności po uprawomocnieniu się 

orzeczenia, jeżeli pełnomocnictwo nie za-

wiera ograniczeń. Wyznaczenie obrońcy 

z urzędu nakłada na obrońcę obowiązek 

podejmowania czynności procesowych do 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydgnrwgu
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydiojsga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydgnrzgq
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydiojsga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydiojsga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydiojsga
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prawomocnego zakończenia postępowania, 

chyba że podejrzany żądał wyznaczenia 

obrońcy z urzędu w celu dokonania tylko 

określonej czynności procesowej (art. 78 

§ 1a kpk).  

Podkreślenia wymaga, iż nawet 

w przypadku istnienia obrony obligatoryj-

nej z art. 79 § 1 i 2 k.p.k., obowiązkowy 

udział obrońcy ograniczony jest do rozpra-

wy i tych posiedzeń, w których obowiąz-

kowy jest udział oskarżonego (art. 79 § 3 

kpk). Nie dotyczy zatem czynności z podej-

rzanym, wykonywanych przez prowadzą-

cego w toku postępowania przygoto-

wawczego (art. 313 § 1 k.p.k. w zw. z art. 

317 § 1 k.p.k.).
38

 Jednakże na podstawie 

art. 301 kpk na żądanie podejrzanego nale-

ży przesłuchać go z udziałem ustanowione-

go obrońcy. Nieusprawiedliwione niesta-

wiennictwo obrońcy nie tamuje przesłucha-

nia (art. 117 kpk). W wypadkach szczegól-

nych, ze względu na wpływ obrońcy na 

przebieg czynności, na etapie postępowania 

przygotowawczego, sąd rejonowy, w które-

go okręgu prowadzi się postępowanie, na 

wniosek prokuratora, może ukarać obrońcę 

karą porządkową w postaci kary pieniężnej, 

w wysokości do 3000 zł. Przyjmuje się, że 

"szczególny wypadek" będzie miał miejsce 

w wypadku rażącego lekceważenia obo-

wiązków przez obrońcę, powodującego 

znaczne utrudnienia w procesowaniu.
39

 

Udział w przesłuchaniu oznacza 

przede wszystkim prawo zadawania pytań 

w kolejności określonej w art. 171 § 2 kpk 

oraz prawo składania wniosków dowodo-

wych w trakcie tej czynności. Jeżeli pytania 

są sugerujące lub nieistotne, to organ prze-

słuchujący ma obowiązek je uchylić (art. 

171 § 6 kpk), co bynajmniej nie oznacza 

pomijania ich w protokole, gdyż protokół 

z czynności musi odzwierciedlać jej fak-

tyczny przebieg, a nie tylko fragmenty wy-

brane przez prowadzącego.  

Obrońca w zasadzie korzysta 

z uprawnień, jakimi dysponuje podejrzany. 

Zatem działania obrończe mogą być po-

                                                 
38

wyrok SN z dnia 17 maja 2007 r., V KK 272/06; 
39

J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego. 

Komentarz, Legalis, 2016; 

dejmowane przez obrońcę i podejrzanego 

równolegle i niezależnie od sytuacji, np. 

składanie wniosków dowodowych, branie 

udziału w czynnościach procesowych wg 

uregulowań w art. 315 – 318 kpk, żądanie 

udostępnienia akt postępowania przygoto-

wawczego zgodnie z art. 156 § 5 i 5a kpk 

oraz art. 157 kpk. Gdy ze sformułowania 

przepisu wyraźnie wynika, że dana czyn-

ność procesowa może być dokonana wy-

łącznie przez oskarżonego, np. tylko oskar-

żony może cofnąć wniesiony na jego ko-

rzyść środek odwoławczy (art. 431 § 2 

kpk), to obrońca może cofnąć taki środek 

odwoławczy, ale tylko za zgodą reprezen-

towanego (art. 431 § 3 kpk). Podobnie 

rzecz się ma np. w związku z poddaniem 

się oskarżonego (podejrzanego) skazaniu 

bez przeprowadzenia rozprawy (art. 335 

kpk) oraz w sytuacji dobrowolnego podda-

nia się karze (art. 387 kpk). W obu przy-

padkach osobą uprawnioną do wyrażenia 

chęci skorzystania z powołanych instytucji 

jest oskarżony, co jednak nie przekreśla 

udziału obrońcy w podjętych negocja-

cjach.
40

 Zaniedbanie obowiązków przez 

obrońcę nie może przynieść szkody podej-

rzanemu. 

                                                 
40

Ibidem. 

 

http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydknjthe
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydknjuga
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydkmjsgq
http://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytamrqge2teltqmfyc4mzwgqydkmzxgi
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PRZESZUKANIE 
 

 

 

 

Niniejszy artykuł jest pierwszym z serii artykułów poświęconych problematyce związa-

nej z przeszukaniem, które będą ukazywały się cyklicznie na łamach Kwartalnika. 

 

*     *     * 

 

 

Zbigniew Bogusz - starszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile 

 

Hanna Bigielmajer - młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile 

 

 

PODSTAWY FAKTYCZNE PRZESZUKANIA POMIESZCZEŃ I INNYCH MIEJSC 

ORAZ OSOBY, JEJ ODZIEŻY I PODRĘCZNYCH PRZEDMIOTÓW 

 

 

Przeszukanie to czynność proceso-

wa i jednocześnie środek przymusu, pozwa-

lający na legalne wkroczenie w sferę kon-

stytucyjnych wolności i praw, takich jak 

nietykalność osobista, nienaruszalność 

mieszkania czy prawo do prywatności. (…) 

Zgodnie z art. 219 § 1 k.p.k., który stanowi 

podstawę prawną przeszukania, przeszu-

kanie musi zmierzać do ściśle określonych 

celów. Są nimi: 1) wykrycie lub zatrzyma-

nie albo przymusowe doprowadzenie osoby 

podejrzanej (podejrzanego, oskarżonego); 

2) znalezienie rzeczy mogących stanowić 

dowód w sprawie; 3) znalezienie rzeczy 

podlegających zajęciu w postępowaniu kar-

nym. Czynność ta może objąć pomieszcze-

nia (mieszkania i inne lokale) oraz inne 

miejsca (na przykład środki transportu, 

miejsca otwarte). Na mocy art. 219 § 2 

k.p.k. można również dokonać przeszuka-

nia osoby, jej odzieży i podręcznych 

przedmiotów.
41

 

Podstawa faktyczna przeszukania 

wynika z treści art. 219 k.p.k. i jest nią za-

istnienie uzasadnionych podstaw do 

                                                 
41

 Por. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 3 

lipca 2008 r., sygn. akt K 38/07. 

przypuszczenia, że w pomieszczeniu lub 

innym miejscu znajduje się osoba podejrza-

na (podejrzany, oskarżony) lub rzeczy mo-

gące stanowić dowód w sprawie lub podle-

gające zajęciu w postępowaniu karnym albo 

że przy osobie, w jej odzieży i podręcznych 

przedmiotach takie rzeczy się znajdują. 

Zawarte w przepisie art. 219 k.p.k. 

sformułowanie „uzasadnione podstawy do 

przypuszczenia” nie oznacza, że organ 

uprawniony do przeszukania musi mieć 

pewność, że w wyniku przeprowadzenia 

przeszukania zostanie osiągnięty jego cel. 

Powinno jednak istnieć obiektywne praw-

dopodobieństwo, iż cel przeszukania zosta-

nie uzyskany. 

Mając na względzie powyższe, or-

gan uprawniony nie może dokonać prze-

szukania samoistnie, bez posiadania wiary-

godnej wiadomości. Musi dysponować 

wiedzą, która została uzyskana i odpowied-

nio udokumentowana w ramach toczącego 

się postępowania. Potrzeba udokumento-

wania pochodzenia takiej wiedzy odpada 

w przypadkach niecierpiących zwłoki, 

gdzie trudno oczekiwać wyklarowanych 

kierunków pochodzenia informacji, na 
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przykład w sytuacji, w której przeszukanie 

jest pierwszą czynnością procesu karnego. 

Z punktu widzenia prawa do prywatności 

ważny jest wymóg weryfikowania takich 

stanów wiedzy. Należy postulować, by po-

chodziły one ze źródeł, które mogą później 

występować w roli środka dowodowego.
42

 

Zasadne zatem staje się pytanie, ja-

kie wymogi powinny spełniać informacje 

składające się na uzasadnione podstawy do 

przeprowadzenia przeszukania. Czy mogą 

to być każde informacje, czy też powinny 

to być jedynie informacje uzyskane w toku 

procesu karnego? W literaturze uznaje się, 

że uzasadnione podstawy powinny znaczyć 

coś więcej niż plotka czy przypadkowo 

uzyskana informacja.  

Przeszukanie, będąc czynnością 

procesową, może być przeprowadzone tyl-

ko w toku postępowania karnego. Jest do-

puszczalne również w ramach postępowa-

nia w niezbędnym zakresie, co w wyraźny 

sposób wynika z art. 308 § 1 k.p.k. Nie jest 

natomiast dopuszczalne przeprowadzenie 

przeszukania w toku postępowania spraw-

dzającego w trybie art. 307 k.p.k., które ma 

na celu potwierdzenie informacji o podej-

rzeniu zaistnienia przestępstwa. Za naduży-

cie procesowe należy uznać sytuację, gdy 

dokonywane jest przeszukiwanie w spra-

wie, w której z istoty popełnionego prze-

stępstwa wynika brak potrzeby zarządzenia 

przeszukania jako środka do poszukiwania 

dowodów, na przykład w sprawie o znie-

ważenie funkcjonariusza publicznego.
43

 

Podstawę faktyczną przeszukania 

stanowią ustalenia, których źródłem mo-

gą być: 

1. Informacje wynikające z treści zeznań 

zawartych w protokole przyjęcia ustne-

go zawiadomienia o przestępstwie 

                                                 
42

 Por. Charzewski P.: Przeszukanie osoby i miesz-

kania w świetle prawa do prywatności; w: publikacji 

książkowej pod. red. M. Zelka zawierającej referaty 

wygłoszone przez uczestników konferencji „Taktyki 

i technika kryminalistyczna – wczoraj, dziś, jutro”, 

która odbyła się 7–8.01.2009 r. w Legionowie, s. 46. 
43

Por. Grajewski J.: Komentarz aktualizowany do 

art. 219 k.p.k., stan prawny na 2012.02.14 

(http://www.e-omega.lex.pl.). 

 

i przesłuchania w charakterze świadka 

osoby zawiadamiającej. 

 

2. Zeznania świadka złożone do protokołu 

przesłuchania świadka, który na przy-

kład: 

 wskazuje miejsce, gdzie ukrył się 

sprawca przestępstwa; 

 wskazuje na miejsce, gdzie ukrywa-

na jest dokumentacja finansowo-

księgowa, którą należy zabezpie-

czyć oraz przekazać do badań bie-

głemu z zakresu rachunkowości ce-

lem wydania opinii do sprawy doty-

czącej działania na szkodę spółki, 

wybiórczego zaspakajania wierzy-

cieli, fałszowania sprawozdań fi-

nansowo – księgowych. 

 

3. Uwiarygodnione wyjaśnienia podejrza-

nego złożone do protokołu przesłucha-

nia podejrzanego, który przykładowo: 

 wskazuje miejsce, gdzie ukrył się 

współsprawca czynu; 

 wskazuje pasera; 

 wskazuje miejsce, w którym ukryte 

zostały przedmioty służące do po-

pełnienia przestępstwa, przedmioty 

pochodzące z przestępstwa (na 

przykład „fanty” pochodzące 

z kradzieży z włamaniem do miesz-

kania, do salonu jubilerskiego, 

środki pieniężne pochodzące z wy-

łudzonego kredytu bankowego, 

przywłaszczony pojazd stanowiący 

własność firmy leasingowej, która 

wypowiedziała leasingobiorcy 

umowę leasingu w związku z bra-

kiem wpłat kolejnych rat leasingo-

wych i wezwała go do wydania po-

jazdu – przedmiotu leasingu, czego 

leasingobiorca nie zrobił). 

 

4. Zatrzymanie osoby na gorącym uczyn-

ku popełnienia przestępstwa lub bezpo-

średnio po jego popełnieniu, na przy-

kład: 

 zatrzymanie sprawcy kradzieży 

z włamaniem do mieszkania lub do 

pojazdu, sprawcy rozboju czy kra-
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dzieży rozbójniczej uzasadnia przy-

puszczenie, że przy osobie tej znaj-

dują się rzeczy pochodzące z prze-

stępstwa lub służące do jego popeł-

nienia; może też uzasadniać przy-

puszczenie, że w mieszkaniu tej 

osoby lub osób dla niej bliskich 

znajdują się przedmioty pochodzące 

z tych przestępstw lub służące do 

ich popełnienia; 

 bezpośredni pościg za sprawcą 

przestępstwa, umożliwiający zloka-

lizowanie pomieszczenia, w którym 

ścigany się ukrył, daje podstawę 

faktyczną do przeszukania tego po-

mieszczenia w celu odnalezienia 

sprawcy przestępstwa i dowodów 

jego popełnienia – w tym wypadku 

spostrzeżenia policjanta, który pod-

jął taki pościg powinny być udoku-

mentowane notatką urzędową, po-

nadto policjant powinien zostać 

szczegółowo przesłuchany w cha-

rakterze świadka; 

 zatrzymanie przez funkcjonariuszy 

Policji sprawcy usiłowania wyłu-

dzenia kredytu bankowego stanowi 

podstawę faktyczną do przeszukania 

osoby sprawcy, jego odzieży i pod-

ręcznych przedmiotów, jak i zaj-

mowanych przez niego pomiesz-

czeń, w celu odnalezienia sfałszo-

wanych, stwierdzających nieprawdę 

zaświadczeń o zatrudnieniu i zarob-

kach, pieczątek nagłówkowych 

firm, którymi posłużono się przy 

wystawianiu fałszywego zaświad-

czenia, telefonów komórkowych, 

w których mogą się znajdować nu-

mery telefonów, połączenia telefo-

niczne czy też wiadomości tekstowe 

typu SMS do/od współsprawców 

oszustwa, oraz w celu ujawnienia 

umów kredytowych, które mogą być 

pomocne w ustaleniu innych prób 

wyłudzeń albo skutecznych wyłu-

dzeń, tzw. słupów czy pokrzywdzo-

nych banków; 

 zatrzymanie przez funkcjonariuszy 

Policji na gorącym uczynku spraw-

cy usiłowania oszustwa metodą „na 

wnuczka” w momencie, kiedy po-

krzywdzony przekazuje sprawcy 

kopertę z pieniędzmi (po uprzed-

nim, telefonicznym powiadomieniu 

funkcjonariuszy Policji, którzy na-

stępnie po otrzymaniu tej informacji 

podjęli obserwację), stanowi pod-

stawę faktyczną do przeprowadze-

nia przeszukania osoby sprawcy, je-

go odzieży i podręcznych przedmio-

tów, jak i zajmowanych przez niego 

pomieszczeń w celu odnalezienia 

innych rzeczy, które mogą być po-

mocne w ustaleniu innych przypad-

ków tego typu oszustw i pokrzyw-

dzonych – celem przeszukania bę-

dzie ujawnienie środków pienięż-

nych, odręcznych zapisków z da-

nymi osobowo - adresowymi osób 

starszych, książek telefonicznych 

z zakreślonymi nazwiskami osób 

i numerami telefonów, telefonów 

komórkowych, z których sprawca 

wykonywał połączenia do pokrzyw-

dzonego; 

 poprzedzone obserwacją doraźną 

zatrzymanie przez patrol Policji 

osoby, która – działając wbrew 

przepisom kodeksu karnego skar-

bowego – oferuje do sprzedaży 

ulicznym przechodniom wyroby 

spirytusowe lub wyroby tytoniowe 

bez polskich znaków akcyzy, daje 

podstawę faktyczną do przeszukania 

tej osoby, jej odzieży i podręcznych 

przedmiotów, jak również przeszu-

kania pomieszczeń, które ta osoba 

zajmuje, w celu ujawnienia innych 

takich wyrobów. 

 

5. Zatrzymanie osoby w związku z poszu-

kiwaniami prowadzonymi przez organy 

ścigania, na przykład poszukiwanego li-

stem gończym.  

 

6. Wątpliwości co do prawdziwości 

oświadczenia złożonego przez członka 

rodziny, na przykład rodzica podejrza-

nego, który otworzył drzwi mieszkania 
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policjantom i powiedział, że syna w da-

nej chwili nie ma w mieszkaniu, w sy-

tuacji, kiedy policjanci udali się do 

miejsca pobytu podejrzanego, wobec 

którego, w związku z prowadzonym po-

stępowaniem przygotowawczym, pro-

kurator na podstawie art. 247 k.p.k. wy-

dał zarządzenie o zatrzymaniu i przy-

musowym doprowadzeniu, ponieważ 

podejrzany uchyla się od wykonania 

z jego udziałem czynności proceso-

wych, na przykład ogłoszenia postano-

wienia o przedstawieniu, zmianie czy 

też uzupełnieniu zarzutu, przesłuchania 

w charakterze podejrzanego, przebada-

nia przez biegłego z zakresu psychiatrii 

sądowej w celu ustalenia stanu jego po-

czytalności w chwili popełnienia czynu 

zabronionego (tzw. tempore crimi-

nis)i wydania opinii sądowo - psychia-

trycznej. 

 

7. Wątpliwości co do wiarygodności 

oświadczenia złożonego przez podej-

rzanego, który twierdzi, że nie posiada 

mienia ruchomego podlegającego tym-

czasowemu zajęciu, a zachodzi obawa 

usunięcia tego mienia albo sytuacja, 

kiedy podejrzany, po wezwaniu przez 

organ procesowy, odmówi wydania rze-

czy podlegających zajęciu w postępo-

waniu karnym - na zasadzie art. 295 § 2 

k.p.k. w zw. z art. 217- 235 k.p.k. moż-

na dokonać przeszukania, na przykład 

pod kątem ujawnienia środków pienięż-

nych w celu wydania przez prokuratora 

postanowienia o zabezpieczeniu mająt-

kowym. 

 

8. Uzasadnione podejrzenie posiadania 

przedmiotów pochodzących z przestęp-

stwa, służących do jego popełnienia lub 

których posiadanie bez wymaganego 

zezwolenia jest zabronione, na przy-

kład:  

 w trakcie legitymowania przez pa-

trol Policji osoba legitymowana od-

rzuca na ziemię woreczek z zawar-

tością białego proszku lub suszu ro-

ślinnego (środków odurzają-

cych/substancji psychotropowych) 

albo woreczek taki zostaje przy 

osobie ujawniony w wyniku kontro-

li osobistej przeprowadzonej w celu 

ustalenia, czy legitymowany posia-

da przy sobie dokument tożsamości, 

gdy umyślnie wprowadza on poli-

cjantów w błąd co do swojej tożsa-

mości (art. 65 k.w.); w sytuacji po-

siadania - wbrew przepisom ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii - 

środków odurzających lub substan-

cji psychotropowych istnieje uza-

sadniona podstawa faktyczna do 

przeszukania tej osoby, jej odzieży 

i podręcznych przedmiotów, jak 

również podstawa faktyczna do 

przeszukania zajmowanych przez 

nią pomieszczeń, w których mogą 

znajdować się podobne środ-

ki/substancje – należy więc dokonać 

przeszukania w celu ich odnalezie-

nia;  

 prowadzenie postępowania przygo-

towawczego dotyczącego pobiera-

nia z Internetu i rozpowszechniania 

treści chronionych prawem autor-

skim wiąże się z koniecznością za-

bezpieczenia sprzętu komputerowe-

go, który służył jako narzędzie do 

popełnienia tego przestępstwa, 

i przekazaniem go do badań biegłe-

mu z zakresu informatyki celem 

wydania opinii – w tym celu ko-

nieczne może być przeprowadzenie 

przeszukania pomieszczeń zajmo-

wanych przez osobę, która – działa-

jąc wbrew przepisom ustawy 

o prawie autorskim i prawach po-

krewnych – pobierała i rozpo-

wszechniała chronione prawem au-

torskim pliki (organizacje zbioro-

wego zarządzania prawami autor-

skimi prowadzą w sieci monitoring 

w celu odnajdywania osób udostęp-

niających pliki i przesyłają stosow-

ne zawiadomienia do Policji). 

 

9. Ustalenia poczynione w toku postępo-

wania przygotowawczego, m.in. odpo-
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wiedzi na wydane przez prokuratora po-

stanowienia o zwolnieniu z tajemnicy 

służbowej, o żądaniu wydania rzeczy, 

uzyskane od dostawcy usług interneto-

wych, administratora internetowego 

portalu aukcyjnego lub portalu społecz-

nościowego, w zakresie danych osobo-

wo – adresowych oraz numeru IP kom-

putera, z którego logował się sprawca 

oszustw internetowych, osoba rozpo-

wszechniająca pornografię dziecięcą, 

osoba publikująca materiały o treściach 

rasistowskich czy faszystowskich, strę-

czyciel, pośrednik w handlu żywymi 

organami, pośrednik w praniu brudnych 

pieniędzy, sprawca nielegalnego trans-

ferowania za granicę środków płatni-

czych, sprawca stalkingu (uporczywego 

nękania) albo gróźb karalnych kierowa-

nych drogą mailową – we wskazanych 

wyżej sytuacjach istnieje podstawa fak-

tyczna, konieczność przeprowadzenia 

przeszukania pomieszczeń w celu ujaw-

nienia sprzętu komputerowego, który słu-

żył do popełnienia tego typu przestępstw. 
 

10. Uzasadnione podejrzenie o udział osoby 

w przestępstwie, powzięte przez funk-

cjonariusza Policji na podstawie kon-

kretnej sytuacji, własnych obserwacji 

i spostrzeżeń, na przykład: osoba na wi-

dok funkcjonariusza ucieka, zmienia 

kierunek marszu, ukradkiem przenosi 

bagaże, przenosi przedmioty tego sa-

mego rodzaju, co do których złożono 

zawiadomienie o przestępstwie, znajdu-

je się w pobliżu miejsca popełnienia 

przestępstwa czy też wołania o pomoc 

(udokumentowanie w formie notatki 

urzędowej, szczegółowe przesłuchanie 

policjantów w charakterze świadków). 
 

11. Ustalenia i wnioski zawarte w opinii 

biegłego (powołanego w drodze wyda-

nia postanowienia o dopuszczeniu do-

wodu z opinii biegłego) identyfikujące 

osobę sprawcy przestępstwa: 

 sprawcę zabójstwa - na podstawie 

pozostawionego na miejscu zdarze-

nia kodu DNA przekazanego do ba-

dań biegłemu z zakresu genetyki; 

 sprawcę podrobienia dokumentów - 

na podstawie wzorów pisma ręczne-

go zabezpieczonych w toku prowa-

dzonego postępowania przygoto-

wawczego, które były przedmiotem 

opinii wydanej przez biegłego z za-

kresu badania dokumentacji. 
 

12. Oględziny miejsca zdarzenia (udoku-

mentowane protokołem oględzin), 

w wyniku których zabezpieczone zosta-

ły ślady i dowody popełnienia czynu 

zabronionego, wskazujące na przykład 

na osobę sprawcy: 

 na miejscu dokonanego zabójstwa 

na tle rabunkowym sprawcy wypadł 

z kieszeni portfel, w którym znaj-

dował się jego dowód osobisty, albo 

zarejestrowany na niego telefon 

komórkowy – zaistniała podstawa 

faktyczna, aby dokonać przeszuka-

nia pomieszczeń zajmowanych 

przez tę osobę; 

 sprawca pozostawił na miejscu zda-

rzenia (na przykład w mieszkaniu, 

do którego się włamał) odbitki linii 

papilarnych, które zostały zabezpie-

czone podczas oględzin miejsca 

zdarzenia przez technika krymina-

listki - jak się okazało, figurowały 

one w policyjnej bazie AFIS (Au-

tomatyczny System Identyfikacji 

Daktyloskopijnej - system kompute-

rowy umożliwiający szybkie wy-

krywanie sprawców przestępstw na 

podstawie pozostawionych przez 

nich na miejscu zdarzenia śladów li-

nii papilarnych), ponieważ sprawca 

był w przeszłości notowany przez 

Policję i daktyloskopowany, co do-

prowadziło do ustalenia tożsamości 

sprawcy - zaistniała więc podstawa 

faktyczna do przeszukania pomiesz-

czeń zajmowanych przez ustalonego 

w ten sposób sprawcę; 

 podjęcie tropu przez psa służbowe-

go na miejscu zdarzenia i doprowa-

dzenie do określonego obiektu sta-

nowi podstawę faktyczną do prze-

szukania tego obiektu. 
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13. Rozpoznanie przez świadka sprawcy 

przestępstwa w drodze okazania bezpo-

średniego, dyskretnego (na przykład 

z użyciem lustra fenickiego) albo oka-

zania pośredniego (tablicy poglądowej 

lub albumu ze zdjęciami sygnalitycz-

nymi) również uzasadnia przeszukanie. 

 

14. Udokumentowane meldunkiem infor-

macyjnym, uwiarygodnione i zweryfi-

kowane ustaleniami poczynionymi 

w ramach prowadzonej kontroli opera-

cyjnej oraz obserwacji planowej prowa-

dzonej przez Wydział Techniki Opera-

cyjnej Komendy Wojewódzkiej Policji 

informacje uzyskane od osobowego 

źródła informacji, dotyczące na przy-

kład lokalizacji miejsca, w którym ho-

duje się plantacje konopi indyjskich. 

   

 Wskazane powyżej okoliczności są 

jedynie przykładami sytuacji mogących 

stanowić podstawę faktyczną do doko-

nania przeszukania. Ich katalog z pew-

nością nie został wyczerpany.  

 Rekapitulując, podstawy faktyczne 

do przeprowadzenia przeszukania mogą 

być różnorodne, jednakże każdorazowo 

powinny być one potwierdzone i udo-

kumentowane w aktach postępowania 

przygotowawczego. Nie powinno się 

dokonywać czynności procesowej, jaką 

jest przeszukanie, opierając się na nie-

zweryfikowanych informacjach, 

w szczególności uzyskanych w toku 

czynności operacyjno – rozpoznaw-

czych.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W sytuacji, gdy Policja dysponuje jedy-

nie materiałami operacyjnymi, to muszą 

to być materiały wiarygodne, spraw-

dzone i operacyjnie potwierdzone 

(przekształcenie materiałów operacyj-

nych w procesowe następuje w drodze 

sporządzenia notatki urzędowej, w któ-

rej należy opisać okoliczności uzasad-

niające dokonanie przeszukania, nie 

ujawniając źródła uzyskania informa-

cji). Istotne jest więc, aby decyzje 

o przeprowadzeniu przeszukania były 

podejmowane z dużą rozwagą i ostroż-

nością.
44

 

                                                 
44

 Por. Czyżyk P., Karczmarczyk M., Kosiński J.: 

Zatrzymanie rzeczy, przeszukanie, sprawdzenie 

osoby, kontrola osobista – taktyka realizacji. Wy-

brane zagadnienia. Wydawnictwo Wyższej Szkoły 

Policji w Szczytnie, Szczytno 2013, s. 14. 
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Paweł Leśniewski 

Młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile 
 

 

ŚLADY ENTOMOLOGICZNE POZWALAJĄCE ODPOWIEDZIEĆ NA JEDNO  

Z SIEDMIU ZŁOTYCH PYTAŃ KRYMINALISTYCZNYCH: GDZIE? 
 

 

 

Jan Shen kryminalistykę określił jako 

„wiedzę o zasadach celowego postępowa-

nia przy wykrywaniu wszelkich środków 

dowodowych oraz o zasadach celowego 

posługiwania się tymi środkami dla wy-

krywania i ustalania prawdy materialnej w 

walce z przestępczością” (J. Shen: Stan 

kryminalistyki i medycyny sądowej”. Wyd. 

Ministerstwa Sprawiedliwości, 1951, s.5). 

Odnosząc się do powyższej definicji 

możemy zaliczyć w poczet „wszelkich 

środków dowodowych” owady dorosłe 

(imago) i formy preimaginalne (jaja, larwy, 

poczwarki), które można ujawnić i zabez-

pieczyć w miejscu znalezienia zwłok. 

Owady już od dawna są w zainteresowaniu 

organów ścigania i wymiaru sprawiedliwo-

ści. Pozwalają ustalić czas śmierci, przy-

czyny śmierci oraz czy miejsce znalezienia 

zwłok jest miejscem, gdzie nastąpiła 

śmierć. Dlatego tematem artykułu będą 

owady, które pozwolą odpowiedzieć na 

jedno z siedmiu złotych pytań kryminali-

stycznych: GDZIE, tzn. czy miejsce, w któ-

rym znajdują się zwłoki, jest miejscem 

śmierci, czy zwłoki przemieszczano? 

W polskiej entomofaunie występują 

gatunki endemiczne, które są charaktery-

styczne, wręcz unikalne dla określonego 

obszaru, nie występują w innych miejscach. 

Przez entomologów są wykorzystywane do 

oceny zmian środowiska i historii danego 

gatunku. Biegły z zakresu entomoskopii 

(entomologia sądowo-lekarska) w swojej 

opinii może stwierdzić, że owady dorosłe 

zabezpieczone ze zwłok (lub z okolic) nie 

występują na danym terenie, np. w północ-

nej części Wielkopolski, a miejscem ich 

bytowania jest Puszcza Białowieska. Wśród 

owadów, które endemicznie występują na 

terenie Polski są gatunki owadów zalicza-

nych do trupożernych, drapieżnych i gatun-

ków odżywiających się materiałem jedynie 

roślinnym. Przeprowadzone doświadczenia 

i obserwacje z padniętymi prosiętami po-

zwalają na stwierdzenie, że rozkładające się 

tkanki zwierząt są w „zainteresowaniu” 

praktycznie wszystkich owadów, również 

tych odżywiających się pyłkiem i nektarem 

kwiatów. Na padlinę mogą również przy-

padkowo spaść larwy z otaczających roślin. 

Mogą pojawić się owady w poszukiwaniu 

wilgoci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. P. Leśniewski 
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Martwe prosię zabezpieczone  

w metalowej siatce i zawieszone  

przy pniu sosny na wysokości 145 cm.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. P. Leśniewski 

Czwarty dzień. Temp. 24 st. C.  

Widoczna ocieklina.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. P. Leśniewski 
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  Fot. P. Leśniewski

  Fot. P.Leśniewski 

  Fot. P. Leśniewski 

Widoczne motyle z rodziny rusałkowatych,  

pożywiające się ociekliną na pniu sosny.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fot. P. Leśniewski 
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Motyl w metalowej siatce usiłując  

dostać się jak najbliżej białkowej posoki. 
 

Fot. P. Leśniewski 

W trakcie obserwacji zarejestrowano mu-

chówkę drapieżną z gatunku rączycowatych 

odżywiającą się jajami muchówek plujko-

watych. 

 
Fot. P. Leśniewski 
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W kolejnych dniach obserwacji do 

padliny „przybiegały” chrząszcze  polujące 

na larwy muchówek. Na kolejnych zdję-

ciach widać chrząszcza wspinającego się po 

pniu sosny. 

 

 

 

Chrząszcz z larwą w aparacie 

gębowym. 
 

Fot. P. Leśniewski. 
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Poczynione doświadczenia i obser-

wacje dają podstawę do twierdzenia, że 

należy zabezpieczyć nawet pojedynczego 

owada dorosłego, który jest unikalny, cha-

rakterystyczny dla danego terenu.  

Policjanci przeprowadzający oględzi-

ny miejsca znalezienia zwłok są zobligo-

wani do zabezpieczenia śladów entomolo-

gicznych przepisami: 
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Przykłady owadów endemicznie występujących na terenie Polski 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◄  Zadrzechnia fioletowa 
 

Jedna z największych europejskich pszczół. 

W Polsce występuje tylko w południowej 

części kraju. Gatunek zapisany w Polskiej 

Czerwonej Księdze Zwierząt (adnotacja 

EX, która oznacza prawdopodobne wymar-

cie). 

 

 

 
Fot. Jacek Twardowski, „Atlas owadów” 

 

 

◄  Opuchlak  
truskawkowiec 

 

Chrząszcz rozpo-

wszechniony na terenie 

całej Polski z wyjątkiem 

wschodniej części kraju. 

 
Fot. Jacek Twardowski, „Atlas 

owadów” 
 

▲  Naliściak brzozowiak 

 

Gatunek owada występujący na 

drzewach liściastych w południowej 

części kraju. 

 
Fot. Jacek Twardowski, „Atlas owadów” 

 

 

Nadobnica alpejska  ► 
 

Gatunek pod ścisłą ochroną. Żeruje 

w świeżo obumarłym drzewie buko-

wym, występuje tylko w środkowych  

i wschodnich Karpatach. 

 
Fot. Jacek Twardowski, „Atlas owadów” 
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◄  Barciel pszczołowiec 

 

W Polsce występuje na połu-

dniu w sadach, ogrodach, nie-

użytkach z rosnącymi roślina-

mi z rodziny selerowatych. 

 
Fot. Jacek Twardowski, „Atlas owadów” 
 

Gadziogłówka żółtonoga  ► 

 

Występuje wyłącznie w wo-

dach płynących, w środkowej 

i wschodniej części kraju. 

 
Fot. Jacek Twardowski, „Atlas owa-

dów” 
 

◄  Iglica mała 
 

Najmniejsza ważka występująca w Euro-

pie. W Polsce jest gatunkiem reliktowym, 

rzadkim i zagrożonym. Występuje w pół-

nocnej i wschodniej części kraju, na około 

50 stanowiskach. 
 

 

Fot. Jacek Twardowski, „Atlas owadów” 

Straszka pospolita  ► 
 

Gatunek ważki pospolity w Pol-

sce poza obszarami wyżynnymi 

i górskimi. 

 
Fot. Jacek Twardowski, „Atlas owadów” 
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                  Konarek tajgowy            Bogatek wspaniały            Ponurek Schneidera 
 

Fot. Marek W. Kozłowski „Owady Polski. Chrząszcze” 

 

Są to chrząszcze występujące tylko w Puszczy Białowieskiej. 

◄  Modraszek orion 

 

Motyl występujący jedynie w 

okolicach Kazimierza Dolnego 

oraz Sandomierza. 

 
Fot. Jacek Twardowski „Atlas owadów” 
 

Niepylak apollo  ► 

 
Motyl z rodziny paziowatych, wystę-

puje nielicznie w Pieninach i Tatrach 

Zachodnich. 

 
Fot. Jacek Twardowski „Atlas owadów” 
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Leszek Koźmiński 

Zastępca kierownika Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, 

wpisany na listę biegłych sądowych w dziedzinie kryminalistycznych badań dokumentów, 

ekspert Polskiego Towarzystwa Kryminalistycznego 

 

 

O ZASADACH POBIERANIA MATERIAŁU PORÓWNAWCZEGO 

DO BADAŃ PISMA RĘCZNEGO RAZ JESZCZE 

 

 

W jednym z poprzednich numerów 

Kwartalnika zwracałem uwagę na potrzebę 

większej dyscypliny przy formułowaniu 

pytań do biegłego w ramach wydawanego 

postanowienia o dopuszczeniu dowodu 

z opinii biegłego. W artykule tym wskazy-

wałem także na najczęstsze błędy obejmu-

jące określanie zakresu badań pismoznaw-

czych. W praktyce badawczej okazuje się 

jednak, że największe problemy i najlicz-

niejsze uchybienia dotyczą czynności od-

powiedniego kompletowania materiału po-

równawczego w postaci wzorów pisma 

ręcznego i podpisów. Warto więc przypo-

mnieć główne zasady, które są niezmienne 

dla przywoływanej dyscypliny kryminali-

stycznej. Ich przestrzeganie gwarantuje 

z pewnością podstawę dla udanych czynno-

ści porównawczo-identyfikacyjnych reali-

zowanych przez biegłego. 

 Pierwszym działaniem prowadzącego 

postępowanie przygotowawcze, w ramach 

którego zaistniała potrzeba wykonania badań 

kryminalistycznych, jest dokonanie analizy 

materiału dowodowego. Jego forma wyko-

nawcza, o czym w dalszej części artykułu, 

determinuje formę i zakres kompletowane-

go materiału porównawczego.  

 Kompletny materiał porównawczy 

do badań pisma ręcznego i podpisów powi-

nien składać się z materiału bezwpływowe-

go (są to rękopisy sporządzone przez daną 

osobę w sytuacjach i sprawach niemających 

związku z prowadzonym postępowaniem. 

Mogą się one znajdować między innymi: 

w zakładzie pracy, urzędach publicznych, 

w tym w teczce dowodów osobistych, ak-

tach paszportowych itd.), materiału uzyska-

nego w związku z prowadzoną sprawą (są 

to podpisy i zapisy danej osoby znajdujące 

się w obrębie dokumentów procesowych, 

takich jak np. protokoły przesłuchania, pro-

tokoły okazania, protokoły konfrontacji, 

protokoły przeszukania itd.) oraz materiału 

pobranego na polecenie (są to próby pisma 

i podpisów pobrane od danej osoby przez 

prowadzącego postępowanie). 

Jedynie wzory pochodzące z kilku 

różnych źródeł (uwzględniające zwłaszcza 

wzory kreślone na polecenie i bezwpływo-

we)  dają możliwość uzyskania odpowied-

niego materiału, w pełni ukazującego cechy 

indywidualne grafizmu danej osoby.  

Prawidłowe pobieranie materiału po-

równawczego w postaci wzorów pisma ręcz-

nego i podpisów wymaga przestrzegania za-

sad, obejmujących następujące kwestie: 

 

Liczba 

Należy dążyć do uzyskania w miarę 

maksymalnie obszernego materiału porów-

nawczego. Tylko wtedy biegły może pra-

widłowo ustalić zespół cech indywidual-

nych danego pisma (podpisów). Za obo-

wiązującą należy uznać regułę: im krótszy 

materiał dowodowy, tym obszerniejszy 

materiał porównawczy. 
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Podłoże  

W miarę możliwości, należy 

uwzględnić rodzaj i gatunek podłoża, na 

którym występuje dowodowy materiał: pa-

pier nieliniowany, liniowany, kratkowany o 

niskiej lub większej gramaturze (określanej 

popularnie jako „grubość” papieru), formu-

larze, druki, koperty, karton itd. W przy-

padku, gdy w sprawie występuje kilka za-

kwestionowanych dokumentów o różnych 

podłożach, taki też szeroki wybór należy 

zastosować w materiale porównawczym.  

 

Format   

Należy dążyć do tego, aby wzory po-

bierane na polecenie sporządzone zostały 

na kartkach o wymiarach zbliżonych do 

zakwestionowanego dokumentu (np. format 

A-4, A-5 itd.).  

 

Środek pisarski  

Stosowany podczas czynności pobie-

rania środek pisarski nie powinien odzna-

czać się wadami utrudniającymi pisanie 

(np. przerywający wkład, rozlewający się 

tusz itp.). Wskazane byłoby, aby osoba 

składająca wzory pisała środkiem pisar-

skim, do którego na co dzień przywykła 

(nie każdy potrafi pisać np. piórem wiecz-

nym), ale również takim, który wykorzy-

stano przy tworzeniu dowodowego tekstu 

(podpisu). 

 

Treść   

Powinna być zgodna z treścią dowo-

dowych zapisów. W przypadku jednak, gdy 

nie można ujawnić osobie składającej wzo-

ry treści kwestionowanego materiału, nie-

zbędne jest podyktowanie tekstu zastępcze-

go, zawierającego analogiczne lub zbliżone 

brzmieniowo formy wyrazowe. Uwaga: nie 

należy sugerować sposobu rozmieszczenia 

dyktowanego tekstu na podłożu, ani kory-

gować ewentualnych błędów ortograficz-

nych, stylistycznych, interpunkcyjnych. 
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Forma graficzna 

Należy uwzględnić występujące w tekście dowodowym typ stosowanego pisma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cyfry kreślone znakami arabskimi (np. 14) lub znakami rzymskimi (np. XIV) 

 

 

 
 

Skróty określonych słów 

 

Forma graficzna 

Należy uwzględnić występujące w tekście dowodowym typ stosowanego pisma. 

 

 
 

Pismo zwykłe 

 

 

 
 

Pismo na wzór druku 

 

 



45 

 
 

Podpis czytelny 

 

 

 
 

Podpis częściowo czytelny 

 

 

 
 

Podpis nieczytelny - parafa 

 

 

Kąt nachylenia 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierając wzory, należy zwracać 

uwagę na zróżnicowanie pisma i podpisów 

pod kątem jego nachylenia w stosunku do 

liniamentu - lewostronne, prostopadłe, pra-

wostronne, starając się wyegzekwować 

nachylenie występujące w dowodowym 

materiale. W trakcie obserwacji często wi-

dać, jakiego rodzaju pismo jest naturalne 

dla danej osoby. 
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Wielkość znaków 

Należy zwracać uwagi na wielkość 

znaków kreślonych przez daną osobę i wy-

egzekwowanie wielkości porównywalnej 

z materiałem dowodowym. Często bowiem 

nadmierne powiększenie lub pomniejszenie 

znaków jest efektem prób maskowania pi-

sma.  

 

Tempo kreślenia oraz staranność wykonania zapisów  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierający powinien dyktować dany 

tekst w zróżnicowanym tempie (wolno, 

przeciętnie, szybko, bardzo szybko) - zwra-

cając uwagę na porównywalność tej wła-

ściwości z materiałem dowodowym. Przy 

pobieraniu wzorów należy mieć na wzglę-

dzie fakt, iż podczas szybkiego pisania po-

wstają skróty, swoiste uproszczenia znaków 

- niewystępujące w trakcie starannego, ka-

ligraficznego kreślenia danych zapisów, 

dlatego też należy dążyć do stworzenia ta-

kich warunków, by składanie pisma odby-

wało się w naturalnym, spontanicznym 

tempie.

 

Pozycja pisarska 
W czasie pobierania wzorów dana 

osoba powinna kreślić wzory w pozycji 

swobodnej, siedzącej, pozwalającej na na-

turalne podparcie ręki kreślącej. Inne pozy-

cje pisarskie (np. stojąc, kucając itp.) stosu-

jemy wyłącznie w przypadkach dyspono-

wania wiedzą o okolicznościach sporządza-

nia dowodowego dokumentu. 

 

Ręka 
Wskazane przy pobieraniu wzorów 

jest uwzględnienie także pisma kreślonego 

ręką, którą normalnie dana osoba się nie 

posługuje (a więc lewą - u osób praworęcz-

nych i prawą - u osób leworęcznych). Nale-

ży je pobrać mimo deklaracji składającego 

wzory o braku umiejętności posługiwania 

się inną ręką w pisaniu. Należy jednak pa-

miętać, iż w przypadku stwierdzenia już po 

pierwszych formach wyrazowych, że piszą-

cy nie potrafi posługiwać się "drugą" ręką, 

trzeba odstąpić od dalszego pobierania 

wzorów sporządzanych tą ręką. 

 

 

        Zapis wykonany prawą ręką    Zapis wykonany lewą ręką 

          przez osobę praworęczną    przez osobę praworęczną 
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Pobieranie wzorów pisma oraz podpi-

sów danej osoby jest czynnością procesową 

i jako taka wymaga udokumentowania w 

formie protokołu. Protokół z ww. czynności 

powinien zawierać przede wszystkim: 

 miejsce i datę wykonania czynności,  

 jednostkę, stopień, imię, nazwisko osoby 

pobierającej wzory,  

 podstawę prawną czynności,  

 imię, nazwisko, datę urodzenia osoby 

składającej wzory (dokument, na pod-

stawie którego ustalono ww. dane),  

 wykształcenie, wykonywany zawód 

osoby składającej wzory,  

 adnotacje o stanie psychofizycznym 

osoby składającej wzory (przebyte cho-

roby mogące mieć wpływ na ewentualne 

zmiany w grafiźmie, np. choroby psy-

chiczne, alkoholizm, narkomania, agra-

fia, ataksja; choroba Parkinsona; ułom-

ności - brak ręki, palców; urazy rąk, wa-

dy wzroku itd.). Szczególne znaczenie 

mają urazy i choroby przebyte między 

przypuszczalną datą sporządzenia za-

kwestionowanego materiału a datą po-

brania wzorów,  

 uwagi osoby składającej wzory dotyczą-

ce procesu pobierania wzorów (np. „Nie 

zgłaszam zastrzeżeń do formy i sposobu 

pobrania moich wzorów pisma i podpi-

sów”), 

 adnotacje o czasie trwania ww. czynno-

ści oraz podpisy: osoby pobierającej 

wzory, składającej wzory, ewentualnie 

świadka.  

 Powyższe zasady i uwagi dotyczące 

prawidłowego postępowania podczas po-

bierania wzorów pisma ręcznego i podpi-

sów stanowią wyłącznie zestaw podstawo-

wych wskazówek, które nie mają charakte-

ru teoretycznego, lecz w głównej mierze 

praktyczny. Każdorazowo wymagają prze-

myślenia i skonfrontowania z obrazem ma-

teriału dowodowego, a w przypadkach od-

biegających wyraźnie od najczęstszych 

i typowych przypadków zdecydowanie 

prawidłowym i wskazanym postępowaniem 

jest wcześniejszy kontakt z biegłym prezen-

tującym umiejętności w dziedzinie krymi-

nalistycznych badaniach pismoznawczych. 
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Paweł Łabuz - WSPiA Rzeszowska Szkoła Wyższa 

 

Mariusz Michalski - Wyższa Szkoła Ekonomii, Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach 

 

 

SZCZEGÓLNYCH CHARAKTER I ZAKRES ZADAŃ RZECZNIKA  

DYSCYPLINARNEGO JAKO ELEMENTU OCHRONY PRAWNEJ POLICJANTÓW 

W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM W POLICJI 

 
 

W postępowaniu dyscyplinarnym 

obowiązującym w Policji, rzecznik dyscy-

plinarny odgrywa szczególną rolę. Jest on 

powoływany na czteroletnią kadencję przez 

przełożonego dyscyplinarnego. Przełożony 

dyscyplinarny, wyznaczając policjanta na 

rzecznika dyscyplinarnego nie jest zobo-

wiązany kierować się jakimiś szczególnymi 

wymaganiami. Jedynie w czasie wyznacza-

nia go do prowadzenia postępowania zo-

bowiązany jest sprawdzić czy nie zachodzą 

przesłanki mogące skutkować jego wyłą-

czeniem, czy posiada stopień co najmniej 

młodszego aspiranta i czy jest funkcjona-

riuszem w służbie stałej. Oprócz prowadze-

nia postępowań dyscyplinarnych do zadań 

rzecznika dyscyplinarnego należy także 

prowadzenie czynności wyjaśniających. 

Pomimo faktu, iż przełożony dyscyplinarny 

nie jest zobligowany w czasie jego powo-

ływania jakimiś szczególnymi wymaga-

niami, w literaturze słusznie wskazuje się, 

że „Rzecznik dyscyplinarny powinien dys-

ponować dużą wiedzą z zakresu procedury 

prawnej i dużym doświadczeniem życio-

wym. Jego umiejętności praktycznie powin-

ny wykraczać ponad przeciętne, a osobo-

wość emanować bogactwem zalet, wśród 

których należy wymienić sumienność, punk-

tualność, systematyczność i dokładność. 

Celem zaś powinna być rzetelność, termi-

nowość i jakość wykonywanych zadań. Po-

za dyspozycyjnością i zdyscyplinowaniem 

powinien być uczynny i koleżeński. Postę-

powaniem swoim powinien wytwarzać przy-

jemną atmosferę, a to za sprawą umiejętno-

ści współżycia z otoczeniem”
45

. Zgodnie 

                                                 
45

 W. Kotowski, Ustawa o Policji. Komentarz, War-

szawa 2008 r., s. 522. 

z punktem 3 artykułu 135a ustawy o Policji 

z dnia 6 kwietnia 1990 r.,
46

 w przypadku 

prowadzenia postępowania w stosunku do 

funkcjonariusza z korpusu posterunkowych, 

szeregowych lub aspirantów, rzecznik dys-

cyplinarny musi być w stopniu co najmniej 

młodszego aspiranta. Jeżeli postępowanie 

dotyczy aspiranta, podkomisarza, komisa-

rza i nadkomisarza, rzecznik dyscyplinarny 

musi występować w stopniu co najmniej 

podkomisarza.  Odnośnie osób posiadają-

cych stopień od podinspektora wzwyż, do 

prowadzenia przedmiotowych postępowań 

uprawniony jest rzecznik dyscyplinarny 

w stopniu co najmniej podinspektora.  

 Przesłanki dotyczące odwołania 

rzecznika dyscyplinarnego zostały określo-

ne w artykule 135b ustawy o Policji z dnia 

6 kwietnia 1990 r. Z niniejszego przepisu 

wynika, że rzecznika dyscyplinarnego od-

wołuje się w sytuacji, gdy istnieją okolicz-

ności stanowiące podstawę zwolnienia go 

ze służby, a także w sytuacji przeniesienia 

do innej jednostki Policji, która nie podlega 

bezpośredniemu przełożonemu dyscypli-

narnemu. Odwoływany jest także w sytu-

acji, gdy zostanie wymierzona mu kara 

dyscyplinarna. W paragrafie drugim artyku-

łu 135b sprecyzowano zasady udzielania 

pomocy prowadzącemu postępowanie 

rzecznikowi dyscyplinarnemu przez innego 

rzecznika. Zgodnie z powyższym artyku-

łem, pomoc taka jest dopuszczalna w ra-

mach prowadzonych czynności za zgodą 

przełożonego dyscyplinarnego. Szczegóło-

wy tryb jej udzielania został określony 

w Rozporządzeniu Ministra Spraw We-
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Dz.U.2016.0.1782 tekst jednolity. 
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wnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r.
47

. Spo-

sób wyznaczania mającego udzielić pomo-

cy rzecznika dyscyplinarnego wyjaśnił S. 

Maj, wskazując, że „Rzecznik dyscyplinar-

ny właściwy do prowadzenia sprawy, zwra-

cając się z wnioskiem o rekwizycję, będzie 

kierował go do komendanta – przełożonego 

dyscyplinarnego, który wyznaczy odpo-

wiedniego, podległego mu rzecznika. Nie 

jest zapisane wprost, że RD wezwany do 

pomocy powinien spełniać warunki co do 

stopnia służbowego, ale można wnioskować 

iż także do niego stosują się wymagania art. 

135a ust. 3 u.pol”
48

.  

 Oprócz czynności związanych 

z powołaniem i odwołaniem rzecznika dys-

cyplinarnego ustawa o Policji sprecyzowała 

również sytuacje, w których następuje jego 

wyłączenie. W punkcie pierwszym artykułu 

135c ustawy
49

 wskazano niniejsze przypad-

ki. Zalicza się do nich sytuacje, gdy postę-

powanie dotyczy bezpośrednio prowadzą-

cego je rzecznika dyscyplinarnego lub gdy 

był świadkiem czynu. Ponadto, jego wyłą-

czenie następuje wtedy, gdy jest on mał-

żonkiem, krewnym lub powinowatym ob-

winionego lub osoby pokrzywdzonej. Po-

nadto, do wyłączenia rzecznika dyscypli-

narnego dochodzi również w sytuacji, gdzie 

mogą zachodzić wątpliwości co do jego 

bezstronności na skutek stosunków osobi-

stych utrzymywanych z obwinionym lub 

osobą pokrzywdzoną, gdyż jak wskazał 

W. Kotowski „Obowiązek rzecznika dyscy-

plinarnego w toku postępowania sprowadza 

się do dołożenia wszelkiej staranności 

w zebraniu rzetelnego materiału dowodo-

wego, który w istocie będzie świadczyć na 

korzyść lub niekorzyść policjanta objętego 

tym postępowaniem”
50

. Ma to na celu za-

pewnienie zachowania zasady bezstronno-
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ści w postępowaniu, ponieważ „prowadze-

nie postępowania dyscyplinarnego czy też 

orzekanie w nim przez osobę, która na mo-

cy prawa powinna się wyłączyć, powinno 

skutkować uchyleniem czynności postępo-

wania”
51

. Punkt drugi art. 135b ustawy 

o Policji określa, że z prowadzenia postę-

powania dyscyplinarnego danego rzecznika 

można wyłączyć „z innych uzasadnionych 

przyczyn”
52

. Według S. Maja, przyczyną 

taką może być np. uczestnictwo RD (rzecz-

nika dyscyplinarnego) w czynnościach kon-

trolnych, które ujawniły nieprawidłowości 

obciążające obwinionego. Skoro kontrolu-

jący stwierdził i sformułował negatywne 

wnioski, to zachodzi duże prawdopodo-

bieństwo jego uprzedzenia co do winy ob-

winionego i tym samym sposobu zakończe-

nia czynności dowodowych
53

. O sytuacji, 

w której może dojść do wyłączenia, przeło-

żony dyscyplinarny i rzecznik dyscyplinar-

ny zobowiązani są niezwłocznie poinfor-

mować wyższego przełożonego dyscypli-

narnego i rzecznika dyscyplinarnego
54

. Na-

stępnie, zgodnie z artykułem 135d
55

 zawia-

domiony organ wydaje decyzję w formie 

postanowienia. W postanowieniu tym de-

cyduje o wyłączeniu lub o odmowie wyłą-

czenia z postępowania. Niniejsza decyzja 

nie podlega zaskarżeniu. Do chwili jej wy-

dania prowadzący postępowanie rzecznik 

dyscyplinarny może wykonywać tylko 

czynności w trybie niecierpiącym zwłoki
56

. 

„Wniosek o wyłączenie przełożonego dys-

cyplinarnego i rzecznika dyscyplinarnego 

z udziału w postępowaniu dyscyplinarnym 

może złożyć obwiniony lub jego obrońca. 

Wniosku takiego nie może złożyć pokrzyw-

dzony. Wniosek o wyłączenie przełożonego 

dyscyplinarnego lub rzecznika dyscyplinar-

nego złożony przez pokrzywdzonego pozo-

stawia się w aktach bez rozpoznania; nale-
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ży potraktować go jako pismo w sprawie”
57

. 

W przypadku wyłączenia przełożonego 

dyscyplinarnego, prowadzone postępowa-

nie przejmuje wyższy przełożony dyscypli-

narny. Wyznacza on wtedy do jego prowa-

dzenia rzecznika dyscyplinarnego z równo-

rzędnej jednostki. Może również wyzna-

czyć w tym celu innego rzecznika
58

. W sy-

tuacji, gdy w ten sposób nastąpi wyłączenie 

Komendanta Głównego Policji, postępowa-

nie do prowadzenia przejmuje jeden z jego 

zastępców
59

.  

 Odnosząc powyższe regulacje do 

ochrony prawnej policjantów, prowadzenie 

postępowania dyscyplinarnego na podsta-

wie przepisów szczególnych, czyli wynika-

jących z ustawy o Policji jest niejako przy-

wilejem tej grupy zawodowej. Mianowicie 

policjant może być pewny, że orzekać 

o jego winie będzie kompetentny organ, 

mający wiedzę na temat specyfiki służby 

w Policji, umiejący ocenić daną sytuację 

czy potrafiący odróżnić działania prawne 

policjanta od przekroczenia uprawnień. 

Podobne stanowisko wskazywane jest także 

w literaturze, gdzie P. Przybysz wskazuje 

mianowicie, że „odpowiedzialność dyscy-

plinarna przed organami złożonymi 

z członków tej samej grupy zawodowej jest 

powszechnie uznawana za przywilej danej 

grupy zawodowej. Ten przywilej ma racjo-

nalne uzasadnienie – organy dyscyplinarne 

orzekają w sferze etyki i godności zawodo-

wej, wobec czego muszą być złożone z osób 

potrafiących określić wymagania etyczne 

i profesjonalne wobec osoby obwinionej 

o przewinienie dyscyplinarne”
60

. W tym 

przypadku trudno nie zgodzić się z poglą-

dami prezentowanymi przez autora. Nie-

wątpliwie w ramach szeroko rozumianej 

ochrony prawnej policjantów postępowanie 

dyscyplinarne i rzecznik dyscyplinarny 

spełniają ważną rolę w zakresie kształtowa-

nia dyscypliny służbowej. Jednocześnie 

patrząc z niniejszego punktu widzenia 
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świadczą niewątpliwie o uprzywilejowaniu 

policjantów w zakresie odpowiedzialności 

dyscyplinarnej.  

 Zadania rzecznika dyscyplinarnego, 

jakie wykonuje w ramach prowadzonego 

postępowania dyscyplinarnego zostały 

określone w artykule 135e ustawy o Policji 

z dnia 6 kwietnia 1990r. W pierwszym 

punkcie niniejszego artykułu zostały wska-

zane ogólne zadania, jakie wykonuje on 

w czasie postępowania dyscyplinarnego. 

Do zadań tych należy zbieranie materiału 

dowodowego i podejmowanie czynności 

mających na celu wyjaśnienie wszelkich 

istotnych okoliczności sprawy. „Potocznie 

mówi się, że to rzecznik dyscyplinarny pro-

wadzi postępowanie dyscyplinarne. Nie jest 

to prawdą, ponieważ postępowanie dyscy-

plinarne rozpoczyna się z chwilą wydania 

postanowienia o jego wszczęciu, a kończy 

z chwilą wydania postanowienia lub orze-

czenia kończącego. Postępowanie dyscypli-

narne zaczyna i kończy przełożony dyscy-

plinarny. Zakończenie czynności przez 

rzecznika dyscyplinarnego nie kończy po-

stępowania. Rolą rzecznika dyscyplinarne-

go jest zbieranie materiału dowodowego 

i podejmowanie czynności niezbędnych do 

wyjaśnienia sprawy. O tym, co jest czynno-

ścią niezbędną do wyjaśnienia sprawy, de-

cyduje w pierwszej kolejności rzecznik dys-

cyplinarny, a następnie przełożony dyscy-

plinarny, który może zlecić uzupełnienie 

materiału dowodowego”
61

. W czasie pro-

wadzenia postępowania powinien on dążyć 

do ustalenia stanu faktycznego oraz doko-

nać właściwej interpretacji prawnej zdarze-

nia. Wymienione fakty określa na podsta-

wie zgromadzonego materiału dowodowe-

go. Jak słusznie wskazuje się w literaturze 

„czynnościom dowodowym w postępowaniu 

dyscyplinarnym najbliżej jest do fazy przy-

gotowawczej postępowania karnego, mimo 

że postępowanie dyscyplinarne kończy się 

decyzją administracyjną. Główne podo-

bieństwa to podobne cele (ustalenie stanu 

faktycznego i zebranie materiałów na po-

trzeby postępowania rozpoznawczego) oraz 
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brak jawności zewnętrznej i wewnętrznej 

(obwiniony uzyskuje dostęp do materiałów 

za zgodą RD lub przy zapoznaniu się z ak-

tami), a także sposób przeprowadzania do-

wodów”
62

.  

W celu zebrania materiału dowodo-

wego, RD w szczególności przeprowadza 

dowody w postaci przesłuchań świadków 

i obwinionych, a także oględzin, przy czym 

jak wskazuje się w literaturze „przez źródła 

dowodowe rozumie się powszechnie osobę, 

rzecz i dokument, które dostarczają pod-

miotowi postępowania dowodowego infor-

macji o badanych faktach”
63

.  

RD posiada także uprawnienia do 

zlecania badań niezbędnych do wyjaśnienia 

okoliczności występujących w postępowa-

niu. Czynności dokumentowane są w po-

staci protokołów. Ustawa o Policji w arty-

kule 135e wskazuje, że protokoły mogą być 

sporządzane także z innych czynności, ale 

ich dokumentacja może być także wyko-

nywana poprzez sporządzanie notatek urzę-

dowych
64

. W przypadku zlecania badań 

innym podmiotom obowiązuje stosowna 

procedura, gdzie powoływana jest instytu-

cja naukowo – badawcza. „Zwracając się 

do biegłego lub instytucji naukowo – ba-

dawczej o przeprowadzenie odpowiednich 

badań, RD powinien uczynić to w formie 

niezaskarżalnego postanowienia, a to ze 

względu na konieczność zakreślenia ich 

zakresu, terminu”
65

. W przypadku zlecenia 

takich badań, koszty z nimi związane pono-

si jednostka organizacyjna Policji. „Istotą 

działania rzecznika dyscyplinarnego są 

czynności dowodowe. Dowodem może być 

wszystko, co przyczyni się do wyjaśnienia 

sprawy, a zdobyte jest zgodne z prawem. 

Poza dowodami osobowymi i z dokumen-

tów, należy jeszcze wskazać na coraz po-

wszechniejsze dowody w postaci audiowi-

zualnych (np. nagrania dostarczone przez 
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obwinionego)”
66

. Podobne stanowisko wy-

rażane jest także przez K. Marszała, który 

twierdzi, że dowodem rzeczowym jest 

przedmiot, który ma znaczenie dla sprawy i 

jest jednocześnie źródłem dowodowym
67

. 

W przypadku sporządzania protoko-

łu z danej czynności, powinny znaleźć się 

w nim dane identyfikujące, rodzaj, czas 

i miejsce jej przeprowadzania, a także dane 

osób biorących w nich udział i ich charak-

ter. Następnie opisuje się przebieg czynno-

ści, inne istotne okoliczności, a także wnio-

ski i oświadczenia uczestników. Ostatnim 

elementem tak sporządzonego protokołu 

jest pouczenie osób o obowiązkach 

i uprawnieniach
68

. Jak wskazuje się w lite-

raturze „Ustawa nie reguluje kwestii utrwa-

lania audiowizualnego czynności proceso-

wych, np. przesłuchań. Brak tym samym 

podstawy prawnej do tego typu zabiegu. 

Organ dyscyplinarny może działać wyłącz-

nie w granicach prawa”
69

. W podobnym 

tonie wypowiedział się Wojewódzki Sąd 

Administracyjny w Warszawie, który 

stwierdził, że „skoro postępowanie karne 

i postępowanie dyscyplinarne są postępo-

waniami całkowicie niezależnymi, to nie 

wydanie postanowienia o włączeniu do akt 

sprawy dyscyplinarnej dowodów zgroma-

dzonych w postępowaniu karnym jest istot-

nym uchybieniem procesowy. Z chwilą wy-

dania takiego postanowienia dowody zgro-

madzone w postępowaniu karnym stają się 

dowodami w postępowaniu dyscyplinarnym 

i mogą być uznawane przez organ za wła-

sne, a obwiniony ma wówczas jasność co 

do jego sytuacji prawnej. Dopiero to 

uprawnia organ dyscyplinarny do trakto-

wania włączonych do sprawy materiałów 

jako dowodów postępowania dyscyplinar-

nego. Bez własnych ustaleń co do popełnie-

nia przez obwinionego zarzucanych czy-

nów, bez postanowienia o włączeniu do 

sprawy dyscyplinarnej dowodów zgroma-

dzonych w postępowaniu karnym organy 
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dyscyplinarne nie mogą stosować jakiej-

kolwiek sankcji dyscyplinarnej. W takiej 

sytuacji de facto brak jest dowodów w po-

stępowaniu dyscyplinarnym
70

.  

W pełni popieramy tę tezę. Nato-

miast nie zgadzamy się z częścią uzasad-

nienia tego wyroku, w której sąd nakazuje 

organowi stosowanie norm zawartych 

w kodeksie postępowania administracyjne-

go, ponieważ jak słusznie zaznacza się 

w piśmiennictwie „Postępowanie dyscypli-

narne w Policji nie jest postępowaniem 

karnym, ale nie jest również postępowa-

niem administracyjnym. Żaden przepis 

ustawy o Policji w części dyscyplinarnej nie 

odwołuje się do przepisów postępowania 

administracyjnego”
71

.  

Wzory druków procesowych wyko-

nywanych z czynności, w których ich spo-

rządzanie jest obligatoryjne stanowią za-

łączniki do Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych z dnia 13 lutego 2014 r.
72

. 

Wyjaśnienia, zeznania, a także i oświad-

czenia oraz wnioski, należy zapisywać 

w protokole z możliwą dokładnością. 

Wszystkie osoby biorące udział w czynno-

ściach mogą żądać zapisania każdej infor-

macji dotyczącej ich praw i interesów 

w sposób dokładny
73

. Finalnym efektem 

sporządzania protokołu, po jego odczytaniu 

przez osoby biorące udział w czynnościach 

jest jego podpisanie. Przepisy ustawy pre-

cyzuję, że uczestnicy powinni podpisać 

każdą stronę protokołu. Jeżeli zaistnieje 

sytuacja, w której osoba odmówi podpisa-

nia protokołu lub jego części należy omó-

wić przyczynę takiego zachowania w pro-

tokole
74

.  

Pomimo że RD ma obowiązek wy-

jaśnić stan faktyczny i wszelkie istotne oko-

liczności za pomocą zebranego materiału 

                                                 
70

Wyrok WSA w Warszawie z dnia 26 czerwca 2006 

r., II SA/Wa 375/06 r., LEX nr 221871. 
71

 S. Maj, Postępowanie ... op. cit., s. 82. 
72

 Rozporządzenie MSW z dnia z dnia 13 lutego 

2014 r., w sprawie szczegółowego trybu wykony-

wania czynności związanych z postępowaniem dys-

cyplinarnym w stosunku do policjantów, Dz.U. poz. 

306 z 2014. 
73

Ustawa... op. cit., art. 135e ust. 4 
74

Ustawa... op. cit., art. 135e ust. 5 

dowodowego, nie posiada on niektórych 

istotnych uprawnień, jakie przysługują in-

nym organom procesowym, np. w postę-

powaniu przygotowawczym. Problematykę 

tę wyłożył S. Maj, stwierdzając, że „rzecz-

nik dyscyplinarny nie ma takich możliwości, 

jakie ma prokurator lub prowadzący postę-

powanie przygotowawcze, gdyż nie może 

zatrzymywać kogokolwiek, ani jakichkol-

wiek rzeczy, np. należących do obwinione-

go. Przepadek rzeczy może nastąpić tylko w 

przypadkach określonych w ustawie i tylko 

na podstawie prawomocnego orzeczenia 

sądu (art. 46 Konstytucji RP). Jeżeli w po-

stępowaniu karnym dotyczącym policjanta 

zatrzymano jakiekolwiek rzeczy stanowiące 

jego własność, a następnie okaże się, że 

czyn stanowi tylko przewinienie dyscypli-

narne, to do organu postępowania karnego 

należy ich zwrot właścicielowi”
75

.  

W postępowaniu dyscyplinarnym 

najczęściej przeprowadzanym dowodem 

jest przesłuchanie świadka. W tym przy-

padku, podobnie jak w przypadku postępo-

wania przygotowawczego, świadek może 

zostać pociągnięty do odpowiedzialności 

karnej z artykułu 233 k.k. Przed przesłu-

chaniem należy go pouczyć o treści niniej-

szego przepisu. Odnosi się to także do in-

nych form przesłuchania, tj. konfrontacji 

lub okazania.  

W przypadku postępowania dyscy-

plinarnego RD nie ma obowiązku dokonać 

przesłuchania obwinionego na okoliczność 

postawionego mu zarzutu „To, kiedy i czy 

w ogóle obwiniony będzie przesłuchany, 

należy do decyzji rzecznika dyscyplinarne-

go. Może się zdarzyć, że ustalenie stanu 

faktycznego i wyjaśnienie okoliczności 

przewinienia dyscyplinarnego nastąpi bez 

wyjaśnień obwinionego”
76

. Jest to bardzo 

kontrowersyjna teza. W ten sposób obwi-

niony policjant nie może przedstawić swo-

jej relacji dotyczącej konkretnego zarzutu. 

W systemie ochrony prawnej policjantów, 

moim zdaniem takie traktowania obwinio-

nego policjanta jest niedopuszczalne. 

W tym przypadku łamane są prawa obwi-
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nionego policjanta. Oczywiście podważa to 

zasadność istnienia całego systemu mające-

go tworzyć ochronę prawną policjanta. Dla-

tego też należy jak najszybciej znowelizo-

wać przepisy, tak aby umożliwienie poli-

cjantowi złożenia wyjaśnień byłoby obliga-

toryjną czynnością wykonywaną w ramach 

postępowania dyscyplinarnego.  

Zgodnie z art. 135e
77

 rzecznik dys-

cyplinarny w czasie prowadzenia postępo-

wania dyscyplinarnego wydaje postanowie-

nia. Postanowienia te wydawane są w za-

kresie niezastrzeżonym dla przełożonego 

dyscyplinarnego. Wzory najczęściej uży-

wanych postanowień zostały określone we 

wcześniej wymienianym rozporządzeniu 

Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 13 

lutego 2014 r.
78

 Każde wydane postano-

wienie powinno zawierać pewne stałe ele-

menty. Będzie to oznaczenie wydającego je 

RD lub przełożonego dyscyplinarnego, data 

oraz podstawa prawna jego wydania. 

W dalszej części będą znajdować się dane 

dotyczące obwinionego, którego postępo-

wanie dotyczy, rozstrzygnięcie kwestii, co 

do której zostało wydane oraz jego faktycz-

ne i prawne uzasadnienie. Etapem kończą-

cym jest zamieszczenie informacji o przy-

sługujących prawach i obowiązkach. Tak 

sporządzone postanowienie podpisywane 

jest przez wydającego. Oprócz podpisu za-

mieszcza on dane identyfikujące go, tj. sto-

pień, imię i nazwisko
79

.  

 W sytuacji, gdy postępowanie dys-

cyplinarne dotyczy czynu, który to równo-

cześnie jest przedmiotem innego postępo-

wania, np. karnego, można się zwrócić do 

organu je prowadzącego o udostępnienie 

akt postępowania w całości lub części. 

O niniejsze dokumenty zwraca się przeło-

żony dyscyplinarny. Ustawa stanowi, że za 

zgodą organu, który dysponuje niniejszymi 

dokumentami, mogą one zostać włączone 
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Ustawa... op. cit., art. 135e ust. 6 
78

 Rozporządzenie MSW z dnia z dnia 13 lutego 

2014 r., w sprawie szczegółowego trybu wykony-

wania czynności związanych z postępowaniem dys-

cyplinarnym w stosunku do policjantów, Dz.U. poz. 

306 z 2014 r 
79

Ustawa... op. cit., art. 135 e ust. 7 

do akt postępowania dyscyplinarnego po-

przez włączenie ich kopii bądź odpisów
80

. 

Kopie dołączone do akt postępowania dys-

cyplinarnego powinny być uwierzytelnio-

ne
81

.  

W tym przypadku otwierają się 

możliwości korzystania z dowodów, które 

zostały zebrane w postępowaniu karnym, 

których to nie można by było samodzielnie 

przeprowadzić w postępowaniu dyscypli-

narnym. „Rzecznik dyscyplinarny nie może 

korzystać z dowodów stanowiących tajem-

nice telekomunikacyjną. Zapewnia się wol-

ność i ochronę tajemnicy komunikowania 

się, a ich ograniczenie może nastąpić jedy-

nie w przypadkach określonych w ustawie i 

w sposób w niej określony (art. 49 Konsty-

tucji RP). Wyjątek to zbieg rzeczywisty 

przewinienia dyscyplinarnego z przestęp-

stwem i skorzystanie z dowodów w postę-

powaniu karnym, (…) Jeżeli będzie istniał 

zbieg przewinienia dyscyplinarnego z prze-

stępstwem lub wykroczeniem, to wskazane 

jest skorzystanie z ustaleń poczynionych w 

postępowaniu karnym lub w sprawie o wy-

kroczenie. Organy w tych postępowaniach 

mają większe możliwości w zakresie postę-

powania dowodowego”
82

. 

 Ułatwieniem, mającym pomóc 

w sprawach prowadzenia postępowania 

dyscyplinarnego jest możliwość zwrócenia 

się przełożonego dyscyplinarnego do wła-

ściwego kierownika jednostki organizacyj-

nej Policji w zakresie wykonania niektó-

rych czynności. Dotyczy to czynności, któ-

re muszą być wykonane poza jednostką 

Policji prowadzącą postępowanie dyscypli-

narne, a których to wykonanie ma odbywać 

się na podległym mu terenie
83

.Przykładem 
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Ibidem, art. 135e ust. 9 
81

§ 24 instrukcji kancelaryjnej stanowiącej załącznik 

do rozporządzenia MSWiA z dnia 18 grudnia 1998 

r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej 

administracji rządowej w województwie Dz. U. Nr 

161, poz. 1109 z 1998 r. Według niniejszej instrukcji 

na wykonanej kopii należy w lewym rogu pod tek-

stem zamieścić napis mówiący o zgodności z orygi-

nałem, datę, dane identyfikujące oraz podpis osoby 

stwierdzającej zgodność. 
82

 S. Maj, Postępowanie... op. cit., s. 84. 
83

Ustawa... op. cit., art. 135e ust. 8 
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może być np. doręczenie wezwań. Zgroma-

dzony przez RD materiał dowodowy ma 

spełniać określone funkcje. Jednak oprócz 

wyjaśnienia faktów zdarzenia, może się 

zdarzyć, że będzie on uzasadniał popełnie-

nie jeszcze innych przewinień. W takiej 

sytuacji RD ma obowiązek poinformować 

przełożonego dyscyplinarnego, który z ko-

lei wydaje postanowienie o zmianie lub 

o uzupełnieniu zarzutu
84

. W ten sposób, 

poprzez wydanie takiego postanowienia RD 

uzyskuje możliwość kontynuowania ustaleń 

w tym zakresie, który został objęty zmie-

nionym lub uzupełnionym postanowieniem.  

 Niewątpliwie rola RD w szeroko 

rozumianej ochronie prawnej policjantów 

jak i samym postępowaniu dyscyplinarnym 

ma olbrzymie znaczenie. Dlatego też funk-

cję tę może pełnić tylko osoba ciesząca się 

dużym zaufaniem i szacunkiem u innych 

policjantów. W innym przypadku policjanci 

mogliby się obawiać, że prowadzone czyn-

ności lub też całe postępowanie będzie 

prowadzone stronniczo, co stawiałoby pod 

znakiem zapytania funkcjonowanie ochrony 

prawnej policjantów. Dlatego też, pomimo, 

że postępowanie dyscyplinarne nie jest 

przyjemną rzeczą dla policjanta, RD musi 

być gwarantem, że będzie ono prowadzone 

w sposób prawidłowy. Tylko w ten sposób 

obwiniony policjant, pomimo prowadzone-

go w stosunku do niego postępowania dys-

cyplinarnego będzie miał świadomość 

i zaufanie do czynności, jakie są w ramach 

niego wykonywane i prawości wyrwanych 

w ich skutku rozstrzygnięć. 

                                                 
84

Ibidem, ust. 10 
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Krzysztof Opaliński 

Starszy wykładowca Zakładu Taktyki i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile 

 
 

„ODPOWIEDNIE STOSOWANIE PRZEPISÓW INNYCH USTAW W SPRAWACH 

DYSCYPLINARNYCH W SŁUŻBACH MUNDUROWYCH”  

 

 

W dniu 8 listopada 2016 r. Zastępca 

Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. 

Mariusz Wiatr otworzył siódmą edycję 

seminarium poświęconego odpowiedzial-

ności dyscyplinarnej w służbach munduro-

wych, które zorganizowano przy współ-

udziale Komendy Głównej Policji. W swo-

im wystąpieniu insp. Mariusz Wiatr powitał 

uczestników seminarium i przedstawił cel 

oraz agendę zorganizowanego przedsię-

wzięcia. 

 

  

W seminarium wzięło udział ponad 

60 osób, wśród nich przedstawiciele Sądu 

Najwyższego, środowisk naukowych (Uni-

wersytetu im. Adama Mickiewicza 

w Poznaniu, Uniwersytetu Marii Curie – 

Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytetu 

Gdańskiego, Uniwersytetu Zielonogórskie-

go, Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej 

Wydział Zamiejscowy w Poznaniu, Wyż-

szej Szkoły Gospodarki i Techniki w Pile, 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej 

w Pile), Państwowej Straży Pożarnej, Służ-

by Celnej i jednostek organizacyjnych Poli-

cji (Komendy Głównej Policji, garnizonów 

wojewódzkich i powiatowych, szkół) - eks-

pertów, teoretyków i praktyków.  

Prof. dr hab. Hanna Paluszkiewicz 

z Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu Zielonogórskiego zaprezentowała 

wystąpienie pt. „Odpowiednie stosowanie 

przepisów ustawy jako problem wykładni 

prawa”. Na wstępie omówiła model two-

rzenia prawa. Wskazała na wymogi po-

prawnej legislacji w odniesieniu do ustaw. 

Zwróciła uwagę na możliwość zamieszcza-

nia w przepisach ogólnych odesłań do innej 

ustawy. Następnie przedstawiła zasady two-

rzenia przepisów z „odesłaniem”. W opar-

ciu o przepisy wybranych ustaw dot. służb 
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mundurowych, podała przykłady przepisów 

z odesłaniami do odpowiedniego stosowa-

nia przepisów innej ustawy.  
 

 
 

W dalszej części wystąpienia przed-

stawiła, na czym polega odpowiednie sto-

sowanie przepisów innej ustawy, w szcze-

gólności na gruncie postępowania dyscy-

plinarnego. W podsumowaniu m.in. pod 

dyskusję poddała problematykę możliwości 

wyodrębnienia jednolitych kryteriów decy-

dujących o tym, że konkretny przepis może 

być w postępowaniu dyscyplinarnym zasto-

sowany wprost lub po zastosowaniu odpo-

wiednich modyfikacji albo jego zastosowa-

nie jest w ogóle niedopuszczalne.  

Następnie głos zabrał Sędzia Sądu 

Najwyższego Wiesław Kozielewicz, pre-

zentując referat pt. „Odpowiednie stosowa-

nie instytucji zasad współżycia społecznego 

przy określaniu odpowiedzialności dyscy-

plinarnej policjantów”. Na wstępie przed-

stawił sposoby odpowiedniego stosowania 

przepisów innej ustawy. Zwrócił uwagę na 

cechy osobowościowe organu, który stosuje 

prawo, podkreślając, iż jest to szczególnie 

istotne przy odpowiednim stosowaniu prze-

pisów innej ustawy.  

Wskazał, iż zasady współżycia spo-

łecznego w dalszym ciągu funkcjonują w 

ustawodawstwie, czego przykładem jest art. 

5 kodeksu cywilnego czy też art. 18 § 2 

kodeksu postępowania karnego. Zauważył, 

że instytucja zasad współżycia społecznego 

ma również przełożenie na odpowiedzial-

ność dyscyplinarną policjantów. Zwrócił 

uwagę, iż w orzecznictwie Trybunału Kon-

stytucyjnego podkreśla się, że przewinienia 

dyscyplinarne są ustawowo niedookreślone 

z uwagi na obiektywną niemożność stwo-

rzenia katalogu zachowań zagrażających 

należytemu wykonywaniu obowiązków 

służbowych czy zachowaniu godności za-

wodu.  
 

 
 

Podkreślił, iż Trybunał Konstytu-

cyjny podnosi, że jeśli chodzi o sposób 

określania znamion przedmiotowych prze-

stępstw, to mimo wymogu zawartego w art. 

42 ust. 1 Konstytucji RP, w opisie czynów 

zabronionych pod groźbą kary nie da się 

uniknąć elementów ocennych i odesłania do 

znamion pozaustawowych czynu. Skoro 

więc ten sposób unormowania jest dopusz-

czalny, w niezbędnym zakresie, na gruncie 

prawa karnego, to tym bardziej należy 

uznać swobodę ustawodawcy przy kształ-

towaniu opisu strony przedmiotowej prze-

winienia dyscyplinarnego. Następnie zwró-

cił uwagę na problemy z formułowaniem 

kodeksów zasad etyki zawodowej. Przed-

stawiając zasady etyki zawodowej policjan-

ta podkreślił, iż § 2 Zarządzenia nr 805 

Komendanta Głównego Policji nawiązuje 

do zasad współżycia społecznego – jest to 

przepis odsyłający pozasystemowo do reguł 

społecznych występujących w różnych po-

staciach. W dalszej kolejności prelegent 

wskazał na obowiązki organu dyscyplinar-

nego przy zarzuceniu funkcjonariuszowi 

Policji naruszenia zasad współżycia spo-

łecznego.  

Kolejny prelegent - dr Piotr 

Jóźwiak z Katedry Prawa Karnego Wyż-

szej Szkoły Psychologii Społecznej Wy-

dział Zamiejscowy w Poznaniu – przedsta-

wił referat pt. „Odpowiednie stosowanie 

przepisów kodeksu karnego w sprawach 

dyscyplinarnych policjantów". Na wstępie 

podkreślił, iż o ile inne ustawy dotyczące 
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służb mundurowych w zakresie odpowie-

dzialności dyscyplinarnej przewidują moż-

liwość odpowiedniego stosowania przepi-

sów części ogólnej kodeksu karnego, to 

ustawa o Policji nie przewiduje takiej moż-

liwości. Zwrócił uwagę, iż materialnopraw-

ne kwestie odpowiedzialności dyscyplinar-

nej zostały uregulowane w ustawie o Policji 

w sposób bardzo szczegółowy. Brak prze-

pisu odsyłającego do kodeksu karnego nie 

pozbawia jednak odpowiedzialności dyscy-

plinarnej policjantów ścisłych związków 

z prawem karnym. Poszczególne przepisy 

ustawy o Policji wprost używają terminów, 

które definiuje się w prawie karnym, np. 

społeczna szkodliwość czynu, osoba naj-

bliższa.  
 

 
 

Podkreślił, iż w literaturze występu-

ją poglądy, że odpowiednie odesłanie do 

przepisów procedury karnej oznacza, 

iż intencją ustawodawcy jest to, by w spra-

wach dyscyplinarnych obowiązywały zasa-

dy materialnego prawa karnego. Zwrócił 

jednakże uwagę, że sama ustawa o Policji 

nie zawiera jakiegokolwiek bezpośredniego 

odwołania do przepisów kodeksu karnego. 

W literaturze wskazuje się, że jest to kom-

pleksowe unormowanie i przepisy kodeksu 

karnego nie powinny tu znaleźć zastosowa-

nia. Wskazał, że dyscyplinarne prawo mate-

rialne w ustawie o Policji uregulowano tak 

jak w kodeksie karnym, np. zasady wymia-

ru kary, zaostrzenie i złagodzenie odpowie-

dzialności, przedawnienie ukarania, formy 

zjawiskowe. Jednakże istnieje cały szereg 

instytucji charakterystycznych dla prawa 

karnego, których brak np. czas i miejsce 

popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, 

formy stadialne, okoliczności wyłączające 

winę oraz bezprawność czynu. Podkreślił, 

iż na chwilę obecną możliwość odwoływa-

nia się w sprawach dyscyplinarnych do 

okoliczności wyłączających winę 

i bezprawność czynu powinno mieć miejsce 

w oparciu o zasadę analogii iuris. Uważa, 

że odmienne stanowisko – iż ww. okolicz-

ności nie znajdują zastosowania w postę-

powaniu dyscyplinarnym w Policji, prowa-

dziłoby do zakwestionowania istoty odpo-

wiedzialności dyscyplinarnej, która jest 

odpowiedzialnością obiektywną, a więc 

opartą na zasadzie winy. Rozważa, czy 

elementem struktury przewinienia dyscy-

plinarnego jest jego społeczna szkodliwość. 

Prezentuje pogląd, iż społeczna szkodli-

wość danego przewinienia stanowi element 

każdego deliktu dyscyplinarnego. Zwraca 

uwagę, iż brak jest argumentów dla przyję-

cia, że przewinieniem dyscyplinarnym jest 

tylko taki czyn policjanta, który cechuje się 

wyższym niż znikomy stopniem społecznej 

szkodliwości dla służby. W dalszej części 

wystąpienia przedstawił problematykę eg-

zekwowania odpowiedzialności dyscypli-

narnej wobec policjanta z tytułu popełnie-

nia przez niego przewinienia w jednej 

z form stadialnych. Wskazuje, iż są poglądy 

dopuszczające możliwość stosowania przez 

analogię przepisów rozdziału II kodeksu 

karnego. Jednakże przyjęcie możliwości 

egzekwowania odpowiedzialności dyscy-

plinarnej z tytułu usiłowania byłoby prze-

łamaniem dyrektyw wykładni przepisów 

prawa represyjnego. Tych wykładni, które 

nakazują rozstrzyganie wątpliwości inter-

pretacyjnych na korzyść sprawcy oraz dy-

rektywy zakazującej stosowania wykładni 

rozszerzającej na jego niekorzyść. Podkre-

ślił, iż przeprowadzanie wykładni na nieko-

rzyść sprawcy jest co do zasady niedopusz-

czalne w prawie represyjnym.  

Następna prelegentka - dr Barbara 

Janusz-Pohl z Wydziału Prawa i Admini-

stracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu przedstawiła referat pt. 

„Analogia legis na gruncie ustawy o Policji 

– zagadnienia wybrane”. Na wstępie przed-

stawiła możliwe sposoby ujęcia analogii 

legis, tj. jako instrument wykładni prawa, 
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jako problem stosowania prawa oraz jako 

instrument, który pozwala uzupełnić luki 

w prawie. Omówiła granice analogii legis 

na gruncie ustawy o Policji.  
 

 
 

Przedstawiła obszary niedopusz-

czalnego zastosowania analogii legis w 

ramach klauzuli limitatywnej: bezprzed-

miotowość odpowiedniego zastosowania 

danego przepisu, autonomiczny charakter 

przepisów kodeksu postępowania karnego 

ze względów podmiotowych lub przedmio-

towych, zupełność regulacji ustanowionej 

w ramach ustawy o Policji oraz wyłączenie 

odpowiedniego zastosowania przepisów 

kodeksu postępowania karnego w przypad-

ku odmiennego merytorycznie uregulowa-

nia danej kwestii na gruncie ustawy o Poli-

cji.  

W dalszej części wystąpienia roz-

ważała możliwości przełamania granic ana-

logii legis, dochodząc do wniosku, iż nie 

jest to możliwe ponad wyraźne wskazania 

art. 135p ustawy o Policji. Jedynym zatem 

instrumentem, który mógłby być rozważany 

jest analogia iuris. Prelegentka wskazuje, 

że na gruncie ustawy o Policji, inaczej niż 

w innych ustawach regulujących odpowie-

dzialność dyscyplinarną w służbach mun-

durowych, ustawodawca wybrał tylko pew-

ne zakreślone odesłanie do kodeksu postę-

powania karnego. Stoi na stanowisku, 

iż odesłanie ogólne, a więc do wszystkich 

przepisów jest rozwiązaniem lepszym – 

pozwala poprzez wybrane sposoby odpo-

wiedniego stosowania prawa wybrać tylko 

niektóre z nich, a jednocześnie wzbogaca 

ten stan prawny i pozwala rozstrzygać luki 

prawne, które na gruncie ustawy o Policji 

są widoczne i które udałoby się zapełnić. 

Prof. dr hab. Radosław Giętkowski 

z Wydziału Prawa i Administracji Uniwer-

sytetu Gdańskiego przedstawił referat 

pt. „Stosowanie przepisów kodeksu postę-

powania administracyjnego w postępowa-

niu dyscyplinarnym wobec funkcjonariuszy 

służb mundurowych”. Na wstępie stwier-

dził, iż na gruncie wszystkich obowiązują-

cych regulacji prawnych dotyczących od-

powiedzialności dyscyplinarnej funkcjona-

riuszy służb mundurowych występuje na-

kaz odpowiedniego stosowania przepisów 

proceduralnych spoza tych regulacji. Przy 

czym tylko w przypadku funkcjonariuszy 

Straży Granicznej i Agencji Wywiadu ode-

słanie następuje do przepisów kodeksu po-

stępowania administracyjnego, natomiast 

w przypadku pozostałych służb munduro-

wych – do przepisów kodeksu postępowa-

nia karnego. Zwrócił uwagę, iż do postę-

powania w sprawach dyscyplinarnych 

funkcjonariuszy służb mundurowych prze-

pisów k.p.a. stosować nie wolno. Tylko 

przepis szczególny może w tej mierze usta-

nowić wyjątek. Takimi przepisami są regu-

lacje dot. Straży Granicznej i Agencji Wy-

wiadu. Dopuszczają one stosowanie przepi-

sów k.p.a. jedynie odpowiednie, gdyż po-

stępowanie dyscyplinarne nie jest postępo-

waniem administracyjnym w rozumieniu 

k.p.a., a tryb postępowania administracyjnego 

nie jest odpowiedni dla rozstrzygania spraw 

wynikających z podległości służbowej.  
 

 
 

Dalej rozważał, czy odpowiednie 

stosowanie przepisów k.p.a. w postępowa-

niach dyscyplinarnych wobec funkcjonariu-

szy SG i AW jest dobrym rozwiązaniem 

legislacyjnym. Wskazał, w jakim zakresie 

przepisy k.p.a. mogą być w postępowaniach 
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dyscyplinarnych wobec tych funkcjonariu-

szy stosowane. Podkreślił, że postępowanie 

administracyjne generalnie nie jest dosto-

sowane do realizowania funkcji karania, 

podczas gdy funkcja ta jest kluczowa dla 

postępowania dyscyplinarnego, podobnie 

jak i dla karnego. Pod tym względem słusz-

niejsze byłoby więc odpowiednie stosowa-

nie w postępowaniu dyscyplinarnym prze-

pisów procedury karnej, a nie administra-

cyjnej. Zauważył, że pod względem pod-

miotowym postępowanie karne jest także 

bardziej podobne do postępowania dyscy-

plinarnego w służbach mundurowych niż 

postępowanie administracyjne. Prelegent 

dodał również argument natury konstytu-

cyjnej – przepisy nadające szczegółową 

treść konstytucyjnym zasadom prawa do 

obrony i domniemania niewinności znajdu-

jemy w k.p.k., a nie w k.p.a. Podkreślił, że 

ze względu na potrzebę spójności systemu 

prawa wskazane jest, by prawodawca usta-

nowił zasadę odpowiedniego stosowania 

przepisów k.p.k. także w postępowaniach 

dyscyplinarnych wobec funkcjonariuszy SG 

i AW. Następnie przedstawił, jaki byłby 

zakres odpowiedniego stosowania przepi-

sów k.p.k., gdyby przepisy regulujące od-

powiedzialność dyscyplinarną funkcjona-

riuszy SG i AW odsyłały w sprawach nie-

uregulowanych do k.p.k., a nie do k.p.a. 

Podsumowując podkreślił, że bardziej wła-

ściwe byłoby odpowiednie stosowanie 

w postępowaniach dyscyplinarnych prowa-

dzonych wobec funkcjonariuszy SG i AW 

przepisów k.p.k., a nie k.p.a. 

Kolejna prelegentka - prof. dr hab. 

Katarzyna Dudka z Wydziału Prawa 

i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – 

Skłodowskiej w Lublinie przedstawiła refe-

rat pt. „ Odpowiednie stosowanie przepi-

sów kodeksu postępowania karnego w po-

stępowaniu dyscyplinarnym wobec żołnie-

rzy zawodowych”. Na wstępie zwróciła 

uwagę, iż odpowiedzialność dyscyplinarna 

żołnierzy, w porównaniu do innych służb 

mundurowych, znacząco się różni, zarówno 

w sferze materialnoprawnej, jak i procedu-

ralnej. Podkreśliła, iż w przypadku żołnie-

rzy, nie ponoszą oni odpowiedzialności za 

wyłączne naruszenie zasad etyki zawodo-

wej oraz godności i honoru żołnierza. 

Omówiła charakterystyczne cechy postę-

powania dyscyplinarnego w odniesieniu do 

żołnierzy. Podkreśliła, że ustawa o dyscy-

plinie wojskowej przewiduje dwa (art. 9 

i art. 87) odniesienia do odpowiedniego 

stosowania innych ustaw – konkretnie ko-

deksu postępowania karnego.  
 

 
 

Wskazała, że ustawodawca ograni-

czył odpowiednie stosowanie przepisów 

kodeksu postępowania karnego wyłącznie 

do postępowania przed sądem wojskowym 

i jakie jest uzasadnienie takiego rozwiąza-

nia. Następnie przedstawiła, dlaczego przed 

sądem wojskowy przepisy kodeksu poste-

rowania karnego stosuje się odpowiednio – 

wskazując, iż charakter czynności dokony-

wanych przez sąd wojskowy powoduje, że 

mamy do czynienia z odpowiednim, a nie 

wprost, zastosowaniem kpk. Zwróciła uwa-

gę również, kiedy przepisy kpk nie mają 

zastosowania przed sądem wojskowym. 

Następnie, w oparciu o przykłady, wskaza-

ła, iż mimo braku odesłania do przepisów 

kpk w innych niż ww. sytuacjach, przepisy 

kpk stosuje się w postępowaniu dyscypli-

narnym wobec żołnierzy. 

Prof. dr Ireneusz Adamczak 

z Wyższej Szkoły Gospodarki w Bydgosz-

czy Wydział Gospodarki i Techniki w Pile 

przedstawił referat pt. „Odpowiednie sto-

sowanie przepisów kodeksu postępowania 

karnego w sprawach dyscyplinarnych 

w Służbie Celnej”. Omówił akty prawne 

regulujące tę odpowiedzialność, zwracając 

uwagę, iż przepisy wydanego w tej sprawie 

rozporządzenia Ministra Finansów są bar-

dzo ogólnikowe, a co za tym idzie – rzetel-
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ność i sprawność postępowania przy takiej 

treści rozporządzenia nie jest, zdaniem pre-

legenta, możliwa. Przedstawił treść art. 187 

ustawy o Służbie Celnej, zgodnie z którym 

w sprawach nieuregulowanych w postępo-

waniu dyscyplinarnym stosuje się przepisy 

kodeksu posterowania karnego odpowiednio.  
 

 
 

Następnie, w oparciu o doktrynę 
i orzecznictwo, wyjaśnił pojęcie odpowied-
niego zastosowanie przepisów kpk w po-
stępowaniu dyscyplinarnym. Podkreślił, 
iż w każdej sytuacji przy prowadzeniu po-
stępowania dyscyplinarnego w stosunku do 
funkcjonariusza Służby Celnej, nie ma za-
kazu posługiwania się przepisami kpk. Na-
stępnie omówił w szczególności postępo-
wanie międzyinstancyjne i odwoławcze, 
zwracając szczególną uwagę na treść odwo-
łania, możliwość jego cofnięcia i instytucję 
odpowiedzi na odwołanie. Podkreślił, iż w 
postępowaniu odwoławczym stosuje się 
przepisy kpk. Na zakończenie zwrócił uwagę 
na znaczenie art. 187 ustawy o Służbie Cel-
nej, podkreślając, iż bez niego nie byłoby 
możliwe procedowanie w postępowaniu dys-
cyplinarnym funkcjonariuszy Służby Celnej. 
 Następnie zabrał głos mł. insp. Se-
bastian Maj – radca z Komendy Woje-
wódzkiej Policji w Opolu, przedstawiając 
temat pt. „Sprawność postępowania dyscy-
plinarnego w Policji i jego wpływ na wize-
runek Policji. Stosowanie ustawy o lekarzu 
sądowym.” Na wstępie zwrócił uwagę, że 
sprawność postępowania dyscyplinarnego w 
Policji jest każdorazowo kwestią istotną z 
punktu widzenia jego organów tj. przełożo-
nego i rzecznika dyscyplinarnego. Ponadto 
każde orzeczenie uznające winę ma negatyw-
ny wpływ na dochody policjanta. Następnie 
prelegent omówił art. 135p ustawy o Policji. 
Zwrócił uwagę, iż wina i poczytalność to 

najlepsze przykłady na konieczność sięgnię-
cia w postępowaniu dyscyplinarnym do in-
nych aktów prawnych. Omówił problematykę 
usprawiedliwiania nieobecności przez obwi-
nionego, zgody lekarza na udział obwinione-
go w czynnościach postępowania i ich wpły-
wem na jego przebieg.  
 

 
 

Zwrócił uwagę na praktyczne aspek-
ty stosowania ustawy o lekarzu sądowym. 
Podsumowując, stwierdził, iż bez korekty 
ustawodawczej nie sposób uznać, że ustawa 
o lekarzu sądowym dotyczy uczestników 
postępowania dyscyplinarnego w Policji. 

Mecenas Magdalena Mościcka-
Podstawka z Wydziału Prawa i Admini-
stracji Uniwersytetu Marii Curie-
Skłodowskiej w Lublinie przedstawiła refe-
rat pt. „Aksjologia wprowadzania do prze-
pisów dyscyplinarnych w służbach mundu-
rowych przepisów dotyczących odpowied-
niego stosowania innych ustaw”. Na wstę-
pie zwróciła uwagę, że z odpowiednim sto-
sowaniem przepisów kpk mają problem 
wszyscy uczestnicy postępowania dyscy-
plinarnego. Podkreśliła, iż przed sądem 
administracyjnym następuje zmiana proce-
dury – na sądowo - administracyjną. Przed-
stawiła artykuły z ustaw dot. służb mundu-
rowych mówiące o sądowej kontroli spraw 
dyscyplinarnych przez sądy administracyj-
ne. Omówiła modele sądowej kontroli 
orzeczeń dyscyplinarnych. Rozważając, czy 
właściwym rozwiązaniem jest kontrola 
orzeczeń dyscyplinarnych przez sądy admi-
nistracyjne, dochodzi do wniosku, iż nie ma 
znaczenia, jaki sąd sprawuje tę kontrolę. 
Istotne jest to, by przed tym sądem była 
ukształtowana w odpowiedni sposób proce-
dura – zapewniająca dojście do prawdy 
i gwarantująca prawa obwinionego. Dalej 
stwierdziła, iż nie ma możliwości, by sąd 
administracyjny stosował inną procedurę 
niż administracyjno-sądową.  
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Zwróciła uwagę, że w postępowaniu 
dyscyplinarnym w służbach mundurowych 
są stosowane na różnych etapach postępo-
wania różne procedury: przed organami 
dyscyplinarnymi - wg przepisów ustrojo-
wych i procedury karnej, a przed sądem 
administracyjnym - przepisy sądowo- ad-
ministracyjne. Dochodzi więc do sytuacji, 
że sąd administracyjny stosując przepisy 
sądowo – administracyjne ocenia prawi-
dłowość zastosowania procedury karnej 
przez organy dyscyplinarne.  

 

 
 

Następnie rozważała, czy taka sytu-
acja zapewnia obwinionemu prawo do 
obrony. Zwróciła uwagę, że sąd administra-
cyjny nie ocenia dowodów, a prawidłowość 
oceny stanu faktycznego przez organy dys-
cyplinarne. Ponadto, ma dosyć duże możli-
wości, by wyjść poza granice zaskarżenia. 
Podsumowując, stwierdziła, iż w postępo-
waniu sądowo-administracyjnym są zapew-
nione możliwości skutecznej, rzeczywistej i 
efektywnej ochrony prawnej obwinionemu. 

Ostatni prelegent – kom. Adam Rak 
z Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej 
Komendy Głównej Policji – zaprezentował 
referat pt. „Pokrzywdzony w rozumieniu 
art. 134i ust. 1 pkt 2, art.134i ust. 3, art.135 
ust.2 i art. 135h ust. 3 ustawy o Policji, w 
świetle przepisów kodeksu postępowania 
karnego i orzecznictwa sądowo - admini-
stracyjnego”. Na wstępie przedstawił pro-
blematykę statusu prawnego pokrzywdzo-
nego w oparciu o ustawę o Policji, podkre-
ślając brak definicji tego pojęcia. Zwrócił 
uwagę, że również w orzecznictwie sądowo 
- administracyjnym trudno znaleźć wyja-
śnienie pojęcia pokrzywdzonego w rozu-
mieniu art. 134i ust. 1 pkt 2, art.134i ust.3, 
art. 135 ust. 2 i art. 135h ust. 3 ustawy o 
Policji. Podkreślił, iż zawężone lub zbyt 
szerokie interpretowanie zwrotu „pokrzyw-

dzony” przez przełożonych dyscyplinar-
nych może prowadzić do wystąpienia wad 
w merytorycznych rozstrzygnięciach zapa-
dłych w sprawach dyscyplinarnych poli-
cjantów. W dalszej części wystąpienia 
przedstawił argumenty przesądzające o od-
rzuceniu wykładni językowej przy interpre-
tacji pojęcia pokrzywdzonego w rozumie-
niu ww. przepisów ustawy o Policji.  

 

 
 

Następnie wskazał, iż stworzenie de-
finicji pokrzywdzonego na podstawie prze-
pisów innej ustawy, normującej taką defini-
cję, wydaje się być rozwiązaniem uzasad-
nionym i korzystnym, zarówno dla osób 
wnioskujących o wszczęcie postępowania 
dyscyplinarnego, przełożonych dyscypli-
narnych oraz samych policjantów. Podkre-
ślił, że zastosowanie analogii legis przepi-
sów prawa kodeksu postępowania karnego 
przy budowaniu definicji pokrzywdzonego 
w postępowaniu dyscyplinarnym powinno 
być oparte jedynie na ich odpowiednim 
stosowaniu. Należy bowiem uwzględnić 
specyfikę postępowania dyscyplinarnego 
(dotyczy ono przewinień dyscyplinarnych), 
a także jego odmienny od postępowania 
karnego podmiot i przedmiot. 

Wystąpienie podsumowujące semina-
rium było udziałem prof. dr. Ireneusza 
Adamczaka, który odniósł się do poszcze-
gólnych referatów.  

Na zakończenie głos zabrał kierownik 
Zakładu Prewencji i Technik Interwencyj-
nych Szkoły Policji w Pile, kom. Mariusz 
Miernowski. Dziękując uczestnikom semi-
narium za przybycie i konstruktywną dys-
kusję, stwierdził, że tego typu spotkania, 
podczas których można wymienić doświad-
czenia i uwagi oraz wypracować wspólne 
rozwiązania, mogą wpływać na poprawę 
jakości realizowanych zadań przez poli-
cjantów. 



62 

 
 

 

W stałym cyklu „Bezpieczna Informacja” poświęconym ochronie informacji, publikujemy artykuł 

nadkom. Zbigniewa Wlazło zatytułowany „Polityka bezpieczeństwa”, w którym autor przybliża 

cel i zasady tworzenia jednego z podstawowych dokumentów opisujących sposób przetwarzania 

danych osobowych oraz środki organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych 

osobowych, jakim jest Polityka bezpieczeństwa.  

Nadkom. Zbigniew Wlazło jest administratorem bezpieczeństwa informacji w Szkole Policji w 

Pile. Posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie ochrony informacji niejawnych – pełni funk-

cję pełnomocnika Komendanta Szkoły Policji w Pile ds. ochrony informacji niejawnych. Jako 

kierownik Sekcji Ochrony Informacji Niejawnych kieruje pionem ochrony odpowiedzialnym za 

bezpieczeństwo fizyczne obiektów Szkoły Policji w Pile. Jest autorem wielu prac z zakresu ochro-

ny danych osobowych i ochrony informacji niejawnych. Wykorzystując zdobytą wiedzę oraz do-

świadczenie w tym obszarze, prowadzi liczne szkolenia z ochrony danych osobowych i informacji 

niejawnych, również poza murami pilskiej Szkoły.  

 

 

POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA 

 

Na administratorów danych został, na 

podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 29 

sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobo-

wych, nałożony obowiązek polegający na 

konieczność zastosowania środków tech-

nicznych i organizacyjnych zapewniających 

ochronę przetwarzanych danych osobo-

wych, odpowiednią do zagrożeń oraz kate-

gorii danych objętych ochroną, a w szcze-

gólności administrator powinien zabezpie-

czyć dane przed ich udostępnieniem oso-

bom nieupoważnionym, zabraniem przez 

osobę nieuprawnioną przetwarzaniem 

z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, 

uszkodzeniem lub zniszczeniem. Obowią-

zek ten służy przede wszystkim zapewnie-

niu kontroli nad zabezpieczanymi danymi 

osobowymi – do przetwarzania danych mo-

gą być dopuszczone wyłącznie osoby po-

siadające upoważnienie nadane przez ad-

ministratora danych – art. 37 ustawy, oraz – 

administrator danych jest obowiązany za-

pewnić kontrolę nad tym, jakie dane oso-

bowe, kiedy i przez kogo zostały do zbioru 

wprowadzone oraz komu są przekazywane 

– art. 38 ustawy. Ponadto, na podstawie art. 

36 ust. 2 cytowanej ustawy, administrator 

danych prowadzi dokumentację opisującą 

sposób przetwarzania danych oraz zastoso-

wane ww. środki techniczne i organizacyj-

ne. W rozporządzeniu Ministra Spraw We-

wnętrznych i Administracji z dnia 29 

kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji 

przetwarzania danych osobowych oraz wa-

runków technicznych i organizacyjnych, 

jakim powinny odpowiadać urządzenia 

i systemy informatyczne służące do prze-

twarzania danych osobowych, w § 3 ust. 1 

wskazano, że na ww. dokumentację opisu-

jącą sposób przetwarzania danych oraz za-

stosowane środki techniczne i organizacyj-

ne składa się Polityka bezpieczeństwa 
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i Instrukcja zarządzania systemem informa-

tycznym służącym do przetwarzania da-

nych osobowych. W rozporządzeniu tym 

(§ 3 ust. 2) zostało też dookreślone, że do-

kumentację tę prowadzi się w formie pi-

semnej, oraz, że wdraża ją administrator 

danych (§ 3 ust. 3). Przy opracowywaniu 

Polityki bezpieczeństwa należy kierować 

się zapisami § 4 rozporządzenia, w którym 

wskazano 5 koniecznych i wymaganych 

obszarów, które powinny być w niej zawar-

te i opisane. Polityka bezpieczeństwa za-

wiera w szczególności: 

1) wykaz budynków, pomieszczeń lub czę-

ści pomieszczeń, tworzących obszar, w  

którym przetwarzane są dane osobowe, 

2) wykaz zbiorów danych osobowych wraz 

ze wskazaniem programów zastosowa-

nych do przetwarzania tych danych, 

3) opis struktury zbiorów danych wskazu-

jący zawartość poszczególnych pól in-

formacyjnych i powiązania między nimi, 

4) sposób przepływu danych pomiędzy 

poszczególnymi systemami, 

5) określenie środków technicznych i orga-

nizacyjnych niezbędnych dla zapewnie-

nia poufności, integralności i rozliczal-

ności przetwarzanych danych. 

 

„Należy zaznaczyć, że zgodnie z art. 

36 ust. 2 oraz art. 39a ustawy, polityka bez-

pieczeństwa, o której mowa w rozporzą-

dzeniu, powinna odnosić się całościowo do 

problemu zabezpieczenia danych osobo-

wych u administratora danych, tj. zarówno 

do zabezpieczenia danych przetwarzanych 

tradycyjnie, jak i danych przetwarzanych 

w systemach informatycznych. Jej celem 

jest wskazanie działań, jakie należy wyko-

nać oraz ustanowienie zasad i reguł postę-

powania, które należy stosować, aby wła-

ściwie zabezpieczyć dane osobowe.”
85

 

Biorąc pod uwagę, że Polityka bez-

pieczeństwa jako podstawowy dokument 

opisujący sposób przetwarzania danych 

osobowych oraz zastosowane środki tech-

niczne i organizacyjne obejmuje regulacje 
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A. Kaczmarek, ABC bezpieczeństwa danych osobo-

wych przetwarzanych przy użyciu systemów informa-

tycznych, Wyd. Sejmowe, Warszawa 2007, s. 8. 

uwzględniające specyfikę danej jednostki, 

z którymi będą się obowiązkowo zapoznawa-

ły osoby upoważnione do przetwarzania da-

nych osobowych, powinna zawierać ponadto: 

1) wprowadzenie – podstawy prawne i cel 

opracowania Polityki, a także odwoła-

nie do innych dokumentów dot. prze-

twarzania danych osobowych np. In-

strukcji zarządzania systemem infor-

matycznym służącym do przetwarzania 

danych osobowych, których postano-

wienia dana jednostka musi po wdro-

żeniu stosować, 

2) cel przetwarzania danych osobowych – 

jakie przesłanki faktyczne usprawie-

dliwiają przetwarzanie danych osobo-

wych przez administratora danych 

w danej jednostce (np. zapewnienie 

ochrony obiektów, obsługa kadrowo-

finansowa itp.), 

3) zakres Polityki – wskazanie najważ-

niejszych obszarów, które zawiera do-

kument Polityki, do jakich kategorii 

zbiorów się odnosi (przetwarzanych 

w systemach informatycznych, w wer-

sji tradycyjnej – papierowej), oraz ew. 

odwołanie do Polityk bezpieczeństwa 

zbiorów danych administrowanych 

centralnie (przez jednostki nadrzędne), 

4) definicje – wyjaśnienie podstawowych 

pojęć i skrótów, 

5) podmioty odpowiedzialne za nadzór 

nad przetwarzaniem danych – w tym 

punkcie powinny być wskazane osoby, 

które z racji wykonywanych zadań 

i pełnionych funkcji są odpowiedzialne 

za przestrzeganie przepisów o ochronie 

danych osobowych i nadzór na prze-

twarzaniem tych danych. Ponadto ce-

lowym byłoby przytoczyć zakres kom-

petencji i obowiązków podmiotów od-

powiedzialnych. Opisując zadania 

użytkowników można też zamieścić 

Procedurę postępowania z dokumen-

tami papierowymi zawierającymi dane 

osobowe, do stosowania której będą 

zobowiązani wszyscy użytkownicy, 

6) instrukcję alarmową – zdefiniowany 

katalog zagrożeń i incydentów zagraża-

jących bezpieczeństwu danych osobo-
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wych oraz opis sposobów reagowania 

na nie. Instrukcja alarmowa ma na celu 

minimalizację skutków wystąpienia in-

cydentów bezpieczeństwa, ogranicze-

nie ryzyka powstania zagrożeń i incy-

dentów w przyszłości. Powinna zawie-

rać katalog typowych zagrożeń bezpie-

czeństwa danych osobowych oraz kata-

log typowych incydentów bezpieczeń-

stwa danych osobowych, a także zada-

nia administratora bezpieczeństwa in-

formacji w przypadkach stwierdzenia 

wystąpienia zagrożenia oraz stwierdze-

nia incydentu, 

7) procedurę działań korygujących i za-

pobiegawczych – opracowywana jest 

w celu uporządkowania i przedstawie-

nia czynności związanych z inicjowa-

niem oraz realizacją działań korygują-

cych i zapobiegawczych wynikających 

z zaistniałych incydentów bezpieczeń-

stwa lub zagrożeń systemu ochrony 

danych osobowych. Procedura obejmu-

je wszystkie te procesy, w których in-

cydenty bezpieczeństwa lub zagrożenia 

mogą wpłynąć na zgodność z wymaga-

niami przepisów o ochronie danych 

osobowych, jak również na poprawne 

funkcjonowanie systemu ochrony da-

nych osobowych, 

8) sprawdzenie zgodności przetwarzania 

danych osobowych z przepisami  

o ochronie danych osobowych – opis 

przypadków i trybów dokonywania 

sprawdzeń, oraz ich terminów i zakre-

sów, podanie podstaw prawnych two-

rzenia planu sprawdzeń, sposobów do-

kumentowania itp., 

9) tryb i sposób nadzoru nad dokumenta-

cją przetwarzania danych – wskazanie 

obszarów i zakresu weryfikacji, którą 

przeprowadza administrator bezpie-

czeństwa informacji w ramach spra-

wowanego nadzoru nad dokumentacją 

przetwarzania danych oraz sposobów 

postępowania w sytuacjach stwierdze-

nia nieprawidłowości w tym obszarze,  

10) sprawozdanie roczne stanu systemu 

ochrony danych osobowych – admini-

strator bezpieczeństwa informacji 

przygotowuje dla administratora da-

nych sprawozdanie roczne dot. zgod-

ności przetwarzania danych osobowych 

z przepisami o ochronie danych oso-

bowych, 

11) szkolenia użytkowników – przedstawienie 

obowiązku szkolenia osób, które będą 

dopuszczone do przetwarzania danych 

osobowych, wskazanie zakresu szkole-

nia, formy jego dokumentowania itp.,  

12) postanowienia końcowe – w tej części 

Polityki bezpieczeństwa powinny się 

znaleźć klauzule dookreślające, że do-

kument ten jest wyłącznie do użytku 

wewnętrznego jednostki, wskazanie, 

kto powinien się z nim zapoznać, jak 

taki fakt zapoznania powinien być do-

kumentowany. Ponadto wskazanym 

jest, aby zawrzeć w tej części informa-

cję o możliwych konsekwencjach nie-

przestrzegania postanowień Polityki 

bezpieczeństwa.  
 

Z praktycznego punktu widzenia, ob-

szary, które z różnych powodów podlegają 

częstym zmianom powinny być opisywane 

w formie załączników, które można w ła-

twy sposób aktualizować. W formie załącz-

ników do Polityki bezpieczeństwa można 

też wprowadzać wzory obowiązujących 

upoważnień, odwołań upoważnień, reje-

strów, ewidencji, zaświadczeń i oświad-

czeń. Przykładowo, załącznikiem do Poli-

tyki bezpieczeństwa może być:  

1) decyzja administratora danych w sprawie 

wyznaczenia administratora bezpieczeń-

stwa informacji, jego zastępcy oraz ad-

ministratora systemów informatycznych, 

2) wykaz budynków, pomieszczeń lub czę-

ści pomieszczeń tworzących obszar, w 

których przetwarza się dane osobowe, 

3) karta charakteryzująca zabezpieczenie 

pomieszczeń, w których przetwarzane 

są dane osobowe, 

4) rejestr zbiorów danych, 

5) wykaz zbiorów danych osobowych wraz 

ze wskazaniem programów zastosowa-

nych do przetwarzania tych danych oraz 

opis struktury zbiorów wskazujący za-

wartość poszczególnych pól informacyj-

nych i powiązania pomiędzy nimi, 
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6) sposób przepływu danych osobowych 

pomiędzy systemami, w których prze-

twarzane są dane osobowe, 

7) opis zabezpieczeń fizycznych niezbęd-

nych dla zapewnienia poufności, inte-

gralności i rozliczalności przetwarza-

nych danych osobowych, 

8) wzór rejestru incydentów bezpieczeń-

stwa i działań korygujących i zapobie-

gawczych, 

9) wzór upoważnienia do przetwarzania 

danych osobowych, 

10) wzór odwołania upoważnienia do prze-

twarzania danych osobowych, 

11) wzór ewidencji osób upoważnionych 

do przetwarzania danych osobowych, 

12) wzór zaświadczenia o odbytym szkole-

niu, 

13) wzór rejestru zaświadczeń o odbyciu 

szkolenia w zakresie ochrony danych 

osobowych, 

14) wzór oświadczenia osoby, która odbyła 

szkolenie. 
 

Jeśli administrator danych, skorzysta 

z przysługującego mu na podstawie art. 36a 

ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych 

prawa i powoła administratora bezpieczeń-

stwa informacji, to wówczas jednym z za-

dań powołanego administratora bezpieczeń-

stwa informacji będzie nadzorowanie opra-

cowania i aktualizowania dokumentacji 

opisującej sposób przetwarzania danych 

oraz zastosowane środki techniczne i orga-

nizacyjne zapewniające ochronę przetwa-

rzanych danych osobowych odpowiednią 

do zagrożeń oraz kategorii danych objętych 

ochroną (Polityka bezpieczeństwa i In-

strukcja zarządzania systemem informa-

tycznym). Opracowane dokumenty za-

twierdza administrator danych osobowych. 

Organizując ochronę danych osobo-

wych oraz opracowując Politykę bezpie-

czeństwa i Instrukcję zarządzania systemem 

informatycznym, należy stosować środki 

bezpieczeństwa odpowiednie do poziomu 

bezpieczeństwa stwierdzonego na podsta-

wie § 6 rozporządzenia: 

Ust. 1 Uwzględniając kategorie prze-

twarzanych danych oraz zagrożenia wpro-

wadza się poziomy bezpieczeństwa prze-

twarzania danych osobowych w systemie 

informatycznym: 

1) podstawowy; 

2) podwyższony; 

3) wysoki. 
 

Ust. 2. Poziom co najmniej podsta-

wowy stosuje się, gdy: 

1) w systemie informatycznym nie są 

przetwarzane dane, o których mowa 

w art. 27 ustawy (dane wrażliwe), oraz 

2) żadne z urządzeń systemu informa-

tycznego, służącego do przetwarzania 

danych osobowych nie jest połączone 

z siecią publiczną. 
 

Ust. 3. Poziom co najmniej podwyż-

szony stosuje się, gdy: 

1) w systemie informatycznym przetwa-

rzane są dane osobowe, o których mo-

wa w art. 27 ustawy (dane wrażliwe), 

oraz 

2) żadne z urządzeń systemu informa-

tycznego, służącego do przetwarzania 

danych osobowych nie jest połączone 

z siecią publiczną. 

 

Ust. 4. Poziom wysoki stosuje się, 

gdy przynajmniej jedno urządzenie systemu 

informatycznego, służącego do przetwarza-

nia danych osobowych, połączone jest 

z siecią publiczną. 

Opis środków bezpieczeństwa, które 

należy stosować na odpowiednim poziomie 

bezpieczeństwa znajduje się w załączniku 

cyt. rozporządzenia. W części „A” załącz-

nika opisano środki bezpieczeństwa na po-

ziomie podstawowym, w części „B” na 

poziomie podwyższonym, a w części „C” 

na poziomie wysokim. Wdrożone środki 

bezpieczeństwa należy wyszczególnić 

w dokumentacji opisującej sposób przetwa-

rzania danych, tj. w Polityce bezpieczeń-

stwa i Instrukcji zarządzania systemem in-

formatycznym.

 



66 

Paulina Politowska 

Samodzielny referent Sekcji Prezydialnej Szkoły Policji w Pile 

 

 

NA WYCIECZKĘ DO SZKOŁY POLICJI W PILE! 

 

 

Na pierwszy rzut oka Szkoła Policji 

może kojarzyć się jedynie z dużą liczbą 

słuchaczy, godzinami zajęć dydaktycznych 

odbywających się pod czujnym okiem wy-

kładowców  

i miesiącami wytężonej pracy i nauki. Jed-

nak, jak to często bywa, w praktyce działal-

ność naszej jednostki ma odrobinę szerszy, 

od tego wynikającego z wyobrażeń, wy-

miar. 

 

 
 

Mając na uwadze prośby i oczekiwa-

nia placówek oświatowych z Piły i okolic, 

Szkoła Policji w Pile wychodzi naprzeciw 

dziecięcej ciekawości i zainteresowaniom, 

oferując możliwość zwiedzania jej obiek-

tów i zapoznania się z bazą dydaktyczną. 

Takie działanie stanowi nie tylko potwier-

dzenie dobrej współpracy Szkoły Policji 

w Pile z miastem i innymi instytucjami 

znajdującymi się na terenie powiatu i oko-

lic, ale także jest dowodem zaangażowania 

policjantów w edukację dzieci i młodzieży 

mającą na celu poprawę ich bezpieczeństwa 

oraz zapobieganie przestępczości.  

Zainteresowani zwiedzaniem Szkoły 

są nie tylko przedszkolaki i uczniowie szkół 

podstawowych zafascynowani pracą poli-

cjantów i ciekawi nowych przygód, 

uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimna-

zjalnych, w tym także klas o profilu mun-

durowym, realnie rozważający pracę w 

mundurze, a także nauczyciele i studenci 

realizujący różnego rodzaju projekty.  

Przykładem na zainteresowanie wizy-

tą w Szkole przedstawicieli ostatniej z wy-

mienionych grup osób są zrealizowane 

w minionym roku trzy nietypowe wyciecz-

ki. W ramach wizyty, która miała miejsce 

w marcu, w murach Szkoły gościli nauczy-

ciele z Fundacji „Marchewkowe Pole” 

z Trzcianki realizujący projekt Fundacji 

Dzieci Niczyje „Bezpieczne Dzieciństwo”. 
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W związku z tym policyjni wykładowcy 

przybliżyli nauczycielom tematykę związa-

ną z bezpieczeństwem w sieci i cyberprze-

mocą, zachęcając przy tym do obserwowa-

nia i reagowania na problemy uczniów.  

Druga z nietypowych próśb dotyczyła prze-

prowadzenia zajęć szkoleniowych z zakresu 

postępowania z ujawnionymi w zasobach 

archiwalnych dokumentami i zdjęciami, ich 

utrwalaniem w formie kopii, czy odpisów 

oraz zabezpieczeniem ich do dalszego wy-

korzystania w planowanej publikacji dla 

grupy młodzieży biorącej udział w projek-

cie Wielkopolskiej Wiary „Plecemin - na-

sza historia - według młodszej Wiary” ze 

Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Wsi 

Plecemin. Prelekcja połączona ze zwiedza-

niem odbyła się w czerwcu. 

W grudniu 2016 r. miało również 

miejsce zawarcie współpracy  naukowo - 

dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem im. 

Adama Mickiewicza w Poznaniu a Szkołą 

Policji w Pile. Podpisanie listu intencyjnego 

było połączone ze zwiedzaniem Szkoły 

przez władze i studentów Wydziału Nauk 

Politycznych i Dziennikarstwa UAM.  

W programach zwiedzania propono-

wanych kolejnym grupom mogły występo-

wać nieznaczne różnice, co wynikało z fak-

tu, że podstawowym zadaniem Szkoły Poli-

cji jest kształcenie słuchaczy na różnego 

rodzaju kursach. Terminy i plany zwiedza-

nia ustalane były pod kątem możliwości 

wykładowców, z uwzględnieniem potrzeb 

zainteresowanych zwiedzaniem.  

W organizację wycieczek po szkole 

Policji w Pile angażuje się wielu pracowni-

ków i wykładowców, którzy spotykając się 

ze zwiedzającymi w miejscu swojej pracy 

starają się w jak najciekawszy sposób prze-

kazać istotę tego, czym zajmują się na co 

dzień. Niezależnie od terminu, miejscem, 

w którym obowiązkowo pojawia się każdy 

z uczestników wycieczek jest sala pierwszej 

pomocy. To w tej sali dwaj wykładowcy 

z Zakładu Prewencji i Technik Interwen-

cyjnych szkolą naszych gości z zakresu 

podstawowych założeń udzielania pomocy 

poszkodowanym. Prowadzone przez nich 

zajęcia są zawsze dostosowane do wieku 

odbiorców - w przypadku dzieci młodszych 

mają charakter nauki i poznawania sprzętu 

medycznego poprzez zabawę, natomiast dla 

młodzieży - są okazją do przećwiczenia 

algorytmu resuscytacji (często w rytmie 

muzycznych przebojów) i zasad zachowa-

nia bezpieczeństwa w miejscu wypadku.  
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Równie niezawodny jest zespół wy-

kładowców z Zakładu Służby Kryminalnej, 

którzy z zaangażowaniem przybliżają 

zwiedzającym najciekawsze techniki pracy 

policjantów kryminalnych, prezentują spe-

cjalistyczne sale wykładowe, a najmłod-

szym zdradzają techniki ujawniania śladów 

i wykonują pamiątkową daktyloskopię.  

Kolejnym, budzącym duże zacieka-

wienie, punktem większości wycieczek są 

odwiedziny na krytej strzelnicy, gdzie od-

bywają się zajęcia dla słuchaczy. W tym 

miejscu wykładowcy przeszkolenia strze-

leckiego prezentują policyjną broń, oma-

wiają rodzaje tarcz będących celem trenują-

cych policjantów, a przede wszystkim 

opowiadają o elementach ochronnych i za-

chowaniach zapewniających bezpieczeń-

stwo podczas pobytu w miejscach, gdzie 

używa się broni.  

 

 
 

Do stałych punktów wycieczek nale-

ży również zwiedzanie obiektów sporto-

wych oraz szkolnej biblioteki, gdzie dzie-

siątki tysięcy książek ułożonych jest na 

przesuwanych regałach.  

Dla niektórych grup, które odwiedziły 

Szkołę w roku 2016 zorganizowane zostały 

również liczne wykłady z zakresu:  bezpie-

czeństwa w sieci, bezpieczeństwa na dro-

dze, placu zabaw i miejscu zamieszkania, 

fotografii kryminalistycznej, zagrożeń 

związanych z uzależnieniem się od urzą-

dzeń służących do komunikowania się 

i korzystania z Internetu, w tym stanowią-

cym nowy trend problemie tzw. sekstingu, 

a także prewencji.  

Grupy mogły również wysłuchać pre-

zentacji na temat historii budynku oraz po-

nad 60-letniej działalności pilskiej Szkoły 

Policji oraz udać się pod pomnik upamięt-

niający XVIII-wieczny cmentarz żydowski. 

Ci, którzy odwiedzili Szkołę w czerwcu, 

mieli niepowtarzalną okazję obejrzeć trwa-

jącą w szkolnej galerii sztuki wystawę 

o spadochroniarzach gen. Sosabowskiego,  

pochodzącą ze zbiorów nadkom. Leszka 

Bielińskiego i podkom. Pawła Leśniew-

skiego – wykładowców Zakładu Służby 

Kryminalnej. 
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W minionym roku Szkołę Policji 

w Pile odwiedziło łącznie około 650 osób 

w ramach blisko 30 zorganizowanych wy-

cieczek z: Chodzieży, Jastrowia, Kaczor, 

Krajenki, Miasteczka Krajeńskiego, Piły, 

Plecemina, Poznania, Strzelców Krajeń-

skich, Trzcianki oraz Wągrowca.  

Zwiedzanie Szkoły odbywa się 

w oparciu o zasady, które tworzone są na 

początku każdego roku kalendarzowego 

i zatwierdzane przez komendanta Szkoły. 

Aby wybrać się na wycieczkę do Szkoły 

Policji, opiekun grupy zainteresowanej 

zwiedzaniem (wychowawca klasy/dyrektor 

szkoły/opiekun zespołu itd.) musi złożyć 

pismo z prośbą o umożliwienie zwiedzania 

adresowane do komendanta Szkoły. Rozpa-

trywanie wniosków, a także ustalanie ter-

minu i programu wycieczek odbywa się 

indywidualnie i jest zależne od dostępności 

wolnych terminów zwiedzania oraz liczby 

prowadzonych szkoleń na kursach podsta-

wowych i specjalistycznych. W ramach 

każdego z wyznaczonych terminów zwie-

dzania oprowadzana może być jedna grupa 

zwiedzających licząca maksymalnie 30 

osób. Zwiedzać obiekty Szkoły mogą doro-

śli oraz dzieci powyżej 10 roku życia (wy-

jątki od reguły będą rozpatrywane indywi-

dualnie). Co ważne, zwiedzanie Szkoły 

może odbywać się maksymalnie 2 razy 

w każdym miesiącu, pod warunkiem, że nie 

spowoduje to zakłóceń procesu dydaktycz-

nego Szkoły.  
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Piórem i ołówkiem 
Opowiada i rysuje Zbigniew Wlazło 
 

 

 

 

W stałym cyklu „Piórem i ołówkiem” przedstawiamy artykuł z serii A to Polska wła-

śnie, poświęconej dworom polskim, w którym Zbigniew Wlazło przybliża kolejny obiekt ar-

chitektury z tamtych czasów, jakim była altana oraz opisuje położony, w jednej z dzielnic 

Krakowa w Krzesławicach, dworek Jana Matejki. 

 

Altana ogrodowa 

Niezwykle atrakcyjnym miejscem 

dworskiego ogrodu była altana ogrodowa 

zwana też chłodnikiem lub ciennikiem. Al-

tany posiadały bardzo różną postać, od naj-

prostszych – miejsca osłonięte posadzony-

mi w krąg drzewami, przez konstrukcje 

murowane na planie wieloboku z kolum-

nami, na których wspierano dachy, aż po 

formy wyszukane, które nawiązywały do 

antycznych świątyń. Typowa altana była 

jednak zazwyczaj konstrukcji lekkiej i ażu-

rowej, a jej podstawowym zadaniem było 

chronić przed słońcem i deszczem. Miejsca 

takie nierzadko obsadzano winoroślą, której 

gęsto rosnące liście nachodziły na siebie.  

Altany stawiano w miejscach centralnych, 

atrakcyjnych i widokowych, np. na zakoń-

czeniu ścieżek czy alei ogrodowych. 

Chłodnik był wspaniałym miejscem różno-

rakich spotkań towarzyskich i rodzinnych. 

To tu wypoczywano delektując się herbatą. 

W altanach urządzano też przyjęcia ogro-

dowe. Znany polski historyk, archeolog 

i etnograf Zygmunt Gloger w swojej ency-

klopedii staropolskiej tak oto przedstawiał 

i opisywał altany – „Chłodnik, chłodniczek, 

altana ogrodowa. Potrzeba chłodu w upały 

dawała powód zasadzania owych lip, pod 

których cieniem siadał Kochanowski i które 

opiewał. Z lip to, z grabiny lub pnących się 

na kratki z łat roślin, t. j. chmielu, powoju 

i wina, robiono chłodniki. «W ciasnym gdy 

chłodniczku siędę, pić tam będę» – pisze 

Libicki w swojem tłómaczeniu pieśni Hora-

cjusza, wydanem r. 1647. «Chłodnicami» 

nazywano ulice cieniste, chłód dające, ale-

je, szpalery. Niekiedy drzewa, któremi 

chłodnica była wysadzana, strzyżono w taki 

sposób, że przedstawiała kształt sklepione-

go korytarza. Taką wielką chłodnicę wi-

dzieliśmy jeszcze niedawno w starożytnym 

ogrodzie po-radziwiłłowskim w Annopolu, 

pod Mińskiem, na Litwie.”
86

 

 

Dworek Jana Matejki 

Malowniczy dworek Jana Matejki po-

łożony jest w Krzesławicach, które obecnie 

są jedną z dzielnic Krakowa. W XV wieku 

dobra krzesławickie należały do zakonu 

bożogrobców z Miechowa, a następnie 

przeszły w ręce zakonu cystersów w Mogi-

le. Pod koniec XVIII wieku majątek dzier-

żawił Hugo Kołłątaj, który mieszkał tu ze 

swoją matką. Po wydarzeniach targowic-

kich, posiadłość przeszła w ręce Karola 

Głębockiego – sprzymierzeńca Rosji 

i uczestnika Konfederacji Targowickiej. 

Następnie majątek przechodził z rąk do rąk 

kolejno następujących po sobie właścicieli, 

trafiając z początkiem XIX wieku do 

Kirchmayerów – krakowskiej rodziny kup-

ców i bankierów. Kirchmayerowie w 1826 

roku postawili w nowym miejscu nowy 

dwór, a stary służył jako kuchnia letnia do 

czasu, aż został w 1918 roku rozebrany. Jan 

Matejko, sławny i wybitnie uzdolniony 
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artysta, autor portretów i dzieł malarskich 

o tematyce historycznej, który żył i tworzył 

w latach 1838 – 1893, stał się w roku 1876 

właścicielem majątku w Krzesławicach. 

Posiadłość zakupił od Kirchmayerów, pła-

cąc za nią gotówką, którą uzyskał ze sprze-

daży słynnego obrazu „Batory pod Psko-

wem”. Obraz ten nabył do swojej kolekcji 

hrabia Benedykt Tyszkiewicz. Ostatnim 

właścicielem dworku była Maria Burzyńska 

– córka Państwa Cybulskich, którzy zarzą-

dzali majątkiem Jana Matejki w Krzesławi-

cach. W roku 1959 Maria Burzyńska prze-

kazała dworek Towarzystwu Przyjaciół 

Sztuk Pięknych w Krakowie, a w styczniu 

1966 roku powstało tu muzeum Jana Ma-

tejki. 

Artysta, po zakupieniu majątku, tj. 

dworku wraz z ogrodem, sadem, zabudo-

waniami gospodarczymi oraz gruntem or-

nym, od razu przystąpił do gruntownego 

remontu, odnowił i urządził wnętrza dwor-

ku, a z boku dobudował pracownię. Wej-

ście do dworku ozdobiono drewnianym 

gankiem z ażurową balustradą, którą pro-

jektował Matejko.  

Przed dworkiem, od 1994 roku, stoi 

na granitowym cokole popiersie Jana Ma-

tejki, będące dziełem Czesława Dźwigaja – 

profesora Akademii Sztuk Pięknych w Kra-

kowie, a na ścianie frontowej znajduje się 

wmurowana w 1969 roku pamiątkowa ta-

blica poświęcona Janowi Matejce z płasko-

rzeźbą przedstawiającą jego głowę.  

Zwiedzanie dworku zaczynamy od 

ganku, z którego wchodzimy, przez zacho-

wane w całości oryginalne masywne drew-

niane drzwi, do tzw. dużej sieni. Na ścianie 

po prawej stronie widoczny jest autoportret 

Matejki. Tu, jak też w innych pomieszcze-

niach dworku, znajduje się oryginalny mo-

siężny żyrandol z okresu księstwa war-

szawskiego. Pierwotnie było to oświetlenie 

świecowe, które zostało przerobione na 

elektryczne. Na ścianach dużej sieni wiszą 

stare fotografie z połowy XIX wieku rodzi-

ny Matejków, zdjęcie Marii Burzyńskiej 

siedzącej na ganku oraz oryginalny, pokaź-

nych rozmiarów stary klucz od zamka 

drzwi wejściowych. Na podłogach znajduje 

się parkiet, ale pierwotnie były deski, które 

zostały zniszczone przez stacjonujących tu 

w okresie wyzwalania Krakowa żołnierzy 

Armii Czerwonej, którzy w pokojach 

dworku palili ogniska i demolowali jego 

wnętrze. Po wojnie następowała dalsza de-

gradacja i niszczenie. Podobnie jak z inny-

mi dworami, władze ludowe nie obchodziły 

się należycie z tym historycznie ważnym 

miejscem. Wszystkie przepiękne piece ka-

flowe, które były ozdobą każdego z po-

mieszczeń zostały doszczętnie zniszczone. 

W oknach wybijano szyby, a zdewastowane 

zabudowania majątku traktowano jako ma-

gazyn darmowych materiałów budowla-

nych. Z dużej sieni, drzwiami na lewo, nad 

którymi wiszą ciężkie portiery, wchodzimy 

do salonu, w którym stoi fortepian, na któ-

rym grywała żona Matejki – Teodora Ma-

tejko. Pomiędzy oknami zachwyca pokaź-

nych rozmiarów lustro w złoconej ramie. 

Tu znajduje się też wyjątkowe drewniane 

pudełko na szkice i rysunki, którego bogato 

zdobione nogi zakończone są kozimi ko-

pytkami. Na ścianach wiszą liczne obrazy, 

wśród nich pędzla Jana Matejki: „Studium 

głowy konia” i „Portret żony Teodory”, 

a także kilka jego szkiców w ołówku. Inte-

resujący jest zwłaszcza portret sarmaty do 

złudzenia przypominający Józefa Piłsud-

skiego. Podobieństwo jest jednak zupełnie 

przypadkowe, gdyż Piłsudski miał zaledwie 

kilka lat, gdy Matejko sporządził ten szkic. 

Na wyjątkową uwagę zasługuje też unikal-

ne zdjęcie ze stycznia 1865 r., na którym 

znajdują się m.in. Matejko, Grottger i Wy-

spiański. Całość dopełniają stylowe meble 

m.in. kanapa z fotelikami oraz inkrustowa-

ny masą perłową sepet (rodzaj skrzynki 

z szufladkami do przechowywania kosz-

towności). Z salonu przechodzimy do sy-

pialni Teodory. Znajduje się tu unikatowa 

szafa gdańska z 1737 r., zydelek z moty-

wem diabła oraz bogato zdobiony stół 

i skrzynia na pościel. Na ścianach widzimy 

szkice do Śpiewów historycznych Juliana 

Ursyna Niemcewicza wykonane przez nie-

znanego autora oraz projekty witraży i poli-

chromii z kościoła Mariackiego wykonane 

przez Jana Matejkę. Tu możemy obejrzeć 
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też pamiątki i dokumenty związane z Kołłą-

tajem. Następne pomieszczenie to tzw. ma-

ła sień, z której drzwi prowadzą na ogród 

i sad. Wokół dworku znajduje się śliczny 

park o powierzchni 4 hektarów. W małej 

sieni, na obrotowej sztaludze, która pamięta 

jeszcze rękę mistrza Jana, znajduje się ko-

pia jego obrazu „Stańczyk” oraz, ekspono-

wany nieco poniżej rysunek Stefana Że-

chowskiego „Jan Matejko u umierającego 

Artura Grottgera”. Na ścianach wiszą szki-

ce Jana Matejki, a aranżację tego pomiesz-

czenia dopełniają obrazy przedstawiające 

dworek w Krzesławicach, jeden autorstwa 

Ludwika Leszko, drugi Stefana Rostwo-

rowskiego. Jest też tu obraz kuzyna Jana 

Matejki – Stefana Matejki, zatytułowany 

„Poranek w Krzesławicach”. Po prawej 

stronie dużej sieni znajduje się wejście do 

jadalni, w której zachwyca pokaźnych roz-

miarów wisząca lampa naftowa, którą po-

dobnie jak żyrandole przerobiono na lampę 

elektryczną. W jadalni znajdują się drzwi, 

które prowadziły kiedyś do pracowni Jana 

Matejki, ale obecnie ta część dworku nie 

jest przeznaczona do zwiedzania. Przecho-

dzimy do kolejnego, ostatniego już po-

mieszczenia, które było sypialnią Jana Ma-

tejki. Znajdują się tu obrazy z serii Poczet 

królów i książąt polskich namalowane we-

dług szkiców Jana Matejki przez Zygmunta 

Papieskiego i Leonarda Stroynowskiego, 

którzy byli jego uczniami.  

Obecnym kustoszem muzeum Jana 

Matejki w Krzesławicach jest Michał Pawe-

lec, który uatrakcyjnia zwiedzanie dworu 

grą na akordeonie guzikowym, wykonując 

utwory z czasów gdy żył i tworzył Jan Ma-

tejko.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Autor: Zbigniew Wlazło, „Dworek Jana Matejki w Krzesławicach”, 2017 r.  

Tusz i akwarela na papierze 21 x 29,7 cm. 

 



73 

Z biblioteczki policjanta służby kryminalnej 
 

 

 

 

 

„Kryminalistyka – jedność nauki i praktyki. Przegląd zagadnień z zakresu zwalczania 

przestępczości” 

Red. nauk. M. Goc, T. Tomaszewski, R. Lewandowski 

 

Książka jest materialno - intelektu-

alnym pokłosiem Międzynarodowej Konfe-

rencji Naukowej, która odbyła się w dniach 

od 24 do 26 czerwca 2015 roku w Toruniu. 

Zorganizowana przez Polskie Towarzystwo 

Kryminalistyczne, zgromadziła prawie 

wszystkich najwybitniejszych przedstawi-

cieli uniwersyteckiej kryminalistyki, a także 

praktyków z Centralnego Laboratorium 

Kryminalistycznego Policji, Biura Badań 

Kryminalistycznych ABW i Straży Gra-

nicznej. Uczestnicy konferencji mieli rów-

nież możliwość zapoznania się z dorobkiem 

przedstawicieli nauki i praktyki z Litwy, 

Stanów Zjednoczonych Ameryki, Austrii, 

Wielkiej Brytanii, Słowacji i Czech. 

 

 

Konferencja, czego znamiennym ob-

razem jest proponowana czytelnikom 

książka, poświęcona została aktualnym 

problemom teorii i praktyki kryminali-

stycznej. Łączenie nauki i praktyki to jedy-

na droga dla rozwoju współczesnej krymi-

nalistyki i jej właściwego wykorzystania do 

zwalczania przestępczości. Recenzowany 

tom podzielony został na pięć części. 

Pierwsza dotyczy aktualnych kierunków 

i metod badań kryminalistycznych. W jej 

obrębie na wyróżnienie zasługuje artykuł 

prof. Henry’ego C.Lee i Elaine Pagliaro, 

podkreślający nieustanną potrzebę szkole-

nia, edukacji i standaryzacji czynności 

prowadzonych na miejscu zdarzenia, celem 

jak najpełniejszego późniejszego wydoby-

cia całego potencjału dowodowego z opinii 

biegłego. Nie mniej ważnym problemem 

kilku drukowanych tekstów w przywoły-

wanej pozycji książkowej są zagadnienia 

zabezpieczania śladów cyfrowych, ich ba-

dania i wykorzystania przez współczesną 

kryminalistykę.  

Drugi, najmniejszy rozdział w pewnej 

mierze dziś już historyczny, dotyczy kry-

minalistyki w ramach nowego modelu pro-

cesu karnego. Rzecz w tym, że przedmio-

towy nowy model, na mocy decyzji nowego 

rządu, nie wrósł ostatecznie w polskim sys-

tem prawny, lecz i tak pozwolił pozostawić 

naukowcom tak różne zdania na temat 

kontradyktoryjności w procesie karnym.  

Trzecia część książki zawiera artyku-

ły poświęcone dowodom naukowym i kry-

minalistyce. Wyraźnie wskazują one, że 

właściwe wykorzystanie śladów i dowodów 

rzeczowych współcześnie musi być ujęte 

w jasno określone ramy naukowości, za 
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którą stoi sprawdzona metoda badawcza 

i uzbrojony w nią biegły.  

Właśnie biegłym poświęcona została 

najciekawsza, czwarta część prezentowane-

go wydawnictwa. Widoczna jest w niej 

wyraźna dbałość autorów o podniesienie 

poziomu opiniowania, wskazanie kryteriów 

merytorycznych powoływania biegłych, 

nadzór nad ich pracą oraz troskę o najwyż-

szą moralną klasę czynności biegłego.  

Ostatnia część książki poświęcona 

jest kryminalistycznej problematyce współ-

czesnej przestępczości. W bardzo ciekawej, 

przystępnej i minimalnej formie w po-

szczególnych artykułach dotyka takich za-

gadnień jak m.in. bezpieczeństwo państwa 

w perspektywie bezpieczeństwa dokumen-

tów publicznych, wybranej problematyki 

oszustw i innych przestępstw gospodar-

czych, prawnego wymiaru kryminogennych 

zachowań w cyberprzestrzeni. Recenzowa-

na publikacja jest ciekawym przykładem 

bogactwa nurtów myślowych i poszukiwań 

badawczych teoretyków i praktyków kry-

minalistycznych, którzy spotykają się naj-

częściej w ramach procesu karnego. To 

ciekawa propozycja czytelnicza, warta 

uwagi i retrospektywnego spojrzenia na 

konferencyjne wystąpienia i propozycje. 

 

 

Leszek Koźmiński 
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PAŹDZIERNIK 

 

Przemoc seksualna – perspektywa ofiar i sprawców 

W dniach 22-23 października na Uniwersy-

tecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 

odbyła się Międzynarodowa Konferencja 

Naukowo-Szkoleniowa „Przemoc seksual-

na-perspektywa ofiar i sprawców”. Prele-

genci przedstawiali niezwykle ciekawe wy-

niki badań naukowych z różnych krajów 

oraz własne osiągnięcia naukowe, które 

rzucają nowe spojrzenie na prowadzenie 

czynności wykrywczych, diagnozę i opi-

niowanie biegłych psychologów, psychia-

trów, seksuologów a także terapię osób 

pokrzywdzonych przemocą seksualną i ich 

sprawców.   

Prof. Antony Beech (zajmujący się psycho-

logią kryminalną na Uniwersytecie w Bir-

mingham, kierował Projektem Oceny Tera-

pii Sprawców Przestępstw Seksualnych) 

oraz dr Dawn Fisher (psycholog kliniczny, 

biegła sądowa) przedstawiali strategie po-

stępowania ze sprawcami przestępstw sek-

sualnych, a zwłaszcza metody oceny ryzyka 

powrotu do popełniania przestępstw po 

odbyciu kary. Prof. dr hab. J. K. Gierowski 

(Collegium Medium Uniwersytetu Jagiel-

lońskiego) scharakteryzował specyfikę ba-

dania i opiniowania poczytalności spraw-

ców przestępstw seksualnych oraz casus 

sprawcy czterech zabójstw na tle seksual-

nym. Dr Rosaleen McElvaney (wykładow-

ca na Uniwersytecie w Dublinie) poruszała 

problematykę odroczonego ujawnienia wy-

korzystania seksualnego oraz czynników 

pomocnych w procesie zdrowienia dzieci 

po wykorzystaniu seksualnym.  

Z uwagi na specjalizację oraz zaintereso-

wania zawodowe, uczestnikiem tej konfe-

rencji była nadkom. Ewa Mańka, która 

zdobytą wiedzę i informacje dotyczące cie-

kawych spraw wykorzysta podczas zajęć na 

szkoleniu specjalistycznym z policjantami 

prowadzącymi czynności wykrywacze 

w sprawach przestępstw seksualnych. 

 

Konferencja dotycząca zagrożeń cyberprzestępczością 

W dniu 24 października w Wyższej Szkole 

Biznesu w Dąbrowie Górniczej odbyła się 

Ogólnopolska Konferencja Naukowa 

„Współczesne zagrożenia cyberprzestęp-

czością a możliwości jej zwalczania”. 

Współorganizatorami wydarzenia były: 

Komenda Wojewódzka Policji w Katowi-

cach oraz Szkoła Policji w Katowicach.  

Komendanta Szkoły Policji w Pile repre-

zentował w powyższym wydarzeniu kom. 

dr Michał Zielonka. 

Wykład inaugurujący Konferencję pt. „Cy-

berprzestępczość, czyli cena rozwoju tech-

nologii” wygłosił nadinsp. Andrzej Szym-

czyk, I Zastępca Komendanta Głównego 

Policji. 

Konferencja została objęta honorowym 

patronatem Komendanta Głównego Policji i 

była adresowana do naczelników wydzia-

łów/sekcji dw. z cyberprzestępczością, na-

czelników dw. z przestępczością gospodar-

czą, naczelników wydziałów kryminalnych, 

dydaktyków szkół Policji, przedstawicieli 

świata nauki oraz studentów. 

Spotkanie miało na celu wymianę doświad-

czeń z zakresu zwalczania i zapobiegania 

coraz powszechniejszym zjawiskom krymi-

nalnym w wirtualnej rzeczywistości. 
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Kradzież sygnału telewizyjnego  

Kradzież sygnału telewizyjnego to nie tylko 

kradzież dóbr intelektualnych, ale wiąże się 

z nią też niejednokrotnie dewastacja mie-

nia.  

Na piractwie telewizyjnym tracą wszyscy: 

zarówno legalni abonenci (pogarsza się 

jakość sygnału i pojawiają przerwy w jego 

nadawaniu), nadawcy programów telewi-

zyjnych i ich licencjodawcy (ograniczenie 

wpływów z tytułu praw autorskich licen-

cjonowanych i nadawanych programów), 

dystrybutorzy programów - telewizje ka-

blowe i satelitarne (wzrost kosztów eksplo-

atacji sieci, przerwy w nadawaniu progra-

mów, ograniczenie wpływów z abonamen-

tu), a także Skarb Państwa - zmniejszenie 

wpływów z tytułu podatków od firm. 

Zbigniew Taraś - przedstawiciel Stowarzy-

szenia Sygnał w dniu 26 października 

przedstawił słuchaczom kursu zawodowego 

podstawowego problematykę kradzieży 

sygnału telewizyjnego: regulacje prawne 

w tym zakresie oraz sposoby ujawniania 

i ścigania jego sprawców. 

 

Kolejna wizyta przedszkolaków 

Dzisiaj w Szkole Policji w Pile gościliśmy 

grupę dzieci z Publicznego Przedszkola nr 

1 w Pile. Była to dla nich nie tylko okazja 

do tego, aby obejrzeć szkolny budynek, ale 

także, by dowiedzieć się, czym zajmują się 

policjanci pracujący w Szkole oraz czego 

uczą się przebywający tutaj słuchacze. 

Z przedszkolakami spotkali się kom. Rado-

sław Spychalski i podkom. Marcin Kolasiń-

ski - wykładowcy Zakładu Prewencji 

i Technik Interwencyjnych, którzy zapre-

zentowali salę i sprzęt do nauki pierwszej 

pomocy, sierż. szt. Magdalena Borowiak - 

wykładowca tego samego Zakładu, która 

przypomniała dzieciom o zasadach bezpie-

czeństwa podczas zabawy i poruszania się 

po drogach, a także wykładowca Zakładu 

Służby Kryminalnej st. asp. Marcin Mań-

czak, który zdradził tajniki ujawniania śla-

dów i wykonał przybyłym pamiątkową dak-

tyloskopię. 
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LISTOPAD 

 

Charytatywnie dla chorej Kingi 

Kinga, policjanta z Tucholi, jednocześnie 

wicemistrzyni świata i mistrzyni Europy w 

fitness sylwetkowym, od kilku miesięcy 

zmaga się z ciężką chorobą. Od kiedy zdia-

gnozowano u niej zaawansowane stadium 

nieoperacyjnego raka, jej życie toczy się 

głównie w szpitalach. 

Jakiś czas temu pojawiła się nadzieja na 

odzyskanie zdrowia. Klinika w Niemczech 

podjęła się leczenia Kingi. Trwa akcja zbie-

rania środków na zagraniczną terapię, w 

którą włączyli się także policjanci i kierow-

nictwo Szkoły Policji w Pile.  

15 listopada odbył się w Szkole charyta-

tywny koncert, w ramach którego zagrały 

zespoły „Avans Blues” - złożony z wykła-

dowców Szkoły Policji w Pile oraz „Nalepa 

Band”. Na rzecz chorej Kingi przeprowa-

dzona została licytacja zebranych gadżetów 

oraz koleżeńska zbiórka pieniędzy. 

W zbiórkę włączyła się Fundacja „Forani”, 

na której konto zostaną przekazane zebrane 

pieniądze dla chorej policjantki. Warto w 

tym miejscu wspomnieć, że nadal każdy 

chętny może pomóc Kindze wygrać z cho-

robą. Można to zrobić wpłacając dowolną 

kwotę na subkonto Fundacji Forani: 24 

1750 0012 0000 0000 3287 3456 

UWAGA! W tytule przelewu koniecznie 

należy wpisać: „DAROWIZNA Kinga 

Szweda”. 

Można też pomóc Kindze przekazując 1% 

podatku. Należy w tym celu wpisać numer 

KRS Fundacji Forani: 0000420954 i cel 

szczegółowy: Pomoc Kinga Szweda. 
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Kurs szkolenia zawodowego podstawowego 

Rozpoczęcie kolejnej edycji szkolenia za-

wodowego podstawowego, dla ponad 140 

nowo przyjętych policjantów, odbyło się w 

auli Szkoły Policji w Pile. Uczestniczył w 

nim Komendant Szkoły Policji w Pile – 

insp. Roman Sobczak, Zastępca Komen-

danta ds. dydaktycznych - insp. Mariusz 

Wiatr oraz kierujący komórkami dydak-

tycznymi Szkoły. 

Słuchacze w Szkole przebywać będą do 19 

maja przyszłego roku. Podczas 127 dni 

szkoleniowych i w sumie 996 godzin zajęć 

dydaktycznych, będą oni zdobywać wiedzę 

i umiejętności, które pozwolą im na rozpo-

częcie policyjnej służby. 

 

 
 

Listopadowy wolontariat 

Samorząd szkolny słuchaczy zrealizował 

w listopadzie kilka przedsięwzięć o charak-

terze wolontaryjnym. Samorząd  dołożył 

też swoją cegiełkę w charytatywnej akcji 

dla chorej Kingi -  policjantki z Tucholi, 

która od kilku miesięcy zmaga się z ciężką 

chorobą. Ponadto, wolontariusze odwiedzili 

przedszkole Caritas w Leżenicy, gdzie 

przeprowadzili, w formie zabawy, zajęcia 

z bezpiecznego poruszania się po drodze 

oraz zachowania się w różnych niebez-

piecznych sytuacjach. Na zakończenie wi-

zyty, słuchacze obdarowali przedszkolaków 

zabawkami, grami edukacyjnymi oraz 

upominkami. Nasi wolontariusze otrzymali 

certyfikaty i tytuł przyjaciela przedszkola. 

Ważnym wydarzeniem był udział naszych 

słuchaczy w dniu 17 listopada w akcji ho-

norowego oddawania krwi służb munduro-

wych dla uczczenia Narodowego Święta 

Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej 

„Nasza Krew - Nasza Ojczyzna”. W sumie 

33 osoby oddały prawie 15 litrów krwi. 

Zdecydowaną większość oddających krew 

stanowili słuchacze kursów szkolenia za-

wodowego podstawowego. Wielu z nich 

robiła to po raz pierwszy. Młodzi policjanci 

pokazali, że służba drugiemu człowieka 

może mieć wymiar dzielenia się sobą – w 

wielu wypadkach, także ratowania życia 

ludzkiego. Warto zaznaczyć, że przy okazji 

prowadzonej akcji, samorząd zorganizował 

zbiórkę czekolad, które zostaną przekazane 

dla podopiecznych placówek, z którymi od 

lat wolontariusze naszej szkoły współpracu-

ją. 

Istotnym elementem akcji honorowego od-

dawania krwi była prelekcja zorganizowana 

przez mł. asp. Monikę Tuszyńską – członka 

„Drużyny Szpiku MTS KGHM” pt. „Po-

dziel się życiem”. Przewodnim tematem 

prelekcji prowadzonej przez gościa specjal-
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nego - koordynatora Drużyny Szpiku panią 

Marię Hofman były zagadnienia związane 

z oddawaniem szpiku kostnego przez osoby 

chętne (po prelekcji 15 osób przebadało się 

i wypełniło ankiety). 

Za realizacje powyższych przedsięwzięć 

należy podziękować wszystkim słucha-

czom, zarówno kursów podstawowych, jak 

i specjalistycznych - za empatię, duży sto-

pień wrażliwości, który pozwala na wni-

kliwą obserwację świata, który nas otacza. 

To pomaga dostrzegać wokół siebie ludzi 

potrzebujących, samotnych, bezradnych, 

cierpiących i chorych. 

 

Canal + Discovery w naszej Szkole 

Wizyta ekipy filmowej związana była 

z nagraniem materiału do jednego z odcin-

ków z serii pt. „Marzyciele”, poświęconej 

najważniejszym współczesnym przedstawi-

cielom kultury, przygotowywanej dla tele-

wizji Canal+ Discovery. Odcinek ten bę-

dzie prezentował postać Katarzyny Bondy, 

jednej z najlepszych pisarek współcze-

snych, nazywanej „królową polskiego kry-

minału”.  

Duża część programu powstała w Szkole 

Policji w Pile. Stało się tak dlatego, ponie-

waż autorka w wyjątkowy sposób podcho-

dzi do realizmu swoich powieści. Jako do-

świadczona pisarka, wcześniej znakomita 

dziennikarka, autorka m.in. słynnych „Pol-

skich morderczyń”. W swoich kryminałach 

dba o każdy szczegół, także ten poświęcony 

policyjnej pracy, ze szczególnym uwzględ-

nieniem tematyki kryminalistycznej, które 

to elementy możemy odnaleźć w takich 

powieściach, jak: „Pochłaniacz”, „Okular-

nik”, „Lampiony” i w planowanym „Czer-

wonym pająku”. 

 

 
 

Od wielu lat, jej najlepsi konsultanci to 

funkcjonariusze Szkoły: podinsp. Leszek 

Koźmiński - zastępca kierownika Zakładu 

Służby Kryminalnej oraz podkom. Paweł 

Leśniewski - wykładowca tego zakładu. 

Przy ich pomocy, od pierwszej edycji Fe-

stiwalu Kryminału „Kryminalna Piła” po-

znaje tajniki kryminalistyki.  

Szkoła Policji w Pile dla Katarzyny Bondy, 

jak i innych autorów powieści kryminal-

nych, to miejsce szczególne. Dlatego też 

jako jedyna szkoła policyjna trafiła już nie 

raz na karty książek, dzięki czemu może 

być wyjątkowo promowana w świecie lite-

ratury czy szeroko rozumianej kultury. 

O Szkole pisali lub w niej choć częściowo 
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sytuowali fabułę, poza Katarzyną Bondą, 

Mariusz Czubaj, Robert Ostaszewski i Ry-

szard Ćwirlej. Mikołaj Lizut - dziennikarz, 

producent i scenarzysta programów doku-

mentalnych, niedawno realizował też tu 

serial dokumentalny „Kobiety w mundu-

rach”. 

 

Z myślą o seniorach 

Okres jesienno-zimowy to czas najwięk-

szego zagrożenia dla pieszych na drodze. 

Mając na uwadze bezpieczeństwo seniorów 

i osób niepełnosprawnych, funkcjonariusze 

Szkoły: podinsp. Zbigniew Bogusz i kom. 

Michał Zielonka zorganizowali kolejne 

spotkanie w Towarzystwie Pomocy Cho-

rym im. Sługi Bożej Stanisławy Leszczyń-

skiej w Pile.  

Podczas spotkania omówiono najczęstsze 

przyczyny wypadków drogowych z udzia-

łem pieszych, w przedziale wiekowym po-

wyżej 50. roku życia. W trakcie spotkania 

szczególną uwagę zwracano na koniecz-

ność używania elementów odblaskowych, 

które zwiększają widoczność osób porusza-

jących się po drogach w warunkach zmniej-

szonej przejrzystości powietrza. Dzięki 

wsparciu Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu 

Drogowego w Pile, każdy uczestnik spo-

tkania otrzymał kamizelkę odblaskową. 

 

 
 

 

Nasz akcent w Maratonie Komandosa 

Królewski dystans 42.195km można poko-

nać na różne sposoby, a Maraton Koman-

dosa jest chyba najcięższym sposobem po-

konania tego dystansu. 

26 listopada na linii startu ustawili się 

przedstawiciele służb mundurowych z Pol-

ski i z zagranicy, którzy odważyli się stawić 

czoła wyzwaniu zorganizowanemu przez 

Jednostkę Wojskową Komandosów oraz 

Wojskowy Klub Biegacza „Meta” Lubli-

niec. 

Co tak naprawdę wyróżnia ten bieg i czyni 

go jednym z najcięższych? Tutaj nie wy-

starczy pokonać dystans prowadzący le-

śnymi drogami w okolicach Lublińca. 

Trzeba to jeszcze zrobić w umundurowa-

niu, butach wojskowych i dodatkowo z 10-

kilogramowym plecakiem na całej trasie. 



81 

Niemałym wyczynem jest ukończenie tego 

maratonu. Komisarzowi Mateuszowi Pały-

sowi ze Szkoły Policji w Pile udało się tę 

trasę pokonać w czasie 4 godzin i 20 minut. 

Uzyskany czas pozwolił mu na zajęcie dru-

giego miejsca w gronie biorących udział 

w biegu policjantów. 

 

 

GRUDZIEŃ 

 

Carpe diem... 

Dwie grupy przedszkolaków z Kaczor od-

wiedziły dziś Szkołę. Wizyta „Biedronek” i 

„Słoneczek” związana była z podsumowa-

niem zajęć prowadzonych przez policyj-

nych wolontariuszy w bieżącym roku. 

 

 
 

Zdrowie i bezpieczeństwo dzieci jest dla 

wszystkich rzeczą najważniejszą - dzieci to 

nasz potencjał i nasza przyszłość. Dlatego 

wiele zajęć w ich przedszkolu, jak co roku, 

było poświęconych bezpieczeństwu na dro-

gach, w ruchu ulicznym, ale również 

w domu czy w kontaktach z nieznajomymi 

osobami oraz zachowaniu się w kontakcie 

z  nieznanym psem.  

Wizytę w Szkole dzieci rozpoczęły od ob-

serwacji słuchaczy kursu podstawowego 

wykonujących musztrę, a następnie uczest-

niczyły w zajęciach z pierwszej pomocy. 

Na zakończenie ich pobytu, w auli odbyła 

się uroczysta andrzejkowa gala, podczas 

której został zaprezentowany program 

przygotowany przez samorząd szkolny. 

Dzieci zrewanżowały się również wspania-

łym występem i obdarowały obecnego 

w auli zastępcę komendanta Szkoły insp. 

Romana Gryczkę upominkiem. Za odwagę 

i artystyczną oprawę spotkania, dzieci oraz 

wychowawcy otrzymali upominki oraz ka-

mizelki i znaczki odblaskowe.  

W dzisiejszym spotkaniu uczestniczył rów-

nież przyjaciel samorządu szkolnego słu-

chaczy, Artur, który od 2005 roku jest pod-

opiecznym fundacji „Zdążyć z pomocą”. 

Biorąc pod uwagę jego zainteresowania, 

Artur otrzymał od insp. Romana Gryczki 

album związany z historią Szkoły Policji 

w Pile. 

Bardzo wielu rzeczy dorośli mogą nauczyć 

się od dzieci, chociażby tego, że żyją one 
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chwilą, i czerpią z tego radość. Dziś można było to doskonale dostrzec. 

 

 
 

Podpisanie listu intencyjnego z UAM 

W dniu 1 grudnia 2016 roku w Szkole Poli-

cji w Pile został podpisany list intencyjny 

nawiązujący do współpracy naukowo-

dydaktycznej pomiędzy Uniwersytetem 

Adama Mickiewicza w Poznaniu, reprezen-

towanym przez prof. dr. hab. Andrzeja 

Stelmacha  - Dziekana Wydziału Nauk Po-

litycznych i Dziennikarstwa, a Szkołą Poli-

cji w Pile, którą reprezentował insp. Roman 

Sobczak – Komendant Szkoły Policji 

w Pile.  

 

 
 

W uroczystości wziął również udział na-

dinsp. w stanie spoczynku Waldemar Jar-

czewski - adiunkt w Zakładzie Studiów nad 

Bezpieczeństwem Wydziału Nauk Poli-

tycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu 

Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz stu-

denci uczelni.  
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Po uroczystości, zastępcy kierowników 

zakładów dydaktycznych Szkoły w oso-

bach: podinsp. Leszek Koźmiński -Zakład 

Służby Kryminalnej oraz p.o. zastępca kie-

rownika Zakładu Służby Prewencyjnej 

i Technik Interwencyjnych kom. dr Michał 

Zielonka, oprowadzili po obiektach i salach 

specjalistycznych dwie grupy studentów 

UAM. 

Po krótkim wykładzie na temat historii bu-

dynku oraz działalności Szkoły Policji, wi-

zytująca młodzież udała się do nowo po-

wstałych obiektów sportowych, gdzie 

podinsp. Andrzej Harenda starszy wykła-

dowca z Zakładu Prewencji i Technik In-

terwencyjnych omówił przeznaczenie 

obiektów sportowych oraz przedstawił za-

kres programów szkoleń specjalistycznych i 

podstawowych oraz odpowiedział na liczne 

pytania.  

Podkom. Paweł Leśniewski z Zakładu 

Służby Kryminalnej przeprowadził krótką 

prelekcję dotyczącą ujawniania śladów 

kryminalistycznych, ze szczególnym 

uwzględnieniem entomologicznych pozo-

stałości na miejscach zdarzeń. Goście wy-

słuchali także pogadanki dotyczącej foto-

grafii kryminalistycznej, którą przeprowa-

dził st. asp. Marcin Mańczak - wykładowca 

Zakładu Służby Kryminalnej, a także mieli 

okazję wykonać samodzielnie pamiątkową 

daktyloskopię. W dalszej części zaprezen-

towane zostały sale symulacyjne, oględzi-

nowe oraz sala pierwszej pomocy, w której 

kom. Marcin Kolasiński - wykładowca Za-

kładu Prewencji i Technik Interwencyjnych 

przeprowadził pogadankę na temat realizo-

wanych zajęć z zakresu pierwszej pomocy 

przedmedycznej.  

Na zakończenie pobytu, studenci wysłucha-

li wykładu dotyczącego zasad bezpiecznego 

posługiwania się bronią palną oraz warun-

ków bezpieczeństwa podczas zajęć ze szko-

lenia strzeleckiego, przeprowadzonego 

przez wykładowców Zakładu Prewencji i 

Technik Interwencyjnych nadkom. Adama 

Zieleniewskiego i asp. sztab. Dariusza Pie-

kuta. 

 

Wielkopolska Konferencja „Dopalacz - zdradliwy (M)ocarz” 
Szybko zmieniająca się rzeczywistość 

i rozwój cywilizacji powodują, że zarówno 

organizacje porządku prawnego, jak i na-

uczyciele oraz uczniowie stają przed wy-

zwaniem uaktualniania swojej wiedzy 

o tym, jakie zagrożenia niesie ze sobą 

współczesny świat.   

Wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, 

zorganizowana została konferencja pod 

tytułem „Dopalacz – zdradliwy (M)ocarz”, 

której celem nadrzędnym było zapoznanie 

uczestników z problematyką zjawisk dopa-

laczy i szeroko rozumianej narkomanii 

w obszarze prawnym, kryminalistycznym 

i profilaktycznym.  
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Konferencja została zorganizowana w za-

miejscowym Ośrodku Dydaktycznym 

w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewi-

cza w Poznaniu,  przez Centrum Doskona-

lenia Nauczycieli w Pile, Centrum Dosko-

nalenia Nauczycieli w Koninie i Samorząd 

Województwa Wielkopolskiego pod patro-

natem  Marszałka Województwa Wielko-

polskiego Marka Woźniaka.  

Wśród zagadnień poruszonych na konfe-

rencji znalazły się następujące tematy:  

 „Perspektywy uniwersalnej i selektywnej 

profilaktyki używania nowych narkoty-

ków (tzw. dopalaczy) - przedstawione 

przez dr. hab. Krzysztofa Wojcieszka 

z WSNS w Warszawie,   

 „Zwalczanie przestępczości narkotyko-

wej” - Grzegorz Czerniewicz z Izby 

Celnej w Poznaniu,  

 „Nowe substancje psychoaktywne-nowe 

wyzwania, nowe zagrożenia” - lek. med. 

Eryk Matuszkiewicz z Oddziału Toksy-

kologii Szpitala Miejskiego w Poznaniu.  

 

Naszą Szkołę, w roli prelegenta, reprezen-

tował starszy wykładowca Zakładu Służby 

Kryminalnej podinsp. Zbigniew Bogusz. 

Wygłosił on wykład zatytułowany „Dopa-

lacze- nowe narkotyki. Uwarunkowania 

prawne i kryminalistyczne”. 

 

Aspekty praktyczne zwalczania przestępczości korupcyjnej  

Trwa piąta, ostatnia z zaplanowanych na 

ten rok, edycja kursu specjalistycznego 

w zakresie zwalczania przestępczości ko-

rupcyjnej. 6 grudnia br. ze słuchaczami 

wspomnianego kursu spotkał się płk SG 

Krzysztof Kruciński – Naczelnik Wydziału 

XIV Zamiejscowego w Gdańsku Biura 

Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej. 

To już trzecia wizyta przedstawiciela Straży 

Granicznej w Szkole Policji w Pile. Płk SG 

Krzysztof Kruciński zajmuje się profilaktyką 

antykorupcyjną i prowadzi, w ramach kursów 

specjalistycznych dla kadry kierowniczej i 

dowódczej Straży Granicznej, „szkolenia 

antykorupcyjne” w Centralnym Ośrodku 

Szkolenia Straży Granicznej w Koszalinie.  

 
 

Tematem prelekcji, wzbogaconej o ciekawą 

prezentację multimedialną i film dydak-

tyczny, były formy i metody zapobiegania 

zjawisku korupcji w kontekście zadań okre-

ślonych w Rządowym Programie Przeciw-

działania Korupcji na lata 2014–2019. Po-

nadto, przeciwdziałanie korupcji w Straży 

Granicznej oraz diagnozowanie zagrożeń 

korupcyjnych i nieprawidłowości w służbie. 
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Podziel się życiem 

Przedstawiciele Regionu IPA przy Szkole 

Policji w Pile, MTS „Drużyny Szpiku” 

KGHM, koordynator Drużyny Szpiku 

z Poznania Maria Homan oraz przedstawi-

ciel słuchaczy Szkoły Policji w Pile Karoli-

na Kośla w ramach prowadzonej akcji „Po-

dziel się życiem” odwiedzili Edukację Lu-

basz im. I. J. Paderewskiego, która w ra-

mach kształcenia młodzieży prowadzi klasy 

o profilu policyjno-wojskowym. 

W ramach odwiedzin została przeprowa-

dzona prelekcja dla uczniów. Maria Homan 

szczegółowo wyjaśniła młodzieży procedu-

rę dotyczącą rejestracji osób jako poten-

cjalnych dawców szpiku, natomiast Monika 

Tuczyńska (wykładowca Zakładu Służby 

Kryminalnej SP w Pile oraz przedstawiciel 

MTS „Drużyna Szpiku” KGHM) zaprezen-

towała pasje sportowe, które na szeroką 

skalę są prowadzone w celu pomagania 

osobom potrzebującym. Dodatkowo Artur 

Mazur oraz Janusz Trzyna (wykładowcy 

ZSK SP w Pile oraz przedstawiciele regio-

nu IPA przy SP w Pile) opowiedzieli o sto-

warzyszeniu IPA oraz wytłumaczyli zna-

czenie hasła przewodniego IPA „Servo per 

amikeco”. Podkreślili również, jakie są zo-

bowiązania wynikające z noszenia munduru 

z dystynkcjami państwowymi oraz z roty 

ślubowania. 

Najistotniejszym elementem prelekcji było 

wystąpienie Karoliny Kośli, która opowie-

działa swoją przygodę z oddaniem szpiku 

dla nieznanej sobie osoby. Karolina, będąc 

w 2011 roku na kursie podstawowym w 

Szkole Policji w Pile, rozpoczęła swoją 

przygodę, rejestrując się jako potencjalny 

dawca szpiku. Po pięciu latach Karolina 

wróciła ponownie do Szkoły w celu pod-

wyższenia swoich kwalifikacji, i w tym też 

czasie otrzymała telefon z informacją, że 

może zostać dawcą szpiku. Pod koniec li-

stopada br. oddała szpik z talerza biodro-

wego. W czasie wystąpienia pokazała 

uczniom legitymację oraz odznaczenie ho-

norowego dawcy szpiku. 

 

Integracja wolontariuszy 

W minionym tygodniu wolontariusze z na-

szej Szkoły uczestniczyli w I Forum Szkol-

nych Klubów Wolontariatu, które odbyło 

się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych 

nr 2 w Pile. Celami wymienionego spotka-

nia było m.in.: stworzenie płaszczyzny 

współpracy szkolnych klubów wolontariatu 

działających w szkołach prowadzonych 

przez powiat pilski, promocja postaw wo-

lontariackich wśród młodzieży, rozwijanie 

kompetencji społecznych wolontariuszy 

oraz poszerzanie świadomości prawnej 

w zakresie funkcjonowania wolontariuszy 

w Polsce.  
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Program forum został podzielony na dwie 

części: plenarną oraz warsztatową. Wolon-

tariusze muszą działać zgodnie z prawem, 

dlatego istotnym elementem pierwszej czę-

ści było wystąpienie Łukasza Popławskiego 

- wykładowcy PWSZ w Pile dotyczące 

podstaw prawnych wolontariatu w Polsce. 

W drugiej części odbyło się sześć równole-

głych sesji warsztatowych. Wolontariusze 

z pilskiej Szkoły Policji wzięli udział 

w warsztatach związanych z „Typami oso-

bowości a motywacją do działalności wo-

lontariackiej”.  

Jedną z cech dobrego wolontariusza powin-

no być dążenie do samodoskonalenia – wo-

lontariusz powinien ustawicznie podnosić 

swoje umiejętności i doskonalić się we-

wnętrznie, aby pełniej i skuteczniej poma-

gać potrzebującym. Znacznie więcej można 

osiągnąć działając wspólnie niż indywidu-

alnie. Powyższe forum uświadomiło 

wszystkim wolontariuszom, że takiego 

współdziałania trzeba się uczyć. 

 

Mamy podium 

Reprezentacja Szkoły Policji w Pile zajęła 

trzecie miejsce w XIII Halowych Mistrzo-

stwach Polski MSWiA w Piłce Nożnej 

„Mielno 2016”, podczas których do rywali-

zacji stanęło 20 drużyn. 

Nasza drużyna reprezentowana była przez 

wykładowców Zakładu Prewencji i Technik 

Interwencji - asp. Ryszarda Rudnickiego 

oraz mł. asp. Przemysława Zublewicza.  

W drodze do finału szkolna drużyna poko-

nała reprezentacje KMP w Koszalinie, 

KWP w Poznaniu, KWP w Radomiu  oraz 

KWP w Szczecinie. Poniesiona w półfinale 

porażka w meczu z reprezentacją KWP w 

Kielcach pozwoliła naszej reprezentacji na 

rywalizację o trzecie miejsce, z której Szko-

ła Policji w Pile wyszła zwycięsko. 

Szkoła Policji w Pile od kilku lat uczestni-

czy we wspomnianych mistrzostwach, jed-

nak pierwszy raz w historii udało się zająć 

miejsce na podium. 

 

Spotkanie ze św. Mikołajem 

W czwartkowe popołudnie aula Szkoły 

Policji w Pile zamieniła się w magiczne 

miejsce gier, zabaw i spotkań ze św. Miko-

łajem. 

Impreza zorganizowana przez Szkołę Poli-

cji w Pile, NSZZ Policjantów, NSZZ Pra-

cowników Policji oraz Szkolny Region 

IPA, adresowana była do dzieci pracowni-

ków i funkcjonariuszy Szkoły. Animacje w 

postaci konkursów w zamarznięte figurki, 

świątecznej zumby, dmuchanego zamku 

i zabaw z chustą, zapewniła Akademia Za-

bawy KLEKS. Dla dzieci największą atrak-

cją było natomiast spotkanie ze św. Mikoła-

jem, na którego wyczekiwali z dużą nie-

cierpliwością. Mikołaj obdarował dzieci 

drobnymi upominkami, a w zamian za to 

dzieci przedstawiły mu przygotowane przez 

siebie z tej okazji wierszyki. 

 

Światło Pokoju 

21 grudnia to początek astronomicznej zi-

my, a zarazem najkrótszy dzień w roku.  

I właśnie w tym dniu, po raz 26., przedsta-

wiciele Hufca ZHP im. Stanisława Staszica 

w Pile: komendant hm. Grzegorz Rzymski 

oraz zastępca komendanta hm. Bożena 

Wojciechowska przekazali na ręce zastępcy 

komendanta Szkoły insp. Romana Gryczki 

Betlejemskie Światło Pokoju. Tegoroczna 

sztafeta Betlejemskiego Światła Pokoju 

odbywa się pod hasłem „Odważnie 

Twórzmy Pokój”, a jego ideą jest niesienie 

radosnej nowiny, braterstwa i pokoju.  

Światło, jak sama nazwa wskazuje, pocho-

dzi z Betlejem, gdzie w Grocie Narodzenia 

Pańskiego, płonie wieczny ogień. Od niego, 

co roku, odpala się jedną świeczkę, której 

płomień przekazywany jest przez skautów 

na całym świecie. 
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Pożegnań czas 

W dniu 29 grudnia, w gabinecie komendan-

ta Szkoły, insp. Romana Sobczaka, odbyła 

się uroczystość pożegnania ze służbą trojga 

starszych wykładowców: podinsp. Anny 

Rudnickiej i podinsp. Krzysztofa Wróblew-

skiego z Zakładu Służby Kryminalnej oraz 

podinsp. Marka Ratajczaka z Zakładu Pre-

wencji i Technik Interwencyjnych. 

Wymieniona grupa policjantów przez wiele 

lat przekazywała swoją wiedzę kolejnym 

pokoleniom absolwentów pilskiej Szkoły. 

Za ten wkład oraz wiele cennych i warto-

ściowych inicjatyw, których autorami są 

przechodzący dziś w stan spoczynku wy-

kładowcy, podziękował insp. Roman Sob-

czak, przekazując im listy gratulacyjne oraz 

upominki związane ze Szkołą. 

W uroczystości uczestniczyli również za-

stępcy komendanta: insp. Mariusz Wiatr 

i Roman Gryczka, a także bezpośredni 

przełożeni wspomnianych policjantów. 
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STYCZEŃ 2017 

 

CEPOL i 2017 rok 

Rok 2016 przejdzie do historii Szkoły Poli-

cji w Pile jako czas, który rozpoczął nowy 

etap w naszej działalności o charakterze 

międzynarodowym. W połowie roku, decy-

zją Komendanta Szkoły insp. Romana Sob-

czaka, podpisane zostało porozumienie ra-

mowe z CEPOL na lata 2016-2020.  

W jego ramach mamy możliwość uczestni-

czenia we współpracy o charakterze szko-

leniowym, która obejmuje szerokie spec-

trum zagadnień, związanych przede 

wszystkim z realizacją poszczególnych 

komponentów oferty szkoleniowej CEPOL. 

Jej najistotniejszym i podstawowym prze-

jawem są specjalistyczne przedsięwzięcia 

szkoleniowe (kursy, seminaria, warsztaty 

oraz konferencje), realizowane w systemie 

stacjonarnym dzięki zaangażowaniu państw 

członkowskich i dotyczące zagadnień 

o charakterze paneuropejskim, kluczowych 

z punktu widzenia Unii Europejskiej. Licz-

ba szkoleń organizowanych corocznie waha 

się w granicach ok. 80. Ich zakres tema-

tyczny obejmuje przedsięwzięcia dot. tema-

tyki ogólnej (np. kursy z zakresu zarządza-

nia, planowania strategicznego), poświęco-

ne zwalczaniu poszczególnych dziedzin 

przestępczości (np. przestępczość zorgani-

zowana, narkotykowa, finansowa, terro-

ryzm, handel ludźmi) oraz różnorodnym 

aspektom funkcjonowania policji państw 

członkowskich (relacje ze społecznością 

lokalną, bezpieczeństwo w trakcie imprez 

masowych, misje policyjne, zarządzanie 

kryzysowe, międzynarodowa współpraca 

policyjna w UE itp.). 

Po raz pierwszy w historii Szkoły Policji 

w Pile w roku 2017 organizować będziemy 

właśnie w ramach CEPOL dwa szkolenia 

o tematyce kryminalnej - typowej dla na-

szej specjalności edukacyjnej.  

Pierwszy kurs „Child sexualexploitation–

Victimidentification” poświęcony będzie 

identyfikacji ofiar seksualnego wykorzy-

stywania dzieci, zwłaszcza w obszarze cy-

berprzestrzeni i formach wizualnych. Dru-

gie szkolenie „Informanthandling– Advan-

ced” dotyczyć będzie współpracy europej-

skich policji z osobowymi źródłami infor-

macji.  

Dzięki obu przyznanym grantom CEPOL 

na wymienione szkolenia, nasi dydaktycy, 

wraz z wybranymi funkcjonariuszami poli-

cyjnymi z 20 państw, będą mieli niepowta-

rzalną szansę na podniesienie swoich umie-

jętności zawodowych, połączonych z wy-

jątkową okazją wymiany bezcennych do-

świadczeń o charakterze międzynarodo-

wym. 

 

Dokumenty – bezpieczeństwo-wiarygodność 

Grudzień to nierzadko miesiąc podsumo-

wań i pierwszych planów na niedaleką 

przyszłość. Tak też potraktowane zostało 

Sympozjum Ekspertów organizowane przez 

Centrum Edukacji i Szkoleń Polskiej Wy-

twórni Papierów Wartościowych. Jego te-

matyka dotyczyła dokumentów publicz-

nych, ich bezpieczeństwa i wiarygodności. 

Największy producent polskich banknotów 

i  dokumentów publicznych zaprosił do 

udziału w przedsięwzięciu przedstawicieli 

jednostek terenowych Policji i szkół poli-

cyjnych, Straży Granicznej, Żandarmerii 

Wojskowej i Agencji Bezpieczeństwa We-

wnętrznego oraz urzędników Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji. 

Wśród występujących z referatami był tak-

że przedstawiciel Szkoły Policji w Pile - 

podinsp. Leszek Koźmiński, zastępca kie-

rownika Zakładu Służby Kryminalnej, któ-

ry przekazał zebranym informacje o pozio-

mie świadomości funkcjonariuszy i urzęd-

ników w zakresie bezpieczeństwa doku-

mentów publicznych i potrzebie nieustan-

nego podnoszenia umiejętności ich weryfi-

kacji i potwierdzania wiarygodności.  

Obecność Zastępcy Komendanta Szkoły 

Policji insp. Mariusza Wiatra i kierownik 

Zakładu Służby Kryminalnej mł. insp. Ma-

rzeny Brzozowskiej na przedmiotowej kon-
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ferencji, stanowiła element zamykający 

wspólne rozmowy o porozumieniu pomię-

dzy Szkołą a PWPW, które na początku 

roku 2017, wraz ze złożonym pod nią pod-

pisem Komendanta insp. Romana Sobcza-

ka, zainicjuje nowy etap współpracy w za-

kresie szeroko pojętej edukacji, mającej na 

celu wzmacnianie bezpieczeństwa państwa 

i podnoszenia jakości czynności służbo-

wych funkcjonariuszy Policji w zakresie 

wiarygodności dokumentów publicznych. 

 

Odprawa roczna 

Początek nowego roku to zawsze moment 

podsumowań i dokonań wszystkich aspek-

tów działalności Szkoły. To również czas 

na przedstawienie planu jej funkcjonowania 

na najbliższe miesiące. 10 stycznia br. 

w Szkole Policji w Pile, z udziałem I Za-

stępcy Komendanta Głównego Policji – 

nadinsp. Andrzeja Szymczyka, Komendan-

ta Szkoły Policji w Pile, jego Zastępców 

oraz kierowników i przedstawicieli wszyst-

kich komórek organizacyjnych, odbyła się 

odprawa roczna.  

Odprawę rozpoczął Komendant Szkoły 

Policji w Pile insp. Roman Sobczak, który 

omówił m.in.: stan etatowy policjantów 

i pracowników cywilnych Szkoły, fluktu-

ację kadr w minionym roku oraz dyscyplinę 

w służbie i pracy. Przy prezentacji zadań 

dydaktycznych Szkoły, przedstawił infor-

mację, że w minionym roku realizowano 

19 rodzajów kursów doskonalenia zawo-

dowego. Do końca minionego roku 3218 

absolwentów ukończyło szkolenia, w tym 

2444 absolwentów kursów o charakterze 

kryminalnym. W dalszej części prezentacji 

omówione zostały zrealizowane w Szkole 

przedsięwzięcia, takie jak: Konkurs „Poli-

cjant Służby Kryminalnej”, VIII Ogólno-

polski Turniej Klas Policyjnych, konferen-

cje, seminaria, Festiwal Kryminału „Kry-

minalna Piła”, wolontariat, działalność 

szkoleniowa i wykłady dla instytucji poza-

policyjnych, wykłady konwersatoryjne dla 

studentów wyższych uczelni, działalność 

sportowa. Omówiona została też część do-

tycząca zadań logistycznych oraz wydat-

ków. 

 

 
 

Z przedstawianych na rok bieżący przed-

sięwzięć, na uwagę zasługuje m.in. projekt 

przygotowania jak najbardziej realistycznej 

przestrzeni miejsca zdarzenia złożonego do 



90 

tzw. oględzin sektorowych, dwa projekty 

CEPOL, czy rozpoczęcie budowy nowego 

budynku zamieszkania zbiorowego – aka-

demika. 

W dalszej części odprawy głos zabrał I Za-

stępca Komendanta Głównego Policji na-

dinsp. Andrzej Szymczyk, który przedsta-

wił informacje z realizacji zadań Policji 

w roku 2016 oraz priorytety pracy polskiej 

Policji na rok 2017.  

 

Rozpoczęcie szkolenia zawodowego podstawowego 

Nowy rok rozpoczął się dla 160 nowo przy-

jętych policjantów inauguracją szkolenia 

podstawowego w Szkole Policji w Pile. 

Uroczyste rozpoczęcie kursu odbyło się w 

auli szkoły z udziałem Komendanta Szkoły 

– insp. Romana Sobczaka, Zastępcy Ko-

mendanta ds. dydaktycznych - insp. Mariu-

sza Wiatra, kierowników oraz kadry dydak-

tycznej Szkoły. 

Podczas 142 dni szkoleniowych i w sumie 

1142 godzinach zajęć dydaktycznych, poli-

cjanci z garnizonów: lubuskiego, łódzkiego, 

wielkopolskiego i dolnośląskiego zdobywać 

będą podstawową wiedzę i umiejętności 

pozwalające na skuteczne wykonywanie 

czynności służbowych. Jest to pierwszy 

kurs podstawowy, który odbywać się bę-

dzie w oparciu o zmodyfikowany program 

szkolenia podstawowego (kurs został prze-

dłużony o 15 dni, a liczba godzin zajęć 

wzrosła z 996 do 1142). Policjanci zapo-

znają się m.in. z zagadnieniami dotyczący-

mi bezpieczeństwa i porządku publicznego 

w miejscu pełnienia służby, poszukiwania 

osób i rzeczy, ujawniania sprawców prze-

stępstw, z teoretycznymi i praktycznymi 

aspektami skutecznego przeprowadzania 

interwencji policyjnych, tajnikami podej-

mowania czynności wobec uczestników 

ruchu drogowego, taktyką i technikami in-

terwencji oraz odbyć przeszkolenie strze-

leckie. 

Szkolenie zakończy się egzaminem spraw-

dzającym wiedzę i umiejętności pozwalają-

ce na skuteczne wykonywanie czynności 

służbowych na podstawowych stanowi-

skach w pionie prewencji.  

 

Karnawałowa wizyta 

Wolontariusze samorządu słuchaczy Szkoły 

Policji w Pile wraz uczestnikami Warszta-

tów Terapii Zajęciowej w Leżenicy przy 

Centrum Charytatywno - Opiekuńczym  

Caritas w Pile zorganizowali zabawę kar-

nawałową – bal przebierańców. Dzięki po-

stawie policjantów oraz podopiecznych 

placówki, udało się stworzyć wspaniałą 

karnawałową atmosferę. Nikogo nie trzeba 

było zachęcać do tańca. Nie zabrakło wy-

śmienitego poczęstunku, przygotowanego 

przez podopiecznych Warsztatów w ramach 

pracowni gospodarstwa domowego. Opra-

wą muzyczną zajął się już tradycyjnie 

uczestnik Warsztatów, którego bogaty 

i profesjonalny repertuar muzyczny, nie 

pozwolił nikomu stać w miejscu. Wolonta-

riusze w niebieskich mundurach zrewan-

żowali się upominkami i prezentami, które 

przydadzą się w działalności placówki.  

Dziękujemy serdecznie słuchaczom kursów 

specjalistycznych oraz podstawowych za-

wodowych za przygotowanie wyjazdu. 

 

„Miłość i dobroć są wśród nas” 

Charytatywny Koncert Kolęd i Pastorałek 

„Miłość i dobroć są wśród nas” z udziałem 

szkolnego zespołu Avans Blues odbył się 

25 stycznia br. w Regionalnym Centrum 

Kultury w Pile. 

Koncert został zorganizowany przez Pu-

bliczne Przedszkole nr 4 w Pile, którego 

jeden z wychowanków, czteroletni Emil 

Rosołek, zachorował na cukrzycę. Celem 

koncertu była zbiórka pieniędzy na zakup 

sprzętu specjalistycznego oraz dalsze le-

czenie chłopca. 

Zebrani goście wysłuchali kolęd i pastora-

łek w wykonaniu przedszkolaków i absol-
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wentów wspomnianego przedszkola, wspie-

ranych przez rodziców. Wśród gości spe-

cjalnych znalazł się również zespół Avans 

Blues, który zagrał dla dzieci kolędy w blu-

esowej aranżacji. 

 

 
 

Razem z PWPW 

Styczeń 2017 roku przejdzie do wspólnej 

historii Polskiej Wytwórni Papierów War-

tościowych S.A. i Szkoły Policji w Pile. 

Obie instytucje nawiązały oficjalną współ-

pracę na mocy podpisanego porozumienia, 

którego sygnatariuszami byli Prezes Zarzą-

du PWPW Piotr Woyciechowski i Zastępca 

Komendanta ds. dydaktycznych insp. Ma-

riusz Wiatr. 

 

 
 

Na mocy porozumienia jego Strony zobo-

wiązały się współdziałać przy projektach 

badawczych, m.in. w zakresie weryfikacji 

autentyczności dokumentów tożsamości 
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i komunikacyjnych, tak ważnych w pracy 

każdego funkcjonariusza Policji. Eksperci 

PWPW i słuchacze Szkoły będą wspólnie 

pracować nad tym, aby weryfikacja doku-

mentów, którą przeprowadzają w ramach 

codziennych czynności służbowych, prze-

biegała maksymalnie sprawnie i efektyw-

nie. W tym celu obie instytucje będą anga-

żowały się w opracowywanie artykułów 

problemowych, wydawnictw szkolenio-

wych i pomocy dydaktycznych, organizację 

i uczestnictwo w konferencjach tematycz-

nych, podnoszenie kwalifikacji w zakresie 

weryfikacji autentyczności różnego rodzaju 

dokumentów, których producentem jest 

PWPW. 

Wspólnie wierzymy, że współpraca, oparta 

w dużej mierze na edukacji i szkoleniach 

eksperckich prowadzonych przez pracow-

ników Wytwórni dla młodych adeptów Po-

licji, zaowocuje zwiększeniem poziomu 

bezpieczeństwa obywateli. Zaś zaangażo-

wanie nauczycieli policyjnych Zakładu 

Służby Kryminalnej w połączone projekty 

edukacyjne - w zakresie weryfikacji doku-

mentów publicznych i zwalczania ich fał-

szerstw - podniesie jakość zajęć dydaktycz-

nych i stanie się zarzewiem procesu zwięk-

szania bezpieczeństwa państwa. 

 

Konferencja Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2 

Szkoła Policji w Pile wraz z Fundacją Mar-

chewkowe Pole, Fundacją Dajemy Dzie-

ciom Siłę oraz Akademią Humanistyczno-

Ekonomiczną w Łodzi Wydział Zamiej-

scowy w Trzciance, była partnerem projek-

tu Pomarańczowa Sieć Bezpieczeństwa 2.  

Zwieńczeniem trwających pół roku warsz-

tatów prowadzonych w szkołach powiatu 

czarnkowsko-trzcianeckiego była konferen-

cja, która odbyła się w Zespole Szkół Po-

nadgimnazjalnych w Czarnkowie w dniu 25 

stycznia br. W trakcie spotkania prelekcje 

na temat bezpieczeństwa młodzieży w In-

ternecie przedstawiła nadkom. Ewa Mańka, 

wykładowca Wydziału Organizacji Szkole-

nia i Dowodzenia SP w Pile oraz st. sierż. 

Radosław Słabaczewski, młodszy wykła-

dowca Zakładu Służby Kryminalnej. 
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