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BEZZAŁOGOWE STATKI POWIETRZNE
- ICH TERAŹNIEJSZOŚĆ I PRZYSZŁOŚĆ W POLSKIEJ POLICJI
(ZARYS PROBLEMATYKI)
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1

Zob. Kowalczyk A.: Drony w Policji. „Policja
997”, nr 131, 2016.

tyterrorystycznych KGP, gdzie BSP jest
3

Zdj. 1. Jeden z BSP wykorzystywanych w poszukiwaniach osób zaginionych
Źródło: P. Sobczak, BK KGP

Zdj. 2. Przykładowy zakres oblotu BSP podczas poszukiwania osoby zaginionej i jej rzeczy
Źródło: P. Sobczak, BK KGP

BSP, uzbrojone w inne rozwiązania technologiczne, staną się one w niedalekiej przyszłości tak samo powszechnymi narzędziami służby policyjnej jak łączność radiowa,
radiowozy i cała gama środków przymusu
bezpośredniego.

2. Przyszłość BSP w polskiej Policji
Niewątpliwie BSP zadomowiły się
w służbie policyjnej na stałe i z pewnością
zakres ich zastosowań będzie coraz szerszy
tematycznie przy jednoczesnym upowszechnieniu tej technologii. Wydaje się,
że uwzględniając wszystkie możliwości
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Główny zakres wykorzystania BSP
w służbie policyjnej należy określić w następujących zespołach czynności:
 operacje antyterrorystyczne - szeroko rozumiane działania obserwacyjnoprzygotowawcze oraz realizacyjnobojowe, które dzięki zastosowaniu BSP
pozwolą na bezpieczniejsze dla otoczenia i samych funkcjonariuszy oraz







w pełni efektywne osiągnięcie celów
w zakresie działań np. pirotechnicznych czy też ujęcia groźnych przestępców,
oględziny miejsca zdarzenia - rozsze-



nie rozwiązań alternatywnych w obsłudze ruchu drogowego,
monitorowanie spotkań, demonstracji i zamieszek - analogiczne do powyższych działań czynności, których
dodatkową wartością jest możliwość
uniknięcia zagrożenia dla życia i zdrowia uczestników zgromadzeń, jak
i funkcjonariuszy, z dużym stopniem
przewidywalności i najszybszym reagowaniem na sytuacje krytyczne,
poszukiwania
osób
zaginionych
i zwłok - możliwość błyskawicznej reakcji na informację o zaginięciu osoby,

rzenie i udoskonalenie możliwości rozpoznawczych i dokumentacyjnych
miejsc zdarzeń, zwłaszcza tych o charakterze kryminalnym złożonym pod

zwłaszcza w przypadkach I kategorii,
zagrażających życiu i zdrowiu poszukiwanego w połączeniu z wyjątkowymi
możliwościami działania na dużym ob-

względem organizacyjnym - katastrof
i aktów terrorystycznych, co w połączeniu z innymi nowoczesnymi technologiami np. skanowania 3D, GNSS,
pozwoli na dokładniejsze i sprawniejsze
dokonywanie
wymiarowania
miejsc zdarzeń i ich obrazowania,
nadzór i zarządzanie ruchem drogowym - nowoczesna - dzięki mobilności

szarze, przy zastosowaniu dodatkowych rozwiązań eliminujących trudności związane z porą dnia i nocy,
ukształtowaniem terenu, brakiem odpowiednich sił poszukiwawczych,
obserwacja i rozpoznanie - zastosowanie skutecznych rozwiązań w zakresie pracy operacyjnej, uwzględniających wymagania tajności działań przy



i dokładności - forma kontroli i zarządzania ruchem drogowym zarówno jako stały element nadzoru, ale przede
wszystkim jako rozwiązania doraźne,
szybko dostępne w sytuacjach nagłych
i kryzysowych, pozwalających wręcz
natychmiastową reakcję i wprowadze-
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jednoczesnej możliwości zdobycia
i weryfikowania dokładnych oraz aktualnych informacji bez narażania życia
i zdrowia funkcjonariuszy,
awaryjna komunikacja - alternatywny sposób przekazywania informacji
oraz ratunkowego i logistycznego
wsparcia działań służbowych.

Zdj. 3. Przykładowy fotogram z użycia BSP na miejscu zdarzenia (katastrofy) prezentujący obszar
podlegający oględzinom
Źródło: Cybid, SP Piła

Zdj. 4. Przykładowy fotogram z użycia BSP na miejscu zdarzenia (katastrofy) prezentujący czynności
oględzinowe w poszczególnych sektorach
Źródło: W. Godlewski, SP Piła
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Aktualnie najsilniejszą pozycję
w służbie policyjnej bezzałogowe statki
powietrzne osiągnęły w wydziałach lub
zespołach poszukiwań osób i identyfikacji.
Na mocy zakończonego w roku 2017 przetargu, prawie 10 kompletów maszyn Matrice 200, producent DJI. Wyposażone są one
w wysokowydajne silniki, co w połączeniu
z 17-calowymi śmigłami zapewnia stabilny
lot przy silnym wietrze. Nowy system zasilania z dwóch akumulatorów automatycznie
ogrzewa baterie podczas lotów w temperaturach poniżej zera, natomiast zamknięta
konstrukcja zapewnia odporność na warunki atmosferyczne i wodę, dzięki czemu
można latać w szerokim zakresie środowisk.
Policyjne „bezzałogowce” , po przeszkoleniu operatorów w wybranych komendach wojewódzkich – zgodnie ze zrealizowanymi założeniami przetargowymi mają realizować loty poza zasięgiem wzroku operatora w promieniu co najmniej 5 km
w terenie otwartym oraz co najmniej 2 km
w terenie zurbanizowanym, przy jednocze-

snym zachowaniu możliwości sterowania
ręcznego. Zaś czas lotu z pełnym wyposażeniem, jednocześnie kamera dzienna i termalna, musi wynosić co najmniej 30 minut.
Bezzałogowe statki powietrzne użytkowane
przez polska Policję muszą osiągać wysokość lotu ustaloną na co najmniej 2500 m
nad poziom morza, a minimalna prędkości
horyzontalna została określona na minimum 55 km/h. Policyjne drony mają być
stosowane w różnych temperaturach, od
-10°C do nawet +40°C, z osiągalnymi
zdolnościami do wykonywania lotów
w deszczu i śniegu. Zakłada się wykonywanie lotów manualnych ze stabilizacją
wysokości oraz w trybie wspomaganym
systemem GNSS, ja również lotów automatycznych. Operatorzy mają dysponować
urządzeniem obrazującym oraz ekranem
stacji naziemnej o przekątnej obrazu co
najmniej 10”. Głowica optoelektroniczne
nowych policyjnych „bezzałogowców”
wyposażono w kamerę światła dziennego
oraz termowizyjną, ze stabilizacją 3D.

Zdj. 5. Przykładowy bezzałogowy statek powietrzny wykorzystywany podczas zajęć na szkoleniu
CEPOL 100/2018 "Unmanned Aerial Vehicles (drones) - threats & opportunities for LE"
Źródło: SP Piła

Jedną z dróg poszukiwania nowej
formuły istnienia bezzałogowych statków
powietrznych w służbie policyjnej, zbieżnej
z europejskimi tendencjami rozwojowymi
i opierającej się na doświadczeniach służb
innych krajów, jest organizowanie konfe-

rencji i szkoleń poświęconych przedmiotowej tematyce. Taki też przyświecał Szkole
Policji w Pile, która jako pierwsza w Europie w ramach CEPOL zorganizowała
w maju 2018 roku czterodniowe szkolenie
CEPOL 100/2018 "Unmanned Aerial Ve7

hicles (drones) - threats & opportunities for
LE".
Funkcjonariusze służb policyjnych,
granicznych i specjalnych z ponad 20 państw Unii Europejskiej dyskutowali nad poprawieniem skutecznej reakcji organów

ścigania na przestępcze użycie dronów,
a także zwiększenie wykorzystania systemów bezzałogowych statków powietrznych
do celów egzekwowania prawa, takich jak
kontrola graniczna i operacje policyjne.

Zdj. 6. Przykład wykorzystania kamery termowizyjnej na bezzałogowym statku powietrznym wykorzystywanym przez polską Policję DJI Matrice 200 podczas zajęć na szkoleniu CEPOL 100/2018
"Unmanned Aerial Vehicles (drones) - threats & opportunities for LE"
Źródło: SP Piła

3. Zagrożenia rozwoju BSP w polskiej Policji

W tracie szkolenia podejmowana
była również tematyka z zakresu możliwości wykorzystania bezzałogowych statków
powietrznych do poszukiwania osób zaginionych, pracy operacyjnej monitoringu
ruchu drogowego i ochrony imprez masowych, a także tematyka dotycząca wykorzystania dronów do działań na miejscu
zbrodni oraz w działaniach związanych ze
zwalczaniem przestępczości zorganizowanej.

Niezależnie od aktualnych osiągnięć
służby policyjnej, dokonanych właśnie
z pomocą technologii BSP, uwzględniając
nawet szeroki możliwości wykorzystania
tych systemów w innych czynnościach policyjnych, zauważalne są liczne zagrożenia,
które pod znakiem zapytania stawiają rozwój BSP w polskiej Policji. Zaliczyć do
nich należy:
 brak wizji - dla policjantów, w tym
także decydentów, którzy nie są̨ zaznajomieni z zaawansowaną technologią
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BSP, urządzenia te są po prostu latającymi zabawkami i fanaberią kilku
"niedojrzałych" funkcjonariuszy. Jedną
z przyczyn takiego odbioru systemów
BSP jest brak wiedzy i nieznajomość
aktualnych możliwości wykorzystania
tego rodzaju technologii. Drugą przyczyną braku całościowej wizji wykorzystania systemów BSP w polskiej Policji jest duża odporność decydentów
na zmiany i przywiązanie do istniejącego stanu rzeczy. Wygoda zastanej sytuacji jest tak duża, że jedyną ich reakcją na propozycje wprowadzenia systemowego wykorzystania BSP to brak
zrozumienia dla technologii,
koszt UAV - mylne wyobrażenie
o kosztach wprowadzenia systemów
BSP do powszechnej służby policyjnej.
Z jednej strony pojawiają się wyobrażenia, iż wprowadzenie profesjonalnego sprzętu i jego obsługa wymagając
zaangażowania olbrzymich funduszy,
równych wydatkom na pojazdy, łączność czy informatykę, co w perspektywie założeń ilościowych i jakościowych nie jest prawdą. Drugi mit, podobnie szkodliwy, dotyczy lekceważącego podejścia do tematyki BSP, zgodnie z którym do zastosowań policyjnych miałyby wystarczyć dronyzabawki z supermarketu. Oba podejścia
do zagadnienia są szkodliwe i nieprawdziwe z punktu widzenia realiów.
Można znaleźć BSP pasujący do każdego budżetu policyjnego i stawianych
wymagań,
brak wspólnotowego wsparcia dla
UAV w Policji - część przedstawicieli
administracji, władz lokalnych oraz
obywateli odbiera funkcjonalność BSP,
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potocznie zwanych dronami, jako narzędzie do natrętnego nadzoru lub niebezpieczne maszyny, którą mogą stać
się kolejnym środkiem przymusu bezpośredniego, zagrażającego życiu,
zdrowiu i mieniu ludzkiemu. Potencjalne naruszenie prywatności jako
przyczyna braku wsparcia wśród administracji, władz i stowarzyszeń w połączeniu z małym zainteresowaniem
agencji wspólnotowych, traktujących
ciągle BSP w kategoriach głównie badawczych i nowatorskich technologicznie, w sposób istotny hamuje nakierowanie odpowiednich funduszy na
rozwój systemów BSP,
strach przed nieznanym - nieznajomość przepisów i pozytywnych stron
systemów BSP oraz brak specjalistycznych szkoleń, wykraczających poza
wymagany regulacjami prawa lotniczego,
uwzględniających
przede
wszystkim kwestie praktycznego zastosowania BSP, powoduje, że zarówno
przyszli operatorzy, wprowadzający do
powszechnego użytku technologie
BSP, jak i przyszli odbiorcy, aktualnie
prezentują większy strach niż zainteresowanie wprowadzeniem systemów
BSP do swoich działań,
niedostosowanie prawa - brak jasnych
i przejrzystych przepisów prawa cywilnego i karnego, nie traktujących technologii BSP jako zagrożenia wobec
człowieka, mienia i porządku publicznego. Ustawodawca, podobnie jak w
przypadku wielu innych nowoczesnych
systemów, nie nadąża z regulacjami
prawnymi za rozwojem technologicznym, blokując jego wdrażanie do codziennych rozwiązań,



lęk przed odpowiedzialnością finansową - odpowiedzialność́ finansowa za
użytkowany sprzęt to często najwyższa
pozycja na liście zmartwień przyszłych
użytkowników nowoczesnych technologii, w tym także BSP. Brak systemowych rozwiązań w zakresie ubezpieczeń, zwłaszcza dla realizacji czynności z BSP wykonywanymi przecież
nie komercyjnie, a dla celów szeroko
rozumianego bezpieczeństwa obywateli
i państwa. Same ubezpieczenia także
nie rozwiążą problemu, co potwierdzają doświadczenia lotnicze. Tylko intensywne szkolenia wraz z ustawicznym
kształceniem w zakresie wykorzystania
praktycznego BSP mogą rozwiązać
wspominany problem.

1.

2.

3.

4.

Podsumowanie
Tak jak nieunikniony jest rozwój
systemów bezzałogowych statków powietrznych, tak też nieuniknione jest ich
wykorzystanie na wielu płaszczyznach
służby policyjnej. Dzieje się to już teraz,
lecz zakres rozwojowy technologii i przede
wszystkim jej upowszechnienie spowoduje
jeszcze większe zapotrzebowanie na jej
obecność w polskiej Policji.
Jedyną drogą prowadzącą ku prawidłowego i jak najefektywniejszego wykorzystania systemów BSP we wszystkich
obszarach policyjnych czynności, ze szczególnym uwzględnieniem zadań służby
kryminalnej, jest przyjęcie systemowych
rozwiązań. Zamykają się one w swoistej
"mapie drogowej", na której wyróżnić
można następujące kroki:
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Wykorzystanie / adaptacja istniejących BSP obok projektów BSP dedykowanych Policji.
Opracowanie kursu specjalistycznego lub centralnego doskonalenia
zawodowego dla policyjnych operatorów UAV.
Przygotowanie policyjnej kadry dydaktycznej prowadzącej kurs specjalistyczny lub centralne doskonalenie
zawodowe dla policyjnych operatorów UAV.
Systemowe przeszkolenie policyjnych operatorów UAV (poziom
miejski/powiatowy).

Jakub Curyło
Przedstawiciel firmy CYBID

METODY DOKUMENTACJI MIEJSCA ZDARZENIA DROGOWEGO
ORAZ LOTNICZEGO PRZY ZASTOSOWANIU NOWOCZESNYCH
METOD POMIAROWYCH
Dokumentację fotograficzną wykonuje się
za pomocą ręcznego aparatu fotograficznego oraz z pokładu bezzałogowego statku
lotniczego (BSL). Surowe zdjęcia przekształcone w oprogramowaniu fotogrametrycznym3 do rzutu ortometrycznego4 zawierają szczegółowe informacje na temat
geometrii i usytuowania obiektów, jednocześnie zachowując ich oryginalne kształty
i proporcje (bez konieczności zastosowania
generalizacji danych) oraz relacje przestrzenne pomiędzy analizowanymi śladami
a obiektami towarzyszącymi (budynki,
drzewa etc.). Fotografia jest również stosowana do wykonywania panoramy sferycznej, która umożliwia analizę miejsca zdarzenia pod kątem widzenia 360o, zarówno
z ziemi, jak i na określonej wysokości
względem terenu poddanemu oględzinom.
Dane wektorowe 2D/3D pozyskiwane
są techniką pomiaru tachimetrycznego przy
użyciu systemu eSURV, który polega na
rejestracji współrzędnych 3D punktów
w układzie biegunowym z możliwością
przypisania pomierzonego punktu do zdefiniowanej bazy obiektów o zadanej geometrii (punkt, linia, poligon o określonej nazwie) prezentowane w rzucie płaskim. Rejestracja pojedynczych punktów odbywa się
również techniką GPS RTK5 (rejestracja
współrzędnych w układzie globalnym) stosując odpowiednią konfigurację pomiędzy
stacją nadawczą a odbiornikiem. Wykorzystując specjalistyczne oprogramowanie oraz
dedykowany sprzęt do pracy na miejscach
zdarzenia możliwe jest wykonanie poglądowego szkicu sytuacyjnego, który realizowany jest w czasie rzeczywistym w trakcie trwania pomiaru (skaning laserowy,
skaning z zastosowaniem światła strukturalnego, system eSURV). Pozwala to na
wstępną ocenę jakości i kompletności da-

Wprowadzenie
Symulację miejsca zdarzenia drogowego oraz lotniczego zorganizowano na terenie poligonu należącego do Szkoły Policji
w Pile. Celem prezentacji było przedstawienie możliwości stosowania odmiennych
metod rejestracji danych do wspomagania
procedur sporządzania szkicu/planu sytuacyjnego w terenie oraz umożliwiających
kompletne odtworzenie miejsca zdarzenia
niezbędne do przeprowadzenia rekonstrukcji oraz symulacji wypadku. Dokumentację
miejsc zdarzeń zrealizowano w oparciu
o różne techniki mapowania terenu 2D/3D,
stosując odpowiednie narzędzia pomiarowe
charakteryzujące się między innymi prędkością rejestracji danych, dokładnością pozyskiwania współrzędnych punktów oraz
różnym typem danych wynikowych.
W zależności od formy reprezentacji danych rozróżniamy dane wektorowe w rzucie płaskim 2D, dane w przestrzeni trójwymiarowej 3D, obrazowanie cyfrowe 2D
(zdjęcie, ortofotoobraz1, ortofotomapa2),
obrazowanie panoramiczne 3600 (panorama metryczna oparta o dane ze skaningu
laserowego lub panorama wykonana przy
pomocy aparatu sprzężonego z głowicą
panoramiczną) oraz materiał filmowy. Integracja danych wektorowych i obrazowych
stanowi komplementarną metodę dokumentacji miejsca zdarzenia, która charakteryzuje się dużą szczegółowością danych oraz
wysoką jakością prezentacji zarejestrowanego obszaru objętego pomiarem.
Płaski rysunek w postaci szkicu/planu
sytuacyjnego miejsca zdarzenia z zachowaniem odpowiedniej skali najczęściej uzupełniany jest o dokumentację fotograficzną,
do której należą zdjęcia ogólnoorientacyjne,
sytuacyjne, fragmentaryczne i szczegółowe.
11

nych oraz w razie konieczności ich ewentualną korektę lub uzupełnienie bez potrzeby
dokonania ponownej wizji terenowej.
Natomiast wykorzystanie danych w postaci chmury punktów pozyskiwanej przez
ręczny oraz stacjonarny skaner umożliwia
otrzymanie obrazu miejsca zdarzenia drogowego lub lotniczego w przestrzeni trójwymiarowej. Takie dane mogą być stosowane jako materiał uzupełniający do sporządzonego szkicu sytuacyjnego na bazie
pomiaru tachimetrycznego, budowania modeli 3D obiektów do symulacji zdarzenia
oraz odtworzenia ukształtowania terenu, na
którym doszło do katastrofy lotniczej lub
lądowej.
Istotnym aspektem z perspektywy rekonstrukcji i analizy miejsca zdarzenia jest
możliwość integracji danych pozyskanych
różnymi metodami. Łączenie danych umożliwia uzyskanie rzetelnego i często kompletnego materiału do dalszych etapów prac
związanych z postępowaniem wyjaśniającym okoliczności badanego zdarzenia.
Poniżej przedstawiono definicje pojęć
użytych w tekście dla łatwiejszej analizy
przygotowanego materiału:
1Ortofotoobraz – produkt uzyskany na
drodze przetwarzania geometrycznego obrazu lotniczego. Przetwarzanie to nazywane
jest ortorektyfikacją czyli zmianą rzutu
środkowego na ortogonalny.
2Ortofotomapa – kartometryczny obraz terenu w postaci rastrowej, powstały
w wyniku przetworzenia obrazów cyfrowych, odpowiadający rzutowi ortogonalnemu na zadaną powierzchnię odniesienia,
przedstawiony w odpowiednim odwzorowaniu i kroju arkusza.
3Fotogrametria – dziedzina nauki
i techniki, której zadaniem jest odtwarzanie
kształtów, rozmiarów i wzajemnego położenia obiektów w terenie na bazie pozyskanych zdjęć fotogrametrycznych (analogowe, cyfrowe) wykonanych zarówno z samo-

lotów wyposażonych w profesjonalne metryczne kamery fotogrametryczne jak i na
podstawie zdjęć wykonanych niemetryczną
kamerą cyfrową będąca na wyposażeniu
bezzałogowych statkach latających.
4Rzut ortometryczny – w pełni kartometryczne odwzorowanie określonego
obszaru (terenu) na obrazie cyfrowym.
5GPS RTK – technologia precyzyjnych pomiarów przy użyciu nawigacji satelitarnej.
2. Charakterystyka miejsca pomiarów
Pomiar symulowanych miejsc zdarzeń
(dwóch lotniczych oraz drogowego) wykonano na poligonie należącym do Szkoły
Policji w Pile. Miejsca, w którym przeprowadzono pomiar zaznaczono kolorem
czerwonym na ortofotomapie satelitarnej
udostępnionej przez serwis Google Earth.
Symulowane miejsca zdarzenia lotniczego
usytuowane są względem siebie w odległości 160 m, natomiast obiekt DROMADER
położony jest w odległości 230 m od miejsca zdarzenia drogowego, natomiast obiekt
AN-2 w odległości ok. 200 m. Teren charakteryzuje się dużym zagęszczeniem
drzew wokół poligonu, co ograniczyło lot
dronem do minimalnej wysokości wynoszącej 30 m względem operatora.
Powierzchnie objęte pomiarem w celu dokumentacji miejsca zdarzenia:
Nazwa obiektu
Obiekt 1: AN-2
Obiekt 2: DROMADER
Obiekt 3: AUTOBUSY

Powierzchnia
[m2]
1 500
400
380

Lokalizacja: Poligon usytuowany przy drodze krajowej nr 10 (ul. Bydgoska), Piła
Współrzędne geograficzne: 53°09'05.1"N
16°47'47.2"E
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Ryc. 1. Usytuowanie symulowanych miejsc zdarzeń na poligonie SP w Pile.

skania danych trójwymiarowych, pomiar
systemem eSURV dla wykonania szkicu/planu sytuacyjnego w oprogramowaniu
PLAN/V-SIM, przygotowanie panoramy
naziemnej, ortofotomapy oraz materiału
filmowego pozyskanego z wielowirnikowca.

2. Symulowane miejsca zdarzenia
2.1. Obiekt 1: AN-2
Symulacja miejsca zdarzenia lotniczego
samolotu wielozadaniowego AN-2. Celem
pomiaru było wykonanie skaningu laserowego (stacjonarnego i ręcznego) dla pozy-

Ryc. 2. Symulacja miejsca zdarzenia lotniczego samolotu AN-2 dla obiektu AN-2.
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ra laserowego Faro Focus 3D oraz skanera
ręcznego DPI-8. Dodatkowo wykonano
krótki materiał filmowy z pokładu wielowirnikowca.

2.2. Obiekt 2: DROMADER
Symulacja miejsca zdarzenia lotniczego
samolotu rolniczego PZL M18 Dromader
w układzie dolnopłata z silnikiem tłokowym. Pomiar wykonano przy użyciu skane-

Ryc. 3. Dromader na miejscu zdarzenia lotniczego dla obiektu DROMADER.

rama naziemna oraz z pułapu drona). Dla
odtworzenia śladów objętych pomiarem
wykonano krótki film z pokładu Phantoma
3 Professional, który zarejestrował miejsce
zdarzenia poprzez wykonanie nalotu z aktywną opcją nagrywania wideo względem
pojazdów.

2.3. Obiekt 3: BUS
Symulacja miejsca zdarzenia drogowego dwóch autobusów. W terenie zastosowano sprzęt pomiarowy dla sporządzenia
szkicu sytuacyjnego (eSURV), dokumentacji trójwymiarowej (skaner stacjonarny oraz
ręczny), spacer po miejscu zdarzenia (pano-

Ryc. 4. Symulacja miejsca zdarzenia drogowego z udziałem autokarów dla obiektu BUS.
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do sporządzenia dokumentacji z miejsc
zdarzeń obejmujących trzy obiekty poddane
pomiarowi.

3. Wykaz instrumentów pomiarowych
Poniżej przedstawiono tabelarycznie
instrumenty pomiarowe, które zastosowano
Technika pomiarowa

Instrument pomiarowy

1. System eSURV

Tachimert South
NTS-372 R10

2. GPS RTK

Ublox + anteny GPS

3. Skaner laserowy 3D

Faro Focus 3D x130HDR

4. Skaner ręczny 3D

DPI-8

Sprzęt

CANON EOS 5D + Obiektyw CANON EF 24-105 mm
+ głowica panoramiczna

5. Fotogrametria
i fotografia

Phantom 3 Professional

Phantom 4 Professional

instrument cechuje się zadanymi parametrami sprzętowymi, które pozwalają na pozyskiwanie danych o określonych cechach
i właściwościach. Dlatego dla każdej techniki pomiarowej przewidziane są inne
czynności przygotowawcze, które należy
uwzględnić przed przystąpieniem do właściwego pomiaru miejsca zdarzenia.

4. Planowanie i wstępna ocena sytuacji
przed przystąpieniem do pomiaru miejsca zdarzenia
Każdy pomiar terenowy wymaga zaplanowania odpowiednio rozmieszczonych
stanowisk pomiarowych, uwzględniając kąt
widzenia, relacje odległościowe względem
pozycji instrumentów, jakość danych końcowych, dokładność wynikową pomiaru
oraz niezbędne przygotowanie terenu do
wykonania rejestracji danych przy użyciu
wybranego sprzętu pomiarowego. Każdy
15

4.1. Czynności przygotowawcze przed
rozpoczęciem pomiaru systemem eSURV

4.1.2. Przygotowanie systemu eSURV do
pomiaru

4.1.1. Zaplanowanie stanowisk pomiarowych

Przed przystąpieniem do pomiaru należy wykonać kilka czynności związanych
z przygotowaniem systemu eSURV do rejestracji danych. Pierwszym etapem jest wybranie takiego stanowiska, które umożliwi
sprawny pomiar miejsca zdarzenia. Teren,
nad którym umieścimy tachimetr powinien
być w miarę stabilny, niewykazujący podatności na drgania lub wstrząsy (beton,
kostka brukowa, twarda nawierzchnia)
z możliwością unieruchomienia nóg statywu na czas pomiaru (uniknięcie niebezpieczeństwa „ślizgania” nóg statywu po nawierzchni). Podczas mocowania tachimetru
na statywie należy pamiętać o odpowiednim dociśnięciu śruby zaciskowej (sercowej) do płytki mocującej statywu lub głowicy statywu. Następnie należy wykonać
poziomowanie systemu eSURV przy użyciu libelli pudełkowej oraz libelli rurkowej
(możliwość wspomagania libellą elektroniczną). W tym celu najpierw poziomujemy
instrument poprzez regulację wysokości
nóg statywu, następnie stosujemy śruby
ustawcze spodarki instrumentu do precyzyjnego wyrównania osi głównej instrumentu do położenia pionowego. Końcowym etapem jest wykonanie testowego
pomiaru w celu określenia gotowości systemu eSURV do pomiaru.

Usytuowanie pozycji instrumentu pomiarowego (w tym przypadku systemu
eSURV) należy zaplanować w taki sposób,
aby zarejestrować wszystkie ślady z jak
najmniejszej liczby stanowisk. Takie podejście pozwala na redukcję czasu dokumentacji miejsca zdarzenia oraz zmniejsza ryzyko
obarczenia błędem wyznaczanych współrzędnych punktów. Każda zmiana stanowiska pomiarowego narażona jest na pewne
utrudnienia związane ze znalezieniem
dwóch jednoznacznie identyfikowalnych
punktów widocznych zarówno z jednego,
jak i z drugiego stanowiska pomiarowego.
Wspomniane punkty służą do przeprowadzenia czynności, która nazywa się wcięciem przestrzennym w przód. Na jego podstawie wyznaczane są współrzędne nowego
stanowiska pomiarowego, dzięki czemu
możliwa jest kontynuacja pomiaru danych
w przyjętym układzie odniesienia. Punkty
powinny być rozmieszczone mniej więcej
pod kątem zbliżonym do kąta prostego oraz
muszą być widoczne z obu stanowisk (np.
charakterystyczny punkt, środek okręgu,
przecięcie linii, wyraźny wierzchołek regularnej figury geometrycznej etc.). Im słabiej
identyfikowalny jest punkt, tym większe
prawdopodobieństwo popełnienia błędu
podczas ponownego celowania na ten
punkt. Tym samym spowoduje to określenie współrzędnych stanowiska z mniejszą
dokładnością co w rezultacie przełoży się
na mniejszą dokładność rejestrowanych
danych z nowego położenia instrumentu.
Najlepszym rozwiązaniem jest pomiar z
pojedynczego stanowiska, jednak ze względu na ogromną liczbę detali podlegających
pomiarowi, często takie podejście jest niemożliwe do zrealizowania. Przed przystąpieniem do rejestracji danych, dobrym
zwyczajem jest wstępna analiza przyjętych
stanowisk pomiarowych poprzez uwzględnienie wspomnianych procedur.

4.1.3. Rozmieszczenie punktów niezbędnych do zmiany stanowiska pomiarowego.
Jeśli w terenie nie można zidentyfikować punktów lub figur geometrycznych
umożliwiających wykonanie przejścia na
nowe stanowisko, operator instrumentu
powinien sztucznie zamarkować punkt
w polu widzenia instrumentu z obu stanowisk. Punkt lub tarcza celownicza powinna
być dobrze widoczna z możliwością szybkiej identyfikacji celu oraz usytuowana
w miejscu nienarażonym na przemieszczenie, odkształcenie lub zasłonięcie przez
inne obiekty. Najczęściej stosuje się tarczki
celownicze samoprzylepne ze specjalnie
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zaprojektowaną powłoką fluorescencyjną.
Taki rodzaj punktów cechują dobre parametry odbicia wiązki lasera od powierzchni
oraz widoczny czarny krzyż z dokładnym
wskazaniem środka tarczy. Można również
stosować tarcze celownicze w postaci szachownic, które składają się z czarno-białych
pól, których przecięcie określa punkt, na
który celujemy podczas zmiany stanowiska.
Szachownice często stosowane są naprzemiennie z pomiarem przy pomocy skanera
laserowego do rejestracji skanów.

Ryc. 5. Szachownica.

dami. Więcej na ten temat będzie można
znaleźć w dalszej części artykułu.
4.2. Czynności przygotowawcze przed
rozpoczęciem skanowania laserowego
skanerem stacjonarnym
4.2.1. Zaplanowanie stanowisk pomiarowych
Podobnie jak ma to miejsce podczas
planowania stanowisk pomiarowych dla
systemu eSURV, położenie skanera laserowego ma ogromne znaczenie dla danych
wynikowych oraz dalszego ich przetwarzania. Uzyskanie pełnej informacji trójwymiarowej dla obszaru objętego czynnościami związanymi z dokumentacją miejsca
zdarzenia wymaga właściwego zaplanowania stanowisk pomiarowych ze zdefiniowanym pokryciem pomiędzy skanami oraz
w zadanej odległości od mierzonego obiektu, zapewniając tym samym odpowiednią
gęstość punktów do dalszych etapów przetwarzania danych. Usytuowanie stanowisk
skanera powinno zapewnić pełne i kompletne odwzorowanie terenu, obiektów oraz
wszelkich śladów z możliwością wykonania precyzyjnej rejestracji skanów do jednej
wynikowej chmury punktów. W tym celu
należy wykonać wywiad terenowy z obserwacją obiektów pod różnym kątem sprawdzając tym samym wstępne usytuowanie
stanowisk pomiarowych. Na podstawie
liczby stanowisk można dobrać odpowiednie parametry skanowania.

Ryc. 6. Tarczka celownicza z powłoką fluorescencyjną.

4.1.4. Integracja danych pomiarowych
Ten podrozdział należy rozpatrywać
wyłącznie, gdy wystąpi konieczność połączenia danych z różnych metod pomiarowych do jednego układu odniesienia. Takie
rozwiązanie umożliwia przeglądanie danych pomierzonych różnymi instrumentami
w jednym pliku bez konieczności analizy
danych indywidualnie. Każdy instrument
wykonuje pomiar w określonym układzie
odniesienia, wskutek czego dane wynikowe
posiadają współrzędne określone względem
środka tego układu. Niestety w takim przypadku integracja danych w jednym pliku
nie jest możliwa. Aby zrealizować połączenie danych, należy przygotować oraz rozmieścić w terenie specjalne punkty referencyjne, które umożliwiają wykonanie transformacji danych z układu lokalnego do
układu zdefiniowanego (nowo zdefiniowany układ lub przyjęty z wybranego instrumentu). Punkty referencyjne po umieszczeniu w terenie należy pomierzyć tachimetrem (jeśli przyjmujemy układ systemu
eSURV) oraz zastosować je przy wykonaniu transformacji jako punkty definiujące
relacje matematyczne pomiędzy tymi ukła-

4.2.2. Przygotowanie skanera stacjonarnego do procesu skanowania
Dobranie odpowiednio stanowisk skanera laserowego jest kluczowym etapem,
który umożliwia redukcję wielkości danych
do minimum zapewniając jednocześnie
pełne odwzorowanie skanowanego obszaru
w przestrzeni trójwymiarowej. Mniejsza
liczba stanowisk przekłada się również na
redukcję czasu potrzebnego na pozyskanie
danych oraz na ich dalsze opracowanie.
Rozmiar jednego skanu w zależności od
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przyjętych parametrów skanowania mieści
się w granicach od kilku do nawet kilkunastu tysięcy megabajtów. Natomiast czas
pomiaru sięga rzędu od 3 minut do nawet 2
godzin. Im lepiej zostaną dobrane stanowiska oraz parametry skanowania tym szybciej otrzymamy dane wynikowe. Przed
przystąpieniem do skanowania należy
wprowadzić określone ustawienia skanowania, tj. rozdzielczość oraz jakość skanów
wynikowych (co jest przełożeniem na czas
skanowania i wielkość danych końcowych),
tryb wykonywania zdjęć (bez lub w trybie
HDR) oraz maksymalny zasięg skanowania. W ten sposób otrzymuje się surowe
dane, które należy poddać dalszemu przetwarzaniu w dedykowanym oprogramowaniu producenta.

położenia względem siebie, które można
porównać z pomierzonymi danymi na gotowych skanach. Różnice danych obrazują
dokładność produktu końcowego oraz mogą wskazywać błędy podczas łączenia danych.
4.3. Czynności przygotowawcze przed rozpoczęciem skanowania skanerem ręcznym
4.3.1. Zaplanowanie przebiegu skanowania
Skaner ręczny ze względu na technologię wykorzystywania światła strukturalnego
w bliskiej podczerwieni oraz zdjęć RGB do
uzyskania zwrotnej informacji w postaci
danych trójwymiarowych posiada swoje
ograniczenia oraz wymaga odpowiedniej
techniki skanowania. Wykonując pomiar
skanerem ręcznym trzeba zwrócić uwagę na
czynniki, które wpływają negatywnie na
jakość chmury punktów. Skanowanie powierzchni odbijających wiązki światła takie
jak lustro, blacha, szyba powodują problem
z zarejestrowaniem i odtworzeniem materiału na chmurze punktów. Kolejnym niepożądanym zjawiskiem jest nadmierne
oświetlenie skanowanego obiektu. Im więcej światła, tym większy problem z poprawną rejestracją danych w urządzeniu.
Należy również unikać wykonywania pomiaru w słoneczne i deszczowe dni. Czynnikiem, który jest istotny w trakcie skanowania są cechy charakterystyczne skanowanej powierzchni - powierzchnie płaskie
o jednorodnych właściwościach (stała barwa, brak znaczników) są trudne do pomiaru
i wymagają stosowania dodatkowych markerów (tzw. apriltags – patrz ryc. 7) oraz
szachownic (znane odległości pomiędzy
tarczami umożliwiają lepszą optymalizację
danych co przekłada się na metryczność
zeskanowanego obiektu).

4.2.3. Rozmieszczenie punktów referencyjnych
Skanowanie laserowe to nie tylko
proces automatycznego pozyskiwania danych 3D na bazie zaprojektowanych stanowisk przy wybranych ustawieniach skanowania. Jest to również technika wymagająca zaplanowania usytuowania punktów referencyjnych w postaci tarcz (szachownic)
lub sfer (dedykowane sfery wykonane
z tworzywa sztucznego automatycznie identyfikowane przez program podczas rejestracji skanów). Właściwe rozmieszczenie
punktów zapewnia lepszą ich identyfikację
na skanach otrzymanych z różnych stanowisk pomiarowych, a tym samym zwiększa
precyzję łączenia skanów w jedną wynikową chmurę punktów. Punkty referencyjne
wykorzystywane są również do wykonania
transformacji pomiędzy układami. Należy
w tym miejscu pomierzyć współrzędne tych
punktów w układzie docelowym. Informacje o położeniu punktów referencyjnych
wykorzystuje się również do przeprowadzenia kontroli wykonanego skanowania,
jeśli punkty zostały pomierzone, np. stosując system eSURV. Takie rozwiązanie powoduje, że otrzymujemy dane zawierające
informacje o relacjach odległościowych
pomiędzy wybranymi punktami oraz ich

4.3.2. Przygotowanie skanera ręcznego
do procesu skanowania
Pojedyncze skanowanie skanerem
ręcznym trwa do 10 minut. Jeśli przewidywany jest dłuższy czas skanowania, należy
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tak zaplanować pomiar, aby w razie konieczności była możliwość kontynuacji
pomiaru w ostatnim położeniu zarejestrowanym na urządzeniu. Ze względów technologicznych przygotowanie urządzenia do
rejestracji danych trwa ok. 15 minut. Podczas skanowania należy zwracać szczególną
uwagę na usytuowanie urządzenia względem powierzchni mierzonej (najlepszy
efekt uzyskujemy w położeniu prostopadłym do powierzchni) oraz odpowiednie
manewrowaniem urządzeniem podczas
przemieszczania skanera. Szybki ruch może
powodować problem z rejestracją danych
(utrata obrazu) natomiast zbyt wolne przemieszczanie skanera przekłada się na dłuższy czas skanowania oraz mniej danych
pozyskanych podczas pojedynczego skanowania.

4.3.3. Rozmieszczenie punktów kodowych
W celu zwiększenia wydajności procesu skanowania, należy stosować specjalnie
przygotowane znaki kodowe tzw. apriltag,
które rozmieszcza się na powierzchni mierzonego obiektu lub na ścianach budynku.
Znaki są automatycznie identyfikowane
przez oprogramowanie urządzenia oraz
rejestrowane na chmurze punktów. Metoda
ta pozwala na szybkie określenie płaszczyzny, na której został umieszczony punkt, co
pozwala na lepsze odwzorowanie mierzonego fragmentu na wynikowej chmurze
punktów w wyniku optymalizacji chmury
po skończonym skanowaniu. W przypadku
skanowania pomieszczeń znaki rozkłada się
na każdej płaszczyźnie (poza sufitem),
uwzględniając maksymalnie 2 znaki kodowe w formacie min. A6 w proporcji wysokości mierzonej od podłogi 20% i 80%.
Skanowanie wykonuje się zaczynając
i kończąc pomiar na tych samych dwóch
wybranych znakach.

Ryc. 7. Apriltags stosowane podczas skanowania skanerem DPI-8.

stracji stosując dodatkowy instrument pomiarowy (system eSURV, GPS RTK). Fotopunkty to punkty o znanych współrzędnych terenowych (Xt,Yt,Zt) zastabilizowane
w terenie, możliwe do zidentyfikowania
i pomiaru na zdjęciach wykonanych przez
bezzałogowy statek latający. Służą one do
wyznaczenia elementów orientacji zewnętrznej zdjęć, najczęściej w procesie
aerotriangulacji. Poprawne i odpowiednie
rozmieszczenie geometryczne fotopunktów
wewnątrz zaprojektowanego zasięgu nalotu
jest warunkiem koniecznym właściwego
wykonania aerotriangulacji. Jednoznaczna
identyfikacja punktów (szczegółów sytua-

4.4. Czynności przygotowawcze przed
rozpoczęciem nalotu fotogrametrycznego
4.4.1. Zaplanowanie nalotu fotogrametrycznego
Nalot fotogrametryczny polega na wykonaniu zdjęć na zadanej wysokości nad
poziomem morza, które w wyniku przekształcenia fotogrametrycznego uzyskują
właściwości metryczne w postaci ortofotoobrazu dla pojedynczego zdjęcia oraz ortofotomapy dla serii zdjęć. Zaplanowanie
nalotu polega na odpowiednim rozmieszczeniu fotopunktów w terenie oraz ich reje19

cyjnych) wybranych jako fotopunkty naturalne na zdjęciach umożliwia jednoznaczne
określenie szczegółu w terenie na etapie
pomiaru terenowego fotopunktów. Punkty
rozmieszcza się w taki sposób, aby w przybliżeniu tworzyły siatkę trójkątów (sieć
triangulacyjna), która pokryje zasięg terenu
objętego nalotem (odpowiednio dogęszczona w przypadku urozmaiconej rzeźby terenu).
Podczas planowania nalotu, trzeba
wziąć również szereg innych czynności
takich jak zaplanowanie parametrów nalotu
w dedykowanym oprogramowaniu (pokrycie między zdjęciami, wysokość lotu, rozdzielczość wynikowa ortofotomapy etc.)
oraz analiza terenu pod względem możliwości manewrowania wielowirnikowcem
pomiędzy występującymi obiektami bądź
innymi przeszkodami terenowymi (drzewa,
wieże, linie wysokiego napięcia).

4.4.3.
Rozmieszczenie
w terenie

4.4.2. Przygotowanie bezzałogowego
statku latającego do nalotu fotogrametrycznego bądź dla celów wideorejestracji określonej scenerii

5. Pomiar symulowanych miejsc zdarzeń
przy użyciu różnych technik pomiarowych

fotopunktów

Fotopunkty powinny być rozmieszczone w sposób regularny, jednoznacznie identyfikowalne zarówno na zdjęciu, jak i w terenie. Fotopunkty powinny zostać pomierzone przy pomocy urządzenia pomiarowego
(eSURV, system GPS RTK) w układzie
lokalnym (zdefiniowanym przez operatora
urządzenia lub osoby nadzorującej dokumentację miejsca zdarzenia) bądź w układzie globalnym (WGS84) stosowanym
w systemie GNSS. Po wprowadzeniu informacji o współrzędnych przestrzennych
fotopunktów następuje ich pomiar na zdjęciach w oprogramowaniu fotogrametrycznym, w rezultacie po zrealizowaniu odpowiednich czynności technicznych otrzymuje się metryczny obraz w postaci ortofotomapy.

W tym rozdziale zostaną zaprezentowane techniki pomiarowe zastosowane
podczas rejestracji danych dla przygotowanych symulowanych miejsc zdarzeń. Zostaną przedstawione etapy składające się
z czynności przygotowawczych, przetwarzania otrzymanych danych oraz rezultat
końcowy dla realizowanego zadania terenowego.

Każdy lot dronem powinien być wykonany zgodnie z założeniami oczekiwanego
wyniku końcowego. Jeśli produktem finalnym ma być materiał filmowy jako jedna
z form dokumentacji miejsca zdarzenia to
należy zaplanować linie przelotu w taki
sposób aby kadr obejmował ujęcia zawierające wszystkie obiekty i ślady niezbędne dla
tego celu dokumentacji. Takie zadanie realizowane jest manualnie (doświadczony
operator) bądź poprzez specjalistyczne
oprogramowanie (np. Litchi) umożliwiające
zaprojektowanie linii przelotu nad terem
wraz z kątem widzenia kamery oraz wysokością i prędkością lotu. Natomiast dokumentacja miejsca zdarzenia przy użyciu
ortofotomapy wymaga wykonania czynności obejmujących zaprojektowanie linii nalotu, które umożliwią pozyskanie danych
do otrzymania pożądanego produktu końcowego.

5.1. System eSURV
Technika pomiarowa z użyciem systemu eSURV znajduje się w grupie nowoczesnych metod pomiarowych, które w odróżnieniu od tych klasycznych, umożliwiają
pełną cyfryzację procesu sporządzania dokumentacji. Już bowiem na etapie pomiaru
dane pozyskiwane i gromadzone są w postaci cyfrowej. System eSURV pozwala na
dokładny pomiar 3D zapewniając rejestrację położenia przestrzennego śladów oraz
szczegółów terenowych z dokładnością
odpowiednio ±2 mm/±3mm dla pomiaru
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lustrowego/bezlustrowego w promieniu
5km/500m i dokładnością wyznaczenia kąta
2”.

Pomiar systemem eSURV obejmował dwa
obiekty zaprezentowane w poprzednim rozdziale. Pierwsze symulowane miejsce zdarzenia dotyczyło dokumentacji katastrofy
samolotu AN-2. Natomiast drugi obiekt
obejmował zderzenie autokarów na skrzyżowaniu z drogą podporządkowaną.

Ryc. 8. System eSURV autorstwa
firmy CYBID z Krakowa.

5.1.1. Pomiar obiektu nr 1 (AN-2)

Ryc. 9. System eSURV na miejscu zdarzenia lotniczego.

konania wcięcia przestrzennego w przód
na określone punkty z dwóch różnych pozycji systemu eSURV. W terenie przyjęto
dwa stanowiska instrumentu umożliwiające pomiar śladów rozmieszczonych po obu
stronach samolotu AN-2. Do zrealizowania
przejścia na nową pozycję zastosowano 2
punkty sztucznie zamarkowane przy pomocy szachownic na przeciwległych płytach betonowych odgradzających poligon
od tereny zalesionego.

5.1.1.1. Wizja terenowa
Na miejscu oględzin dokonano wizji
terenowej mającej na celu określenie wielkości obszaru niezbędnego do pomiaru
oraz analizę rozmieszczenia i usytuowania
obiektów terenowych do zaplanowania
stanowisk instrumentu. Zwrócono również
uwagę na możliwość wykonania zmiany
położenia
stanowiska
pomiarowego
uwzględniając warunki terenowe do wy-
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Po przyjęciu nominalnego położenia
tachimetru, sprawdzono widoczność śladów z wybranego stanowiska oraz przeanalizowano ewentualne przeszkody terenowe, które mogłyby zakłócić pomiar lub
wpłynąć znacząco na jego realizację.
W trakcie wizji zaplanowano również
rozmieszczenie znaczków (szachownic) do
późniejszego wykonania skanowania laserowego w celu pomierzenia ich przez sys-

tem eSURV (procedura integracji danych).
Instrument pomiarowy usytuowano w bezpiecznym miejscu poza wyznaczonym
obszarem oględzin (lokalizacją śladów).
Poniższa grafika przedstawia widoczność
śladów z zaprojektowanych stanowisk pomiarowych. Kreskowanie określa miejsca
niedostępne (tzw. martwe pola) do pomiaru z wybranego stanowiska.

Ryc. 10. Widoczność śladów na miejscu zdarzenia z obu stanowisk pomiarowych.
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Ryc. 12. Widoczność fotopunktu z 30m na zdjęciu wykonanym
przez BSL.

Ryc. 11. Projekt fotopunktów.

23

W trakcie wizji terenowej zaprojektowano oraz rozmieszczono fotopunkty do
zrealizowanego w następnym etapie nalotu
fotogrametrycznego. Fotopunkty poddane
zostały pomiarowi systemem eSURV. Nalot fotogrametryczny objął teren całego
poligonu otaczającego obiekt AN-2.

wowanie libelli pudełkowej instrumentu).
Po wstępnym wypoziomowaniu instrumentu, uruchomiono tachimetr oraz dokonano
precyzyjnego poziomowania przy użyciu
libelli rurkowej i elektronicznej oraz śrub
nastawczych tachimetru. Końcowym etapem jest wykonanie testowego pomiaru,
sprawdzając czy instrument nie wykazuje
błędów lub problemów z rejestracją danych.
Zakończenie procesu poziomowania instrumentu oraz próbny pomiar umożliwiło
rozpoczęcie kluczowego etapu niniejszego
opracowania – dokumentację miejsca zdarzenia.

5.1.1.2. Przygotowanie systemu eSURV
do pomiaru
Zestaw pomiarowy składa się z instrumentu pomiarowego, statywu, tyczki pomiarowej z zamontowanym dużym pryzmatem z tarczą celowniczą oraz tarczek celowniczych. Pierwszą czynnością było rozstawienie statywu nad wybranym wcześniej
stanowiskiem pomiarowym. Następnie nogi
statywu dociśnięto do powierzchni, nad
którą znajdował się instrument w taki sposób, aby zapewnić stabilność systemu
eSURV podczas pomiaru. W tym momencie można było przejść do dostosowania
wysokości instrumentu poprzez regulację
poszczególnych nóg statywu. Gdy statyw
został odpowiednio przygotowany, umieszczono instrument na głowicy statywu dociskając go za pomocą śruby sercowej. Tak
przeprowadzone czynności wstępne pozwoliły na rozpoczęcie procesu zwanego poziomowaniem tachimetru. Korzystając
z faktu, że nogi statywu są regulowane
ręcznie dokonano przybliżonego poziomowania systemu eSURV zmieniając wysokość każdej z nóg do momentu uzyskania
przybliżonej płaszczyzny poziomej (obser-

5.1.1.3. Pomiar
Pomiar symulowanego miejsca zdarzenia lotniczego obejmował rejestrację śladów oraz obiektów, niezbędnych z punktu
widzenia dokumentacji oraz rekonstrukcji
katastrofy lotniczej. Biorąc pod uwagę fakt,
iż dokumentacja miejsca zdarzenia obejmowała różne techniki pomiarowe, system
eSURV posłużył również do pomiaru fotopunktów rozmieszczonych na poligonie do
planowanego nalotu fotogrametrycznego.
Ze względu na to, że teren charakteryzował
się brakiem obiektów, względem których
możliwe było zdefiniowanie układu współrzędnych (SLO1/SLO2), układ przyjęto na
bazie zastabilizowanych fotopunktów w
terenie. Generalnie określenie układu odniesienia odbywa się w dowolnym momencie rejestracji danych przez system eSURV.

Ryc. 13. Zdefiniowanie układu współrzędnych SLO1/SLO2 na bazie fotopunktów.
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Z obu stanowisk łącznie zarejestrowano
200 punktów. Wielkość pliku nie przekroczyła 26 KB. Dane pomiarowe zostały zaimportowane do oprogramowania PLAN,
w którym wykonano szkic sytuacyjny.

2. Program automatycznie tworzy dwie
warstwy zawierające dane pomiarowe
oraz obiekty (eSURV-pomiary oraz
eSurv-obiekty).
3. Utworzenie kolejnych warstw zawierających dane typu ślady, ortofotomapę, rozróżnialne obiekty (tutaj warstwy: orto,
samolot, elementy samolotu oraz ślady).
4. Opracowanie graficzne danych – uzupełnienie braków, korekcja geometrii,
wrysowywanie obiektów z ortofotomapy
etc.
5. Wygenerowanie raportu lub wydruk
gotowego szkicu sytuacyjnego.

5.1.1.5. Przetwarzanie danych
Poniżej zostanie opisany proces przetwarzania danych pomierzonych systemem
eSURV w programie PLAN do finalnego
szkicu sytuacyjnego symulowanego miejsca
zdarzenia lotniczego.
1. Import
danych
wyeksportowanych
z instrumentu w formacie *.eSurv do
programu PLAN.

Ryc. 15. Gotowy szkic sytuacyjny wykonany w programie PLAN.

omówione w kolejnych podrozdziałach.
Poniżej znajduje się efekt końcowy opracowania szkicu dokumentacyjnego dla symulowanego miejsca zdarzenia lotniczego
obiektu AN-2.

5.1.1.6. Wyniki końcowe
Przygotowany plan sytuacyjny zostanie
uzupełniony o dane zarejestrowane innymi
technikami pomiarowymi, które zostaną
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Ryc. 16. Szkic sytuacyjny sporządzony w oprogramowaniu PLAN firmy CYBID na podstawie danych pomierzonych systemem eSURV.
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5.1.2. Pomiaru obiektu nr 3 (BUS)

Ryc. 18. Pomiar sytuacyjny systemem eSURV na miejscu zdarzenia drogowego.

Pomiar miejsca zdarzenia drogowego
systemem eSURV odbył
się w podobny sposób, jak
to miało miejsce w przypadku obiektu nr 1 (AN2). Pomiar wykonano z
dwóch stanowisk. Łącznie
pomierzono 96 punktów.
Układ odniesienia przyjęto wzdłuż jednej krawędzi

jezdni, gdzie początek układu określony
został w narożniku pasa drogowego.
Efektem końcowym pomiaru systemem eSURV jest szkic
sytuacyjny z miejsca zdarzenia
drogowego
zaprezentowany
poniżej.

Ryc. 19. Przyjęty początek układu odniesienia (SLO1/SLO2).
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Ryc. 20. Szkic sytuacyjny wykonany w programie PLAN na podstawie pomiaru systemem eSURV na miejscu symulowanego zdarzenia drogowego.

podstawą generowania dokładnych, realistycznych, komputerowych modeli 3D przy
zastosowaniu profesjonalnych narzędzi
stosowanych w dedykowanych oprogramowaniach do przetwarzania danych ze
skanera laserowego. W technice tej proces
pomiaru i obrazowania został zintegrowany
i odbywa się w sposób automatyczny.

5.2. Skaner stacjonarny Faro Focus 3D
x130 HDR
Technologia skanowania laserowego
3D pozwala na automatyczną rejestrację
położenia obiektów w przestrzeni trójwymiarowej do miliona punktów na sekundę
i pozyskanie w efekcie końcowym tzw.
chmury punktów. Chmura punktów jest
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Ryc. 21. Stacjonarny skaner 3D firmy Faro Focus
x130HDR.

Skaner laserowy wyznacza położenie
punktów w prostokątnym kartezjańskim
układzie odniesienia (XYZ) z wybraną
przez użytkownika tzw. gęstością skanowania. Fizycznie pomiar odbywa się w układzie sferycznym, natomiast współrzędne
poszczególnych punktów wyznaczane są
w stosunku do środka skanera (bieguna).
Określają je kąty poziomy i pionowy oraz
odległość do obiektu mierzona za pomocą
wiązki laserowej. Gęstość skanowania odpowiada przyrostowi kątów pionowych
i poziomych, o jakie obraca się głowica
skanująca w trakcie pomiarów.
Pomiar skanerem laserowym producenta FARO obejmował wszystkie symulowane miejsca zdarzenia (AN-2, DROMADER,

Ryc. 22. Skanowanie laserowe poprzez
emitowanie wiązki lasera do powierzchni
mierzonej.

BUS). Na bazie danych trójwymiarowych
przygotowano materiał wyjściowy w postaci modeli trójwymiarowych obiektów, na
których można dokonywać analizy przestrzennej oraz wspomagać się w przypadku
zagęszczania pomiarów pozyskanych innymi metodami pomiarowymi. Wykonano
również model wektorowy samolotu AN-2
zintegrowany z modelem ukształtowania
terenu pozyskanego z danych zarejestrowanych przez wielowirnikowca. Skany posłużyły również do utworzenia spaceru wirtualnego po miejscach zdarzenia z możliwością wykonywania pomiarów odległości,
powierzchniowych
oraz
punktowych
o
w przestrzeni sferycznej 360 .
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5.2.1. Pomiar obiektu nr 1 (AN-2)

Ryc. 23. Skaner stacjonarny podczas skanowania wnętrza samolotu AN-2.

czenia kilku skanów w jedną chmurę punktów obejmującą cały obszar miejsca oględzin, należy właściwie rozmieścić w terenie
punkty referencyjne, które służą do automatycznego lub manualnego łączenia skanów
między sobą. Dostępne są różne rodzaje
punktów odniesienia. Obecnie najczęściej
stosowane są szachownice (tarcze białoczarne) oraz plastikowe kule.

5.2.1.1. Wizja terenowa
Skaning laserowy nieco różni się pod
względem metodyki pomiarowej od metody
tachimetrycznej realizowanej przez system
eSURV. Planowanie stanowisk skanera
skupia się przede wszystkim na przyjętych
parametrach skanowania, które uzależniają
położenie stanowiska względem skanowanych obiektów. Aby była możliwość połą-

Ryc. 24. Kula referencyjna.

Ryc. 25. Szachownica.
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Rozmieszczenie punktów musi zostać
wykonane wedle pewnych kryteriów.
Pierwszym z nich jest takie usytuowanie
znaków referencyjnych, aby z obu stanowisk skanera były widoczne co najmniej
trzy punkty. W przypadku braku wystarczającej ich liczby można ręcznie wybrać
szczegół terenowy wskazany na obu skanach. Rejestracja skanów odbywa się
w trybie automatycznym (autodetekcja
punktów oraz łączenie danych na bazie
określonej metody) oraz manualnym (pomiar punktów ręcznie w trybie panoramicznym 360o). Kolejnym kryterium są ustawienia parametrów skanowania (gęstość,
rozdzielczość, zasięg, tryb HDR). Od ustawień zależy jakość końcowej chmury punktów, a tym samym liczba niezbędnych stanowisk do otrzymania kompletnego modelu
trójwymiarowego. Ostatnie kryterium odnosi się do warunków terenowych, które
wpływają na efekt końcowy skanowania.
Są nimi ukształtowanie terenu, warunki
meteorologiczne, ilość i rozmieszczenie
śladów na miejscu zdarzenia. Uwzględniając wszystkie kryteria należy tak zaprojektować stanowiska pomiarowe, aby założenia odnośnie produktu finalnego zostały
spełnione.
Obecnie dostępne są skanery, które posiadają możliwość rejestracji danych w czasie rzeczywistym (Faro Focus – seria S).
Oznacza to, że operator skanera ma pełną
kontrolę nad procesem skanowania i decyduje o ewentualnym powtórzeniu pomiaru
w razie potrzeby. Dane ze skanera są przesyłane poprzez bluetooth do stacji roboczej
(komputera), a następnie zostają łączone
systematycznie do momentu ukończenia
skanowania ze wszystkich stanowisk
otrzymując finalną chmurę punktów.

procesu rejestracji skanów nie było problemów z identyfikacją punktów oraz ich widocznośią. Jeśli wszystkie kryteria zostały
spełnione można uruchomić proces skanowania. Procedurę powtarza się dla każdego
stanowiska pomiarowego.
5.2.1.3. Pomiar
W zależności od wprowadzonych parametrów skanowania proces rejestracji
danych trwa od kilku do kilkuset minut.
W trakcie pomiaru należy unikać kontaktu
z urządzeniem aby nie zostać zarejestrowanym na zdjęciu. W przypadku gdy urządzenie zeskanuje oraz sfotografuje operatora
urządzenia na chmurze punktów oraz
w widoku sferycznym będzie niepożądany
efekt w postaci szumu (dodatkowe dane,
które należy usunąć bądź nałożenie fotografii na której znajduje się operator na zeskanowaną powierzchnię) lub brak danych
z zasłoniętego obszaru. Po zakończonym
procesie skanowania instrument przestawia
się na nowe stanowisko oraz uzupełnia tarcze celownicze tak aby móc dokonać rejestracji pomiędzy aktualnym oraz kolejnym
stanowiskiem skanera.
5.2.1.4. Przetwarzanie danych
Dane pozyskane stacjonarnym skanerem laserowym przetworzono w oprogramowaniu SCENE 7.0. Jest to dedykowane
oprogramowanie dla skanerów producenta
FARO, które w wyniku processingu przetwarza surowe dane do finalnej, kolorowej
chmury punktów. Przetwarzanie danych
polega na kilku etapach, które krótko omówione poniżej. Proces składa się z takich
etapów jak:
1. Założenie nowego projektu oraz zdefiniowanie ścieżki zapisu danych.
2. Import skanów do programu.
3. Processing (przetwarzanie) pojedynczych skanów do postaci kolorowej
chmury punktów, która wstępnie została
przefiltrowana w celu usunięcia zbędnych artefaktów, szumów lub innych
niepożądanych informacji.

5.2.1.2 Przygotowanie skanera do pomiaru
Przed przystąpieniem do pomiaru należy umieścić skaner na głowicy statywu,
wypoziomować urządzenie oraz ustawić
pożądane parametry skanowania. Następnie
należy sprawdzić widoczność wszystkich
punktów referencyjnych tak aby podczas
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4. Rejestracja (łączenie) pojedynczych skanów do wynikowej chmury punktów
obejmującej wszystkie dane. W tym etapie łączenie skanów odbywa się w trybie
automatycznym,
półautomatycznym
i manualnym. Rejestracja skanów dokonywana jest dzięki rozmieszczonym
punktom referencyjnym oraz specjalnie
zaimplementowanym algorytmom do
optymalizacji danych. Manualne łącznie
punktów polega na wskazaniu rozmieszczonych kul referencyjnych w programie, który na podstawie interpretacji

powierzchni automatycznie oznacza
punk i nadaje mu unikalne ID. Podczas
wskazywania kul możliwe jest, że program nie potrafi rozpoznać obiektu
oznaczając go kolorem żółtym natomiast
w przypadku bezbłędnej interpretacji kula zostaje zamarkowana kolorem zielonym. Aby skorygować oznaczenie należy usunąć punkt i ponownie oznaczyć
obiekt wskazując kursorem w inne miejsce na powierzchni kuli do momentu
uzyskania prawidłowego rezultatu.

Ryc. 27. Kula referencyjna dobrze i błędnie zidentyfikowana przez program.
Ryc. 26. Wybór obiektów do
łączenia skanów.

Poniżej prezentacja kuli stanowiącej problem z interpretacją przez program oraz kula,
która jest dobrze odwzorowana przez dane 3D.

Ryc. 28. Kula niewyraźnie odwzorowana na chmurze punktów.

5. Interpretacja raportu oraz analiza wyników:
6. Wizualizacja pełnej chmury punków,
redukcja nadmiarowości informacji oraz
eksport do wybranego formatu.

Ryc. 29. Kula łatwo rozpoznawalna przez program.

5.2.1.5. Wyniki końcowe
Przed rozpoczęciem skanowania przyjęto
poniższe parametry skanowania:
Skaner: Faro Focus 3D X130 HDR
Ustawienia:
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Produkty finalne:
a) chmura punków:
Chmura punktów może służyć jako materiał
do wykonania rzutu poziomego zeskanowanego obszaru. Na chmurze punktów
możliwe jest realizowanie pomiarów odległościowych, współrzędnych punktów,
wektoryzacja śladów oraz tworzenie modeli
wektorowych do formatu sketchup, dxf etc.

jakość: 4x
rozdzielczość: 43.3 (¼)
kolor: 3x HDR
rozmiar danych z 1 stanowiska: ok.
300 MB
 rozmiar skanu (pkt): 10144x4268
 czas trwania skanowania: 16m 53s
Łącznie dla obiektu AN-2 wykonano 10
skanów, których całkowita waga nie przekroczyła 3 GB.

Ryc. 31. Samolot AN-2 reprezentowany przez chmurę punktów.

Ryc. 32. Cały obszar objęty skanowaniem laserowym.
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b) Panorama 3600 wykonana w oprogramowaniu SCENE 7.0 – spacer wirtualny po
miejscu zdarzenia lotniczego
Ścieżka dla spaceru wirtualnego na miejscu
zdarzenia zdefiniowana jest przez stanowiska pomiarowe skanera (widoczne na ryc.
33). Klikając na dane stanowisko otrzymu-

jemy podgląd panoramiczny lub widok 3D
chmury punktów w widoku sferycznym. Na
zdjęciach panoramicznych możliwe jest
wykonywanie pomiarów długości i zczytywanie współrzędnych punktów na podstawie zintegrowanej chmury punktów ze
zdjęciami panoramicznymi.

Ryc. 33. Widok z góry stanowisk pomiarowych skanera z dostępem do
widoku panoramicznego.

Ryc. 34. Widok panoramiczny samolotu AN-2 z jednego ze stanowisk pomiarowych.
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c) model wektorowy samolotu wykonany
w programie MeshLab

(np. budowanie bazy zeskanowanych pojazdów lub określonych obiektów). Model
terenu został zrealizowany na podstawie
procesu generowania gęstej chmury punktów w oprogramowaniu Agisoft Photoscan
Professional, która również została przetworzona w programie MeshLab. Umożliwia to umiejscowienie określonego obiektu
na modelu terenu, m.in. w celu badania
wpływu ukształtowania powierzchni terenu
na skutki katastrofy lotniczej.

Model wektorowy samolotu AN-2 został wykonany na bazie chmury punktów
przetworzonej w programie SCENE. Środowisko MeshLab umożliwia przekształcenie punktów 3D na siatkę triangulacyjną,
która reprezentuje dany obiekt. Umożliwia
to import zeskanowanego modelu do różnych programów, które posiadają możliwość przetwarzanie obiektów wektorowych

Ryc. 35. Model wektorowy samolotu wykonany na bazie danych ze skaningu laserowego usytuowany na modelu wektorowym terenu na podstawie chmury punktów wygenerowanej w procesie fotogrametrycznym.

ry stanowisko usytuowano względem samolotu AN-2 natomiast piąte stanowisko
posłużyło do uzupełnienia danych o ślady
znajdujące się wokół mierzonego obiektu.

5.2.2. Pomiar obiektu nr 2 (DROMADER)
Skanowanie laserowe wykonano stosując
identyczne parametry jak w przypadku
obiektu AN-2. Łącznie zrealizowano 5 skanów, których rozmiar wynosi 1.2 GB. Czte-

Wyniki końcowe:
a) chmura punktów
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Ryc. 36. Chmura punków reprezentująca obiekt Dromader.

b) spacer wirtualny

Ryc. 37. Widok z góry stanowisk pomiarowych skanera z dostępem
do zdjęć panoramicznych.
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Ryc. 38. Pomiar długości i rejestracja danych 3D punktów wykonane na panoramie WebShare.

identyczne jak dla obiektu nr 1 oraz obiektu
nr 2.
Wyniki końcowe
a) chmura punktów

5.2.3. Pomiar obiektu nr 3 (BUS)
Na miejscu zdarzenia drogowego wykonano 6 skanów (1.34 GB). Parametry przyjęto

Ryc. 39. Chmura punktów reprezentująca dwa autokary na miejscu zdarzenia drogowego.
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b) spacer wirtualny

Ryc. 40. Rzut płaski przedstawiający rozmieszczenie stanowisk pomiarowych - kolorem różowym
oznaczona została widoczność obszaru z wybranego stanowiska pomiarowego.

Ryc. 41. Pomiar długości na panoramie przedstawiającej fragment autokaru.
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od miejsc łatwych do pomiaru kończąc na
obszary trudno dostępne oraz wymagające
szczególnej ostrożności. Jest to również
niezastąpiona metoda uzupełnianie danych
pozyskanych stacjonarnym skanerem laserowym w miejscach o ograniczonej przestrzeni lub niewielkich wymiarach. Zakres
widzenia i rejestracji samego skanera mieści się w przedziale od 0.3 do 2 m od urządzenia.
Podczas procesu skanowania trzeba
zwrócić szczególną uwagę na technikę wykonywania pomiaru. Skaner automatycznie
rejestruje dane podczas jego przemieszczania wzdłuż mierzonego obiektu natomiast
ogromną rolę odgrywa operator skanera
podczas pozycjonowania skanera w odniesieniu do tego obiektu. Pożądane jest, aby
sensor rejestrujące dane 3D był usytuowany
pod kątem prostopadłym lub zbliżonym do
900 co gwarantuje wysoką dokładność danych natomiast wraz ze wzrostem kąta
w stosunku do powierzchni mierzonej narasta systematycznie błąd rejestracji danych.
Drugim ważnym aspektem jest sposób
przemieszczania skanera biorąc pod uwagę
obiekty skanowane. Im szybciej przemieszczamy skaner, który obejmuje obszar o mało wyróżnialnych szczegółach (np. ściana,
jednolite powierzchnia, brak geometrii),
tym większa podatność skanera na „zgubienie” ścieżki rejestracji danych. Skaner nie
ma możliwości dalszego łączenia skanów
ze względu na brak zarejestrowanych
szczegółów służących do wpasowania skanów względem siebie. Kolejnym utrudnieniem jest skanowanie powierzchni silnie
odbijających światło, szczególnie w warunkach intensywnego oświetlenia słonecznego. Urządzenie jest również ograniczone
w stosowaniu w niskich temperaturach.

5.3. Skaner ręczny DPI-8
Technika skanowania ręcznego bazuje
na integracji systemu obrazowania 3D
w kanałach RGB ze strukturalną wiązką
światła w bliskiej podczerwieni emitowanej
przesz urządzenie skanujące. Efektem pomiaru jest wysokiej jakości kolorowa
chmura punktów, która wizualizowana jest
na wyświetlaczu tableta zintegrowanego ze
skanerem w czasie rzeczywistym w trakcie
trwania czynności pomiarowych. Technologia ręcznego skanowania wyróżnia się
spośród innych prezentowanych metod
możliwością dokonywania wstępnej interpretacji zarejestrowanych danych oraz ich
analizy, na podstawie której można opisać
pierwsze spostrzeżenia oraz wnioski odnośnie procedury dokumentacji miejsca zdarzenia. Wizualizacja w trakcie trwania pomiaru umożliwia również określenie jakości
zarejestrowanych danych, ich kompletności
oraz dokładności wykorzystując narzędzia
pomiarowe, które można porównać z miarą
uzyskaną metodą bezpośrednią (taśma, linijka). Ciekawym rozwiązaniem dla tej
techniki jest możliwość wprowadzania adnotacji do każdego zeskanowanego obiektu
podając informacje niezbędne z punktu
widzenia dalszego opracowywania danych.
Dedykowane oprogramowanie Phi.3D dla
tego urządzenia umożliwia automatyczne
rozpoznawanie pozycji skanera, co pozwala
na szybkie łączenie skanów (tzw. frames).
Jeśli zaistniałaby konieczność przerwania
procesu skanowania, oprogramowanie oferuje opcję kontynuacji rejestracji danych na
podstawie wykonanego zrzutu ostatniej
dobrze „odfotografowanej” pozycji skanera
poprzez wpasowanie aktualnego widocznego obrazu we wspomniany zrzut.
Zestaw skanujący składa się z elektrooptycznego zespołu skanującego, tabletu
z uchwytem, regulowanego uchwytu do
skanowania wysokich lub trudno dostępnych obiektów, oświetlenia oraz oprogramowania Phi.3D wraz z programem Dot3D
do wizualizacji danych na komputerze.
Skaner ręczny jest to w pełni mobilne urządzenie, które ma szerokie pole zastosowań

Ryc. 42. Skaner ręczny DPI-8.
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Skaner składa się z kilku podzespołów,
które należy właściwie zamontować w celu
przygotowania urządzenia do skanowania.
Przed rozpoczęciem pomiaru skaner należy
uruchomić i rozpocząć czynność związaną
z rozgrzewaniem sensora wizyjnego.
Po otrzymaniu komunikatu o gotowości
urządzenia do skanowania rozpoczynamy
proces rejestracji danych.

5.3.1 Pomiar obiektu nr 1 (AN-2)
Skaner ręczny został wykorzystany do
rejestracji danych wewnątrz samolotu AN2. Dane stanowią uzupełnienie detali dla
skanów pozyskanych stacjonarnym skanerem laserowym.
5.3.1.1. Wizja terenowa
Wizja terenowa polega na analizie
rozmieszczenia śladów, obiektów, pomieszczeń, materiałów silnie odbijających
światło oraz innych warunków uwzględnianych podczas skanowania skanerem ręcznym. Należy również rozmieścić znaki kodowe dla lepszej optymalizacji danych.
Rozmieszczenie śladów wpływa na długość
skanowania stąd niezbędne jest zaplanowania początkowego miejsca skanowania oraz
obszarów pośrednich, z których możliwe
jest kontynuowanie kolejnej sesji pomiarowej. W przypadku słabego oświetlenia lub
jego braku należy zamontować zewnętrzny
sensor emitujący światło.

5.3.1.3. Pomiar
Pomiar skanerem ręcznym trwa ok 6
minut. Podczas skanowania uwzględniono
wszystkie zalecenia producenta.
5.3.1.4. Przetwarzanie danych
Dane pozyskiwane są w programie
Phi.3D natomiast wizualizacja oraz pomiar
na chmurze można również wykonać w
programie dedykowanym dla PC Dot3D.
Program posiada również narzędzia do
usuwania nadmiarowych danych oraz
wstawianie adnotacji do opisu śladów. Zeskanowany obszar można zapisać w formacie DP, PTS lub E57, który jest rozpoznawalny przez większość programów do pracy na chmurze punktów.

5.3.1.2. Przygotowanie skanera do pomiaru

Ryc. 43. Widok wnętrza samolotu AN-2 w programie Dot3D.
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5.3.1.5. Wyniki końcowe:

1. Obiekt nr 1 – wnętrze samolotu AN-2

Ryc. 44. Wnętrze samolotu AN-2.

2. Obiekt nr 2 – Dromader

Ryc. 45. Zeskanowany samolot Dromader.
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3. Obiekt nr 3 – Zderzenie autobusów

Ryc. 46. Zeskanowane wnętrze jednego z autobusów.

liwiając ponowne odtworzenie rzeczywistości w wymiarze wirtualnym bez konieczności ponownej wizji terenowej. Jedyną wadą
zdjęć panoramicznych jest brak możliwości
dokonywania pomiarów ze względu na poglądowy charakter zdjęć. Panorama daje
możliwość wyłącznie rozejrzenia się po
miejscu zdarzenia w celu odtworzenia
układu obiektów oraz śladów względem
otoczenia.
Podczas wizji terenowej na miejscu
zdarzenia lotniczego i drogowego wykorzystano aparat fotograficzny CANON EOS
5D z obiektywem CANON EF 24-105 mm
głowicę panoramiczną Nodal Ninja 4 RD16 II. Na wybranym stanowisku dokonano
montażu zestawu oraz dobrano odpowiednie parametry zdjęć takie jak:
 ustawienie długości ogniskowej,
 ustawienie prawidłowej ekspozycji
poprzez dobranie odpowiednich
wartości przysłony, czasu naświetlania oraz czułości ISO,
 wykonanie zdjęcia testowego oraz
ocena histogramu,
 ustawienie głębi ostrości poprzez
regulację pierścienia ostrości znajdującego się na obiektywie,
 wyłączenie funkcji autofocus,

5.3. Aparat cyfrowy sprzężony z głowicą
panoramiczną
Aparat cyfrowy jest najczęściej spotykanym urządzeniem wykorzystywanym
podczas wizji terenowej na miejscu zdarzenia. Podczas oględzin najczęściej wykonuje
się zdjęcia ogólnoorientacyjne, sytuacyjne,
fragmentaryczne i szczegółowe. Przy wykorzystaniu specjalistycznego oprogramowania np. PHOTORECT, można dokonać
przekształcenia pojedynczego zdjęcia do
rzutu ortogonalnego, dzięki czemu fotografia otrzymuje cechy obrazu metrycznego.
Taki sposób nadaje zdjęciom nowy wymiar
w dokumentacji miejsc zdarzeń. Jednak
przekształcenie
pojedynczego
zdjęcia
obejmuje obszar o pewnym zasięgu i służy
najczęściej do rejestracji określonych rodzajów śladów (najczęściej obiekty płaskie).
Zwiększenie zasięgu dokumentacji fotograficznej jest możliwe poprzez zastosowanie głowicy panoramicznej dedykowanej
dla danego modelu aparatu cyfrowego. Panorama w układzie sferycznym umożliwia
wykonanie rejestracji danych widocznych z
każdej strony głowicy w pełnym kącie widzenia. Pozwala to na wykonanie wirtualnego spaceru po miejscu zdarzenia, umoż-
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Surowe dane zaimportowano do programu
PT-GUI, które umożliwia tworzenie widoków panoramicznych. W programie przetworzono dane dla dwóch obiektów (AN-2
oraz BUS).

wybór formatu, rozmiaru oraz jakości zdjęć,
zablokowanie pierścienia regulacji
obiektywu aby uniknąć przypadkowego rozregulowania aparatu.

Wyniki końcowe
a) AN-2

Ryc. 47. Panorama naziemna wykonana dla obiektu nr 1.
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b) BUS
Tutaj warto zaznaczyć fakt, że realizacja spaceru wirtualnego może zostać rozbudowana o widok panoramiczny z lotu
ptaka. Wykonane zdjęcia w odpowiednim

trybie przy ustawieniach podobnych do
aparatu cyfrowego umożliwiają wygenerowanie panoramy w programie PT-GUI.
Panoramę z drona wykonano dla symulowanego miejsca zdarzenia drogowego.

Ryc. 48. Panorama wykonana na miejscu zdarzenia drogowego.

niższą dokładnością w stosunku do danych
pochodzących ze skanera laserowego.

5.4. Bezzałogowy statek latający (BSL)
Bezzałogowe statki latające zwane
dronami stanowią coraz popularniejszą metodę rejestracji danych na miejscu zdarzenia
drogowego, kolejowego, lotniczego, kryminalnego, w miejscach oględzin popożarowych lub dotkniętych żywiołem (np.
miejsca popowodziowe). Fotografowanie
z pokładu bezzałogowej jednostki latającej
służy do pozyskania danych do uzyskania
metrycznego obrazu terenu jako uzupełnienie dokumentacji sporządzonej metodami
pomiarowymi naziemnymi. Produktem pośrednim generowania ortofotomapy jest
gęsta chmura punktów, która pod względem wizualnym zbliżona jest do chmury
zarejestrowanej przez skaner laserowy.
Różnica uwidacznia się głównie w kolorystyce (nasyceniu barw), szczegółowością
rekonstrukcji małych elementów w 3D oraz

5.4.1 Nalot nad obiektem nr 1 (AN-2)
Celem nalotu było wygenerowanie ortofotomapy dla obszaru zdefiniowanym
przez zasięg poligonu, na którym znajdował
się samolot AN-2. Etapy przygotowania
pomiaru uwzględniają analizę terenu na
podstawie dostępnych materiałów w internecie (mapy satelitarne, hybrydowe, geoportale), następnie zaprojektowanie nalotu
w aplikacji dedykowanej dla dronów, wizja
terenowa uwzględniająca poprawki w projekcie nalotu, rozmieszczenie i stabilizacja
fotopunktów, nalot nad obiektem oraz weryfikacja danych po pomiarze.
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5.4.1.1 Wizja terenowa

5.4.1.3 Nalot

Sterowanie bezzałogowym statkiem latającym często jest ograniczone bądź utrudnione ze względu na charakter terenu, nad
którym planowany jest nalot. Wysokie
obiekty, linie trakcji energetycznej, drzewa
w ogromnym stopniu wpływają na zasięg
i wysokość lotu, co przekłada się na jakość
i rozdzielczość wynikowej ortofotomapy.
Na miejscu wykonano analizę terenu wykonując oględziny miejsca objętego nalotem. Następnie w darmowej aplikacji
Pix4D zaprojektowano zasięg nalotu
uwzględniając występujące przeszkody
w postaci drzew ograniczających poligon,
na którym zorganizowano symulację miejsca zdarzenia lotniczego. Aplikacja udostępnia narzędzia do rysowania czworoboku
o dowolnych wymiarach na podkładzie
mapy satelitarnej pobranej z internetu.
Równolegle ustala się parametry lotu takie
jak prędkość (m/s), wysokość lotu, pokrycie
pomiędzy zdjęciami (min. 70%) oraz kąt
kamery (900). Ustalone parametry wpływają na długość lotu (każdy dron posiada
określony max. czas lotu) oraz liczbę linii
nalotu (liczba odcinków, które musi przebyć dron, aby zrealizować projekt).

Nalot wykonany został w pełni automatycznie. Operator jedynie kontrolował
parametry lotu, stan baterii oraz ewentualne
przeszkody terenowe, które mogłyby zakłócić lot. Operator również zwracał uwagę
czy w pobliżu nie występowały inne jednostki latające (wtedy należy zachować
szczególną ostrożność, a w razie konieczności natychmiast wylądować). Nalot wykonano na dwóch wysokościach (30 m oraz
testowo dla porównania na 60 m).
Nalot dla obiektu AN-2:
- na wysokości 60 m:
pokrycie: 80%
liczba zdjęć: 132
powierzchnia nalotu: 90x374m
liczba linii nalotu: 9
długość lotu: 7 min 48s
- na wysokości 30 m:
pokrycie: 70%
liczba zdjęć: 246
powierzchnia: 110x367m
liczba linii nalotu: 20
długość lotu: 13 min 13s
5.4.1.4 Przetwarzanie danych

5.4.1.2 Przygotowanie drona do nalotu
Surowe zdjęcia zaimportowano do programu Agisoft Photoscan, w którym założono projekt oraz rozpoczęto proces zmierzający do wygenerowania obrazu metrycznego dla symulowanego miejsca zdarzenia
lotniczego. W programie należy wykonać
kilka czynności pośrednich, takich jak łączenie zdjęć, generowanie gęstej chmury
punków, utworzenie siatki mesh, aby finalnie uzyskać obraz metryczny mierzonego
terenu.
W przypadku gdy niezbędne jest wykorzystanie pojedynczego zdjęcia z drona lub
aparatu cyfrowego, można wykorzystać
program PHOTORECT do przekształcenia
dowolnego rzutu na rzut ortometryczny,
dzięki czemu zdjęcie może stanowić podkład pod wykonane pomiary terenowe lub
stanowić ich uzupełnienie.

Po zakończeniu planowania nalotu
w aplikacji, rozpoczęto procedurę przygotowywania drona do zrealizowania zadania.
W miejscu startu umieszczono „lądowisko”, na którym usytuowano urządzenie.
Wykonano wszystkie wstępne czynności,
takie jak odblokowanie gimbala, zamontowanie śmigieł, włączenie drona, kontrolera
oraz tableta. Następnie po sparowaniu drona z kontrolerem włączono aplikację DJI
GO, w której ustawiono parametry kamery
(ISO, ostrość, format itp.), skontrolowano
sygnał GPS, zweryfikowano czy w zasięgu
drona znajduje się pole elektromagnetyczne
mogące zakłócać lot dronem, wykonano
kalibrację kompasu i na końcu uruchomiono aplikację, w której przygotowano projekt nalotu.
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5.4.1.5 Wyniki końcowe
a) ortofotomapa:

Ryc. 49. Ortofotomapa miejsca zdarzenia lotniczego dla obiektu nr 1 (AN-2).
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b) ortofotomapa zaimportowana do programu PLAN/V-SIM

Ryc. 50. Ortofotomapa zaimportowana do programu PLAN/V-SIM.

c) model terenu wygenerowany z fotogrametrycznej chmury punktów:

Ryc. 51. Model 3D terenu wykonany w programie MeshLab.
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występowały na obiekcie nr 1. Zastosowano identyczne parametry lotu jak w poprzedniej misji, poza wysokością lotu.

5.4.2 Nalot nad obiektem nr 3 BUS
Podczas oględzin uwzględniono warunki
terenowe, które były zbliżone do tych, które
Wyniki końcowe:
a) ortofotomapa

Ryc. 52. Ortofotomapa miejsca zdarzenia drogowego.

b) chmura punktów utworzona na bazie zdjęć:

Ryc. 53. Chmura punktów wygenerowana w programie Agisoft PhotoScan.
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Transformacja dla danych z symulowanych miejsc zdarzeń została wykonana
w programie CloudCompare.
Po wykonaniu transformacji dla poszczególnych danych można zaimportować
dane do programu PLAN lub V-SIM bez
konieczności ręcznej zmiany pozycji oraz
skalowania obiektów. Dane pojawiają się
we właściwym miejscu w przyjętym układzie odniesienia, zintegorwane z danymi
pomierzonymi w tym układzie.

6. Integracja danych do jednego pliku
wyjściowego
Posiadając dane pochodzące z różnych
urządzeń pomiarowych często zachodzi
potrzeba integracji tych plików w jednym
programie w celu ułatwienia sporządzania
dokumentacji miejsca zdarzenia. Każdy
plik pochodzący z wybranego urządzenia
pomiarowego posiada nadany format zapisu, który przechowuje informacje odnośnie
zawartych w nim danych oraz sposobu ich
wizualizacji. Dlatego niezbędny jest program, który ma możliwość importu danych
zapisanych w różnych formatach. Jednym
z takich środowisk jest oprogramowanie
firmy CYBID takie jak PLAN, V-SIM,
TITAN oraz Crime PLAN.
Podczas pomiaru wybranym instrumentem, najczęściej przyjmowany jest lokalny układ współrzędnych urządzenia.
Wykonując pomiar wieloma instrumentami
otrzymujemy dane w różnych układach
odniesienia. Integracja danych pozwala na
wykonanie przejścia (transformacji) pomiędzy układami lokalnymi do wybranego zdefiniowanego bądź przyjętego układu odniesienia. Najczęściej przyjmowany jest jeden
z układów instrumentów. Transformacja
jest możliwa, gdy zostaną pomierzone przez
każdy instrument pomiarowy minimum 3
punkty referencyjne w lokalnych układach.
Pomiar tych punków umożliwia wykonanie
transformacji na bazie pomiaru tych punktów pomiędzy układem lokalnym a układem przyjętym przez operatora.

7. Zastosowanie dostępnych serwisów
geoinformacyjnych jako dane uzupełniające dokumentację miejsca zdarzenia
W internecie znajduje się sporo serwisów geoinformacyjnych, które udostępniają
dane w postaci map topograficznych, hybrydowych, satelitarnych, fotogrametrycznych oraz specjalizujących się w określonej
dziedzinie jak mapy ruchu drogowego czy
choćby numeryczne modele terenu.
Najczęściej w Polsce korzysta się z takich serwisów jak:
a) Google Earth
Umożliwia wykonywanie pomiaru odległości, pola powierzchni ograniczonego
narysowanym
poligonem,
wstawianie
punktów (tzw. pinezek) wraz z ich opisem
(komentarzem). Aplikacja GE posiada również podkład DEM (Digital Elevation Model – Numeryczny Model Terenu) do analizy ukształtowania terenu.
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Ryc. 55. Ortofotomapa satelitarna w programie Google Earth.

b) OpenStreetMap

c) Geoportal

Portal posiada m.in. dane o ograniczeniach prędkości, dane drogowe (liczba pasów, parkingi i strefy parkowania, przejścia
dla pieszych, sygnalizacja świetlna, progi,
wybrane znaki drogowe etc.), obszary dróg
(drogi, chodniki, ścieżki rowerowe rysowane obszarami, przejścia dla pieszych i przejazdy rowerowe, tory etc.), pasy ruchu oraz
przecięcia dróg, drogi proponowane
i w budowie, przejazdy i przejścia kolejowe
(linie kolejowe, punkty przecięcia dróg
z torami, oznaczenia przejść i przejazdów
kolejowych takie jak szlabany, sygnalizacja).

Serwis geoinformacyjny, który posiada
różne podkłady mapowe zawierające informacje o usytuowaniu budynków
(BDOT), dyspozytorniach medycznych,
mapa hydrograficzna, mapa topograficzna,
mapa ogólnogeograficzna, ortogotomapa,
numeryczny model terenu (hipsometria
ISOK, hipsometria LPIS, cieniowanie
LPIS). Geoportal również posiada narzędzia do wykonywania pomiarów odległości
oraz powierzchni.

Ryc. 57. Wyświetlenie kilku map
tematycznych jednocześnie.

Dane udostępnione przez serwisy geoinformacyjne można również zaimportować
do programu V-SIM lub PLAN w postaci
WMS jako podkład pod dane pomierzone
w terenie.

Ryc. 56. Mapa z podświetlonym
terenem poligonu.
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Ryc. 58. Dane WMS podczytane w programie PLAN.

Programy wykorzystane do opracowania danych:
Agisoft PhotoScan - program do generowania modeli 3D z teksturą oraz ortofotomap na bazie zdjęć cyfrowych wykonanych
aparatem fotograficznym lub przy użyciu
bezzałogowych systemów latających
SCENE - przetwarzanie danych ze skanera
Faro Focus 3D
CloudCompare - edycja, przetwarzanie
oraz wizualizacja chmur punktów
CrimePLAN - program pozwalający na
opracowanie szkiców i planów sytuacyjnych oraz wizualizacji 3D miejsc zbrodni.
DJI GO - aplikacja do podglądu i zarządzania trajektorii lotu, ustawień parametrów
kamery oraz nagrywania i fotografowania z
powietrza dedykowana platformom latającym producenta DJI
Dot3D - przetwarzanie oraz wizualizacja
danych ze skanera ręcznego DPI-8
eSURV- system mapowania 3D miejsc
zdarzeń drogowych i kryminalnych
FSPViewer - darmowa przeglądarka panoram

Marzipano - narzędzie do tworzenia spacerów wirtualnych na bazie gotowych panoram
MeshLab - program do pracy na modelach
3D
Phi.3D - aplikacja do zarządzania pomiarem skanerem ręcznym DPI-8
Photorect - fotogrametryczne przekształcanie zdjęć
PLAN - tworzenie planów i szkiców sytuacyjnych z miejsca zdarzenia drogowego
Pix4D - aplikacja do planowania nalotu
fotogrametrycznego
PT-GUI - tworzenie i edycja panoram
TITAN - analiza czasowo-przestrzenna
poruszających się pojazdów
V-SIM - symulacja ruchu i zderzeń pojazdów samochodowych
WampServer - program umożliwiający
podgląd spacerów wirtualnych w przeglądarce internetowej
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Tomasz Tyburcy
Prawnik w kancelarii radcy prawnego

ŚRODEK OBEZWŁADNIAJĄCY JAKO ZNAMIĘ ROZBOJU
KWALIFIKOWANEGO (ART. 280 § 2 K.K.)
Zgodnie z art. 280 § 2 k.k., jeżeli
sprawca rozboju posługuje się bronią palną,
nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie
z inną osobą, która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem,
podlega karze pozbawienia wolności na
czas nie krótszy od lat 3. Przepis art. 280
§ 2 k.k. zawiera enumeratywny katalog 6
alternatywnych znamion kwalifikujących.
Należą do nich:
1) posługiwanie się bronią palną,
2) posługiwanie się nożem,
3) posługiwanie się innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem,
4) posługiwanie się (innym podobnie niebezpiecznym) środkiem obezwładniającym,
5) działanie w inny sposób bezpośrednio
zagrażający życiu,
6) działanie wspólnie z inną osobą, która
posługuje się taką bronią, przedmiotem,
środkiem lub sposobem.

taki sposób, że powoduje to bezpośrednie
zagrożenie życia.
Najbardziej problematycznym znamieniem rozboju kwalifikowanego jest posługiwanie się przez sprawcę środkiem
obezwładniającym. Znamię „posługuje się”
oznacza także celowe demonstrowanie niebezpiecznego przedmiotu lub środka obezwładniającego: okazywanie go napadniętemu lub dotykanie go nim, by wzbudzić
u niego przeświadczenie o realnym zagrożeniu (obawę użycia).3 Termin ten obejmuWyrok SN z dnia 12 listopada 1985 r., IV KR
274/85, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba
Karna i Wojskowa” 1986, nr 9-10, poz. 78. Tak też
wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1971 r., IV KR 22/71,
„Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo
Prokuratury Generalnej” 1971, nr 10, poz. 181. W
k.k. termin „używanie” (np. art. 148 § 2 pkt. 4 lub
art. 159 k.k.) nie obejmuje okazywania przedmiotu.
Takie znaczenie tych terminów w zasadzie powszechnie przyjmuje się w doktrynie. Zob. J. Bafia
[w:] J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks
karny…, s. 560; W. Świda [w:] I. Andrejew, W.
Świda, W. Wolter, Kodeks karny z komentarzem,
Warszawa 1973, s. 643; J. Śliwowski, Prawo karne,
Warszawa 1975, s. 384; E. Pływaczewski [w:] A.
Marek (red.) Prawo karne, Warszawa 1997, s. 387;
B. Michalski, Przestępstwa przeciwko mieniu, Warszawa 1999, s. 136; S. Łagodziński, Przestępstwa
rozbójnicze – wybrane zagadnienia, „Prokuratura i
Prawo” 1999, nr 11-12, s. 89; A. Marek, Komentarz
do Kodeksu karnego. Część szczególna, Warszawa
2000, s. 304; O. Górniok [w:] O. Górniok, S. Hoc, S.
M. Przyjemski, Kodeks karny. Komentarz, t. 3,
Gdańsk 1999, s. 350. Za traktowaniem „użycia niebezpiecznego przedmiotu” jako synonimu terminu
„posłużenie się niebezpiecznym przedmiotem” także
w prawie karnym opowiedzieli się natomiast A.
Gaberle (Niebezpieczne narzędzie jako problem
legislacyjny, „Państwo i Prawo” 1973, nr 1, s. 89 i
n.) oraz K. Daszkiewicz (Glosa do wyroku Sądu
Najwyższego z dnia 12 listopada 1973 r., I KR
209/73, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji
Arbitrażowych” 1975, nr 3, s. 144 i n.). Ze względu
na to, że wykładnia tych pojęć ma charakter systemowy, należy zasadniczo za aktualne uznawać stanowiska traktujące te terminy jako synonimy wyra3

Do realizacji znamion 1-4 wystarczy
samo
zademonstrowanie
określonego
przedmiotu pokrzywdzonemu (nie wystarczy poinformowanie o jego posiadaniu).2
Natomiast „działanie w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu” wymaga dokładnej analizy zachowania sprawcy. Może
ono polegać na użyciu przedmiotu, który
nie jest niebezpieczny w stopniu porównywalnym z bronią palną i nożem lub w ogóle
nie jest niebezpieczny, ale został użyty w
Trafnie podkreśla J. Bafia, że sama werbalnie
wyrażona groźba użycia niebezpiecznego przedmiotu nie jest posługiwaniem się nim i nie uprawnia do
przyjęcia rozboju kwalifikowanego. J. Bafia [w:] J.
Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks karny.
Komentarz, Warszawa 1987, s. 562.
2
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je każdy sposób manipulowania niebezpiecznym przedmiotem, który stanowi
groźbę jego użycia.4 „Posługiwanie się”
w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. nie obejmuje
posiadania niebezpiecznego przedmiotu.
Werbalny charakter groźby, bez zademonstrowania (uzewnętrznienia) posiadania
tego przedmiotu, nie stanowi desygnatu
omawianego znamienia.5
Niebezpieczny środek obezwładniający nie musi być okazany pokrzywdzonemu (np. przyłożenie pistoletu do pleców).
Należy operować więc szerokim pojęciem
„demonstrowania” (uzewnętrznienia), które
nie ogranicza się wyłącznie do działania na
zmysł wzroku pokrzywdzonego (np. pokazanie środka obezwładniającego) i może
polegać na dotykaniu nim, gdy pokrzywdzony ma zasłonięte oczy. Owe uzewnętrz-

nienie (demonstrowanie) powinno generalnie dotrzeć do świadomości pokrzywdzonego. Wydaje się, że wyjątkowo można
przyjąć posługiwanie się bez obiektywnego
oddziaływania na zmysły pokrzywdzonego,
w sytuacji gdy sprawca subiektywnie uzewnętrznił niebezpieczny przedmiot lub środek obezwładniający, a przekaz ten nie dotarł do świadomości ofiary. Chodzi o przypadki, w których pokrzywdzony ma ograniczoną percepcję rzeczywistości w wyniku
zaburzeń widzenia (np. okazywanie broni
palnej osobie niewidomej) lub zaburzeń
psychicznych i w związku z tym nie jest
w stanie uświadomić sobie faktu posługiwania się przez sprawcę niebezpiecznym
przedmiotem. Wydaje się nie dostrzegać
takich sytuacji S. Majewski, który błędnie
za warunek sine qua non posłużenia się
niebezpiecznym przedmiotem uznaje dostrzeżenie go przez pokrzywdzonego.6
Sprawca posługuje się bowiem przedmiotem kwalifikowanym, jeżeli przystawia go
pokrzywdzonemu do pleców.
Wskazuje się w judykaturze, że do
przyjęcia, iż sprawcy posłużyli się danym
niebezpiecznym przedmiotem, lub środkiem obezwładniającym nie wystarcza wykonywanie tylko określonych gestów. „Posługiwanie się” zakłada nie tylko posiadanie, ale i wydobycie w czasie rozboju tego
niebezpiecznego przedmiotu lub środka
obezwładniającego w celu zastraszenia,
obezwładnienia lub doprowadzenia do stanu nieprzytomności ofiary. „Słowne grożenie użyciem niebezpiecznego narzędzia nie
może być utożsamiane z pojęciem posługiwania się. Groźba natychmiastowego użycia przemocy w celu zaboru mienia nawet
z użyciem niebezpiecznego narzędzia, którego sprawca nie uwidocznił, wypełnia
dyspozycję rozboju w typie podstawowym.”7

żone na gruncie obowiązującego kodeksu karnego.
Także K. Buchała (Prawo karne materialne, Warszawa 1989, s. 660) termin „posługiwanie się” ogranicza do „używania” (dla niego są to synonimy)
i kwalifikowanie „okazywania broni” jako „posługiwania się nią” jest, jego zdaniem, wykładnią rozszerzającą kolidującą z ujęciem typu podstawowego
oraz nieodpowiadającą ładunkowi bezprawia rozboju kwalifikowanego. Z stanowiskiem tym nie sposób
się zgodzić. Zagrożenie życia lub doznania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, w przypadku rozboju
kwalifikowanego, nie musi mieć (z wyjątkiem znamienia „działania w sposób bezpośrednio zagrażający życiu”) charakteru bezpośredniego. Moim zdaniem, może ono wynikać z groźby użycia niebezpiecznego przedmiotu. Jego demonstracja połączona
z groźbą użycia potwierdza większą determinację
sprawcy, wiąże się z silniejszym oddziaływaniem na
psychikę pokrzywdzonego oraz znacznie zwiększa
stopień niebezpieczeństwa dla dobra prawnego,
a więc mieści się w ratio legis rozboju kwalifikowanego. Nie oznacza to natomiast, że przypadku takiej
groźby występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo
dla życia lub spowodowania ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu, ponieważ sprawca może nie chcieć
zrealizować swojej groźby.
4
Wyrok SN z dnia 7 kwietnia 1971 r., op. cit.,
s. 671; wyrok SN z dnia 30 września 1975 r., VI
KRN 33/75, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba
Karna i Wojskowa” 1976, nr 1, poz. 3.
5
Wyrok SN z dnia 12 listopada 1973 r., I KR
209/73, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba
Karna i Wojskowa” 1974, nr 4, poz. 68; wyrok SN z
dnia 12 września 1989 r., III KR 163/89, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej” 1990, nr 4, poz. 35.

S. Majewski, Glosa do wyroku SN z dnia 17 października 1967 r., III KR 105/67, „Państwo i Prawo”
1969, nr 1, s. 224 i n. Takie uproszczenie w rozumieniu omawianej przesłanki wprowadzają także W.
Radecki i K. Urbanek, Uwagi o rozboju kwalifikowanym, „Palestra” 1974, nr 2, s. 49 i n.
7
Wyrok SN z dnia 12 września 1989 r., op. cit.
6
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Należy zwrócić uwagę także na zamiar uzewnętrznienia tego środka obezwładniającego. Jeżeli sprawcy wypadł on
przypadkowo z kieszeni, to nie posłużył się
nim, nawet jeżeli wcześniej groził jego
użyciem.
Podkreśla się w orzecznictwie,
że sprawca nie musi się posługiwać środkiem obezwładniającym przez cały okres
czasowy czynu zabronionego. Wystarczy,
aby posłużył się nim chociażby przez ułamek sekundy. Nie musi posługiwać się nim
w czasie zaboru mienia.8 Okazanie pokrzywdzonemu środka obezwładniającego
i równoczesne wypowiedzenie np. słów
„nic ci nie zrobię” lub innego uspokajającego zwrotu, nie eliminuje groźby użycia tego
środka, ponieważ wyraża to tylko, że
sprawca „nic nie zrobi”, jeżeli ofiara spełni
jego żądania i odda posiadane mienie.
Jeżeli nie można jednoznacznie
określić dokładnych cech przedmiotu, jakim się posłużono, to niedopuszczalne jest
domniemanie, że bliżej nieokreślony
przedmiot lub środek obezwładniający jest
podobnie niebezpieczny jak nóż i broń palna.9 Samo przekonanie pokrzywdzonego, że
sprawca posługuje się niebezpiecznym narzędziem lub środkiem obezwładniającym,
nie wystarcza do potraktowania tego działania jako rozboju kwalifikowanego, jeżeli
użyty przedmiot nie ma rzeczywistych cech
niebezpiecznego narzędzia.10 Przedmiot ten
powinien być w sposób niebudzący wątpliwości zidentyfikowany, szczegółowo opisany i oceniony.11
M. Dąbrowska-Kardas i P. Kardas
podkreślają, że w przypadku posługiwania

się „innym podobnie niebezpiecznym
przedmiotem lub środkiem obezwładniającym” wystarczy bezpośrednie zagrożenie
spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu.12 Stanowisko to nie wydaje się
trafne, ponieważ okazanie takiego przedmiotu pokrzywdzonemu nie musi powodować bezpośredniego niebezpieczeństwa
(zagrożenia) dla jego zdrowia, gdyż sprawca może nie chcieć go użyć. Moim zdaniem, „bezpośrednie niebezpieczeństwo”
należy rozumieć obiektywnie (kauzalnie),
czyli identycznie w art. 160 k.k. Jest to termin języka prawnego (art. 160 k.k.)
i w języku prawniczym nie należy przypisywać mu subiektywnego znaczenia oraz
różnego znaczenia w obrębie tego samego
akty prawnego. Trudno uznać, że demonstrowanie takiego kwalifikowanego narzędzia, które jest posługiwaniem się nim, stanowi bezpośrednie niebezpieczeństwo dla
zdrowia pokrzywdzonego. Należy stanowczo podkreślić, że bezpośrednie niebezpieczeństwo dla zdrowia pokrzywdzonego
występuje wtedy, jeżeli ma charakter obiektywny. Jeżeli sprawca grozi niebezpiecznym przedmiotem, to znaczy, że niebezpieczeństwo nie jest obiektywne. Do jego zobiektywizowania nie wystarczy ciąg kauzalny leżący poza sprawcą (jak np. w przypadku usiłowania ukończonego), lecz konieczne jest podjęcie przez sprawcę decyzji
woli o użyciu narzędzia w sposób bezpośrednio zagrażający zdrowiu i jej realizacja.
Ponadto sprawca może nie chcieć użyć
przedmiotu, którym grozi od samego początku i wtedy nie może być mowy o stworzeniu stanu bezpośredniego zagrożenia
spowodowania ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu pokrzywdzonego rozbojem kwalifikowanym.
Rację ma SN stwierdzając, że art.
280 § 2 k.k. nie wymaga, by nastąpiło bez-

Wyrok SN z dnia 13 kwietnia 1973 r., III KR
32/73, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Karna i Wojskowa” 1973, nr 11, poz. 143.
9
Wyrok SA w Katowicach z dnia 1 czerwca 2006
r., II AKa 165/06, „Krakowskie Zeszyty Sądowe”
2006, nr 11, poz. 64.
10
Wyrok SN z dnia 20 października 1988 r., I KR
299/88, „Orzecznictwo Sądu Najwyższego, Wydawnictwo Prokuratury Generalnej” 1989, nr 12,
poz. 124; J. Bafia [w:] J. Bafia, K. Mioduski, M.
Siewierski, Kodeks karny…, s. 561.
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Wyrok SN z dnia 23 lipca 1979 r., I KR 170/79,
„Krakowskie Zeszyty Sądowe” 1997, nr 8, poz. 172.
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M. Dąbrowska-Kardas i P. Kardas [w:] A. Zoll
(red.), Kodeks karny. Komentarz, Część szczególna,
Kraków 2006, t. III, s. 98 i n. Tak też. P. Wiatrowski, Znamiona rozboju kwalifikowanego, „Prokuratura i Prawo” 2007, nr 4, s. 87 oraz wyrok SA w
Katowicach z dnia 22 marca 2001 r., II AKa 89/01,
„Prokuratura i Prawo” 2002, nr 3, s. 26.
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pośrednie zagrożenie życia lub zdrowia
związane z użyciem broni lub innego niebezpiecznego narzędzia.13 Natomiast błędne
jest inne stanowisko SN, zgodnie z którym
posłużenie się „innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem
obezwładniającym” musi spowodować
bezpośrednie zagrożenia życia pokrzywdzonego.14.
Wskazuje się w orzecznictwie,
że nie każde użycie środka obezwładniającego uzasadnia wypełnienie znamion rozboju kwalifikowanego, a tylko takie, w którym stosowany środek obezwładniający
(np. gaz) był „niebezpieczny”, to jest bezpośrednio zagrażający życiu, a nie miał
jedynie charakteru pozbawiającego ofiarę
możliwości swobodnego poruszania się.15
Ręczne miotacze gazu nie są „innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub
środkiem obezwładniającym” w stosunku
do broni lub noża.16 O ile ustalenie, że
sprawca rozboju posługiwał się bronią palną lub nożem jest wystarczające do wypełnienia znamion rozboju kwalifikowanego,
to posługiwanie się innym przedmiotem lub
środkiem obezwładniającym wymaga oceny, że użycie go jest podobnie niebezpieczne dla ofiary jak posługiwanie się tamtymi
przedmiotami.17 Podkreśla się w doktrynie,
że część środków obezwładniających zawsze stwarza niebezpieczeństwo dla życia
lub zdrowia a inne dopiero w wyniku niewłaściwego ich użycia.18

Większość z nich nie powoduje jednak takiego zagrożenia, chyba że sprawca
użyje ich w sposób nieprawidłowy. Wydaje
się, że w przypadku groźby użycia środka
obezwładniającego niestwarzającego z zasady niebezpieczeństwa dla życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (np. gaz paraliżujący) nie wiadomo, czy sprawca groził
zwykłym „bezpiecznym” jego użyciem, czy
też miał zamiar użyć tego środka w sposób
niebezpieczny (np. doustne duszenie gazem
obezwładniającym).
Moim
zdaniem,
względy gwarancyjne nakazują kwalifikować taki czyn z art. 280 § 1 k.k. Natomiast
groźba użycia środka obezwładniającego
zawsze stwarzającego niebezpieczeństwo
dla życia lub ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu (np. kwas żrący) stanowi znamię
rozboju kwalifikowanego. Takie przypadki
należą jednak do wyjątków.
Środki obezwładniające dzieli się na
broń obezwładniającą oraz innego rodzaju
środki obezwładniające (związki chemiczne). Przykładem broni obezwładniającej są
miotacze gazowe i granaty gazowe, paralizatory elektryczne, broń na pociski gumowe, pistolety i rewolwery uniwersalne gazowo-hukowe oraz inne urządzenia obezwładniające.19 Natomiast drugą grupę środków obezwładniających stanowią związki
chemiczne, które mogą być podane pokrzywdzonemu w dowolny sposób (doustnie, dożylnie, wziewnie). Może to nastąpić
podstępnie lub z użyciem przemocy. Środkiem obezwładniającym może być lek Lorazepam20 a także pigułki zapomnienia
(forget pills), które niezwłocznie powodują
częściową lub całkowitą utratę przytomności, stan uśpienia, a następnie amnezję.21
Wykładnia gramatyczna przepisu
art. 280 § 1 k.k. nie prowadzi do uznania,
że środek obezwładniający powinien być
podobnie niebezpieczny do broni palnej lub
noża. Tak też uznał SA w Gdańsku. Pod-

Wyrok SN z dnia 17 listopada 1977 r., IV KR
213/77, LEX nr 21755.
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Uchwała SN z dnia 24 stycznia 2001 r., I KZP
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Wyrok SA w Lublinie z dnia 4 kwietnia 2002 r., II
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kreślił on, że środki obezwładniające,
zwłaszcza prawidłowo użyte, ze swej istoty
nigdy nie są przedmiotami podobnie niebezpiecznymi jak broń palna czy nóż.22
„Gdyby zaś ustawodawca chciał wskazać
nie na przedmiot, jakim jest «środek obezwładniający» jako taki, lecz jedynie na wadliwy - niezgodny z instrukcją sposób jego
użycia, przez co przedmiot ten stawałby się
niebezpieczny (np. strzał z pistoletu gazowego z przyłożenia do głowy), nie byłoby
potrzeby wymienienia w tym przepisie
«środka obezwładniającego», a wystarczające byłoby poprzestanie na wskazaniu
«sposobu działania bezpośrednio zagrażającego życiu».” Jego zdaniem, odmienna wykładnia jest sprzeczna z założeniem racjonalności ustawodawcy, gdyż uznaje niektóre ze znamion tego przepisu za zbędne.23
SN wskazał, że nie powinno budzić
większych wątpliwości relacjonowanie
przymiotnika „niebezpieczny” nie tylko do
poprzedzającego go terminu przedmiot, ale
również do następującego po nim pojęcia
„środek obezwładniający”. Zwrot „inny
podobnie niebezpieczny przedmiot” połączony jest spójnikiem ,,lub” z określeniem
,,środek obezwładniający”. SN uznał, że już
na płaszczyźnie wykładni gramatycznej
można uznać, że środek obezwładniający
powinien być podobnie niebezpieczny do
broni palnej lub noża. Zdaniem SN, konstrukcja art. 280 § 2 k.k. wskazuje,
że przymiotnik ,,niebezpieczny” dookreśla
zarówno ,,inny przedmiot”, jak i ,,środek
obezwładniający” i w równym stopniu odnosi się do obu tych pojęć. Również posłużenie się przez ustawodawcę spójnikiem
,,lub” doprowadziło do zbudowania tej części normy prawnej w formie alternatywy
nierozłącznej, co uzasadnia uznanie powiązania elementu ,,niebezpieczeństwa” ze
„środkiem obezwładniającym”. Natomiast
wykładnia przeciwna, według której „każdy
środek obezwładniający, czyli pozbawiający napadniętego możliwości fizycznego

przeciwstawienia się atakowi, stanowiłby
czynnik determinujący przyjęcie kwalifikowanego typu przestępstwa rozboju, nie
tylko eliminowałaby w praktyce możliwość
zastosowania przepisu art. 280 § 1 in fine
k.k., ale prowadziłaby również do surowszego kwalifikowania tych stanów faktycznych, w których użyto środka obezwładniającego niewywołującego żadnych dolegliwości fizycznych, w porównaniu ze stanami, które charakteryzowały się znacznym
nasileniem przemocy, połączonej nieraz
z poważnymi lub długotrwałymi dolegliwościami wyrządzonymi pokrzywdzonemu.”24
S. Łagodziński trafnie podkreśla, że
norma art. 280 § 2 k.k. powoduje brak wewnętrznej sprawiedliwości. Posługiwanie
się środkiem obezwładniającym, w większości przypadków, stanowi wyłącznie użycie przemocy wobec osoby albo doprowadzenie do stanu nieprzytomności lub bezbronności, czyli realizacji znamion typu
podstawowego. Za błąd ustawodawcy uznaje on konstrukcję typu kwalifikowanego,
który spełnia równocześnie warunki typu
podstawowego i możliwa jest monistyczna
kwalifikacja na podstawie każdego z tych
przepisów. Podnosi on, że funkcją spójnika
„lub” w analizowanej części przepisu
(sformułowaniu „innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem
obezwładniającym”) jest wyrażenie wzajemnego wyłączania się równorzędnych
jego części. Jego zdaniem, wyklucza to
uznawanie, że środek obezwładniający musi być podobnie niebezpieczny do broni
palnej lub noża.25 K. Laskowska także
zwraca uwagę, że użycie spójnika „lub”
może sugerować brak stosunku podobieństwa stopnia niebezpieczeństwa środka
obezwładniającego do broni palnej lub noża, choć skłania się ona jednak do uznania
wymogu podobieństwa stopnia niebezpieczeństwa do broni palnej lub noża (chyba

Wyrok SA w Gdańsku z dnia 31 maja 2000 r., II
AKa 135/00, „Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego
w Gdańsku” 2001, nr 1, poz. 6.
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nr 11-12, s. 86-87.
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na gruncie wykładni funkcjonalnej).26
A. Barczak-Oplustil analizując art. 223 k.k.,
który ma analogiczną konstrukcję, wyklucza istnienie takiego wymogu na gruncie
wykładni gramatycznej. Trafnie wskazuje
ona na merytoryczny aspekt omawianego
zagadnienia, nie ograniczając się wyłącznie
do zasad gramatycznych języka. Podkreśla
ona, że „wykładnia językowa stawia pod
znakiem zapytania tezę, iż określenie «inny
podobnie niebezpieczny» odnosi się nie
tylko do przedmiotu, ale i do środka obezwładniającego. Słowo «inny» wykładać
należy jako inny niż broń lub nóż. Dlatego
w dopełnieniu użyto określenia «przedmiot». Jeżeli określenie «inny podobnie
niebezpieczny» chcielibyśmy łączyć ze
słowem «środek obezwładniający», to
uzmysłowić sobie należy, że przecież ani
nóż, ani zasadniczo pistolet nie stanowią
środka obezwładniającego, brak jest zatem
podstaw do używania terminu «inny»”.27
Moim zdaniem, gdyby ustawodawca
chciał rozumieć „środek obezwładniający”
autonomicznie bez wymogu stopnia podobieństwa niebezpieczeństwa do broni palnej
lub noża, to powinien użyć go razem ze
znamieniem czasownikowym tj. przepis
brzmiałby „Jeżeli sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem albo
posługuje się środkiem obezwładniającym
(…)”.28 Takiej precyzji zabrakło jednak w

omawianym przepisie. Powoduje to znaczne rozbieżności w jego rozumieniu.
Według mnie, wykładnia nieuznająca warunku podobieństwa stopnia niebezpieczeństwa do broni palnej lub noża nie
jest zgodna jednak z ratio legis art. 280 § 2
k.k., które polega na typizacji czynu sprawcy, który wiąże się z zagrożeniem życia lub
ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu pokrzywdzonego. Wydaje się, że brak precyzyjnego językowo sformułowania statuującego wymóg takiego stopnia niebezpieczeństwa należy uznać za błąd ustawodawcy. Konieczne jest dokonanie wykładni
funkcjonalnej. Wykładnia językowa budzi
poważne wątpliwości. Wykładnia celowościowa stanowi w tym wypadku wykładnię
na korzyść sprawcy, a więc nie ma mowy
o naruszeniu reguł gwarancyjnych. Termin
ten ma więc znaczenie techniczno-prawne
uzyskujące pierwszeństwo przed znaczeniem w języku powszechnym. Warunek
podobieństwa stopnia niebezpieczeństwa
środka obezwładniającego do broni palnej
lub noża uznają także M. DąbrowskaKardas, P. Kardas29 i O. Górniok.30
Kolejną wymagającą ustalenia kwestią jest to, czy omawiany środek obezwładniający należy rozumieć wąsko tj. jako
przedmiot materialny, czy też szeroko tak
jak np. w art. 13 § 2 k.k. Odpowiedź na to
pytanie pozwoli rozstrzygnąć, czy zastosowanie chwytu w celu złamania ręki jest
zastosowaniem środka obezwładniającego
w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. Wydaje się,
że należy przyjąć wąskie jego rozumienie.
Przyjmowanie ujęcia szerokiego podważałoby sens istnienia kolejnej z przesłanek
(działania w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu), gdyż w zasadzie obejmuje
ona środek obezwładniający sensu largo
(sposób). Takie rozumienie omawianego
terminu byłoby nie do przyjęcia, gdyż
obejmowałoby ono każde ze znamion roz-

K. Laskowska, Glosa do uchwały SN z dnia 24
stycznia 2001 r., I KZP 45/2000, „Państwo i Prawo”
2001, nr 4, s. 113.
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1999, s. 910 i n.
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boju kwalifikowanego. Należy przyjąć rozumienie wąskie. Jeżeli założymy, że środek obezwładniający ma być podobnie niebezpieczny do broni palnej lub noża, czyli
bezpośrednio zagrażać życiu, to, moim
zdaniem, zbiór desygnatów znamienia
„działania w sposób bezpośrednio zagrażający życiu” to różnica (wynik odejmowania) zbioru desygnatów środka obezwładniającego sensu largo (przedmiot fizyczny
i czynność) oraz znamienia środka obezwładniającego sensu stricto (przedmiotu
fizycznego). Środkiem obezwładniającym
w rozumieniu art. 280 § 2 nie jest więc środek działania sprawcy rozumiany jako
czynność podjęta w celu obezwładnienia
ofiary, lecz przedmiot materialny w postaci
środka chemicznego (np. trucizna dożylna
lub doustna, środek farmaceutyczny) albo
mechanicznego, czyli teoretycznie broni
obezwładniającej (paralizatory), choć ta
ostatnia w zasadzie nie jest podobnie niebezpieczna dla zdrowia lub życia jak broń
palna i nóż. Posłużenie się mechanicznymi
środkami obezwładniającymi nie wypełnia
znamion rozboju kwalifikowanego, gdyż są
one skonstruowane tak, aby nie zagrażać
życiu lub zdrowiu. Natomiast jeżeli sprawca użyje ich w sposób nieprawidłowy (np.
duszenie doustne gazem paraliżującym), to
nie czynność tę należy kwalifikować jako
„działanie w sposób bezpośrednio zagrażający życiu” i czyn taki wypełnia to znamię
rozboju kwalifikowanego.
Zastosowanie środka obezwładniającego w rozumieniu art. 280 § 2 k.k. zgodnie z przeznaczeniem i specyfiką istotnie
ogranicza lub uniemożliwia swobodę ruchów pokrzywdzonego (wszystkich lub
niektórych części ciała) oraz powoduje zagrożenia dla życia lub zdrowia w stopniu
porównywalnym z bronią palną i nożem.
Wydaje się, że takie środki obezwładniające
należą jednak do rzadkości i są to w zasadzie środki chemiczne. Środkiem obezwładniającym, w rozumieniu art. 280 § 2
k.k., jest wyłącznie rzecz ruchoma, którą
można się posłużyć w sposób czynny.
W doktrynie wskazuje się, że nie jest nim
rzeka, w której można topić pokrzywdzo-

nego lub budynek, z którego można go
zrzucić.31 W literaturze kryminalistycznej
podkreśla się, że w celu stwierdzenia, czy
dany środek chemiczny obezwładniający
był także niebezpieczny w stopniu bezpośrednio zagrażającym życiu, uzasadnione
jest zlecenie biegłemu przeprowadzenia
ekspertyzy
chemiczno-toksykologicznej,
która będzie miała na celu nie tylko identyfikację użytego środka, lecz także stopnia
jego toksyczności dla organizmu człowieka.32 W przypadku więc środków farmakologicznych konieczne jest stwierdzenie, czy
podana pokrzywdzonemu ilość stwarzała
bezpośrednie zagrożenie dla życia lub niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na
zdrowiu.
Sprawca nie może ponosić odpowiedzialności za spowodowanie tego stanu
niebezpieczeństwa, a w konsekwencji także
za użycie tego środka obezwładniającego,
jeżeli wynikło ono z atypowej reakcji organizmu pokrzywdzonego, a sprawca możliwości takiej reakcji nie był świadomy (np.
nie wiedział o uczuleniu na określony związek chemiczny). Brak wtedy stosunku
sprawstwa (adekwatności skutku) w odniesieniu do określonego uszczerbku na zdrowiu albo śmierci.

I. Andrejew, Glosa do wyroku Sądu Najwyższego
z dnia 30 września 1975 r., VI KRN 33/75, „Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych”
1976, nr 6, poz. 120, s. 274 i n.
32
R. Kmiecik, Przegląd orzecznictwa Sądu Najwyższego - Izby Karnej w zakresie zagadnień kryminalistyczno-dowodowych w postępowaniu karnym
(w latach 1997-2001), „Prokuratura i Prawo” 2002,
nr 7-8, s. 50.
31
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ZWIERZĘCE ŚLADY BIOLOGICZNE
Czy istnieje zbrodnia doskonała? Czy
można popełnić przestępstwo nie zostawiając
po sobie absolutnie żadnego śladu? Według
wybitnego francuskiego kryminologa Edmonda
Locarda, który w 1928 roku sformułował słynną „zasadę wymiany” , takie przestępstwo nie
powinno mieć miejsca. Zasada ta bowiem zakłada, że „popełniający przestępstwo zawsze
pozostawia coś na jego miejscu, czego nie było
tam przed przybyciem sprawcy; i na odwrót: na
ubraniu i ciele zabiera stamtąd coś, czego
przedtem na nich nie było”. Dlaczego więc,
dość duża liczba spraw pozostaje nierozwiązana? Dlaczego nie zawsze uda się ujawnić i zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia? Przyczyn może być wiele. Pierwszą z nich jest czas,
który upłynął od momentu zdarzenia. Wiadomym jest, iż upływ czasu, a co za tym idzie
także wpływ niekorzystnych warunków atmosferycznych, działa destrukcyjnie na większość
rodzajów śladów kryminalistycznych. Drugą
przyczyną może być fakt, iż śladów nie szukano
tam gdzie pozostawił je sprawca. Jeśli dokonujący oględzin nie stosuje tzw. myślenia rekonstrukcyjnego, czyli na podstawie sytuacji zastanej na miejscu zdarzenia nie stara się odtworzyć
sposobu działania sprawcy, może nie natrafić
na ślady, które sprawca pozostawił na miejscu.
Współcześnie działający sprawcy stawiają duże wyzwanie śledczym. Dostęp do
różnego rodzaju informacji, mnogość programów telewizyjnych pokazujących sposoby
działania śledczych sprawiają, iż większość
sprawców lepiej przygotowuje się do popełnienia przestępstwa. Na szczęście wraz ze wzrostem świadomości sprawców postępuje też
rozwój nauki, dając coraz to nowe, doskonalsze
metody identyfikacji śladów kryminalistycznych. I tutaj pojawia się szansa identyfikacji
śladów, które co prawda zostały ujawnione na
miejscu zdarzenia ale ich wartość identyfikacyjna była do tej pory znikoma. Co bowiem,
można zrobić z włosem, który okazał się nie

być włosem ludzkim tylko sierścią psa lub kota? Co z krwią, która nie jest krwią ludzką,
a zwierzęcą? Otóż teraz można to wykorzystać
w procesie wykrywczym. A wszystko to za
sprawą badań DNA. Współczesne laboratoria
oferują wszechstronne badania DNA zwierząt,
roślin oraz grzybów a nawet bakterii. W tym
artykule skupimy się głównie na możliwościach
badawczych DNA zwierzęcego. Do czego zatem można ten rodzaj DNA wykorzystać?
W 2012 roku na plaży w Southsea
w Angli znaleziono, owinięty w zasłonę tors
mężczyzny. Jak ustalono, tors ten należał do
niejakiego Davida Guy’a. Na zasłonie śledczy
ujawnili osiem włosów pochodzących z sierści
kota. Mając już wytypowanego podejrzanego
Davida Hilder’a ustalili, iż posiada on kota
o imieniu Tinker. Angielscy śledczy wysłali
zabezpieczoną sierść wraz z materiałem porównawczym do Kalifornii, gdzie ustalono,
iż sierść ta należy do kota Hilder’a. Dodatkowo
porównano profil DNA z 493 profilami losowo
wybranych kotów znajdujących się w bazie
DNA kotów w USA. Żaden z profili nie odpowiadał ustalonemu profilowi DNA kota z Anglii. Dodatkowo ustalony profil DNA porównano z DNA pochodzącymi od 152 kotów w Anglii. Tu również porównanie nie dało pozytywnego rezultatu dowodząc, iż najbardziej zgodny
z materiałem dowodowym jest materiał porównawczy pobrany od kota należącego do podejrzanego. Od tamtej chwili Anglicy zaczęli tworzyć bazę DNA kotów. Wcześniej stworzyli
także bazę DNA psów. Czy w takiej bazie
umieszcza się profile genetyczne psów i kotów
należące do osób podejrzanych? Otóż przeznaczenie takich baz jest zupełnie inne. Pozwalają
one w krótkim czasie dokonać porównania
i dowieść, iż badane DNA nie wykazuje zgodności z dość dużą liczbą profili genetycznych
losowo wybranych osobników. To służy
wzmocnieniu materiału dowodowego.
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Kolejnym przykładem, kiedy to włos kota przysłużył się postawieniu zarzutów podejrzanemu
jest sprawa Juli Poff, która w 2016 roku wysłała
do prezydenta Baracka Obamy, gubernatora
Teksasu Grega Abbotta oraz do Administracji

Ubezpieczeń
Społecznych
listy, w których umieściła
ładunki wybuchowe. Dwa
listy nie zostały otwarte,
natomiast ten adresowany do
gubernatora Teksasu nie
wybuchł, ponieważ został
otwarty w niewłaściwy sposób. Pod etykietą adresową
jednego z listów śledczy
ujawnili sierść kota. Porównano sierść z DNA kotów
należących do Juli i uzyskano zgodność genetyczną z
jednym z nich.
W Polsce również
zdarzały się sprawy, w których było wykorzystywane
DNA zwierząt. Chociażby
sprawa z 2014 roku, kiedy to
w Skierniewicach doszło do
dotkliwego pogryzienia 57letniej kobiety przez dwa
psy. Wcześniej te same psy zaatakowały 22
letnią kobietę, która wyszła pobiegać. Właściciel upierał się, że pogryzienia nie dokonały
jego psy. Dopiero badania DNA jednoznacznie
wskazały na udział jego psów.

Kolejną sprawą była w 2011 roku kradzież psa rasy shih-tzu. Właściciel zamieścił
w gazecie ogłoszenie o kradzieży psa. Policjanci dostali informację od czytelnika, o mieszkańcu Żar, który w ostatnim czasie nabył takiego
psa. Wskazany mieszkaniec twierdził, iż on jest
właścicielem tego psa i nie jest on kradziony.
Wątpliwości rozstrzygnęło dopiero badanie

DNA, zlecone na polecenie Prokuratury Rejonowej w Żaganiu. Policjanci dotarli do hodowcy, który sprzedał szczeniaka prawowitemu
właścicielowi i od matki psa pobrano materiał
genetyczny. W Katedrze Genetyki Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu porównano je
z próbkami DNA skradzionego psa i stwierdzono ich pokrewieństwo.
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Przykłady można by mnożyć. Podsumowując, możliwości jakie daje nam identyfikacja DNA zwierzęcego jest wiele. Począwszy
o sprawy kradzieży zwierząt, często dużej wartości, pogryzienia przez zwierzęta, sprawy kłusownicze, a także przemyt zwierząt żywych
oraz wyrobów zabronionych, znęcania się nad
zwierzętami, aż po wszelkiego rodzaju kradzie-

że z włamaniem, gdzie sprawca nieświadomie
zabiera z miejsca zdarzenia sierść pupila.
Ujawniają się też duże możliwości identyfikacyjne w sprawach o zabójstwo, jak udowodniono na powyższych przykładach. Należy jedynie
w trakcie oględzin „mieć oczy szeroko otwarte”
i być otwartym na nowe, często niekonwencjonalne rodzaje śladów kryminalistycznych.
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NOWY PROGRAM NA ROZWIĄZANIE PROBLEMÓW
Z SIŁĄ FIZYCZNĄ
Sprawność fizyczna policjantów
chyba zawsze była przedmiotem mniej lub
bardziej burzliwych dyskusji i rozważań
wśród policjantów. Często też budziła wiele
emocji, najczęściej po zdarzeniach, które
stawały się medialne, gdzie telewizja czy
internet pokazywały często skrajnie źle
dobrane metody oraz negatywne skutki
działań policjantów w czasie prowadzonych
przez siebie interwencji. Zawsze po tego
typu zdarzeniach, gdy emocje już opadają,
rozpoczyna się mniej lub bardziej szeroka
analiza tych zdarzeń i podejmowane są próby poszukiwania rozwiązań, które doprowadziłyby do takiego zakończenia podobnych interwencji, by nie stały się one kolejnym tematem na pierwsze strony gazet.
Prym w tej kwestii wiedzie stosowanie siły
fizycznej w taktyce interwencji przez policjantów, ale też ostatnio wcale nierzadko w
newsach pojawiają się paralizatory, pałka
służbowa i oczywiście broń palna. O ile
stosując techniczne środki przymusu bezpośredniego można wpleść je w pewne
normy przepisów, przypadków, zasad,
a także instrukcje obsługi, to siła fizyczna
stanowi trudny do określenia zakres. Siłę
fizyczną można stosować od sytuacji związanych ze stawianiem przez osobę biernego
bądź czynnego oporu, gdy nie chce, bądź
w sposób opieszały wykonuje polecenia
policjanta, aż po obronę przed atakiem niebezpiecznym narzędziem z bronią palną
włącznie. Z tej przyczyny to właśnie siła
fizyczna, a właściwie zły dobór technik lub
zakresu jej stosowania, stanowi przyczynę
wnoszenia skarg i zażaleń na te czynności
wykonywane przez policjantów.
Problem ze stosowaniem siły fizycznej nie jest problemem nowym i nie
dotyczy tylko Polski. Policjanci szeregu
krajów europejskich borykają się dokładnie

z tymi samymi trudnościami podczas interwencji co policjanci w Polsce. W 2016 roku, po kolejnej skardze do Europejskiego
Trybunały Praw Człowieka, policjanci ze
Szkoły Policji w Rydze podjęli próbę stworzenia programu szkolenia, który dawałby
gwarancje wszechstronnego i właściwego
przygotowania policjantów do prowadzenia
interwencji, głównie tych z użyciem siły
fizycznej, tak aby maksymalnie ograniczyć
wystąpienie negatywnych skutków działań
policji. Drugim aspektem, dla którego rozpoczęto te prace było opracowanie takich
treści, dzięki którym zostanie zapewnione
bezpieczeństwo osobiste policjanta i wysoki poziom umiejętności oraz profesjonalizm
w jego działaniu.

W tych okolicznościach powstał
projekt Erazmus+ pt.: Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego (Litwa, Łotwa, Polska, Estonia) do
korzystania z jednolitego modelu w zakresie
stosowania siły fizycznej, do udziału w którym łotewscy policjanci zaprosili ekspertów
ze Szkoły Policji w Katowicach, Szkoły
Policji w Mastaicai/k. Kowna (Litwa) oraz
z Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie w Tallinie z siedzibą w Paikuse (Estonia). Projekt, z uwagi na podjętą problematykę i międzynarodowy zasięg, został
rozłożony na dwa lata. Przez ten czas wszyscy jego uczestnicy wielokrotnie się spotykali, dyskutowali, wyrażali swoje opinie,
spostrzeżenia oraz dzielili się swoją wiedzą
i doświadczeniem. Te wszystkie działania
miały jeden cel, którym było stworzenie
programu, a właściwie programów szkoleniowych, które mogłyby być realizowane
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przez wszystkie kraje zaangażowane w projekcie. Jednym z kluczowych momentów
pracy nad projektem były tygodniowe
warsztaty, które odbyły się w dniach 9-13
kwietnia 2018 r. w Estonii. W warsztatach
tych udział wzięli wszyscy uczestnicy
projektu. Naszą
delegację stanowiło
czterech
ekspertów z zakresu taktyki i
techniki
interwencji i sześciu
słuchaczy szkolenia zawodowego
podstawowego. Po przybyciu na miejsce,
nasza delegacja została zakwaterowana
w akademiku szkoły, a po śniadaniu odbyło
się spotkanie ekspertów i uroczyste otwarcie warsztatów. Organizatorzy przedstawili
wszystkim uczestnikom główne punkty do
realizacji podczas warsztatów po czym rozpoczęły się intensywne i długie ćwiczenia.
Czas pobytu został tak przez gospodarzy
zagospodarowany, by nawet minuta nie
została stracona. Każdy dzień pobytu poświęcony był praktycznie innym elementom i tematyce. Na początku eksperci
i wszyscy słuchacze przeprowadzili wspólny trening. Następnie eksperci z poszczególnych państw demonstrowali techniki
i sposoby nauczania umiejętności praktycznych, w tym technik interwencji realizowanych w swoim kraju. Lider projektu określił, jakie tematy szkolenia mają przygotować i przedstawić eksperci z poszczegól-

nych krajów. Następnie każdy zespół ekspertów przygotował w formie pokazu metodykę nauczania przydzielonych mu elementów i samą technikę ich wykonania.
Każdy z etapów warsztatów został udokumentowany w formie zdjęć i nagrań. Powstał film promujący cały program oraz
zebrano materiał, który posłuży do stworzenia filmu instruktażowego, skryptu
i samego programu.
W trakcie wcześniejszych spotkań
eksperci podjęli decyzję, że najwłaściwszym i najbardziej efektywnym będzie
opracowanie programu składającego się
z trzech poziomów. Poziom pierwszy,
w wymiarze 160 godzin, skierowany byłby
do słuchaczy szkolenia zawodowego podstawowego. Poziom drugi, obejmujący
40 godzin szkolenia, byłby doskonaleniem
elementów z programu pierwszego poziomu oraz rozwinięciem go o nowe elementy
techniki i taktyki interwencji. Ostatni, trzeci, poziom, to poziom instruktorski. Podobnie jak drugi realizowany w wymiarze
40 godzin. Na tym poziomie głównym celem, oprócz doskonalenia posiadanych
umiejętności, byłoby zdobywanie wiedzy
i umiejętności potrzebnych do prowadzenia
zajęć dla innych policjantów w ramach zajęć doskonalenia zawodowego organizowanego lokalnie. Drugi i trzeci poziom byłby
swego rodzaju uzupełnieniem kursów aktualnie obowiązujących i realizowanych
w polskim szkolnictwie policyjnym dla
policjantów praktycznie wszystkich pionów
oraz specjalności.
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Materiały promocyjne, dydaktyczne,
filmy oraz wszelkie pomoce zgromadzone
podczas spotkań są już testowane i sprawdzana jest ich przydatność w różnego rodzaju szkoleniach. Eksperci ze Szkoły Policji w Katowicach elementy programu ćwiczyli między innymi w trakcie seminarium
taktyki pełnienia służby na stokach, seminarium taktyki i techniki interwencji oraz ze
słuchaczami szkoleń zawodowych podstawowych podczas zajęć rekreacyjnych Koła
sztuk walki i Koła taktyki interwencji. Analizując treści i konkretne rozwiązania tech-

niczne zastosowane w programie, należy
stwierdzić, że nie różnią się one w żaden
istotny sposób od tych, które są w obecnie
obowiązujących programach polskiego
szkolenia policyjnego. Dowodzi to tylko
tego, że nasze programy co do formy i treści są na wysokim poziomie i nie wymagają
na chwilę obecną istotnych zmian. Poza
tym, bardzo duża część technik i rozwiązań,
które pojawiły się w programie projektu
Erazmus+ została zaproponowana przez
stronę polską i uzyskała akceptację pozostałych uczestników.

Korzyści płynące z prac przy realizacji kolejnych założeń programu są wielopłaszczyznowe. Jak na tle swoich rówieśników z innych krajów wypadają nasi słuchacze, jaki jest poziom i stopień zaawansowania wiedzy i umiejętności technicznych
kadry instruktorskiej. Mogliśmy się rów-

nież przekonać, że problemy z interwencjami policjantów w różnych krajach są
bardzo do siebie podobne. Z zadowoleniem
należy przyjąć, że we wszystkich tych elementach nasi instruktorzy i policjanci wypadają bardzo korzystnie.
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ROLA KRYMINALISTYCZNYCH BADAŃ FIZYKOCHEMICZNYCH
W CZYNNOŚCIACH WYKRYWCZYCH*
Ekspertyza fizykochemiczna to ważny dowód w postępowaniach karnych. Jest
wysoko oceniana przez decydentów procesowych. Na gruncie doktryny i praktyki
wykrywczej funkcjonuje jako dowód naukowy i cenny z punktu widzenia szerokich
możliwości badawczych.
Otaczająca nas rzeczywistość jawi się
niczym „fizykochemiczna układanka”,
co z pewnością potwierdza bogactwo śladów kryminalistycznych nadających się do
badań fizykochemicznych. Nie mniej bogate są możliwości wykorzystania różnorodnych metod badawczych i stosowanego
instrumentarium, przyczyniającego się do
zdobywania - z pomocą specjalistów i biegłych z zakresu fizykochemii - bezcennych

informacji, posiadających wysoką wartość
naukową i dowodową.
Celem przeprowadzonych badań ankietowych była próba określenia roli badań
fizykochemicznych w czynnościach wykrywczych.
Badania ankietowe
W badaniu ankietowym uczestniczyło
139 funkcjonariuszy Policji o różnym stażu
służby wykonujących czynności służbowe
w komisariatach Policji, komendach powiatowych Policji, komendach wojewódzkich
Policji oraz Komendzie Głównej Policji.
Dobrana grupa badawcza była reprezentatywna dla aktualnego obrazu demograficznego formacji policyjnej.

Wykres nr 1. Liczba i staż służby badanych.

W polskiej Policji, biorąc pod uwagę
stałe tendencje fluktuacji służb, przeważają

funkcjonariusze o stażu służby 4-10 lat, a za
nimi sytuuje się druga grupa ze stażem
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11-15 lat. W przedmiotowym badaniu ankietowani o takim właśnie stażu stanowią
nieznacznie ponad 80%. Kolejne 11% to
policjanci ze stażem służby powyżej 16 lat,
w tym najmniejsza grupa służących powyżej 25 lat.
Odrębną grupę stanowią policjanci
niebędący w stałej służbie, pełniący ją poniżej 3 lat. Z jednej strony z założenia
funkcjonariusze ci nie powinni realizować
czynności służbowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych
z uwagi na zasadę przesłużenia pierwszych

3 lat w prewencji. Z drugiej zaś strony
wspomniana fluktuacja służb wskazuje
w praktyce na sytuacje, w których policjanci niebędący w służbie stałej lub zbliżający
się do jej granic realizują zadania w komórkach organizacyjnych o charakterze kryminalnym, w tym także dochodzeniowo śledczych.
Dobrana przez badającego grupa respondentów, uwzględniając kategorie stażu
służby, odzwierciedla dość wiernie strukturę policyjnej formacji, przez co potwierdza
reprezentatywność grupy badawczej.

Wykres nr 2. Stanowisko służbowe badanego.

W przeważającej mierze, co jest charakterystyczne dla struktury służby kryminalnej, ankietowani zajmują stanowiska
wykonawcze (110 funkcjonariuszy), pozostali zaś realizują zadania na samodzielnych
stanowiskach lub też są przedstawicielami
średniego szczebla kierowniczego.
Ankietowani reprezentowali wszystkie kategorie podstawowych jednostek or-

ganizacyjnych Policji. W najmniejszej liczbie (3) z Komendy Głównej Policji, następnie 41 funkcjonariuszy to przedstawiciele
komisariatów (35 osób) i posterunków
(6 osób). Najliczniejsza grupa ankietowanych (84 osoby) pełni służbę w komendach
powiatowych/miejskich. Całość zamyka 11
funkcjonariuszy
komend
wojewódzkich/stołecznej.
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Wykres nr 3. Jednostka organizacyjna badanego.

Ankietowani zostali także dobrani
pod względem charakteru wykonywanych
zadań. Założono, z punktu widzenia tematu
pracy badawczej, iż muszą oni reprezentować szeroką grupę policjantów służby kry-

minalnej, z uwzględnieniem charakteru
podstawowych specjalności - dochodzeniowo-śledczej, operacyjno-rozpoznawczej
i techniki kryminalistycznej.

Wykres nr 4. Charakter zadań wykonywanych przez ankietowanych

Dość szeroko wygląda zakres zadań
realizowanych
przez
ankietowanych.
Obejmuje on bowiem zwalczanie przestępczości o najczęstszym występowaniu,

uciążliwiej społecznie i przeważającej statystycznie, zgodnie z podziałem ujętym w
kodeksie karnym i pragmatyce służbowej.
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Wykres nr 5. Zakres zadań służbowych realizowanych przez ankietowanych funkcjonariuszy

Z punktu widzenia tematu przedmiotowej pracy, tak szeroki dobór realizowanych zadań służbowych w ramach prowadzonych czynności w niezbędnym zakresie
lub postepowań przygotowawczych, a tym
samym styczność z wieloma typami przestępstw i sposobów oraz miejsc ich dokonania (jako miejsca zdarzenia poddawane
oględzinom celem ujawnienia śladów kryminalistycznych), daje szansę na jak najpełniejsze rozpoznanie znajomości funkcjonariuszy służby kryminalnej w zakresie
ujawniania i wykorzystania śladów kryminalistycznych do badań fizykochemicznych.
Jest to o tyle ważne, iż część wskazanych
zadań, np. w ramach zwalczania przestępczości narkotykowej z samej ich natury
generuje potrzebę przeprowadzania wspomnianych badań, zaś dużą część zadań realizowanych w kategoriach innego rodzaju
przestępstw może, lecz nie musi, wiązać się
z przymusem lub wyborem powoływania

biegłych z dziedziny badań fizykochemicznych.
Wyniki badań ankietowych
Z założenia i zgodnie z praktyką
pełna grupa ankietowanych w liczbie 139
funkcjonariuszy Policji, niezależnie od stażu służb i charakteru wykonywanych zadań
w obrębie formacji służby kryminalnej, ma
za sobą obowiązkowe szkolenie zawodowe
podstawowe, realizowane w różnym czasie
i formie, w zależności od okresu przyjęcia
do Policji.
W ramach obowiązkowej edukacji
każdego kandydata na policjanta, uwzględniając zakres programowy wspomnianego
szkolenia, w kręgu zainteresowań powinno
pojawić się zagadnienie ujawniania wybranych śladów kryminalistycznych i ich wykorzystania, także w zakresie badań fizykochemicznych. Tylko nieznacznie ponad
połowa (54%) ankietowanych policjantów,
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łącznie z uczestnikami kursów specjalistycznych dla techników kryminalistyki,
policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze
oraz dla policjantów służby kryminalnej
wykonujących czynności operacyjno - roz-

poznawcze, realizowanych w Szkole Policji
w Pile, potwierdziła, iż na szkoleniach zawodowych i specjalistycznych była mowa
o fizykochemicznych badaniach kryminalistycznych.

Wykres nr 6. Odpowiedzi dotyczące tematyki fizykochemicznych badań kryminalistycznych na szkoleniach zawodowych i specjalistycznych

Zasadą szkolnictwa policyjnego jest,
że im bardziej specjalistyczna forma szkolenia, tym silniej wspomniana tematyka
zostaje zaakcentowana i wpisana w treść
programów szkoleń. Począwszy od kursu
specjalistycznego dla techników kryminalistyki, który zapisem programowym każe
poświęcić kilkanaście godzin na sposoby
ujawniania, zabezpieczania i wykorzystania
śladów do badań fizykochemicznych,
a skończywszy na kursach specjalistycznych dla policjantów służby kryminalnej,
w których programach także znalazły się
odpowiednie zapisy poświęcone badaniom
fizykochemicznym.
Warto zauważyć, iż wbrew szerokiemu zakresowi szkolenia dla techników
kryminalistyki w zakresie ujawniania, zabezpieczania i wykorzystania śladów
w badaniach fizykochemicznych aż 25%
ankietowanych uczestników kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki

stwierdziło, iż w trakcie szkolenia i doskonalenia zawodowego nie było nigdy mowy
o tego typu badaniach. Pozornie mógłby to
być mało niepokojący wynik, lecz gdyby
uświadomić sobie, że co czwarty technik
nie szuka, nie ujawnia ani nie zabezpiecza
śladów do tego typu badań, to problem zaczyna być poważny. Ponieważ brak wiedzy
i działań praktycznych zaczynają iść w parze.
Tematyka przedmiotowych badań nie
może być także obca kursantom szkoleń
zawodowych podstawowych, zwłaszcza,
że ślady kryminalistyczne - stanowiące
przedmiot ochrony od momentu ujawnienia
miejsca zdarzenia, o czym uczą się młodzi
adepci sztuki policyjnej - mogące nadawać
się do badań fizykochemicznych występują
dość powszechnie i w tak różnorodnej postaci, że trudno nawet najgorszemu nauczycielowi kryminalistyki zupełnie je przemilczeć. I to jest drugi powód stanowiący pod69

stawę do wyrażania zaskoczenia dla wyników tej części ankiety. Prawie połowa ankietowanych odpowiedziała, że nie słyszała
o takich badaniach na szkoleniach zawodowych i specjalistycznych.
Z wynikami obnażającymi zakres
niezdobytej wiedzy w zakresie ujawniania,
zabezpieczania i wykorzystania śladów
kryminalistycznych w badaniach fizykochemicznych, współgra zakres odpowiedzi
na kolejne pytanie ankietowe: czy kiedykolwiek zabezpieczałeś samodzielnie lub

wydawałeś polecenie zabezpieczenia śladów do fizykochemicznych badań kryminalistycznych? Tutaj zdecydowanie więcej
funkcjonariuszy, bo prawie 3/4 respondentów (71%) odpowiedziało negatywnie.
O ile nie dziwi brak takich doświadczeń
u policjantów operacyjnych, a nawet dochodzeniowych, to fakt, iż 1/5 techników
także wskazuje na brak wykonywania takich czynności zabezpieczających, musi
zaskakiwać i trwożyć.

Wykres nr 7. Odpowiedzi dotyczące samodzielnego zabezpieczania śladów do fizykochemicznych
badań kryminalistycznych lub wydawania polecenia takiego zabezpieczania

Tylko co 8. funkcjonariusz pośród
ankietowanych nakazywał zabezpieczać
ślady kryminalistyczne do badań fizykochemicznych, co 9. funkcjonariusz zabezpieczał samodzielnie takie ślady, nie wydając takiego polecenia innym i wreszcie co
10. ankietowany ma pełne doświadczenie
w tym zakresie – i wydawał polecenia,
i zabezpieczał samodzielnie takie ślady.
23% badanych, którzy posiadają za sobą
choć jedną czynność zabezpieczenia śladów
kryminalistycznych do badań fizykochemicznych to dramatycznie niski wynik,
który w połączeniu z olbrzymią i różnorodną pod względem charakteru liczbą corocz-

nie realizowanych oględzin miejsc zdarzeń,
o charakterze choćby tylko kryminalnym,
pokazuje jak bardzo nie wykorzystany jest
to obszar techniki kryminalistycznej
w czynnościach wykrywczych.
Niewątpliwa powszechność śladów
mogących podlegać badaniom fizykochemicznym, które to badania także zawierają
szeroką i ciągle powiększaną bazę możliwości naukowo-badawczych, staje w
sprzeczności z tym, jakie ślady ankietowani
zabezpieczali w swojej praktyce. Abstrahując od ilościowego wyniku tych zabezpieczeń, niesatysfakcjonujący jest – z punktu
widzenia możliwości współczesnej krymi70

nalistyki – rodzaj dominujących w zabezpieczeniach śladów. Są to bowiem najczęściej – jak wynika z ankiet - jedynie środki
odurzające, alkohole i ciecze ropopochodne. To bardzo ograniczone, wyłącznie bezpośrednio celowe podejście do śladów

i samych badań fizykochemicznych. Ukierunkowane bezpośrednio na typy przestępstw, w których tego rodzaju badania
kryminalistyczne mają niejako potwierdzać
lub wykluczać właściwą kwalifikację prawną.

Wykres nr 8. Rodzaje śladów zabezpieczanych do badań fizykochemicznych

Ślady powystrzałowe, powłoki lakiernicze i drobinki szkła, zabezpieczane
raczej okazyjnie, wskazują na bardzo silne
zamknięcie się na możliwości badawcze
współczesnych badań fizykochemicznych.
To potwierdza fakt, że im bogatsza w metody i ich zakres dziedzina kryminalistyki,
tym mniej zabezpieczanych dla niej śladów.
Przyczyną takiego stanu rzeczy mogłaby być realna trudność dotycząca ujawniania i zabezpieczania śladów do badań
fizykochemicznych. Przeczą temu jednak
wypracowane i dopracowane zasady techniki kryminalistycznej, a i przekonanie ankietowanych, pośród których ponad połowa
(53%) potwierdza łatwość takich czynności,

pokazuje, że nie - przynajmniej teoretycznie
- nie powinno być problemów w zabezpieczaniu jak najbardziej różnorodnych śladów
do badań fizykochemicznych.
Z drugiej jednak strony niepokojący
jest fakt, iż prawie połowa ankietowanych
zabezpieczanie śladów do badań fizykochemicznych uznaje za czynność niełatwą,
potencjalnie trudną. Przyczyniać może się
to do negatywnego podejścia, tak do śladów, jak i do samych badań, które nie są
możliwe w sytuacjach braku takich śladów.
Faktem jest, że ta 47% grupa jest w większości tożsama z grupą tych respondentów,
którzy potwierdzali brak szkoleń w przedmiotowym zakresie.
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Wykres nr 9. Odpowiedź na pytanie „czy zabezpieczanie śladów do fizykochemicznych
badań kryminalistycznych jest trudne

Brak zabezpieczania śladów do badań fizykochemicznych idzie w parze, tak
samo zresztą szeroko, bo 78%, z wykorzystywaniem jakichkolwiek badań fizyko-

chemicznych. Ponad 3/4 ankietowanych
w żaden sposób nie korzysta w osiągnięć
współczesnej fizykochemii kryminalistycznej.

Wykres nr 10. Wykorzystanie w służbie badań fizykochemicznych

Przeważająca liczba 78% odpowiedzi
negatywnych, potwierdzających brak wykorzystywania we własnej służbie badań fizykochemicznych, stawia pod znakiem zapytania jakość kryminalistycznego badania
miejsca zdarzenia, w którym nie ma miej-

sca na tak szeroką - z punktu widzenia celów wykrywczych - grupę śladów i ich
późniejszego badania.
Odpowiedzi na kolejne pytania niejako jeszcze głębiej i barwniej obrazują
aktualny stan rzeczy, zwłaszcza w zakresie
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czynności procesowych związanych z dopuszczeniem dowodu z opinii biegłego.
Nieznacznie większa liczba rodzajów śladów (6 z zdecydowanie przeważającą liczbą środków odurzających) wskazuje,
iż podobnie jak małe zainteresowanie i znajomość wykorzystania śladów do badań
fizykochemicznych dotyczy badania miejsca zdarzenia, tak też minimalne jest ich
wykorzystanie procesowe. Nie dziwi, choć
tak naprawdę powinna dziwić, tak mała

liczba postanowień o dopuszczeniu dowodu
z opinii biegłego dotycząca środków odurzających. W praktyce postępowań przygotowawczych brak laboratoryjnego potwierdzenia czy mamy do czynienia ze środkiem
odurzającym jest sprawą kluczową w kwalifikowaniu czynów, zaś znikoma liczba
innych śladów przesyłanych do badań biegłym, a co za tym idzie łączenie tego rodzaju śladów kryminalistycznych z dowodami
w sprawie.

Wykres nr 11. Rodzaje śladów wykorzystywanych przez respondentów w badaniach fizykochemicznych na mocy postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego

Ponad połowa ankietowanych (65%)
zainteresowanie śladami w tym kierunku
okazuje już na etapie oględzin miejsca zdarzenia, co wydaje się być w pełni prawidłowe z uwagi na potencjalną możliwość
ujawnienia takich śladów i ich zabezpie-

czenia. Niewielki odsetek badanych decyduje się na taki krok zaraz po zakończeniu
oględzin, co z jednej strony może wynikać
z potrzeby ochrony i właściwego wykorzystania dopiero co zabezpieczonych śladów.
Z drugiej zaś strony może to świadczyć
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o właściwym i aktywnym podejściu do
czynności wykrywczych. Nieduża (1/3 badanych) grupa respondentów zagadnienia
wykorzystania śladów w fizykochemicznych badaniach kryminalistycznych podejmuje w trakcie prowadzonego postępowa-

nia przygotowawczego. Oznaczać to może
ukierunkowanie na przedmiotowe ślady
wówczas, gdy mają lub mogą mieć one
znaczenie dowodowe w sprawie. To bardzo
rozsądne z punktu widzenia ekonomiki procesowej.

Wykres nr 12. Określenie etapu, na którym pojawiła koncepcja/potrzeba wykorzystania śladów w
fizykochemicznych badaniach kryminalistycznych

Bardzo duża grupa respondentów
(84%) potwierdza przydatność śladów wykorzystanych w fizykochemicznych badaniach kryminalistycznych. Domniemywać
możemy, że wyniki tych opinii albo stanowiły w pełnej mierze zdecydowanie cenne
dowody w postępowaniu, albo też przyczyniały się do ustalania okoliczności w ramach rekonstruowania przebiegu zdarzenia.
Są one niejako dodatkowym potwierdzeniem tego, iż decydenci procesowi (prokuratorzy i sędziowie) oraz przedstawiciele
doktryny nie przypadkowo uznają przydatność tego rodzaju ekspertyz.

Zastanawiająca jest jednak liczba
prawie 20% respondentów, którzy nie widzieli przydatności wyników przeprowadzonych opinii w ramach kryminalistycznych badaniach fizykochemicznych. Jeśliby
uznać w pełni takie odpowiedzi, to oznaczać to może, iż nawet kwestie eliminacji
osób lub wykluczania udziału tych śladów
w przebiegu zdarzenia nie stanowiły cennych działań i według prowadzącego postępowanie nie wnosiły nic do efektów czynności wykrywczych.
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Wykres nr 13. Ocena przydatności kryminalistycznych badań fizykochemicznych w prowadzonym postępowaniu

Najciekawszy wynik ankietowych
badań i najtrudniejszy jednocześnie do interpretacji, w perspektywie poszczególnych
wcześniejszych pytań i odpowiedzi, obejmuje kwestie przedmiotu kryminalistycznych badań fizykochemicznych, które miały być w orbicie zainteresowań służbowych
ankietowanych. Lista śladów (substancji
i przedmiotów) poddawana – w praktyce
respondentów - badaniu nie jest może imponująca, ale też zaskakuje występowaniem
innych rodzajów śladów (poza substancja-

mi odurzającymi i psychotropowymi), jak
włókna, tworzywa sztuczne, metale, gumy
i środki kryjące. Te rodzaje śladów i ich
badań nieujmowane były bowiem we wcześniejszych odpowiedziach respondentów.
Możliwe, że ankietowani w tym ostatnim
pytaniu niejako przywołali sytuacje, które
miały miejsce w prowadzonych postępowaniach, lecz nie bezpośrednio przez nich
były zabezpieczane te ślady ani też nie oni
wypełniali postanowienia o dopuszczeniu
dowodu z opinii biegłego.

Wykres nr 14. Ocena zaufania do badań fizykochemicznych
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Kwestia bardzo silnego zaufania do
kryminalistycznych badań fizykochemicznych, choćby tylko intencjonalnie przedstawiana, wyraźnie dopełnia mocną pozycję
ekspertyzy fizykochemicznej.

Jeszcze większy odsetek nieprzygotowania i braku doświadczenia w tym zakresie dotyczy pozostałych respondentów.
Więcej niż połowa pozostałych policjantów
służby kryminalnej nie ma za sobą takich
właśnie doświadczeń, wiedzy ani umiejętności, obejmujących wykorzystanie śladów
w kryminalistycznych badaniach fizykochemicznych.
Wyniki tej części badań ankietowych
stoją w pełnej sprzeczności z samym poziomem kryminalistycznej dziedziny fizykochemicznych badań.
Dzięki przeprowadzonej analizie dostrzegalne jest jednak wykorzystywanie
śladów w badaniach fizykochemicznych.
Obejmuje ono jednak małą liczbę ujawnianych śladów i przedmiotów. Ma ono charakter celowy i ściśle wiąże się przede
wszystkim z charakterem prowadzonych
spraw, z dominującą rolą substancji mogących stanowić środki odurzające i psychotropowe. O wiele rzadziej ujawniane i badane są paliwa, guma, szkło, metal, środki
kryjące. Brak we wszystkich ankietach
obecności wykorzystania mikrośladów.
Z punktu widzenia coraz szerszych
i efektywniejszych możliwości badań chemicznych i fizycznych, to wynik ankiety po
raz kolejny stojący w sprzeczności z realiami prowadzonych czynności wykrywczych.
Według ankietowanych współczesna
fizykochemia policyjna kojarzy się
w głównej mierze z badaniem środków odurzających i środków psychotropowych
oraz ogólnie pojętych materiałów wybuchowych. To ważne i często (zwłaszcza te
pierwsze) spotykane rodzaje śladów kryminalistycznych. Między wierszami ankiety
ukrywają się jednak złe nawyki pracy wykrywczej, w której liczy się przede wszystkim jak najkrótszy czas prowadzonego postępowania oraz fałszywie rozumiana ekonomika, skazująca na przysłowiową śmierć
inne rodzaje śladów m. in. włókna, metale,
gumy, szkło, środki kryjące.
Najmocniejszym - ilościowo i jakościowo - wynikiem badań ankietowych jest
zagadnienie oceny przez respondentów

Analiza wyników badań i wnioski
Wyniki przeprowadzonych badań ankietowych wskazują dość jednoznacznie, że
świadomość policjantów służby kryminalnej - w zakresie możliwości i wartości wykorzystania śladów w kryminalistycznych
w badaniach fizykochemicznych - jest na
niezadowalającym poziomie.
Połowa poddanych badaniu ankietowemu funkcjonariuszy służby kryminalnej
nie dość, że nie zetknęła się podczas szkoleń zawodowych z tematyką fizykochemicznych badań kryminalistycznych, to z
pewnością także ani nie potrafi, ani nie myśli o zabezpieczaniu śladów i wykonywaniu
tego typu badań na tych śladach. Rysuje to
negatywny obraz przygotowania zawodowo-kryminalistycznego części funkcjonariuszy służby kryminalnej, albowiem zakłada brak istnienia w ramach czynności wykrywczych w wielu realnych przypadkach
istnienia triady "ujawnić - zabezpieczyć wykorzystać". Przynajmniej dziać się może
tak w dużej mierze ze śladami na miejscach
zdarzeń, mogącymi stanowić przedmiot
kryminalistycznych badań fizykochemicznych.
Zauważalnym i niewątpliwie niepożądanym faktem jest wynik analizy ankiety
w grupie 25% badanych pełniących służbę
technika kryminalistyki. 1/4 ankietowanych, skądinąd służących już w terenowych
komórkach techniki kryminalistycznej, wykazywało swoistą słabość, polegającą na
braku jakiegokolwiek praktycznego doświadczenia w zabezpieczaniu śladów do
badań fizykochemicznych. Co czwarty badany technik kryminalistyki nie posiadł
wiedzy i umiejętności lub też nie zabezpieczał nigdy śladów do kryminalistycznych
badań fizykochemicznych.
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przydatności kryminalistycznych badań
fizykochemicznych w prowadzonych postępowaniach. Ponad 80% badanych funkcjonariuszy pozytywnie ocenia tę przydatność. Jeszcze większy odsetek respondentów przyznaje się do posiadania pełnego
zaufania do wyników badań fizykochemicznych. Wynik ponad 90% jest bardzo
wysoki i z pewnością plasuje ten rodzaj
badań - pod względem zaufania do nich tuż za badaniami daktyloskopijnymi i biologicznymi.
Wyniki ankiety potwierdzają także
duże zaufanie i pozytywną ocenę ekspertyzy fizykochemicznej jako źródła dowodowego. Niewątpliwie jednak badanie respondentów wskazuje, iż przed dydaktyką
policyjną duże zadanie połączenia tych
możliwości badawczych, zaufania i dobrej
oceny z wiedzą i umiejętnościami policjantów służby kryminalnej.
----------------------------------*) Artykuł stanowi element większej całości
i jest efektem badań przeprowadzonych w ramach przygotowywania pracy magisterskiej
pisanej pod kierunkiem mł. insp. dr Magdaleny
Zubańskiej z WSPol. w Szczytnie
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Małgorzata Krzyżan
Młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile

ZASADY DZIAŁANIA ZESPOŁÓW DVI NA PODSTAWIE
DOŚWIADCZEŃ WYBRANYCH PAŃSTW EUROPEJSKICH

Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnej, którą jest Interpol (ang.
International Criminal Police Organization), to instytucja pomagająca organom
ścigania w walce z wszelkimi formami
przestępczości. Działania Interpolu obejmują obszar 190 państw członkowskich i terytoriów zależnych. W konsekwencji Interpol
ma bezprecedensowe możliwości udzielania państwom członkowskim wsparcia
w zwalczaniu zagrożeń transgranicznych33.
Polska Policja jest obecna w międzynarodowych strukturach policyjnych od
1923 roku, kiedy to przedstawiciele polskiej Policji uczestniczyli w kongresie założycielskim Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych. W 1952 roku wskutek
uwarunkowań politycznych strona polska
zerwała wszelkie kontakty z tą organizacją,
chociaż formalnie nigdy z niej nie wystąpiła. Po raz drugi Polska została przyjęta w
poczet członków MOPK Interpol34 w 1990
roku podczas Sesji Zgromadzenia Ogólnego Interpolu w Ottawie35.
W Polsce ustawa z dnia 5 grudnia
2014 r. o ratyfikacji Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej –
Interpol, przyjętego w Wiedniu w dniu 13

czerwca 1956 r., weszła w życie 22 stycznia
2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 17). Statut
Interpolu ogłoszony został w polskim
dzienniku promulgacyjnym w dniu 2 listopada 2015 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1758)36.
Interpol ma na celu zapewniać
i rozwijać jak najszerszą wzajemną pomoc
wszystkich służb policji kryminalnej,
w granicy praw obowiązujących w poszczególnych państwach i w duchu Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka;
ustanawiać i rozwijać wszelkie formy działania mogące służyć skutecznemu zapobieganiu i ściganiu przestępczości pospolitej37.
Jednym z założeń Interpol-u jest
stworzenie zespołów DVI38 w państwach
członkowskich tej organizacji. W dobie
powszechnego globalizmu i łatwości
w przemieszczaniu się, stworzenie takich
zespołów jest jak najbardziej uzasadnione
i potrzebne.
Niniejszy artykuł ma na celu przybliżenie zasad działania takich zespołów na
podstawie doświadczeń już istniejących
w wybranych państwach europejskich.
Podczas jego pisania wykorzystałam informacje uzyskane od członków zespołów
DVI z Belgii, Holandii, Hiszpanii, Szwecji
i Malty, a także osobiste rozmowy
z uczestnikami kursu organizowanego przez
CEPOL nt. Identyfikacji Ofiar Katastrof,
89/2017 DVI, którego byłam uczestnikiem.

33

Tomasz Safjański, Prawne i praktyczne problemy
zarządzania działalnością operacyjną Interpolu,
s.188, pobrano : file:///C:/Users/701560/ Desktop/03_10_T_Safjanski_Prawne_i_praktyczne_probl
emy_zarzadzania_dzialalnoscia_operacyjna.pdf
34
MOPK Interpol – Międzynarodowa Organizacja
Policji Kryminalnej Interpol. Zmiana nazwy z Międzynarodowej Komisji Policji Kryminalnych na
Międzynarodową Organizację Policji Kryminalnej
Interpol ujęta jest w artykule 1 Statutu Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej- Interpol, Dz.
U. z 2015 r., poz. 1758
35
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/ Interpol#Polska_w_strukturach_Interpolu

36

Tomasz Sajański, Prawne i praktyczne problemy
zarządzania działalnością operacyjną Interpolu,
s. 190
37
Statut Międzynarodowej Organizacji Policji Kryminalnej, Dz. U. z 2015 r., poz. 1758, art.2
38
DVI z ang. Disaster Victim Identification –
Identyfikacja Ofiar Katastrof

78

Katastrofy, naturalne czy technologiczne, są niestety częścią codziennego
życia. W kontekście DVI – katastrofa jest
niespodziewanym wydarzeniem, powodującym śmierć wielu osób, straty materialne
schodzą na drugi plan. W dobie globalizacji
i łatwości przemieszczania się, praktycznie
wszystkie katastrofy wiążą się z ofiarami
wielu narodowości. Opierając się na praktycznym doświadczeniu, zdobytym podczas
rzeczywistych wypadków, w celu szerzenia
dobrej praktyki prowadzenia jednego typu
śledztwa tam, gdzie w grę wchodzi życie
ludzkie, Interpol opracował zespół czynności dążących do identyfikacji ofiar katastrof. Ważną kwestią jest, by wypracowane
praktyki były przyjęte przez kraje członkowskie i zostały dostosowane do praw
narodowych i regionalnych oraz praktyk
religijnych i organizacyjnych.
Identyfikacja ofiar wypadków (katastrof), normalnie domena Policji, jest zadaniem trudnym i wymagającym, które może
być zakończone sukcesem, jeśli zostanie
właściwie zaplanowane oraz gdy zaangażowane zostaną inne instytucje.
Dotychczasowe doświadczenie wykazało, że współpraca z krajowymi zespołami DVI jest korzystna, gdy dotknęła ofiar
wielu narodowości. Państwo, na terenie
którego doszło do takiej katastrofy, jeżeli
umożliwi uczestnictwo zespołów krajowych DVI (kraje, których obywatele są
ofiarami katastrofy), ma możliwość skorzystania ze zbiorów Policji (systemy informacyjne, w szczególności informacje Ante
Mortem), a także danych medycznych
i dentystycznych. Informacje Ante Mortem
(przed śmiercią) są niezbędne do dokonania
porównania z informacjami Post Mortem
(po śmierci), które w sumie dają możliwość
identyfikacji i oddania tożsamości ofiarom
katastrof.
Na podstawie standardów Interpolu,
działania Post Mortem (pośmiertne) dotyczą badania ofiary prowadzonego tuż po
katastrofie oraz działania identyfikacyjne
podejmowane przez patologa medycyny
sądowej jako element badań (w kostnicy

lub innym wyznaczonym miejscu). Działania PM składają się z:
 działań podejmowanych na miejscu zdarzenia – udokumentowanie miejsca
oględzin przed transportem ciała ofiary
oraz otaczających je przedmiotów do
wyznaczonego miejsca, a następnie do
kostnicy;
 działań podejmowanych w kostnicy –
pobieranie próbek z ciała ofiary, które
posłużą do ustalenia tożsamości, w razie
potrzeby sekcja zwłok.
Działania AM (przedśmiertne) –
mają na celu zebranie wszystkich informacji dotyczących potencjalnej ofiary, szczególnie danych identyfikujących z miejsc,
w których ta osoba przebywała: włosy, odciski palców, zdjęcia etc.
Porównanie – identyfikacja połączenie wszystkich danych pośmiertnych
i przedśmiertnych i próba podsumowania
procesu identyfikacji.
Działania Post Mortem dokumentowane są na różowych drukach Interpol-u,
Ante Mortem na żółtych drukach, Uzgodnienia – identyfikacja na białych drukach
Interpol-u..
Jednym z najważniejszych aspektów
pracy DVI jest współpraca międzynarodowa, a głównym celem zespołów DVI jest
profesjonalne i wysokiej jakości świadczenie usług dla ofiar i ich bliskich. W tym
celu organizowane są szkolenia, w których
wykorzystywana jest wiedza doświadczonych członków istniejących już zespołów
DVI.
Belgijski Zespół DVI
Belgijski zespół DVI to zespół
z bardzo dużym doświadczeniem, który
powstał w 1986 roku, pierwsze zadanie
jako zespół DVI, Belgowie przeprowadzili
niedaleko Zeebrugge, gdzie 6 marca 1987
roku zatonął prom towarowo-pasażerski
MF Herald of Free Enterprise, pływający
pod banderą Saint Vincent i Grenada (wy-
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spiarskie państwo na Morzu Karaibskim
w archipelagu Małych Antyli). Na pokładzie było 80 członków załogi i około 459
pasażerów, zginęły 193 osoby (najczęściej
w wyniku hipotermii)39. Jeszcze przed powstaniem zespołu, pierwsze działania w
trakcie dużej katastrofy to katastrofa drogowa z udziałem samochodu cysterny, która wydarzyła się 11 lipca 1978 roku w Alcanar w Hiszpanii. W bezpośrednim sąsiedztwie kempingu Los Alfaques, na którym przebywało w tym czasie ponad 1000
turystów, ciągnik siodłowy z cysterną wypełnioną 23 tonami skroplonego propylenu
uległ wypadkowi. W wyniku rozszczelnienia doszło do wycieku i wybuchu, który
przyczynił się do śmierci 217 osób oraz
ranił kolejnych 20040.
Belgijski Zespół DVI na co dzień
pracuje w systemie 24 godziny na dobę,
7 dni w tygodniu, obsługuje wypadki,
sprawy karne i wykonuje inne czynności
związane z pracą policyjną, a także podczas
katastrof na terenie kraju.
Do codziennej pracy, a także
w przypadku katastrofy na terytorium Belgii jest aktywowany przez centrum telefoniczne Policji Federalnej lub przez lokalną
jednostkę Policji. W przypadku katastrofy
w obcym kraju zespół DVI zostaje aktywowany przez jedno z ministerstw: spraw
zagranicznych, spraw wewnętrznych lub
zdrowia.
W pełnym wymiarze czasu w zespole DVI pracuje 7 osób, ponadto, grupa 135
przeszkolonych osób może być w razie potrzeby wezwana do podjęcia czynności.

Dwie osoby z pełnoetatowych członków
zespołu zawsze są na dyżurze, w razie potrzeby, nieetatowi członkowie zespołu mogą być wezwani do swoich jednostek i skierowani do dalszego działania. Eksperci zewnętrzni, z którymi współpracuje zespół
DVI powiadamiani są telefonicznie przez
swoje organy urzędowe, niektórzy biegli
jak odontolodzy, podobnie jak policjanci są
na zmianowych dyżurach.
Belgijski Zespół DVI jest jednostką
wsparcia w dyrekcji sądowej Policji Federalnej. W związku z tym podlega on hierarchii policyjnej, a Policja Federalna podlega
jurysdykcji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych41.

39

41

1. Emblemat z okazji 30-lecia założenia
Zespołu DVI42.

https://pl.wikipedia.org/wiki/MF_Herald_of_
Free_Enterprise [dostęp:28.04.2018]
40
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eksplozja_na_ kempingu_Los_Alfaques_w_Alcanar [dostęp:29.04.2018]

Informacje uzyskałam od członka belgijskiego
zespołu DVI – Sophie Moncousin.
42
www.politie.be/5998/nl/nieuws/disaster-victimidentification-bestaat-30-jaar [dostęp:29.04.2018]
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2. Oś czasu kluczowych momentów43.
43

https://www.politie.be/5998/nl/nieuws/disaster-victim-identification-bestaat-30-jaar [dostęp:29.04.2018]
Oś czasu kluczowych momentów przed powstaniem od 1978 roku i po powstaniu w 1986 roku Belgijskiego
Zespołu DVI do roku 2016.
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tim Identification) - znany również jako
system danych Plass - jest systemem informatycznym służącym do identyfikacji ofiar
poważnych wypadków i katastrof. Oprogramowanie oferuje najnowocześniejsze
przetwarzanie dużej liczby danych o zaginionych i martwych ciałach w wyniku katastrofy 45.
W celu natychmiastowej zdolności
i możliwości wyjazdu do krajów tropikalnych, członkowie zespołu DVI muszą dbać
o szczepienia i prowadzenie rejestru tych
szczepień w odpowiednich dokumentach.
Koszty szczepień są ponoszone przez DVI.
W ramach zapobiegania zespołowi stresu
pourazowego, działania zespołów AM –
PM – RECON i Post Mortal Care są podzielone. Osoby pracujące ze zwłokami nie
spotykają się z krewnymi, a członkowie
zespołu AM nie pracują z ciałami. Zespół
RECON nie może być zaangażowany
w proces AM/PM w celu zapewnienia jasnego obrazu i przejrzystej, obiektywnej
propozycji dochodzenia/identyfikacji.
W celu informowania o potrzebie
wyjazdu prowadzona jest lista członków
zespołu DVI, aby można było dotrzeć do
każdego specjalisty, eksperta. W razie uzyskania informacji o katastrofie, w której
może być potrzebny zespół DVI, członkowie informują się również nawzajem, jednocześnie podając czy są mobilni na daną
chwilę. Lider Zespołu DVI po sprawdzeniu
dostępności osób, poinformuje wszystkich,
którzy będą potrzebni do podjęcia działań.
Formalne polecenie rozpoczęcia pracy
w Zespole DVI będzie pochodzić od Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Zagranicznych. Zespół zostanie powołany w momencie jeśli w katastrofie brali udział obywatele
holenderscy, a państwo na terenie którego
doszło do zdarzenia poprosi o pomoc46.

Holenderski Zespół DVI
Holenderski zespół DVI swoją działalność rozpoczął już na przełomie dekady
lat 1970-1980 i od tego czasu rozszerzył się
do aktualnego stanu.
Największą część zespołu stanowią
policjanci (Policja w Holandii podzielona
jest na 10 okręgów), z każdego okręgu zapewnione są siły kryminalistyczne i taktyczne dla potrzeb zespołu DVI. Członkowie zespołu muszą uzyskać zgodę swoich
szefów, ponieważ w każdej chwili mogą
zostać poproszeni o podjęcie pracy w DVI
i natychmiastowy wyjazd. Listę osób zespołu uzupełniają również funkcjonariusze
podlegli Królewskiej Żandarmerii Wojskowej. Ponadto zespół DVI uzupełniany jest
o ekspertów zewnętrznych, takich jak sądowi odontolodzy (niektórzy wojskowi),
patolog sądowy, antropolog sądowy, a także pracownicy zakładów pogrzebowych,
które również świadczą swoje usługi zespołowi DVI.
Członkom zespołu DVI, którzy nie
są policjantami jest wypłacane wynagrodzenie za czas pracy dla DVI, jednak nie są
to bardzo wysokie stawki.
Każda część Jednostki Identyfikacyjnej (AM-PM-Recon)44 ma lidera zespołu oraz lidera zespołu zastępczego, w razie
gdyby ktoś był na urlopie lub z innej przyczyny nie mógł stawić się na wezwanie.
Jest również jeden ogólny dowódca Zespołu DVI, który regularnie spotyka się z liderami zespołów AM – PM – Recon oraz ich
członkami.
Członkowie PM regularnie ćwiczą,
spotykając się w terenie na symulowanych
miejscach zdarzeń. Prowadzone są szkolenia z korzystania z oprogramowania Plass
Data. Jest to międzynarodowy system identyfikacji ofiar katastrof (ang. Disaster Vic44

Zespół DVI podzielony jest na podzespoły AM –
zajmują się zbieraniem informacji na temat osoby
zaginionej, które będą pomocne w ustaleniu tożsamości; PM – zajmują się zabezpieczaniem zwłok i
szczątków na miejscu katastrofy oraz oględzinami w
prosektorium lub innym wyznaczonym miejscu;
Recon – zajmują się dopasowaniem zebranych danych i identyfikacją ofiary.

45

http://www.plassdata.com/products-services
/software-products.html [dostęp:30.04.2018]
46
Informacje o holenderskim zespole DVI uzyskałam od kierownika Zespołu DVI Harolda Van Gelder z Policji w Amsterdamie.
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Na poziomie krajowym zespoły DVI są
szkolone podczas wspólnych ćwiczeń grup
Post Mortem razem z sekcją Ante Mortem,
które prowadzone są w formie symulacji
miejsc katastrof.
Jak
wcześniej
wspomniałam,
w skład zespołów DVI wchodzą policjanci,
jednak istnieje współpraca z personelem
cywilnym, są to przede wszystkim odontolodzy i patolodzy sądowi, prowadzą oni
również szkolenia w formie wykładów,
w których uczestniczą członkowie DVI.
Jeżeli chodzi o jurysdykcję, w jakiej
znajdują się zespoły DVI, to ze względu na
skład (tylko przeszkoleni policjanci) odpowiedź sama się nasuwa. W przypadku katastrofy na poziomie regionalnym, na przykład w rejonie Sztokholmu, zespół DVI jest
pod kierownictwem regionalnej Policji.
W przypadku wydarzenia międzynarodowego na terenie Szwecji, zespół DVI jest
pod dowództwem Policji krajowej.
Szwecja jest podzielona na cztery
regiony DVI, zespół DVI Północny, zespół
DVI w Sztokholmie, zespół DVI Zachód
i zespół DVI Południe48.

3. Emblemat Holenderskiej Policji47.

Szwedzki Zespół DVI
W Szwecji od końca lat sześćdziesiątych istniały różne typy zespołów identyfikacyjnych, właściwe zespoły DVI nabrały
kształtu po katastrofie tsunami w 2004 roku. Pierwsze szkolenia krajowe rozpoczęte
zostały w 2017 roku, obecnie Szwedzi
szkolą się z uwzględnieniem standardów
Interpol-u i planują szkolenia krajowe według tych standardów.
W skład szwedzkich zespołów DVI
wchodzą tylko policjanci. Praca DVI podzielona jest na część Post Mortem, składającą się z funkcjonariuszy Policji z wykształceniem kryminalistycznym w dziedzinach przydatnych w kwestiach PM,
funkcjonariusze ci są przeszkoleni w zakresie operacji DVI w standardzie Interpol-u.
Sekcja Ante Mortem składa się z doświadczonych policjantów z pionu dochodzeniowego, większość z nich pracuje przy poważnych przestępstwach, członkowie tej
grupy również są przeszkoleni w zakresie
operacji DVI w standardzie Interpol-u.
47

Źródło: https://www.dutchreferee.com/beaten-upreferee-tells-his-story-of-violence-against-him/ [dostęp: 02.05.2018]

48

Informacje uzyskane od Kierownika Zespołu PM
Region Sztokholm Jens Ulander.
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4. Schemat organizacyjny Zespołów DVI w Szwecji49.

49

Schemat przesłany przez Jensa Ulandera.
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Powyższy schemat przedstawia organizację i podział zespołów DVI. Na
szczycie znajduje się Departament Operacji
Krajowych (NOA – skrót od nazwy w języku szwedzkim), ma za zadanie wspomagać
lokalne regiony Policji i odpowiada za międzynarodową
współpracę
policyjną
i wszystkie operacje krajowe50. Następny
poziom to Dowództwo Operacyjne, któremu asystuje Krajowe Centrum DVI. Krajowe Centrum DVI zawiadamia osoby odpowiedzialne za cztery regionalne zespoły
DVI, tj. Kierownicy Regionalnych Wydziałów Śledczych. Każdy zespół DVI jest
z kolei podległy kierownikowi odpowiedniej sekcji (południowej, zachodniej, sztokholmskiej i północnej), które podzielone są
na zespoły DVI AM i PM zarządzane przez
odpowiednio przygotowanych liderów
z pionu dochodzeniowego w przypadku
Zespołu DVI AM oraz z pionu kryminalistycznego w przypadku Zespołu DVI PM.
Członkowie szwedzkich zespołów
DVI szkolą się w zakresie operacji DVI
utrzymując standardy Interpol-u. W roku
2018 planowane są dwa dwutygodniowe
szkolenia, mając nadzieję, że nie będą musieli
być wykorzystani utrzymują, że „przygotuj
się dzisiaj, bo jutro może być za późno”51.

Hiszpański Zespół DVI

5. Emblemat Szwedzkiej Policji Krajowej52.

Hiszpański Zespół DVI nie ma przyjętej
oficjalnej daty założenia, ponieważ personel DVI nie jest „pełnoetatowym”, zespół
jest powoływany w razie zaistnienia wydarzenia – katastrofy na terenie Hiszpanii
i poza jej granicami, jeżeli ofiarami byli
obywatele Hiszpanii. Jednak od wielu lat
Hiszpanie realizowali i realizują misje DVI.
Na terenie Hiszpanii wystąpiło wiele
katastrof, wśród nich między innymi: katastrofa naturalna Huragan Klaus – to huragan z gwałtownymi burzami, które nawiedziły europejskie kraje pod koniec stycznia
2009. Burze dotknęły między innymi Hiszpanię. Maksymalne wiatry, które odnotowano podczas burz dochodziły do 194 km/h.
W wyniku kataklizmu zginęło 26 osób, 12
ofiar w Hiszpanii. Fale w Zatoce Biskajskiej osiągały 20m wysokości. Koło Barcelony zawalił się dach hali sportowej. Zginęło czworo dzieci znajdujących się w budynku hali, kilkanaścioro zostało rannych.
Prawie milion osób było pozbawionych
prądu. W Walencji wybuchły trzy duże
pożary53.
11 maja 2011 roku doszło do trzęsienia ziemi w Hiszpanii w wyniku, którego
zginęło dziewięć osób, a kilkadziesiąt zostało rannych. Ostatecznie amplitudę
wstrząsu ustalono na 5,1 w skali Richtera.
Epicentrum wstrząsów było najbliżej miasta Lorca w południowej Hiszpanii54.
Pożar w klubie nocnym w Madrycie
– pożar, który wybuchł 17 grudnia 1983
roku w klubie nocnym Alcalá 20 w Madrycie. W wyniku pożaru śmierć poniosły 82
osoby, a 27 osób zostało rannych55.
Wcześniej już opisana, przy omawianiu belgijskiego zespołu DVI, katastrofa
drogowa z udziałem samochodu cysterny,
która wydarzyła się 11 lipca 1978 roku w

50

53

en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Police_Authority#
National_Department [dostęp:03.05.2018]
51
Motto przkazane przez Jens Ulander Crime Scene
Investgator – Kierownik zespołu PM Region Sztokholm.
52
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polisen
_vapen_bra.svg?uselang=pl [dostęp:30.04.2018]

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Huragan_
Klaus [dostęp: 04.05.2018]
54
Źródło: https://zmianynaziemi.pl/wideo/trzesienieziemi-hiszpanii-zostalo-wywolane-przezdzialalnosc-czlowieka [dostęp:04.05.2018]
55
Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Po%CBCar_
w_klubie_w_Madrycie [dostęp:04.05.2018]
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Alcanar w bezpośrednim sąsiedztwie kempingu Los Alfaques, gdzie śmierć poniosło
217 osób.
W Hiszpanii możliwość powołania
zespołu DVI istnieje na poziomie dowództwa Policji, niektóre regionalne jednostki
policyjne mają możliwość powołania własnego zespołu DVI. W zespołach znajdują się
policjanci oraz eksperci spoza korpusu policyjnego (patolog, odontolog, itp.). Zespół
DVI znajduje się pod jurysdykcją Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ponieważ większość członków zespołu to policjanci i Policja
jest odpowiedzialna za zespoły DVI.
Eksperci spoza korpusu policyjnego
pozostają pod jurysdykcją Ministerstwa
Sprawiedliwości. Do koordynacji między
tymi dwoma ministerstwami rząd zatwierdził
dekret królewski R.D. 32/2009 ustanawiający
krajowy protokół działań medycyny sądowej
i działań kryminalistycznych Policji w przypadku zdarzeń z wieloma ofiarami.
Hiszpańskie zespoły DVI działają
zgodnie ze standardami Interpol-u, ze względu na duże doświadczenie, koordynator zespołu na poziomie dowództwa Policji jest
również nauczycielem w trakcie szkoleń
prowadzonych przez CEPOL na temat DVI56.

Maltański Zespół DVI

6. Odznaka hiszpańskiego korpusu Policji57.
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Maltański Zespół DVI został zainicjowany przez Ministra Spraw Wewnętrznych 1 grudnia 2016 roku. Utworzono grupę zadaniową DVI Malta w Ramach Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Bezpieczeństwa Narodowego58. W skład grupy
wchodzą przedstawiciele Maltańskiej Policji, Maltańskiej Kryminalistyki Policyjnej,
Departamentu Ochrony Ludności, Maltańskich Sił Zbrojnych, Ministerstwa Zdrowia.
Przed uruchomieniem Zespołu DVI
Malta, zorganizowany został pięciodniowy
kurs szkoleniowy dla 35 oficerów Policji,
w oparciu o program szkolenia CEPOL
w standardach Interpol-u. Przy szkoleniu
i tworzeniu zespołu brali udział światowej
sławy eksperci w tej dziedzinie z DVI Belgia i DVI Wielka Brytania.
Wszystkie numery i adresy kontaktowe do członków zespołu posiada przewodniczący i koordynator – oficer Maltańskiej Policji59. Koordynator jest w stałym
kontakcie z członkami zespołu poprzez
media społecznościowe. Ponadto organizowane są seminaria i szkolenia, aby ciągle
uaktualniać wiedzę w zakresie działania
zespołu DVI.
W razie potrzeby zainicjowania pracy zespołu DVI, ekspertów spoza korpusu
policyjnego, zgodnie z maltańskim prawem
powołuje sędzia Sądu Magistratów, pozostałych członków powiadamia koordynator.
Po informacji telefonicznej, na czas trwania
pracy Zespołu DVI, szefowie instytucji,
w których pracują członkowie zespołu,
zwalniają ich z pełnienia obowiązków zawodowych. Istnieje dokument Memorandum Ministerialne, który popiera tę procedurę.
Źródło: https://www.timesofmalta.com/articles/
view/ 20161201/local/task-force-to-disaster-victimidentification-process.632621 [dostęp:04.05.2018]
59
Obecnie przewodniczącym Zespołu DVI Malta
jest Charlot Casha inspektor i/c Crime Scene
Investigations Unit, Forensic Science Laboratory &
D.V.I. Malta Coordinator (inspektor Działu Badania
Przestępczości, Laboratorium Kryminalistycznego,
koordynator DVI Malta), dzięki którego uprzejmości
otrzymałam informacje na temat w/w zespołu

56

Dzięki informacjom przesłanym przez Sergio
Castro z Policji w Hiszpanii, mogłam przybliżyć
model działania hiszpańskich zespołów DVI, Sergio
Castro jest również nauczycielem na kursach DVI
organizowanych przez CEPOL
57
Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/NatioPolice_
Corps [dostęp:03.05.2018]
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Zespół DVI Malta jest młodym zespołem i jeszcze nie miał potrzeby działać,
ale jego członkowie są gotowi do podjęcia
działań przy identyfikacji ofiar katastrof.

Artykuł ten poświęcony został ukazaniu zasad działania Zespołów DVI z niektórych państw europejskich, a także pod
jaką jurysdykcją się znajdują i w jaki sposób jest rozwiązana komunikacja między
członkami tych zespołów. W opisie belgijskiego zespołu znalazł się schemat historii
jego powstania, w szwedzkim zespole –
schemat organizacyjny, w każdym opisanym zespole umieszczone zostały emblematy DVI lub policyjne (ze względu na
brak emblematu zespołu DVI, jako wiodąca
instytucja mająca główną pieczę nad zespołem DVI).
Na wstępie znalazł się krótki zarys
historyczny członkostwa Polski w Interpol
oraz wskazanie aktów prawnych związanych z ratyfikacją Statusu Interpol-u.
Przedstawiony został również model działania zespołów DVI w standardzie Interpolu
i zastosowana dokumentacja.
Dzięki uprzejmości liderów , koordynatorów i członków opisanych zespołów,
w artykule znajdują się odpowiedzi na pytania dotyczące zasady wezwania zespołów
DVI, sposobu kontaktowania z członkami
zespołów, jurysdykcję w jakiej znajduje się
zespół, od jakiego czasu istnieje zespół
w danym państwie. Odpowiedzi były wyczerpujące, czasem zawierały dodatkowe
informacje, które zostały również zamieszczone.

7. Emblemat Zespołu DVI Malta60.
Podsumowanie
Ostatnie lata przyniosły znaczny
wzrost zdarzeń, w których śmierć poniosło
wiele osób. Są to katastrofy naturalne, takie
jak trzęsienia ziemi, tsunami, powodzie,
wichury etc., inne zdarzenia to zamachy
terrorystyczne, czy katastrofy komunikacyjne, technologiczne, panika osób etc. We
wszystkich rodzajach katastrof może ponieść śmierć wiele osób o różnej narodowości. Globalizacja i łatwość przemieszczania
się stwarza takie możliwości, więc dla państwa, na terenie którego dojdzie do takiego
zdarzenia, ustalenie tożsamości ofiar może
okazać się bardzo utrudnione lub niemożliwe. Identyfikacja ofiar katastrof jest niezbędna nie tylko z potrzeb uwarunkowanych prawem, ale także ze względu na pobudki humanitarne i religijne.

60

Źródło: https://gov.mt/en/Government/Press Releases/Pages/2016/December/01/PR162730.aspx
[dostęp:04.05.2018]
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Radosław Słabaczewski
Młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile

BEZPIECZEŃSTWO W SIECI – OFIARA I SPRAWCA
Internet to globalne narzędzie, którego powszechna dostępność 24 godziny na
dobę, 7 dni w tygodniu służy zdobywaniu
wiedzy, komunikacji między jego użytkownikami, ale także jest wielkim placem
zabaw. Jednocześnie jednak sieć jest, jak to
określił Stanisław Lem "wielkim śmietnikiem". Oprócz wielu wartościowych rzeczy, dzieci i młodzież mogą znaleźć też
treści, z którymi kontakt jest dla nich po
prostu szkodliwy. Jednak to zalety Internetu
przeważają nad jego negatywnymi stronami.
Funkcjonowanie na różnych portalach społecznościowych, forach zainteresowań, pozwala nie tylko zdobywać i pogłębiać posiadaną wiedzę, ale także nawiązywać kontakty z innymi użytkownikami.
Zazwyczaj wszystko dzieje się w ramach
obowiązującego prawa oraz regulaminów,
lecz niekiedy sytuacja przybiera niepożądany efekt i internauta pada ofiarą różnych
krzywdzących zachowań.

chodzenie do szkoły, a w skrajnych sytuacjach może doprowadzić do samobójstwa.
Co należy zrobić? Zamiast zastanowić się
nad przyczynami takich zachowań, organizuje się pogadanki, daje kary, uwagi, wzywa rodziców, powiadamia Policję, kieruje
sprawy do sądu. Takie działania w małym
stopniu dopuszczają niezbędny dialog. Potępia się takie zachowania i bardzo dobrze,
ale należy tu bardziej przyjrzeć się skąd
wynika to gorsze traktowanie i wtedy prowadzenie dialogu. Uświadomienie młodzieży płynących z tego tytułu zagrożeń,
odpowiedzialności karnej za swoje czyny.
W dzisiejszych czasach młodzież staje się
ofiarą ceberprzemocy, którą możemy podzielić na psychiczną, seksualną, fizyczną,
werbalną. A skąd czerpie się wzorce? Od
dorosłych. Bo jeżeli dorosły może stosować
przemoc, to dlaczego nie my. Ważne jest
to, aby traktować siebie nawzajem z godnością i szacunkiem, pomimo swoich ułomności, różnic. Rozmawiać, prowadzić dialog,
przestrzegać, wspierać. Nie bać się reagować, kiedy łamane jest prawo, mieć swoje
granice, których nie należy nigdy przekraczać. Różnorodność form porozumiewania
się, łatwość dostępu oraz zachowania pozornej anonimowości w sieci powoduje, że
cyberprzemoc staje się zjawiskiem bardzo
powszechnym w kontaktach młodych internautów. 51% dzieci i młodzieży stała się
przynajmniej raz obiektem zdjęć lub filmów wykonanych wbrew swojej woli, 52%
dzieci w wieku 12-17 lat miało do czynienia z przemocą werbalną w Internecie lub
przez telefon komórkowy, 47% dzieci doświadczyło wulgarnego wyzywania, 29%
badanych deklaruje, że ktoś w sieci podawał się za nie, wbrew ich woli, 21% dzieci
doznało poniżania, ośmieszania i upokarzania, 16% osób doświadczyło straszenia
i szantażowania, 14% dzieci zgłasza przypadki rozpowszechniania za pośrednictwem

Przemoc fizyczna kojarzy się z zadawaniem bólu, śladami czy ranami na ciele, a przemoc w Internecie, chociaż nie zostawia fizycznych śladów, jest groźniejsza,
bo oddziałuje negatywnie na psychikę dzieci, młodzieży korzystającej z Internetu, nie
do końca świadomych zagrożeń oraz wynikających z tego konsekwencji. Cyberprzemoc krzywdzi emocjonalnie na odległość,
trafia od razu do szerokiego grona osób.
Wyzwiska, robienie kompromitujących
zdjęć, plotkowanie to formy gorszego traktowania w szkole, miejscu zamieszkania
oraz wielu innych miejscach. Robienie
zdjęć o różnej treści, a następnie wrzucanie
ich na serwisy społecznościowe często traktowane jest jako żart i uważane za normalne
zachowanie. Działania takie mogą w konsekwencji spowodować zawstydzenie, zażenowanie, zamknięcie się w sobie, nie
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 gorsze wyniki w nauce – dziecku trudno
skupić się na nauce, szkole, nie chce się
w niej pojawiać, może symulować chorobę, odwracać uwagę od zadanych lekcji innymi problemami.

Internetu lub telefonów komórkowych
kompromitujących je materiałów.
Cyberprzemocy można doświadczyć
pod różnymi formami:
 publikowanie ośmieszających filmów
lub zdjęć bez zgody,
 publikowanie wulgarnych, prześmiewczych komentarzy oraz wpisów,
 włamania na konta serwisów społecznościowych,
 nękanie, straszenie telefonami i SMSami,
 podszywanie się pod inne osoby,
 wykluczanie ze społeczności internetowych,
 szantażowanie z użyciem Internetu,
 czy też wreszcie tworzenie obrażających
kogoś stron internetowych lub blogów.

Oczywiście sygnałów różnego typu
może być dużo więcej i każde dziecko może reagować w inny sposób na fakt, iż padło
ofiarą cyberprzemocy, ale tych kilka podstawowych sygnałów może w porę uchronić przed najgorszym i ostatecznym dla
ofiary rozwiązaniem, jakim mogłoby być
targnięcie się na swoje życie.
Gdy już jednak ujawnimy ten przykry fakt, należy reagować mądrze poprzez
udzielenie dziecku wsparcia, opieki, pomocy psychologa, wyjaśnienia czym jest cyberprzemoc. Należy zabezpieczyć tego dowody poprzez zrobienie printscreena ekranu
ze śladami wskazującymi, że doszło do
cyberprzemocy, zachowania kopii maili,
zapisów rozmów, przesłanych sms-ów,
mms-ów, zanotować datę i czas otrzymania
materiału oraz, jeśli to możliwe, dane nadawcy (nazwę użytkownika, adres , numer
telefonu komórkowego itp.) lub adres strony www, na której pojawiły się szkodliwe
treści czy profil. Zwrócić się do administratora serwisu z żądaniem usunięcia kompromitujących materiałów, a także zablokowania konta sprawcy lub profilu. Jeżeli
jest to możliwe i znamy sprawcę, należy
porozmawiać z nim lub jego rodzicami
o powodach i motywach takiego zachowania. Zasadnym również jest poinformowanie szkoły ofiary i podjęcia zdecydowanych
działań, które ograniczą negatywne konsekwencje zdarzenia. Działaniom edukacyjnym należy również poddać środowisko
świadków przeprowadzić analizę zdarzenia
przy udziale dyrektora, pedagoga i wychowawcy, aby w przyszłości oni również mogli zapobiegać tego typu negatywnym zjawiskom. Trzeba doprowadzić do sytuacji
i uświadomienia, iż w przypadku dalszych
działań zostaną podjęte zdecydowane działania mające na celu wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec sprawcy cyberprzemocy. W przypadku gdyby propono-

Następujące
sygnały
świadczą
o tym, że dziecko stało się ofiarą cyberprzemocy:
 zmiana zachowania – dotychczas radosne, energiczne dziecko może stać się
apatyczne, niechętne do podejmowania
codziennych czynności, nerwowe lub
okazujące złość podczas korzystania
z Internetu,
 sekrety i tajemnice – ofiara może unikać
korzystania z Internetu w obecności rodziców, co wcześniej nie stanowiło dla
niego żadnego problemu. Wyłączanie
oglądanych stron oraz usuwanie ich historii w celu uniknięcia niewygodnych
pytań, co może wskazywać jednoznacznie na jakieś kłopoty dziecka,
 wycofanie się z relacji rodzinnych – zastraszone dziecko nie chce rozmawiać
otwarcie o tym, co złego spotkało go
w świecie wirtualnym.
 unikanie towarzystwa rówieśników –
ofiara nie chcąc narażać się na dalsze
przykrości, zwłaszcza po tym jak informacje czy też zdjęcia są już ogólnodostępne dla jego znajomych wycofuje się
całkowicie z życia towarzyskiego. Rzadko zdarza się, aby ośmieszająca informacja nie została przekazana dalej nawet
do osób, które jej nie znają,
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wane rozwiązania nie przyniosły żadnego
skutku, a ofiara nadal byłaby zastraszana,
nękana należy poinformować o tym fakcie
Policję, gdyż za niektóre przejawy cyberprzemocy grozi odpowiedzialność karna
(art. 190a§1-3kk, 191§1-2kk, 267§1-4kk,
268a§1-3kk, art. 212§1-4.)

chowanie określa się słowem Sexting
oraz Web-cam-sexting – filmowanie za
pomocą kamerek internetowych. Prostytucja dziecięca coraz częściej związana
jest z telefonią komórkową, czy Internetem. Zdarza się, że dzieci manipulowane
są przez dorosłych i na ich polecenie
świadczą usługi seksualne poza Internetem osobom poszukującym w Sieci nieletnich partnerów. Czasami dzieci same
kontaktują się za pośrednictwem serwisów komunikacyjnych z dorosłymi
i proponują im usługi seksualne w zamian za zapłatę. Fakt, że w takich przypadkach inicjatywa leży po stronie
dziecka w żaden sposób nie zwalnia dorosłego sprawcy od odpowiedzialności
karnej. Uwodzenie (urabianie) i wykorzystanie seksualne dzieci przez sprawców kontaktujących się z ofiarami online
(online grooming) - zjawisko niezwykle
niebezpieczne ze względu na daleko idące konsekwencje i zagrożenie poważną
traumą. Jest to szczególna relacja tworzona w Internecie między osobami dorosłymi, a dzieckiem w celu ich uwiedzenia i seksualnego wykorzystania (art.
200§1-5 kk, art. 200a§1-2kk).

Produkcja i obrót pornografią dziecięcą to obecnie olbrzymi, globalny proceder przestępczy, którego ofiarami pada rok
rocznie tysiące dzieci. Wyróżnia się dwa
podstawowe zagrożenia związane ze zjawiskiem pornografii dziecięcej w Internecie:
 dzieci mogą być mimowolnym odbiorcą
treści pornograficznych
 mogą stać się też przedmiotem filmów
i zdjęć pornograficznych. 80% zdjęć
o charakterze erotycznym, pornograficznym zostaje wytworzonych przez dzieci
oraz młodzież, one same są ich dostawcami (w Polsce stanowi to 11% osób
w wieku 15-16 lat, a około 30 % młodzieży w podanym wieku takie zdjęcia
otrzymało). Utrwalają je za pośrednictwem kamer internetowych, czy aparatów cyfrowych pod wpływem manipulacji i gratyfikacji ze strony poznanych
w Sieci osób dorosłych. Tego typu za-
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Zjawisko gier komputerowych budzi
obecnie niezwykle silne emocje, zarówno
dzieci, młodzieży, jak i dorosłych. Z jednej
strony gry komputerowe są odbierane jako
nowoczesna i bardzo atrakcyjna zabawa,
pozwalająca przeżyć wiele fascynujących
przygód w wirtualnym świecie. Z drugiej
strony ta „nowoczesna forma zabawy” często przeraża ogromnym ładunkiem przemocy budząc niepokój co do negatywnego
wpływu tych treści na rozwój dziecka.
Początek uzależnienia - dziecko
spędza wiele czasu przy grach; rodzice z
dumą patrzą na dziecko, które sprawnie
obsługuje komputer, uważają je za młodego
geniusza, są przekonani, że rozwija ono
swoje zainteresowania, a równocześnie jest
w domu pod czujnym okiem rodziców.
Z czasem dzieci zaczynają spędzać coraz
więcej czasu przy grach komputerowych,
przy próbie oderwania od komputera reagują wybuchami niekontrolowanej złości
i agresji. Najważniejsza staje się gra i czas
spędzany w świecie wirtualnym. Dla przykładu 83,2% badanych deklaruje, że zdarzyło im się przebywać w sieci dłużej niż
planowali, a 29,8%, że zdarzyło się przedkładać korzystanie z sieci ponad obowiązki
szkolne. Co piąty ankietowany 19% deklaruje, że okłamywał rodziców, żeby móc
korzystać z Internetu.

Nikt nikomu nie broni dostępu do
Internetu i korzystania z jego nieograniczonych zasobów, lecz trzeba do tego podchodzić mądrze i z dystansem. Internet jest
źródłem wiedzy, dostarcza nam rozrywkę,
przenosi w inny świat, w którym to możemy się wcielić w wybraną przez nas osobę,
lecz trzeba pamiętać o tym, że nie jesteśmy
w sieci anonimowi i wszystko, co robimy
w sieci zostaje w niej, jest nie do usunięcia,
zapamiętane. Raz wrzucone do sieci zdjęcie, film, komentarz, dane pozostają i są
nieusuwalne. Na to tylko czyhają osoby,
które będą próbowały je wykorzystać przeciwko nam. Edukacja dzieci i młodzieży na
temat bezpieczeństwa w Internecie (Cyberprzestrzeni) jest najważniejsza. Bo właśnie
tam toczy się życie (niemal 94% uważa, że
nie wyobraża sobie życia bez sieci). Osoby
nastoletnie tak teraz rozwijają znajomości,
czy przeżywają dramaty odrzucenia, upokorzenia. Chcąc zyskać popularność i aprobatę pokazują siebie za dużo, bez świadomości w jaki sposób zdjęcia oraz informacje o
Nas mogą być wykorzystane. Współcześnie
w odróżnieniu od Naszych rodziców młodzież nie musi spotykać się w realu aby
brać udział w grach, zabawach różnego
typu przedsięwzięciach. Przecież wszechobecność Internetu, mediów społecznościowych i niezliczona liczba aplikacji sprzyja
rozwojowi, lecz pamiętać należy o tym, aby
brać z niego najlepsze wzorce. Wchodząc
w dorosłość wielkimi krokami jednak pamiętajmy, że do swojej seksualności należy
podchodzić z szacunkiem, nie traktować
swojego ciała jak przedmiotu, towaru, nie
powinniśmy szukać informacji na jej temat
w Internecie korzystając np. z pornografii,
a jeżeli nawet to traktować ją i mieć do niej
krytyczny stosunek. Wszystko co robimy
w Internecie pozostawia ślad pomyślmy
o tym dwa razy za nim będzie za późno.

Skontaktuj się z Policją jeśli doszło
do złamania prawa lub z wymienionymi
poniżej organizacjami zajmującymi się tego
typu problemami.
Zadzwoń pod bezpłatny numer telefonu 0 800 100 100.
FDN „Ogólnopolski telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111”.
www.dyzurnet.pl- serwis, który
przyjmuje zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści znalezionych w Internecie,
www.dzieckowsieci.pl- strona zajmująca się zwróceniem uwagi dorosłych i
dzieci na zagrożenia wynikające z nierozważnego korzystania z Internetu,
www.safeinternet.pl, www.nask.pl,
www.dbi.pl, www.helpline.org.pl
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DIAGNOZA PSYCHOSEKSUALNA SPRAWCÓW PRZESTĘPSTW
PRZECIWKO WOLNOŚCI SEKSUALNEJ I OBYCZAJNOŚCI.
PEDOFILIA CZY ZACHOWANIA ZASTĘPCZE?
Policjanci prowadzący postępowania karne w sprawach przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności często deklarują potrzebę uzyskania rzetelnej
wiedzy na temat zjawiska pedofilii. Wielokrotnie korzystają także z ekspertyz sądowych profesjonalistów, biegłych sądowych
posiadających wiedzę specjalną w dziedzinie seksuologii, psychologii i psychiatrii
doceniając ich znaczenie dla sytuacji prawnej podejrzanego.
Celem tego artykułu jest zaprezentowanie podstawowych informacji w zakresie funkcjonowania psychoseksualnego
sprawców przestępstw seksualnych wobec
małoletnich, które mogą być przydatne policjantom w toku wykonywanych czynności
dochodzeniowo-śledczych.

takim czynnościom albo do ich wykonania
podlega karze pozbawienia wolności od lat
od 2 do 12”62.
Przestępstwo z art. 200 § 1 k.k. nie
jest przestępstwem kierunkowym. Oznacza
to, że mimo iż należy ono do grupy przestępstw seksualnych sprawca nie musi działać wyłącznie z tzw. motywów seksualnych
(czyli w celu pobudzenia, zaspokojenia
popędu płciowego), a może nawet w ogóle
nie mieć motywu seksualnego. Oczywiście
musi mieć zamiar, ale wystarczy, że ten
obejmuje określone czynności. Sprawca
może działać kierując się tak zwaną motywacją mieszaną63.
Dla klinicysty pedofilia stanowi
zjawisko z obszaru psychopatologii i uznawana jest za jedną z postaci parafilii.
W klasyfikacji Amerykańskiego Towarzystwa Psychiatrycznego-DSM IV zdefiniowano parafilię, jako uporczywe wzorce
zachowań seksualnych, w których osiągnięcie pełnej satysfakcji seksualnej jest uzależnione od pojawienia się specyficznych
przedmiotów, rytuałów czy sytuacji64.
Według Martina Seligmana parafilie”…to zainteresowania seksualne tak bardzo zaburzone, że upośledzają zdolność
utrzymywania
afektywno-erotycznego
związku między ludźmi”65. Nie ulega więc
wątpliwości, że parafilia traktowana jest
jako choroba- jako kategoria zaburzeń życia
seksualnego. Ma to ogromne znaczenie ze
względu na nieuprawnione próby sytuowania pedofilii, czyli jednej z postaci parafilii

Definicja prawna a definicje kliniczne
pedofilii
„Pedofilia” jest pojęciem szerokim
i opisuje zjawisko polegające na relacji seksualnej dorosłego z dzieckiem. Jest jednak
powodem licznych nieporozumień, przede
wszystkim między klinicystami (psychologami, lekarzami) a prawnikami. W klinicznym rozumieniu odnosi się do wewnętrznej
dyspozycji człowieka zwykle przejawiającej się w jego działaniu natomiast w ujęciu
prawniczym-do określonego zdarzenia61.
W ujęciu prawnym istotą pedofilii
jest czyn zabroniony polegający na obcowaniu seksualnym dorosłego lub podejmowaniu innych czynności seksualnych z małoletnim poniżej 15 lat:
„Art. 200 § 1 k.k.: „Kto obcuje płciowo z
małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się
wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się
61
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Seligmann M.P.E., Walker E.F. Rosenhan D.L.
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wśród zjawisk mieszczących się w granicach normy.
Według Roberta C. Carson, pedofilia to parafilia, w którym preferowanym lub
wyłącznym partnerem seksualnym osoby
dorosłej jest dziecko przed okresem pokwitania”66. Podobnie Z. Lew-Starowicz uznaje, że pedofilia to często spotykana parafilia
polegająca na osiąganiu satysfakcji seksualnej w kontaktach z dziećmi67.
Według Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych
opracowanej przez WHO i obowiązującej
w Polsce od 1996 roku, w aktualnej wersji
ICD-10 „pedofilia to preferencja seksualna
osoby dorosłej w stosunku do dzieci zwykle
w wieku przedpokwitaniowym lub we
wczesnym okresie pokwitania68. Aby można było zdiagnozować wystąpienie pedofilii, osoba diagnozowana musi spełniać kryteria ogólne dla zaburzeń preferencji seksualnych oraz kryteria specyficzne dla szczególnej postaci tego zaburzenia.
Kryteria ogólne / F-65/ to:
 G1 - osoba doświadcza powtarzającego
się nasilonego popędu i wyobrażeń seksualnych dotyczących niezwykłych
przedmiotów lub działań,
 G2 - osoba zarówno realizuje ten popęd,
jaki i odczuwa z tego powodu wyraźne
cierpienie,
 G3 - preferencja występuje co najmniej
6 miesięcy.

Według klasyfikacji ICD-10 do rozpoznania pedofilii nie upoważnia pojedyncze wydarzenie zwłaszcza, gdy sprawca jest
w okresie dorastania, ponieważ nie oznacza
ono stałej lub przeważającej tendencji.
Sprawcą pedofilii jest osoba dorosła. Definicje kliniczne pedofilii nie wiążą jej z płcią
w tym sensie, że nie wykluczają z niej kobiet. Ofiarą pedofilii we wszystkich definicjach jest dziecko. Z punktu widzenia biologii tj. osoba, u której nie pojawiły się
oznaki dojrzewania. Za Kryterium definicyjne uznaje się stopień dojrzałości fizycznej a nie wiek dziecka. Ci wszyscy, u których oznaki dojrzewania występują, nie są
dziećmi a więc nie spełniają podstawowego
warunku koniecznego dla zdefiniowania
pedofilii70.
W klasyfikacji Amerykańskiego
Towarzystwa Psychiatrycznego - DSM IV
brak konieczności realizacji popędu oraz
brak doświadczania dyskomfortu przez
sprawców, ponieważ dla wielu z nich pedofilia ma charakter egosyntoniczny, a element cierpienia nie jest w ich działaniach
i fantazjach obecny71.
W aktualnie obowiązującej wersji DSM-V
kryteria pedofilii / 302.2 / są następujące:
 A - nawracające przez okres co najmniej
6 miesięcy, intensywne seksualnie pobudzające fantazje, popęd seksualny lub
zachowania obejmujące aktywność seksualną z dzieckiem lub dziećmi w okresie przed pokwitaniem / za umowną granicę przyjmuje się wiek 13 lat /.
 B - jednostka działa pod wpływem tego
popędu seksualnego, albo ten popęd lub
fantazje powodują znaczne cierpienie
lub trudności interpersonalne.
 C - jednostka ma co najmniej 16 lat
i jest o co najmniej 5 lat starsza od
dziecka lub dzieci w kryterium A. Nie
obejmuje jednostek w późnej adolescencji, których partnerami seksualnymi są
dzieci w wieku 12 lub 13 lat”72.

Kryteria specyficzne dla pedofilii to
(F 65.4):
 B - utrwalona lub dominująca skłonność
do aktywności seksualnej z dzieckiem
lub z dziećmi w wieku przed pokwitaniem
 C - osoba ma co najmniej 16 lat i jest co
najmniej 5 lat starsza od dziecka lub
dzieci z kryterium B69.
66
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W Internecie funkcjonują również
szkodliwe z punktu widzenia społecznego
oraz zabronione przez prawo strony propagujące pedofilię. Zgodnie z definicją ugrupowań aprobujących niektóre kontakty seksualne dorosłego z dzieckiem pedofilia to:
„miłość dorosłych do dzieci wzbogacona
o głęboką przyjaźń i szeroko pojętą edukację dzieci. Piękne uczucie porównywalne
do uczucia, jakim rodzice obdarzają swoje
dzieci. Pedofil poświęcają dzieciom więcej
troski i uwagi, niż rodzice a miłość pedofilska różni się od miłości klasycznej tylko
różnicą wieku kochanków- przyjaciół.
W miarę pogłębiania się więzi między
dzieckiem a pedofilem /mogą ale nie muszą / pojawiać się nieagresywne, dobrowolne i sympatyczne zabawy seksualne, które
cieszą obie strony”73.
Wprowadzeniu do obiegu publicznego / głównie do Internetu / takiego terminu jak „pedofilia pozytywna” w języku
prawniczym rozumiane jest jako propagowanie pedofilii i służy kilku celom. Istotą
definicji pedofilii pozytywnej jest wskazanie na pewne jej cechy konstytutywne takie
jak: treść / pozytywne uczucia, tj. miłość,
przyjaźń, różnic wieku uczestników relacji/,
natężenie / ilość uwagi i troski przewyższająca działania rodzicielskie /, typ ewentualnej relacji seksualnej / brak agresji, dobrowolność, obustronna radość z aktywności,
jej „sympatyczność”/. Akceptacja nierówności podmiotów idzie w parze z pomijaniem skutków tej nierówności, czyli z różnicą w rozumieniu sytuacji dokonywanych
przez dorosłego i dziecko a następnie dokonywaniem / na podstawie tego niepełnego
lub wręcz błędnego rozeznania / szacunków
i ocen, które stanowią podstawę do podejmowania decyzji w sferze zachowań seksualnych. Z jednej strony uznając dziecko za
osobę niedojrzałą nadaje się mu status kogoś, kto powinien być otoczony opieką
/porównywalną do rodzicielskiej a więc
chodzi o relację o charakterze pochyłym/,
a z drugiej zaś przyznaje mu się w innej
sferze /emocjonalnej, seksualnej/ atrybuty

osoby zdolnej do podejmowania wiążących
decyzji. Sprzeczność wynika także z użycia
przymiotnika „pozytywny” wobec zjawiska
znajdujące się w spisie chorób i kwalifikacji
jako patologia”74. Taki rodzaj „definicji”
stanowi przykład instrumentalnego taktowania dziecka, używania dziecka jako narzędzia ochrony /gdy interakcja seksualna
trwa i trzeba ją utrzymać w tajemnicy/ oraz
ochrony dorosłego /gdy interakcja zostaje
ujawniona/, a także jego interesów tj. złagodzenia dolegliwości karnych, zminimalizowania negatywnych reakcji społecznych
na wyrządzoną przemoc i przerzucenia odpowiedzialności za czyny dorosłego sprawcy na małoletnią ofiarę „…sprowokowała…
uwiodła… godziła się… też odczuwała
przyjemność… czerpała korzyści materialne…”
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Częstość występowania, etiologia pedofilii
Z raportu „Życie seksualne Polaków”
Z. Lwa-Starowicza /1992/ wynika, że na
1188 badanych osób, preferencje pedofilne
wobec dziewczynek ujawniało 0,7% populacji kobiet i 8,6% mężczyzn a preferencje
pedofilne wobec chłopców-1,3 % kobiet
i 0,8% mężczyzn. Autor tych badań podaje,
że istnieje wiele możliwych przyczyn preferencji pedofilnych:
 zaburzenia psychiczne, np. nerwice, fobie, osobowość nieprawidłowa,
 patologia rodzinna, uzależnienie od alkoholu,
 zaburzenia identyfikacji płciowej, lęk
wobec dorosłych partnerów, zahamowania,
 poszukiwanie relacji międzyludzkich
z okresu dzieciństwa, szoki i urazy seksualne,
 tęsknota do wyidealizowanego dzieciństwa,
 następstwo fantazji o treściach pedofilnych,
 zablokowana zdolność osiągania satysfakcji seksualnej z dorosłymi partnerami.

www. dareospeak.net, za Beisert, 2012 s.44
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 Pedofilia regresyjna: regresyjni pedofile
/ lub efebofile / nie mają fiksacji dotyczących dzieci; mogą seksualnie związać
się z dzieckiem lub osobnikiem dojrzałym pod wpływem różnych przypadkowych czynników; ich działania mogą
być wywołane działaniem alkoholu lub
demencją.
 Pedofilia fiksacyjna: polega na preferencji seksualnych interakcji z osobami,
które nie osiągnęły jeszcze dojrzałości
płciowej76.

Finkelhor i Araji /1986/ wyodrębnili znaczące czynniki w rozwoju pedofilii:
 Kongruencja emocjonalna /pedofile są
niedojrzali psychoseksualnie i szukają
kontaktów z obiektami podobnymi do
siebie/; podniecenie na widok dzieci w
następstwie fantazjowania na ich temat;
blokada wobec dorosłych obiektów erotycznych i odhamowanie /np. pod wpływem stresów alkoholu, chorób psychicznych/.
 Szkoły psychoanalityczne traktują pedofilię jako wyraz zaburzenia rozwoju psychoseksualnego i fiksacji we wczesnych
fazach, prowadzących do niedojrzałości
psychoseksualnej.
 Teorie feministyczne zakładają ze pedofilia jest wyrazem społecznych uwarunkowań ról.
 U części pedofilów ujawniono zaburzenia biologiczne np. guzy mózgu, miażdżycę naczyń ośrodkowego układu nerwowego.

Dla pedofila małoletni jest preferowanym i wyłącznym obiektem seksualnym.
Natomiast dla większości sprawców przestępstw seksualnych małoletni jest często
obiektem zastępczym, sytuacyjnym lub
tylko okazjonalnym77.
Sprawcy przestępstw seksualnych
mogą działać zatem z dwóch różnych motywów: preferencyjnych-sprawca ujawnia
zaburzenia preferencji seksualnych i jako
obiekty seksualne preferuje dzieci lub sytuacyjnych – gdy małoletni jest obiektem
zastępczym w związku z brakiem partnerki
a u sprawcy zwykle diagnozuje się niedojrzałość psychoseksualną, zaburzenia osobowości /np. osobowość dyssocjalną, organiczne zaburzenia osobowości/ a jego zachowanie wobec małoletniego nie wynika
z zaburzonych preferencji seksualnych lecz
z wielu innych przyczyn i stanowi zastępczy sposób realizacji swego popędu seksualnego.
Niektórzy pedofile uaktywniają się
dopiero w wieku średnim, zachowanie to
zazwyczaj rozpoczyna się pod koniec drugiej dekady życia. 50% pedofilów używa
alkoholu przed kontaktem z dziećmi. U co
najmniej połowy występują również inne
parafilie. Rodzaj preferowanego aktu zależy
od sprawcy. Niektórzy pedofile tylko oglądają /dziecięcą pornografię lub dzieci na
żywo/, inni zaś chcą dotykać lub rozbierać
dziecko. Większość aktów wiąże się jednak

Badania osobowości pedofilów
ujawniły pewne powtarzające się cechy
/Hewitt 1995, Glasser 1989/: poczucie niższości lęki seksualne, parafilne fantazje,
problemy rodzinne, zaburzenia w relacjach
interpersonalnych, lęki społeczne, wczesne
doświadczenia seksualne, kontakt z pornografią, złe relacje z matkami, postrzeganie
dzieci jako nie zagrażających obiektów
erotycznych, doświadczenie przemocy seksualnej do 12 roku życia75.
Typy pedofilii
Aktualne badania naukowe przeprowadzone w Polsce przez prof. Marię
Beisert wśród sprawców osadzonych w
zakładach karnych wskazują na dwie odmienne ścieżki-linie rozwoju pedofilii: pedofilię rodzinną /kazirodczą/ i pozarodzinną.
Najczęściej przywoływaną klasyfikacją pedofilii jest podział Grotha, Hobsona
i Gary’ego /1982/:
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z seksem oralnym lub dotykaniem narządów płciowych dziecka lub narządów
sprawcy przez dziecko. W przypadkach
innych, niż kazirodztwo większość pedofilów nie potrzebuje penetracji. Ci, którym
jest ona potrzebna mogą jednak używać
siły, aby do niej doprowadzić. Większość
pedofilów ogranicza się tylko do dzieci /ta
postać pedofilii nazywa się wyłączną/ często preferują oni dzieci określonej płci
i w określonym przedziale wiekowym/.
Większość czuje jednak pociąg także do
dorosłych a ich pedofilia nazywana jest
niewyłączną. 15-25% skazanych ponownie
popełnia przestępstwo pedofilii w ciągu
kilku lat po wyjściu z więzienia. Używanie
alkoholu i trudności z budowaniem intymnych relacji z dorosłymi zwiększa ryzyko
recydywy. Mężczyźni, którzy preferują
chłopców mniej więcej dwukrotnie częściej
wracają na drogę przestępstwa, niż ci którzy wolą dziewczynki”78.

zachowania/, sytuacyjnych oraz zachowaniach osoby badanej w sferze jej aktywności seksualnej79.
Wnioski końcowe w ekspertyzie sądowej są podsumowaniem: analizy akt
sprawy, wywiadu, wyników badań / laboratoryjnych, diagnostycznych, psychologicznych psychiatrycznych, neurologicznych,
urologicznych, ginekologicznych itp. /,
omówieniem całości zebranego materiału /
opinia seksuologiczna / oraz odpowiedzią
na pytania organu zlecającego. Najczęstszymi pytaniami kierowanymi do biegłych
są:
 Czy u podejrzanego stwierdza się
zaburzenia seksualne, jeżeli tak to
jakiego rodzaju i jaka jest etiologia
zachowań podejrzanego?
 Jaka jest motywacja zachowań, o które
jest podejrzany ?
 Czy
podejrzany
ma
zaburzenia
osobowości, jeśli tak to jakiego typu?
 Czy istnieje ryzyko, że będzie on
popełniał tego typu przestępstwa
w przyszłości?

Ekspertyzy sądowe w sprawach przestępstw seksualnych
Seksuologia jest nauką interdyscyplinarną: integruje wiedzę medyczną
z aspektami pozamedycznymi z dziedzin, tj.
psychologia, socjologia, biologia, pedagogika, antropologia. Po drugie interdyscyplinarność od strony medycznej polega na
skomasowaniu fizjologicznych i patologicznych aspektów różnych dyscyplin medycznych tj. psychiatra, endokrynologia,
neurologia, interna, urologia, ginekologia.
Zatem korzystnym i niezbędnym rozwiązaniem jest opiniowanie sądowe podejrzanych lub oskarżonych w sprawach przestępstw seksualnych przez zespół biegłych:
psychiatrów, seksuologów, psychologów.
Podstawowym zadaniem biegłego
psychologa w przypadku przestępstw na tle
seksualnym jest najczęściej dostarczenie
informacji o zjawiskach i procesach motywacyjnych / wskazanie motywu głównego,
określenie kierunku, nasilenia, poziomu
regulacji czynów przestępczych, mechanizmów obronnych, poziomu samokontroli

Obowiązkiem biegłego jest dokonanie różnicowania, a następnie przedstawienie ostatecznego rozpoznania z podaniem
definicji oraz wskazaniem za takim rozpoznaniem stwierdzonych objawów. W treści
wywodu biegły jest zobowiązany do przestawienia ich analizy /rodzaj patologii seksualnej jej etiologia, początek wystąpienia
zaburzeń, dynamika ich przebiegu, rokowanie/; oceny czy istnieje związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy rodzajem lub
nasileniem zaburzeń a charakterem zarzucanego mu czynu i towarzyszącymi mu
okolicznościami, czy badana osoba ma zaburzone preferencje seksualne czy też zarzucane czyny mają charakter zastępczy,
czy istnieje ryzyko powtarzalności czynów”80.
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Wyniki badania psychologicznego
podejrzanego Marcina B. w zakresie funkcjonowania osobowości, u którego ostatecznie zdiagnozowano parafilię pod postacią pedofilii:
„Wyniki testów psychoorganicznych Bender i Bentona w obszarze normy.
Nieprawidłowe cechy osobowości utrudniające właściwą adaptację społeczną i psychologiczną. Niedojrzałość procesów emocjonalnych i psychicznych. Egocentryczna
uczuciowość, labilność emocjonalna z tendencja do tłumienia i kumulowania emocji
powodująca stany obniżonego nastroju i
złość. Niestabilne poczucie własnej wartości. Brak celów życiowych nawyków systematycznej pracy, zmienność dążeń. Słaba
zdolność wglądu w cechy własnej osobowości i motywy zachowań”81.

3/ Z punktu widzenia seksualności badanego Marcina B. rozpoznanie u niego pedofilii nie ma wpływu na kontrolę przez niego
własnych zachowań seksualnych.
4/ Etiologia zachowań wywodzi się z nieprawidłowych cech osobowości, niedojrzałości emocjonalnej i psychicznej oraz zakodowanych i utrwalonych w okresie pokwitania preferencji wobec małoletnich.
5/ Marcin B powinien być objęty stała
opieką seksuologiczno-psychologiczną/ 82 /.

Przykład wniosków końcowych biegłych przygotowanych na zlecenie Prokuratury ……w sprawie sygn….. przeciwko
Mariana B. podejrzanemu o to, że w okresie….w Warszawie…dopuścił się wobec
małoletnich Roberta D. Adama Ł. oraz
Pawła D. innych czynów polegających na
obnażaniu się masturbowaniu, dotykaniu
narządów płciowych oraz doprowadził
wymienionych małoletnich do poddania się
takim czynnościom tj. o czyn z art. 200
par.1 k.k. oraz w tym samym miejscu
i czasie poprzez wyświetlanie filmów małoletnim Robertowi D. Adamowi Ł. Pawłowi
D. prezentował im zawarte w nich treści
pornograficzne tj. o czyn z art. 200 par. 2
k.k.:
„Na podstawie analizy akt sprawy oraz
przeprowadzonych badań seksuologicznych
stwierdzono u Marcina B.:
1/ …biseksualną orientację płciową z przewagą dominanty homoseksualnej.
2/ Jeżeli doszło do zachowań, które są zarzucane Marcinowi B. to mogą one wynikać z zaburzonej seksualności pod postacią
pedofilii preferencyjnej homoseksualnej.

suologa w sprawach karnych. LexisNexis e ss.251252
81
Tamże s.264
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Hanna Bigielmajer
Wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile

OSZUSTWO UBEZPIECZENIOWE (ASEKURACYJNE)
Z ART. 298 K.K.
Oszustwo ubezpieczeniowe, zwane
również oszustwem asekuracyjnym, zostało
spenalizowane w art. 298 k.k.

tucji ubezpieczeniowych oraz interesów
majątkowych poszczególnych ubezpieczycieli realizujących zadania w zakresie systemu ubezpieczeń. Art. 298 k.k. chroni
ubezpieczenie społeczne i gospodarcze,
przymusowe i dobrowolne, ubezpieczenie
osób fizycznych i prawnych.
Podmiot przestępstwa jest powszechny. Sprawcą czynu może być więc
każda osoba zdolna do ponoszenia odpowiedzialności karnej (na podstawie art. 10
§ 1 k.k. ten, kto dopuścił się popełnienia
tego przestępstwa po ukończeniu 17 roku
życia). Może nim być osoba, która jest
stroną umowy ubezpieczenia, ale i osoba
trzecia, którą stroną takiej umowy nie jest
(nie jest ubezpieczonym), jednak powoduje
zdarzenie w celu uzyskania odszkodowania
przez osobę, która zawarła wcześniej umowę z ubezpieczycielem, przy czym nie jest
istotne, kto w konsekwencji ma uzyskać
korzyść majątkową (odszkodowanie) związaną z realizacją znamion przestępstwa.
Zgodnie z art. 115 § 4 k.k., korzyścią majątkową (…) jest korzyść zarówno dla siebie, jak i dla kogo innego. W razie wypłaty
odszkodowania korzyść majątkowa osiągnięta z popełnionego przestępstwa będzie
polegała na zwiększeniu aktywów.
Przepis art. 298 k.k. zawiera syntetycznie opisaną czynność sprawczą polegającą na spowodowaniu zdarzenia będącego
podstawą do wypłaty odszkodowania.
Przedmiotowe przestępstwo można popełnić zarówno z działania, jak i z zaniechania.
Zachowania unormowane w art. 298
k.k. powodują lub mogą spowodować konkretną szkodę po stronie zakładu ubezpieczeń. W tym miejscu należy wspomnieć,
iż na podstawie art. 49 § 3 k.p.k. zakład
ubezpieczeń uważa się za pokrzywdzonego
w zakresie, w jakim pokrył szkodę wyrządzoną pokrzywdzonemu przez przestępstwo

Art. 298 § 1. k.k. Kto, w celu uzyskania
odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia, powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania,
podlega karze pozbawienia wolności od 3
miesięcy do lat 5.
§ 2. Nie podlega karze, kto przed wszczęciem postępowania karnego dobrowolnie
zapobiegł wypłacie odszkodowania.
Pierwotnie ten rodzaj przestępstwa
był uregulowany w art. 4 nieobowiązującej
już ustawy z dnia 12 października 1994 r.
o ochronie obrotu gospodarczego i zmianie
niektórych przepisów prawa karnego
(Dz.U.1994, Nr 126, poz. 615).
Przepis art. 298 k.k. można uznać za
swego rodzaju postać karalnego przygotowania do klasycznego (zwykłego) oszustwa
z art. 286 § 1 k.k., gdzie sprawca stwarza
warunki zmierzające do bezprawnej wypłaty odszkodowania, która nie może być jeszcze traktowana jako usiłowanie wyłudzenia.
Art. 298 znajduje się w rozdziale
XXXVI k.k. - Przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. Rodzajowym
przedmiotem ochrony jest w tym przypadku uczciwy i rzetelny obrót gospodarczy. Natomiast indywidualnym przedmiotem ochrony są: prawa i interesy ubezpieczycieli oraz ubezpieczonych, instytucja
ubezpieczenia, rynek ubezpieczeniowy,
ekonomiczny (majątkowy) interes zakładu
ubezpieczeń, funkcjonalność ubezpieczycieli, rzetelne i sprawne funkcjonowanie
ubezpieczycieli, pozycja i wypłacalność
ubezpieczycieli, a także ponadindywidualne
interesy społeczne związane z utrzymaniem
funkcjonalnej i socjalnej sprawności insty98



lub jest zobowiązany do jej pokrycia. Zakładowi ubezpieczeń przysługuje tzw. roszczenie regresowe, zwane roszczeniem
zwrotnym. Oznacza to uprawnienie ubezpieczyciela do żądania od sprawcy szkody
zwrotu wypłaconego w związku z zaistniałą
szkodą odszkodowania.
Zawarte z przepisie art. 298 k.k.
określenie „powoduje zdarzenie” jest pojemne w swej treści i powinno być rozpatrywane w odniesieniu do ogólnych warunków ubezpieczenia (OWU), ponieważ to
one precyzują zakres zdarzeń, które mogą
być podstawą wypłaty odszkodowania. W
praktyce chodzi o otwarty katalog działań
prowadzących do określonych zmian w
świecie zewnętrznym. Strona przedmiotowa polega na spowodowaniu zdarzenia,
które jest odpowiednikiem terminu „wypadek", użytego w art. 805 k.c. Przez wypadek ubezpieczeniowy rozumie się zdarzenie
losowe, przyszłe i niepewne pod względem
zdarzenia, jak i skutków, natomiast „zdarzenie" z art. 298 § 1 k.k. jest umyślnie
spowodowane przez sprawcę. Zatem, jeżeli
doszło do faktycznej kolizji drogowej, czyli
zdarzenia losowego, a jej uczestnik - właściciel pojazdu, podaje ubezpieczycielowi
inny niż w rzeczywistości jej przebieg lub
„dopisuje" uszkodzenia, które nie powstały
podczas zdarzenia (w ogóle nie powstały
albo powstały wcześniej), to z uwagi na
brak umyślności w spowodowaniu zdarzenia nie będziemy mieli do czynienia z czynem określonym w art. 298 k.k. W tej sytuacji zgłaszanie nieprawdziwych okoliczności zdarzenia powinno podlegać prawnokarnej ocenie z punktu widzenia art. 286 §
1 k.k. Podobnie będzie w sytuacji zaistnienia faktycznej kradzieży z włamaniem do
ubezpieczonego mieszkania (zdarzenie losowe), kiedy właściciel mieszkania (ubezpieczony) zawyży swoje straty, fałszywie
podając, że sprawca zabrał jeszcze inne
przedmioty, które w rzeczywistości wcale
nie zostały skradzione.
Zachowanie sprawcy czynu z art.
298 k.k. może polegać w szczególności na:
 zniszczeniu albo uszkodzeniu ubezpieczonego mienia;






podpaleniu ubezpieczonego domu, magazynu, hali hurtowni, fabryki;
podpaleniu i zatopieniu ubezpieczonego
jachtu, ubezpieczonej łodzi;
umyślnym uszkodzeniu pojazdu poprzez zderzenie z innym pojazdem, co
ma stworzyć wrażenie, że doszło do kolizji;
spowodowaniu eksplozji, obsunięcia się
ziemi, hałdy, uruchomienia innych żywiołów, wskutek czego dojdzie do powstania szkody w ubezpieczonym mieniu.

Art. 298 k.k. odnosi się tylko i wyłącznie do ubezpieczeń majątkowych, co
wynika z treści art. 805 § 2. k.c., bowiem
tylko tutaj mamy do czynienia z odpowiedzialnością odszkodowawczą.
Art. 805 § 2. k.c. Świadczenie ubezpieczyciela polega w szczególności na zapłacie:
1) przy ubezpieczeniu majątkowym – określonego odszkodowania za szkodę powstałą
wskutek przewidzianego w umowie wypadku;
2) przy ubezpieczeniu osobowym – umówionej sumy pieniężnej, renty lub innego
świadczenia w razie zajścia przewidzianego
w umowie wypadku w życiu osoby ubezpieczonej.
Jak orzekł Sąd Apelacyjny w Gdańsku w wyroku z dnia 21 marca 2002 r.,
sygn. II AKa 523/01: „świadczenie z art. 4
§ 1 ustawy z dnia 12 października 1994 r. o
ochronie obrotu gospodarczego i zmianie
niektórych przepisów prawa karnego (Dz.
U.1994, Nr 126, poz. 615) - obecnie art.
298 § 1 k.k., musi mieć charakter odszkodowawczy. Tym samym nie należą do nich
świadczenia z tytułu ubezpieczenia osobowego, jeśli mają postać umówionej sumy
pieniężnej.”83 Oznacza to wyłączenie spod
penalizacji art. 298 k.k. ubezpieczeń osobowych, co nie stoi na przeszkodzie, aby
83
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w ich przypadku zastosować kwalifikację
oszustwa z art. 286 § 1 k.k.
Według P. Kardasa art. 298 k.k. nie
dotyczy zachowań polegających na pozorowaniu zdarzenia stanowiącego podstawę
do wypłaty odszkodowania, lecz spowodowaniu takiego zdarzenia. Różnica między
upozorowaniem a spowodowaniem polega
na tym, że w przypadku upozorowania do
powstania zdarzenia stanowiącego podstawę wypłaty odszkodowania w rzeczywistości nie dochodzi, sprawca tworzy jedynie
pewne przesłanki, które przedstawione zakładowi ubezpieczeń doprowadzą do
wprowadzenia w błąd jego przedstawicieli
i w konsekwencji przyjęcia, że w rzeczywistości wystąpiło zdarzenie stanowiące podstawę do wypłaty odszkodowania. Sprawca
zachowania polegającego na upozorowaniu,
lecz niespowodowaniu zdarzenia może
ewentualnie ponosić odpowiedzialność karną za oszustwo z art. 286 § 1 k.k., pod warunkiem jednak, że dojdzie do wypłaty
przez zakład ubezpieczeń odszkodowania
z tytułu umowy na podstawie informacji
dotyczących upozorowanego zdarzenia.
Obejmowanie zakresem kryminalizacji także wypadków, w których dochodzi jedynie
do upozorowania zdarzeń będących podstawą do wypłaty odszkodowania byłoby
nadmiernym interpretowaniem znamienia
„powoduje zdarzenie.”84 Podobny pogląd
dominuje w całej doktrynie.
Odmiennego zdania jest m.in.
Ł. Pohl, który twierdzi, że nie zawsze da się
(…) wytyczyć granicę pomiędzy zdarzeniem spowodowanym a upozorowanym –
i upozorowanie określonego stanu rzeczy
jest zdarzeniem rzeczywistym, rzeczywiście
przez człowieka spowodowanym.85 Według
wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu
- II Wydział Karny z dnia 6 września 2012 r.,

sygn. akt II AKa 233/12 „z istoty tego rodzaju przestępstwa, jakim jest oszustwo
ubezpieczeniowe wynika, że chodzi o takie
upozorowanie zdarzenia, z którego zaistnieniem łączy się wypłata świadczenia
przez ubezpieczyciela, by sprawiało ono
wrażenie autentycznego dla innych osób,
w tym zwłaszcza oceniających to zdarzenie
i jego następstwa z ramienia ubezpieczyciela. Chodzi przecież o wywołanie błędnego
przeświadczenia o występowaniu sytuacji
skutkującej wypłatą odszkodowania. Musi
więc ona sprawiać wrażenie realnej nie tylko na pierwszy rzut oka i być zdatną do
wywołania nieodpowiadającego rzeczywistości przekonania o istnieniu u osób zawodowo zajmujących się oceną takich zdarzeń. Wtedy przecież sprawca może liczyć
na osiągnięcie zamierzonego celu - wypłatę
nienależnego świadczenia.”
Z kolei O. Górniok uważa, że według wykładni językowej wypadałoby
przypisać inny sens zwrotowi „zdarzenie
spowodowane", a inny „zdarzeniu pozorowanemu." Nie jest zdarzeniem spowodowanym preparowanie śladów jego rzekomego nastąpienia, na przykład takiego
uszkodzenia pojazdu, które ma dowodzić,
iż zderzył się on z innym pojazdem, czy
zniszczenie zamknięć jakiegoś pomieszczenia dla wywołania przekonania, że dokonano kradzieży z włamaniem.86
Według słownika języka polskiego
„powodować” to: „być powodem, przyczyną czegoś, sprawiać, wywoływać coś”,
na przykład „powodować chorobę, kaszel,
zadyszkę., powodować niezadowolenie,
rozgoryczenie, powodować bałagan, chaos,
zamieszanie”.87 Natomiast słowo „pozorować” w tymże słowniku zostało rozwinięte
następująco: „stwarzać złudzenie, pozór
czegoś; symulować, udawać, upodabniać”,
a przykłady zastosowania językowego tego
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słowa to: „pozorować samobójstwo, pozorować włamanie”.88
Przykładowe metody pozorowania
zdarzeń będących postawą do wypłaty
odszkodowania:
 pozorowanie (fingowanie) kradzieży
pojazdu z poważnymi uszkodzeniami
eksploatacyjnymi, aby po odnalezieniu
pojazdu przez Policję można było zrzucić winę za spowodowanie uszkodzeń
na wyimaginowanego złodzieja i w rezultacie wyremontować samochód na
koszt ubezpieczyciela; standardowa
umowa ubezpieczenia autocasco wyklucza odpowiedzialność ubezpieczyciela za uszkodzenia eksploatacyjne,
z tym że roszczenia są uwzględniane,
jeżeli zostaną uznane za następstwo
kradzieży;
 „ucharakteryzowanie” pojazdu przy
odpowiedniej technice fotografowania
zastosowanej przez likwidatora szkody
(spore pole do manewru daje w tym
przypadku fotografia cyfrowa), co
umożliwia sporządzenie zawyżonego
kosztorysu naprawy; na przykład przy
użyciu zwykłej kredy pozoruje się istnienie rys w powłoce lakierowej, co ma
uzasadniać konieczność dodatkowych
prac lakierniczych, natomiast maksymalne opuszczenie szyb ma potwierdzać ich stłuczenie;
 przedstawianie (podstawianie) do oględzin uszkodzonego pojazdu, który formalnie nie jest przedmiotem szkody, co
wymaga na przykład zmiany tablic rejestracyjnych i pozyskania nieuczciwego
pracownika zakładu ubezpieczeń;
 tworzenie fikcyjnych szkód „bliźniaków” - zakładanie przez pracownika
firmy ubezpieczeniowej akt całkowicie
fikcyjnych szkód przy wykorzystaniu
dokumentacji zdjęciowej pochodzącej
z innych spraw;
 ukrycie części towaru lub elementów
wyposażenia, które pozoruje kradzież.
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Zdarzenie, o którym mowa w art.
298 § 1 k.k., musi stanowić podstawę wypłaty odszkodowania, czyli materialnego
wyrównania uszczerbku na mieniu. Co do
zasady, jeżeli nie umówiono się inaczej,
suma ubezpieczenia ustalona w umowie
stanowi górną granicę odpowiedzialności
ubezpieczyciela (art. 824 § 1 k.c.). Jednakże
odszkodowanie może dotyczyć zarówno
szkody rzeczywistej (damnum emergens),
jak i utraconego zarobku (lucrum cessans).
Podstawa wypłaty odszkodowania musi
wynikać z zawartej wcześniej umowy
ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia została zdefiniowana w art. 805 § 1 k.c. Przez
umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone
świadczenie w razie zajścia przewidzianego
w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę.
Regulacja przewidziana w art. 298
§ 1. k.k. nie dotyczy wypłaty odszkodowań
pozaumownych, tj. przewidzianych w art.
98 ustawy z 22.5.2003 r. o ubezpieczeniach
obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze
Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (t.j.
Dz.U. z 2013 r., poz. 392 ze zm.). Nie odnosi się również do ubezpieczeń morskich,
gdyż te są unormowane w kodeksie morskim, gdzie w art. 292 § 1 mówi się o wypłacie odszkodowania za szkody poniesione
wskutek niebezpieczeństw, ani do ubezpieczeń pośrednich (reasekuracji) - art. 820
k.c.
Przestępstwo oszustwa asekuracyjnego ma charakter skutkowy (materialny).
Jego znamieniem jest spowodowanie zdarzenia będącego podstawą wypłaty odszkodowania. Dokonanie przestępstwa następuje
z chwilą spowodowania zdarzenia i nie jest
warunkiem sine qua non, aby sprawca zgłosił szkodę ubezpieczycielowi lub tym bardziej uzyskał odszkodowanie. Nie jest zatem dla bytu tego przestępstwa konieczne
podjęcie jakichkolwiek kroków prowadzących do wypłaty odszkodowania, a zwłaszcza kierowania roszczeń wobec zakładu
ubezpieczeń, choć ma to oczywiście zna-

S z y m c z a k M., op. cit., s. 890.
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czenie w kontekście treści art. 298 § 2 k.k.
Jeżeli sprawca podejmuje czynności zmierzające bezpośrednio do zdarzenia będącego postawą do wypłaty odszkodowania,
jednak do wywołania takiego zdarzenia
z jakichś przyczyn nie dochodzi, przyjmować należy usiłowanie oszustwa z art. 298
§ 1 k.k.
Czyn z art. 298 § 1 k.k. jest przestępstwem powszechnym, umyślnym
w zamiarze bezpośrednim. Co więcej, jest
to tzw. przestępstwo kierunkowe, ponieważ zostaje popełnione w celu osiągnięcia
korzyści majątkowej, jaką jest uzyskanie
odszkodowania. Warunkiem odpowiedzialności na gruncie art. 298 § 1 k.k. nie jest
powzięcie przez zakład ubezpieczeń informacji o spowodowaniu zdarzenia, które
stanowi podstawę wypłaty odszkodowania.
Jeżeli dojdzie do złożenia wniosku o wypłatę odszkodowania, wówczas dochodzi
do zbiegu przepisu art. 298 § 1 k.k. z art.
286 § 1 k.k., o ile sprawca ma z góry powzięty zamiar spowodowania zdarzenia
będącego podstawą do wypłaty odszkodowania na podstawie umowy ubezpieczenia
oraz uzyskania takiego odszkodowania od
zakładu ubezpieczeń.
Najczęstsza sytuacja występująca
w praktyce to przypadek, gdy sprawca najpierw dopuszcza się przestępstwa oszustwa
ubezpieczeniowego z art. 298 § 1 k.k.,
a następnie składa w firmie ubezpieczeniowej wniosek o wypłatę nienależnego odszkodowania i wyłudza to odszkodowanie.
Wówczas organy ścigania i sądy przyjmowały najczęściej kumulatywny zbieg przepisów ustawy pomiędzy art. 298 § 1 k.k.
a art. 286 § 1 k.k.89






Ponieważ pomiędzy zachowaniem
sprawcy a zdarzeniem musi zachodzić
szczególna więź, należy wykazać istnienie
związku przyczynowo – skutkowego.
Przestępstwo z art. 298 k.k. jest występkiem ściganym w trybie publicznoskargowym (z urzędu).
Art. 298 § 2 k.k. przewiduje klauzulę bezkarności (odmiana czynnego żalu)
w sytuacji, gdy sprawca przed wszczęciem
postępowania karnego dobrowolnie zapobiegnie wypłacie odszkodowania. Chodzi
o wszelkie dobrowolne, czyli pozbawione
przymusu zapobieżenie wypłaty na rzecz
sprawcy lub innej osoby, która w wyniku
zawartej umowy ubezpieczenia mogłaby
być beneficjentem odszkodowania. Zachowanie traci cechę dobrowolności w przypadku zaistnienia czynników zewnętrznych,
wyłączających możliwość podjęcia swobodnej decyzji przez sprawcę. Dobrowolność nie wiąże się z żadnymi pozytywnymi
relacjami pomiędzy zakładem ubezpieczeń
a sprawcą. Wystarczy ustalenie, iż sprawca
czynu, bez żadnego przymusu, doprowadził
do zapobieżenia wypłacie, sam lub poprzez
pośredników. Zgodnie z wyrokiem Sądu
Najwyższego z dnia 19 sierpnia 1974 r.,
sygn. akt I KR 35/74, ustawa nie wymaga,
aby odwrócenie skutku było wyłącznie wynikiem zachowania sprawcy. Może on posłużyć się innymi osobami, zwłaszcza
wówczas, gdy do zapobieżenia skutkowi są
potrzebne specjalistyczne umiejętności lub
wiedza. Z punktu widzenia odpowiedzialności karnej pobudki i motywy działania
sprawcy są w tym wypadku zupełnie obojętne. Termin „przed wszczęciem postępo-

Przepis art. 298 k.k. może pozostawać w kumulatywnym zbiegu z innymi przepisami:
 z art. 163 k.k. (sprowadzenie zdarzenia
niebezpiecznego);
 z art. 164 k.k. (sprowadzenie niebezpieczeństwa zdarzenia);
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z art. 173 k.k. (sprowadzenie katastrofy);
z art. 174 k.k. (sprowadzenie niebezpieczeństwa katastrofy);
z art. 288 k.k. (uszkodzenie, zniszczenie
mienia);
z art. 270 k.k. (fałsz materialny, podrobienie, przerobienie dokumentu);
z art. 272 k.k. (fałsz intelektualny pośredni, wyłudzenie poświadczenia nieprawdy).

M. Malinowski, op cit., s. 96.
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wania karnego" dotyczy postępowania
w fazie in rem (w sprawie). Chodzi
o wszczęcie postępowania przygotowawczego (śledztwa), o moment, o którym mowa w art. 305 § 1 k.p.k., a nie o wszczęcie
procedury likwidacji szkody przez zakład
ubezpieczeń.
Postępowanie
przygotowawcze
w sprawie o czyn z art. 298 k.k. będzie
prowadzone w formie śledztwa - art. 325b
§ 2 k.p.k. w zw. z art. 309 pkt 4 k.p.k.
Wobec sprawcy przestępstwa z art.
298 k.k. możliwe jest zastosowanie instytucji warunkowego umorzenia postępowania,
co dopuszcza art. 66 § 2 k.k., ponieważ
przedmiotowe przestępstwo jest zagrożone
karą nieprzekraczającą 5 lat pozbawienia
wolności.
Na podstawie art. 33 § 2 k.k., jeżeli
sprawca dopuścił się czynu w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub gdy korzyść majątkową osiągnął, a przecież celem
działania sprawcy oszustwa z art. 298 § 1
k.k. jest uzyskanie odszkodowania z tytułu
umowy ubezpieczenia, sąd może obok kary
pozbawienia wolności wymierzyć grzywnę.
Z kolei na poczet grzywny, o ile zostanie
spełniona przesłanka z art. 291 § 1 k.p.k.,
sąd, a w postępowaniu przygotowawczym
prokurator, może wydać postanowienie
o zabezpieczeniu majątkowym.
Na mocy art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.
Dz.U.2017, poz. 2067) w przypadku przestępstwa z art. 298 k.k. dopuszczalne jest,
oczywiście po spełnieniu szeregu warunków, zarządzenie przez sąd okręgowy, na
pisemny wniosek uprawnionych organów
wskazanych w cytowanym przepisie, kontroli operacyjnej.

Zgodnie z treścią art. 18 § 2 k.s.h.,
nie może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone m.in. w przepisach rozdziałów
XXXIII – XXXVII k.k., a więc i za przestępstwo z art. 298 k.k.
Reasumując, treść przepisu art. 298
k.k. jest źródłem wielu rozbieżności interpretacyjnych, ponieważ trudno jest udowodnić sprawcy celowego i zaplanowanego
zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową, że jeszcze przed złożeniem wniosku
o wypłatę odszkodowania, w rzeczywistości działał on w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia,
a takiej sytuacji dotyczy właśnie art. 298
k.k.

103

Radosław Słabaczewski
Młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile

CZAS PRZEŁAMANIA

Włączenie komputera zwykle wiąże
się z wpisywaniem kolejnych haseł, zanim
uruchomi się sam system. W komputerach
służbowych jest to koniecznością, w domowych – wiele osób rezygnuje z konieczności podania hasła dla wygody ustawiając
automatyczne logowanie. Czy jest to bezpieczne? Czy „uciążliwe” zdaniem wielu
hasła faktycznie zabezpieczają nasze dane
przed wpadnięciem w niepowołane ręce?
Na początek należy rozróżnić dwa
hasła – hasło BIOS/UEFI i hasło systemu
operacyjnego. Pierwsze jest niezależne od
drugiego i chroni sam sprzęt przed ingerencją osób nieuprawnionych, które chciałyby
zmienić konfigurację komputera, np. wymusić uruchomienie go z pendriva. Drugie
pozwala na zalogowanie się już do samego
systemu użytkownikowi na nadanych mu
przez administratora uprawnieniach. Zwykle pierwsze z haseł podawane jest w trybie
tekstowym, a drugie w graficznym – to najprostszy sposób by je odróżnić.
Sam system operacyjny też może
być różny. Systemów jest wiele, ale najczęściej w Polsce stosowane to Windows, Linux oraz Mac OS. Oczywiście istnieją inne
– Chrome OS (bazujący na Linuxie), cała
rodzina systemów Unix (których Linux jest
przedstawicielem; inne to np. FreeBSD,
Solaris…) czy też dedykowane systemy do
stosowania w serwerach różnego rodzaju
(zwykle również bazujące na Unixie lub
Linuxie, np. OpenNAS, DSM, QTS…).
Oczywiście to wszystko na komputerach w

tradycyjnym tego słowa znaczeniu. Oprócz
tego mamy przecież systemy mobilne (Android, iOS…) czy też dedykowane do urządzeń nasobnych (Wear OS, watchOS, Tizen…) lub Internetu Rzeczy (Firefox OS,
Android TV…). Każda z tych kategorii to
temat na zupełnie oddzielne opracowanie.
A w dobie ciągłych zmian i ciągłego rozwoju technologii dochodzimy do puntu,
w którym napisane, choćby najbardziej
drobiazgowe, opracowanie przestaje być
aktualne w momencie zakończenia jego
pisania. Dlatego skoncentrujmy się na kilku
najpopularniejszych przypadkach – systemach dla komputerów osobistych Windows
10, Linux Ubuntu oraz Mac OS 10.X.
Zatem mamy hasło. Zajmijmy się na
razie hasłem administratora systemu operacyjnego. Czy zabezpiecza ono faktycznie
dane? Czy jest po prostu niewygodnym
utrudnieniem dla normalnego użytkownika.
W przypadku kradzieży komputera lub
przejęciem go w inny sposób przez osobę,
która dostępu od danych mieć nie powinna,
najlepszym wyznacznikiem bezpieczeństwa
będzie czas konieczny do przełamania zabezpieczenia. Zabezpieczenie, które da się
obejść w przeciągu minut, godzin czy nawet kilku dni przecież tak naprawdę nie
chroni informacji. Jeżeli na złamanie zabezpieczenia potrzebne będą lata – to już
zupełnie inna sprawa.
W przypadku najpopularniejszego
systemu w Polsce – Microsoft Windows –
hasło przeważnie dość łatwo nie tyle odzy104

skać, co po prostu usunąć. Dość prozaiczną
metodą jest wymuszenie uruchomienia
komputera w trybie wiersza poleceń. Następnie, po przejściu do katalogu Windows/System32 zmiana nazwy konsoli
cmd.exe na narzędzie ułatwień dostępu
utilman.exe. Po tej operacji restartujemy
system już w normalnym trybie i na oknie
logowania klikamy ikony ułatwień dostępu.
Zamiast programu utilman uruchomimy
konsolę, w której poleceniem net user możemy zdefiniować nowego użytkownika.
Zamykamy konsolę i logujemy się na nowym, właśnie utworzonym użytkowniku…
Cała operacja zajmie kilkanaście minut i nie
wymaga nawet dostępu do BIOSu. Mając
ów dostęp można skorzystać z działającego
pod Linuxem programu chntpw usuwającego wzorce hasła z Windows. Wtedy na dowolne konto logujemy się podając dowolne
hasło – system nie ma z czy porównać
wprowadzonych znaków, więc uznaje je za
prawidłowe.
Wiele osób twierdzi, że znacznie
bezpieczniejszy jest wywodzący się
z Unixa system Mac OS. W tym przypadku
wymagane jest uruchomienie komputera
w trybie recovery. W tym trybie klikamy
zakładkę utilities na górnej belce, uruchamiamy terminal i używamy komendy resetpassword. Wybieramy wolumin z systemem Mac OS, wybieramy interesujące nas
konto i… podajemy nowe hasło. Po restarcie możemy już się zalogować. Znowu operacja zajmuje zaledwie kilka minut.
Może wobec tego Linux będzie dłużej opierał się próbom ataku? Również
w tym przypadku wywołujemy, dzięki restartowi komputera, opcję startu w trybie
recovery. W tym trybie wybieramy start
konsoli w trybie root, gdzie już, mając do-

myślenie poświadczenia najwyższego poziomu, możemy poleceniem passwd zmienić hasło dowolnego użytkownika. Po restarcie logujemy się mając pełny dostęp.
Znowu operacja zajmuje kilka minut.
Może więc warto zastosowań hasło
BIOSu/UEFI wymagane do startu komputera? W większości przypadków, biorąc pod
uwagę przypadek fizycznego dostępu do
komputera, wystarczy albo zresetować
BIOS przez wyjęcie baterii podtrzymującej
CMOS (bateria pastylkowa CR2032
umieszczana bezpośrednio na płycie głównej), albo… przełożyć dysk twardy do innego komputera i tam po prostu odczytać
dane.
Czy zatem stosowanie haseł ma jakikolwiek sens? Czy jest tylko utrapieniem,
gdyż powoduje konieczność ich wpisywania? Odpowiedź jest trochę bardziej złożona. Po pierwsze hasło administratora chroni komputer w przypadku pracy na koncie
z poświadczeniami zwykłego użytkownika
przed przypadkowym, nieuprawnionym
zainstalowaniem oprogramowania – najczęściej wirusa lub malwaru. Znacząco więc
podnosi bezpieczeństwo samej pracy. Nie
zabezpiecza jednak wystarczająco danych
przed dostępem osób trzecich, jeżeli sam
komputer zostanie przejęty fizycznie. Widząc ten problem w systemach Unixowych
– w przypadku omawianych powyżej Linux
i Mac OS – przy instalacji proponowane
jest zaszyfrowanie komputera. Odpowiednie algorytmy są wbudowane już w sam
system i wymagają zaznaczenia dosłownie
jednej opcji przy instalacji. To zabezpieczanie zabiegnie dostępowi do danych nawet po przełamaniu hasła administracyjnego. Komputer się uruchomi, ale pliki
w katalogu domowym użytkownika pozo105

staną zabezpieczone. W przypadku Windows konieczne jest albo skorzystanie
z narzędzi dostępnych wyłącznie w wersjach profesjonalnych albo skorzystanie
z oprogramowania firm trzecich, choćby
darmowego TrueCrypta. Zdecydowanie jest
to zalecane rozwiązanie w przypadku przechowywania danych wrażliwych na komputerze, a praktycznie na każdym takie dane
się znajdują.
Omówione powyżej techniki celowo
zostały uproszczone, a ich zastosowanie
z różnych względów nie zawsze będzie
możliwe lub będzie wymagać modyfikacji.
Artykuł ten nie jest przecież wykładem
z zakresu hackingu systemu operacyjnego,
a jedynie ma na celu zwrócić uwagę przeciętnego użytkownika na problem bezpieczeństwa jego danych. W przypadku utraty
komputera to właśnie dane są najdotkliwszą
stratą. Zdjęcia z wakacji, których zapomnieliśmy zgrać na drugi dysk jako kopię
zapasową; nasze prace w postaci wzorów
dokumentów, skanów umów, notatek do
artykułów; dokumenty opracowywane zawodowo zawierające różnego rodzaju tajemnice (niekoniecznie dokumenty niejawne, które przecież można wytwarzać jedynie na specjalnych, przeznaczonych do tego
stanowiskach)… to jest jedna strona medalu.

Zależnie od tego, kto komputer
ukradł i co ma zamiar z nim zrobić znacznie
dotkliwsze mogą okazać skany dokumentów tożsamości, zapamiętane hasła do kont
internetowych albo dane osobiste mogące
być użyte do potwierdzenia tożsamości np.
w banku. Sama potencjalna możliwość wejścia przez osobę trzecią w posiadanie takich
informacji powinna wzbudzić w nas potrzebę zabezpieczenia używanego komputera – zarówno prywatnego jak i służbowego.
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Grzegorz Marny
Radca Zespołu ds. Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji

„ARCHIWUM X”
Zespoły do Spraw Przestępstw Niewykrytych, zwane potocznie „Archiwum
X” w polskiej Policji funkcjonują w komendach wojewódzkich/Stołecznej Policji
od 19 lat. Pierwszy z nich został utworzony
w dniu 23 stycznia 2004 roku w Komendzie
Wojewódzkiej Policji w Krakowie, wcześniej w sposób nieformalny działał on od
roku 1999. Właśnie wtedy przyjął on nazwę
„Archiwum X” i ta nazwa stała się synonimem kolejnych zespołów tworzonych
w komendach wojewódzkich Policji. Najstarszymi Zespołami do Spraw Przestępstw
Niewykrytych są zespoły powstałe w Komendach Wojewódzkich Policji w Krakowie, Gdańsku, Katowicach, Radomiu i Lublinie. Najmłodsze „Archiwum X” funkcjonuje od dnia 4 sierpnia 2016 r. w strukturze Wydziału dw. z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw Komendy Stołecznej Policji.
W dniu 1 sierpnia 2017 r., w Komedzie Głównej Policji, utworzono Zespół do
Spraw Przestępstw Niewykrytych, umiejscowiony w strukturze Wydziału Dochodzeniowo – Śledczego Biura Kryminalnego.
Obecnie, w Policji funkcjonuje 18
zespołów. Tak jak wspomniano, zespoły te
umiejscowione są w komendach wojewódzkich, w strukturach wydziałów dochodzeniowo – śledczych lub wydziałów kryminalnych.
W większości przypadków zespoły
liczą od 2 do 6 etatów. W niektórych garni-

zonach w skład zespołów wchodzą specjaliści, biegli z laboratoriów kryminalistycznych KWP oraz pracownicy cywilni – emerytowani funkcjonariusze Policji. Byli policjanci, z racji posiadanego doświadczenia
włączają się w proces analizy umorzonych
spraw, głównie w zakresie wstępnego opracowania materiałów i planowania dalszych
czynności wykrywczych. Łącznie w wyżej
wymienionych komórkach zatrudnionych
jest 57 funkcjonariuszy i 11 policjantów
w stanie spoczynku.
Na przestrzeni ponad 19 lat policjanci objęli swoim zainteresowaniem ponad 1.300 spraw o najpoważniejsze przestępstwa, w tym zabójstwa, zgwałcenia,
rozboje z użyciem niebezpiecznych narzędzi, kradzieże mienia wielkiej wartości,
pozbawienia wolności w celu wymuszenia
okupu, które zostały zakończone postanowieniem o umorzeniu śledztwa wobec niewykrycia sprawców przestępstwa. W wyniku prowadzonych czynności dochodzeniowo – śledczych i operacyjno – rozpoznawczych wykryto sprawców w 62 sprawach.
Analiza spraw niewykrytych, będących w zainteresowaniu zespołów Archiwum X, wskazuje na kilka przyczyn, które
doprowadziły do ich umorzenia. Najważniejszą przyczyną były ograniczenia wynikające z możliwości ówczesnej techniki.
W ostatnich latach nastąpił wyraźny postęp
technologiczny w tej dziedzinie. W szczególności dotyczy to badań daktyloskopijnych i genetycznych.
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W chwili obecnej, w zakresie daktyloskopii, do czynności wykrywczych powszechnie wykorzystywany jest Automatyczny System Identyfikacji Daktyloskopijnej – AFIS. Ponadto postęp w badaniach
genetycznych pozwala na oznaczenie profilu DNA praktycznie każdej próbki materiału biologicznego pozostawionego na miejscu zdarzenia przez jego sprawcę. Współczesny poziom wiedzy w tym zakresie stał
się podstawą do stworzenia bazy danych
DNA, prowadzonej przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, która
również jest wykorzystywana w czynnościach prowadzących do identyfikacji
sprawców przestępstw.
Drugim powodem niewykrycia
spraw prowadzonych w przeszłości jest
tzw. wyczerpanie możliwości wykrywczych. Pomimo właściwego i profesjonalnego prowadzenia czynności zarówno procesowych, jak i operacyjnych, nie zdołano
uzyskać informacji wskazującej na sprawcę
przestępstwa. Czasami dopiero po kilku
latach, informacja na temat potencjalnego
sprawcy dociera do organów ścigania
i wtedy staje się ona podstawą do podjęcia
dalszych czynności pozwalających na wyjaśnienie sprawy.
We wszystkich takich przypadkach
dokładność, zaangażowanie, dociekliwość
oraz profesjonalne podejście do sprawy
członków zespołów „Archiwum X”, pozwala na uzyskanie pozytywnego wyniku
śledztwa.
Warto nadmienić, że poniesione nakłady i wytężona praca funkcjonariuszy,
w przypadku wykrycia sprawcy, który
przez wiele lat unikał odpowiedzialności
karnej za swoje czyny, daje wiele satysfakcji funkcjonariuszom z zespołów „Archi-

wum X”. Nie bez znaczenia też jest
wdzięczność dla organów ścigania okazywana przez rodziny ofiar takich czynów.
Co prawda, do chwili obecnej nie
wdrożono jednolitego systemu wyboru
spraw, które są przedmiotem zainteresowania zespołów „Archiwum X”, jednak praktyka wskazuje, że najczęściej zainteresowaniem są objęte postepowania przygotowawcze dotyczące spraw o największym ciężarze gatunkowym, także mające charakter
medialny, w szczególności zabójstwa i zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem.
W sprawach tych mimo, formalnego umorzenia postępowania, nadal prowadzone są
czynności analityczne lub sprawdzenia pozaprocesowe, mające na celu uzyskanie
nowych źródeł dowodowych. W tym miejscu należy nadmienić, że obowiązujące
obecnie przepisy prawne dotyczące okresu
przedawnienia karalności pozwalają na ściganie sprawców zabójstw przez 40 lat od
momentu popełnienia takiego przestępstwa.
Biorąc pod uwagę specyfikę prowadzenia czynności w postępowaniach umorzonych z uwagi na niewykrycie sprawcy,
w polskiej Policji wdrożono rozwiązania
organizacyjne skutkujące tym, że czynności
w tych sprawach są prowadzone przez Zespoły ds. Przestępstw Niewykrytych, które
usytuowane są w strukturach organizacyjnych komend wojewódzkich i Komendzie
Stołecznej Policji.
Ponadto, w celu koordynacji czynności
tych zespołów na terenie całego kraju, podobny zespół został utworzony w Komendzie Głównej Policji.
Zespół ten powstały w Wydziale Dochodzeniowo-Śledczym Biura Kryminalnego. Jest to zespół roboczo – koordynacyjny.
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Do jego podstawowych zadań, tak jak
i innych zespołów należy:
 typowanie niewykrytych spraw, dotyczących najpoważniejszych przestępstw
przeciwko życiu i zdrowiu, w celu zainicjowania analizy akt i zgromadzonego
materiału dowodowego, a w konsekwencji do podjęcia czynności zmierzających
do ustalenia i zatrzymania sprawców;
 realizowanie czynności procesowych
i operacyjnych w analizowanych sprawach we współpracy z właściwymi
miejscowo i rzeczowo jednostkami prokuratury oraz prowadzenie podjętych po
umorzeniu śledztw powierzonych przez
prokuraturę;
 inicjowanie współpracy z instytucjami
i ośrodkami badawczymi oraz specjalistami z różnych dziedzin nauki, pomocnych w wykrywaniu sprawców przestępstw.

formacji Kryminalnych KGP oraz Prokuraturą Krajową.
Współpraca pomiędzy zespołami
„Archiwum X” ma za zadanie zwiększenie
przepływu informacji w zakresie typowania
zdarzeń o podobnym „modus operandi”, co
w konsekwencji może pozwolić na powiązanie zdarzeń zaistniałych w różnych miejscach na terenie kraju i wytyczenie nowych
kierunków wykrywczych, np. przy sprawach dotyczących tzw. seryjnych sprawców przestępstw.
Wymienione rozwiązania organizacyjne wpływają na właściwą wymianę informacji o realizowanych sprawach, poprawiają dynamikę prowadzonych czynności oraz zapewniają odpowiedni poziom
merytoryczny podejmowanych czynności
procesowych.
We wszystkich sprawach prowadzonych przez Zespoły do spraw Przestępstw Niewykrytych, współpraca z właściwymi miejscowo i rzeczowo prokuraturami nawiązywana jest już na początkowym
etapie prowadzenia czynności analitycznych. Efekty czynności analitycznych
i wnioski z nich płynące, są każdorazowo
przekazywane do zaopiniowania prokuraturze. Wynikiem tej współpracy jest zlecenie
wykonania czynności procesowych, w trybie art. 327§3 kpk. Wspólny cel, którym
jest wyjaśnienie sprawy, wykrycie sprawcy
i pociągnięcie go do odpowiedzialności
karnej, determinuje charakter współpracy
Policji z Prokuraturą. Osiągnięcie tego celu
nie było by możliwe bez właściwego
współdziałania.

Z racji umiejscowienia zespołu w strukturze Komendy Głównej Policji jego zadaniem jest również organizacja współpracy
i koordynacja działań zespołów „Archiwum
X” w podległych jednostkach organizacyjnych Policji, w szczególności w przypadkach realizacji spraw, w których czynności
wykrywcze obejmują zasięgiem obszar wykraczający poza jedno województwo.
Ponadto, zadaniem zespołu istniejącego
w Komendzie Głównej Policji jest wymiana
wzajemnych doświadczeń w zakresie możliwości wykorzystania nowych technik badawczych oraz opracowanie jednolitej metodologii typowania spraw do analizy. Zespół angażuje się także we współpracę
z Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji, Biurem Wywiadu i In-

Powołanie do życia Zespołu do
spraw Przestępstw Niewykrytych w strukturze komendy Głównej Policji pozwoliło
109

na podjęcie działań mających na celu ujednolicenie struktur Zespołów „Archiwum
X”. W tym celu pod koniec grudnia 2017
roku w Biurze Kryminalnym Komendy
Głównej Policji zorganizowano spotkanie
liderów wspomnianych zespołów. W toku
spotkania omówiono sposób funkcjonowania takich komórek w strukturach komend
wojewódzkich/Stołecznej Policji. Zapoznano się również ze sprawami prowadzonymi
przez poszczególne zespoły. Na spotkaniu
wypracowano propozycje zmian w funkcjonowaniu tych zespołów. Proponowane
zmiany dotyczyły organizacji, sposobu doboru spraw oraz kierunku dalszej współpracy. W szczególności, propozycje zmian
organizacyjnych obejmowały ujednolicenie
struktury organizacyjnej, ilości i specjalności członków zespołów, sposobu wykorzystania pracowników cywilnych oraz wprowadzenia dedykowanego zakresu obowiązków. W zakresie doboru spraw zaproponowano zwrócenie szczególnej uwagi na te
sprawy, które w najbliższym czasie ulegną
przedawnieniu oraz inne, w których od czasu umorzenia upłynęło mniej czasu jednak
nadal są one niewykryte.
Ponadto w toku spotkania omówiono podjętą współpracę z Prokuraturą Krajową w zakresie wspólnych przedsięwzięć
roboczo – koordynacyjnych, których efektem jest propozycja wyznaczenia w Prokuraturach Okręgowych właściwych miejscowo dla siedzib KWP/KSP, koordynatorów wspierających pracę Zespołów „Archiwum X” oraz wskazanie na poziomie
Prokuratury Krajowej koordynatora wspierającego zespół funkcjonujący w Komendzie Głównej Policji.
W tym miejscu należy nadmienić,
że w czasie spotkania liderów Zespołów

„Archiwum X”, omówiono podstawy ostatnio odnotowanych przez media sukcesów
w ściganiu sprawców najpoważniejszych
przestępstw. W szczególności zapoznano
się z problemami związanymi z wyjaśnieniem spraw:
 zabójstwa Angeliki Jakubowskiej do
którego doszło w roku 1998 w Debrznie
(KWP Gdańsk),
 zabójstwa Katarzyny Zowada, której
szczątki wyłowiono z rzeki Wisły w
Krakowie w roku 1999 (KWP Kraków),
 zabójstwa Stanisława Foltyn w roku
1991 w Sobocie (KWP Wrocław),
 ciężkiego uszkodzenia ciała połączonego
z pozbawieniem wolności Mariusza Rowickiego w roku 2001 w Sulejówku
(Komenda Stołeczna Policji).
Jak już wcześniej nadmieniono Zespół do Spraw Przestępstw Niewykrytych
działający w Komendzie Głównej Policji
ma również charakter roboczy. W ramach
swych zadań prowadzi on czynności wykrywcze w sprawach związanych z osobą
skazanego Leszka P. – tzw. „Wampira z
Bytowa”. W zainteresowaniu pozostają
wszystkie sprawy, które wcześniej wiązano
z osobą wyżej wymienionego, nawet te
sprawy od których wymieniony został
uniewinniony. Sprawy te, według stanu
faktycznego, do chwili obecnej nie zostały
wykryte. Ze wstępnych informacji wynika,
że ponownymi czynnościami wykrywczymi
należy objąć co najmniej 68 umorzonych
postępowań przygotowawczych, odnotowanych przez organa ścigania w latach
1986 – 1993, które wcześniej wiązano ze
sprawstwem Leszka P.
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Bezpieczna Informacja
W stałym cyklu „Bezpieczna Informacja” poświęconym ochronie informacji, publikujemy
artykuł podinsp. Zbigniewa Wlazło zatytułowany „Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
w jednostkach organizacyjnych Policji”, w którym autor omawia podstawy prawne brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz szczegółowo opisuje poszczególne etapy tego procesu.
Podinsp. Zbigniew Wlazło jest naczelnikiem Wydziału – Główne Archiwum Policji w Biurze
Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji i z racji zajmowanego stanowiska kierował pracą zespołu, którego zadaniem było przygotowanie projektu zarządzenia Komendanta Głównego Policji w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.

BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH POLICJI
Dokumentacją niearchiwalną jest
dokumentacja, która nie stanowi materiałów archiwalnych w rozumieniu art. 1
ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 217) i zakwalifikowana została do kategorii archiwalnej „B”
oznaczonej symbolem „B”, „BE” i „BC”,
zgodnie z przepisami zarządzenia nr 93
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie
jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji
(Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. Nr 1, poz. 1
z późn. zm.).
W dniu 19 lutego 2018 r. Komendant Główny Policji podpisał zarządzenie
nr 26 w sprawie metod i form brakowania
dokumentacji niearchiwalnej w Policji
(Dz. Urz. KGP poz. 34). Zgodnie z zawartą
w § 15 dyspozycją weszło ono w życie
z dniem ogłoszenia, czyli 22 lutego 2018 r.
z mocą obowiązywania od dnia 1 marca

2017 r. Powyższe zarządzenie było poprzedzone zarządzeniem nr 8 Komendanta
Głównego Policji z dnia 14 lipca 2016 r.
w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji (Dz. Urz.
KGP poz. 41), które przestało obowiązywać
z dniem 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada
2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę
o krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U.
poz. 1948 z póź. zm.). Ww. ustawa w art. 8
pkt 1 uchyliła zarządzenie nr 23 Ministra
Spraw Wewnętrznych z dnia 29 października 2015 r. w sprawie trybu brakowania
dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu
postępowania z materiałami archiwalnymi i
dokumentacją niearchiwalną w przypadku
trwałego zaprzestania działalności przez
Ministra Spraw Wewnętrznych oraz organy
i jednostki organizacyjne podległe Ministrowi lub przez niego nadzorowane (Dz.
Urz. MSW poz. 44), które to zarządzenie,
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zgodnie z art. 5 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnymi archiwach, było przesłanką do
wydania zarządzenia nr 8 Komendanta
Głównego Policji.90Po wejściu w życie zarządzenia nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 września
2017 r. w sprawie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi
i dokumentacją niearchiwalną w przypadku
trwałego zaprzestania działalności przez
ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz organy i jednostki organizacyjne
podległe temu ministrowi lub przez niego
nadzorowane (Dz. Urz. MSWiA poz. 59),
Komendant Główny Policji, na podstawie
§ 12, otrzymał delegację do zapewnienia
funkcjonowania archiwów i składnic akt
Policji w zakresie trybu brakowania dokumentacji niearchiwalnej, co skutkowało
wydaniem zarządzenia nr 26 Komendanta
Głównego Policji. Tak więc obecnie obowiązujące przepisy w zakresie brakowania
dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”
oznaczonej symbolem „B” i „BE” zawarte
są w zarządzeniu nr 43 Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji, a w kwestiach w nim nieuregulowanych zostały
doprecyzowane w zarządzeniu nr 26 Komendanta Głównego Policji, które to przepisy w procesie brakowania dokumentacji
niearchiwalnej należy stosować łącznie.
Ponadto w treści zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji uregulowane zostały kwestie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC”.

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem
„B” lub „BE”
Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej
kategorii „B” oznaczonej symbolem „B”
lub „BE” możliwe jest po upływie okresu
jej przechowywania. Proces brakowania
podzielony został na następujące etapy:
1. Wydzielenie dokumentacji przeznaczonej do zniszczenia,
2. Przeprowadzenie oceny przydatności
dokumentacji do celów praktycznych,
3. Przeprowadzenie ekspertyzy archiwalnej
w następujących przypadkach:
 dla całości dokumentacji kategorii
„B” oznaczonej symbolem „BE”,
 dla dokumentacji kategorii „B” oznaczonej symbolem „B”, która została
wytypowana podczas etapu przeprowadzania oceny przydatności do celów praktycznych,
Ekspertyzę archiwalną przeprowadza się
także w sytuacjach nadzwyczajnych np.
pożaru lub zalania magazynu. Ponadto
ekspertyzę
można
przeprowadzić
w trakcie porządkowania zasobu archiwum lub składnicy akt Policji,
4. Zniszczenie dokumentacji.
Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dokonuje komisja, w skład której
wchodzą policjanci lub pracownicy archiwum albo składnicy akt Policji pod nadzorem członka komisji powołanej do brakowania niszczonej dokumentacji. Proces
niszczenia odbywa się w urządzeniu technicznym, w sposób uniemożliwiający odtworzenie lub odczytanie treści niszczonych
dokumentów z zachowaniem przepisów
o ochronie informacji niejawnych. Podczas
etapu niszczenia dokumentacji niearchiwalnej zapewniony musi być stały nadzór nad
tym procesem, aż do czasu jego zakończenia. Zabrania się pozostawiania dokumentacji bez nadzoru. Zniszczenie brakowanej
dokumentacji może być dokonane w podmiocie zewnętrznym pod warunkiem,
że odbywać się będzie w urządzeniu technicznym w sposób uniemożliwiający odtworzenie lub odczytanie treści niszczonych

90

W treści zarządzenia nr 8 Komendanta Głównego
Policji z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie metod i
form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w
Policji jako podstawę prawną do jego wydania
wskazano art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 kwietnia
1990 r. o Policji (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2067 z
późn. zm.).
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dokumentów oraz przy udziale policjantów
i pracowników archiwum albo składnicy
akt Policji lub pracowników wyznaczonych
przez kierownika komórki organizacyjnej
lub jednostki organizacyjnej Policji, którzy
zapewnią stały nadzór nad procesem niszczenia aż do czasu jego zakończenia, a dodatkowo całość procesu niszczenia odbywać się będzie pod nadzorem członka komisji powołanej do brakowania niszczonej
dokumentacji.
Po zakończeniu procesu niszczenia
dokumentacji niearchiwalnej członek komisji nadzorujący niszczenie sporządza protokół zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej, którego wzór określa załącznik nr 4 do
zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego
Policji. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji.
Konwojowanie transportu dokumentacji niejawnej do miejsca niszczenia oraz
ochronę podczas procesu niszczenia, organizuje się zgodnie z zasadami określonymi
w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów
z dnia 7 grudnia 2011 r. w sprawie nadawania, przyjmowania, przewożenia, wydawania i ochrony materiałów zawierających
informacje niejawne (Dz. U. Nr. 271, poz.
1603).
W celu zapewnienia miejsca na dopływ kolejnych akt, brakowanie dokumentacji niearchiwalnej należy prowadzić systematycznie jednak nie wcześniej niż po
dniu 1 stycznia roku następującego po roku,
w którym upływa okres jej przechowywania. Brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem
„B” lub „BE” dokonuje się wyłącznie
w archiwach oraz składnicach akt. Kierownik jednostki organizacyjnej Policji lub
osoba przez niego upoważniona powołuje
komisję do przeprowadzenia brakowania.
Komisja składa się z co najmniej trzech
osób, w skład której wchodzą policjanci
i pracownicy archiwum lub składnicy akt
Policji oraz wytwórców akt lub ich następców prawnych. Jeśli procesowi brakowania
poddawana jest dokumentacja niejawna, to
zgodnie z przepisami o ochronie informacji
niejawnych, wszyscy członkowie komisji

oraz osoby uprawnione do zatwierdzania
protokołów powinni posiadać aktualne
uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych, o klauzuli równej lub wyższej od
klauzuli tajności dokumentów podlegających brakowaniu oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia z zakresu
ochrony informacji niejawnych.
Zadania składające się na proces
brakowania zostały w zarządzeniu dokładnie opisane oraz przydzielone; archiwom
i składnicom akt Policji, komisji powołanej
do brakowania, kierownikowi jednostki
organizacyjnej Policji oraz komórkom organizacyjnym właściwym do spraw logistyki.
Do zadań archiwów i składnic akt
należy w szczególności:
1. Wydzielenie dokumentacji, dla której
upłynął okres przechowywania wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt
Policji,
2. Sporządzenie wykazu dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania zgodnie ze wzorem, który określony
został w pierwszej części załącznika nr 1
do zarządzenia nr 26 Komendanta
Głównego Policji,
3. Przekazanie wykazu, o którym mowa
w pkt 2, kierownikowi komórki lub jednostki organizacyjnej Policji, której dokumentacja niearchiwalna podlega brakowaniu, lub jego następcy prawnemu,
w celu dokonania oceny jej przydatności
oraz zgłoszenia w formie pisemnej uwag
lub wniosków dotyczących brakowania
tej dokumentacji,
4. Komisyjne niszczenie brakowanej dokumentacji,
5. Sporządzenie protokołu zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej,
6. Naniesienie zmian w ewidencji archiwalnej, wynikających z protokołu brakowania.
Do zadań komisji powołanej do brakowania należy w szczególności:
1. W przypadku przeprowadzania ekspertyzy archiwalnej, dokonanie przeglądu
wskazanej przez kierownika jednostki
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2.

3.





 Komendantowi szkoły policyjnej lub
osobie pisemnie przez niego upoważnionej – archiwa szkół policyjnych.

organizacyjnej Policji dokumentacji niearchiwalnej, na podstawie podpisanej
przez niego opinii zgodnie ze wzorem
określonym w drugiej części załącznika
nr 1 do zarządzenia nr 26 Komendanta
Głównego Policji, oraz podjęcie decyzji
(pkt VI załącznika nr 2 ww. zarządzenia)
o dalszym sposobie postępowania z nią.
Decyzja komisji podlega akceptacji kierownika komórki organizacyjnej Policji
będącej wytwórcą materiałów lub ich
prawnym następcom. Po przeprowadzonej ekspertyzie komisja sporządza protokół ekspertyzy archiwalnej zgodnie ze
wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji,
Sporządzenie protokołu brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”
oznaczonej symbolem „B” lub „BE”,
w tym wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania
upłynął zgodnie ze wzorem, który określony został w pierwszej części załącznika nr 3 do zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji a następnie ocenę
tej dokumentacji z uwzględnieniem opinii kierownika komórki organizacyjnej
lub protokołu ekspertyzy archiwalnej
i podjęcie ostatecznej decyzji co do sposobu postępowania z nią. Decyzja komisji podlega zatwierdzeniu przez kierownika komórki organizacyjnej Policji,
Przekazanie protokołu, o którym mowa
w pkt 2, do zatwierdzenia, zgodnie z następującą właściwością:
Komendantowi Głównemu Policji lub
osobie pisemnie przez niego upoważnionej – Główne Archiwum Policji,
Komendantom komend wojewódzkich
(Stołecznej) Policji lub osobie pisemnie
przez niego upoważnionej – archiwa
komend wojewódzkich (Stołecznej) Policji i składnic akt Policji podległych
komendom wojewódzkim (Stołecznej)
Policji,
Komendantowi-Rektorowi
Wyższej
Szkoły Policji lub osobie pisemnie przez
niego upoważnionej – archiwum Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie,

Zatwierdzenie protokołu brakowania oznacza zgodę na zniszczenie brakowanej dokumentacji.
Do zadań kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub osoby przez niego
pisemnie upoważnionej należy w szczególności:
1. Ocena przydatności dokumentacji, która
została wyszczególniona na wykazie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania oraz zgłoszenia
w formie pisemnej uwag lub wniosków
dotyczących brakowania tej dokumentacji – to zadanie może również dotyczyć
następcy prawnego brakowanej dokumentacji lub osoby pisemnie przez niego
upoważnionej. Ocenę sporządza się
w formie opinii, której wzór określony
został w drugiej części załącznika nr 1
do zarządzenia nr 26 Komendanta
Głównego Policji,
2. Powołanie komisji do brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”
oznaczonej symbolem „B” lub „BE”,
w tym, jeśli zachodzi taka konieczność,
do przeprowadzenia ekspertyzy archiwalnej. Powołanie komisji dokonuje się
poprzez wskazanie jej składu zgodnie z
pkt 2 części drugiej załącznika nr 1 do
zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji,
3. Akceptacja protokołu ekspertyzy archiwalnej,
4. Zatwierdzenie protokołu brakowania
(według właściwości opisanej wyżej).
Do zadań komórek organizacyjnych
właściwych do spraw logistyki należy
udzielenie pomocy technicznej, w tym
transport, załadunek i wyładunek dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do
zniszczenia.

114

je archiwum lub składnica akt Policji.
W przypadku brakowania dokumentacji
jawnej, wzór protokołu określony został w
załączniku nr 5, natomiast gdy brakowana
jest dokumentacja niejawna, wzór protokołu stanowi załącznik nr 6 do zarządzenia nr
26 Komendanta Głównego Policji. Brakowana dokumentacja niearchiwalna oznaczona klauzulą tajności, podlega również
ocenie kierownika kancelarii tajnej albo
pracownika innej niż kancelaria tajna komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za
przetwarzanie informacji niejawnych, wyznaczonego przez kierownika tej komórki
organizacyjnej. Opracowanie wzoru Protokołu oceny niejawnej dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia jest
nowym rozwiązaniem w stosunku do poprzednio obowiązującego zarządzenia nr 8
Komendanta Głównego Policji. Protokół
ten posiada wszystkie oznaczenia dokumentu, któremu nadano bieg korespondencyjny,
zgodnie z przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2011
r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności
(Dz. U. Nr 288, poz. 1692), eliminując tym
samym konieczność sporządzania dodatkowych pism przesyłających protokół oraz
jego załączniki w postaci teczek, kart czy
też pism.

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem
„BC”
Brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem
„BC” dokonuje się w komórkach lub jednostkach organizacyjnych Policji, będących
dysponentami tej dokumentacji, przez komisję powołaną przez kierownika komórki
lub jednostki organizacyjnej Policji, który
zatwierdza protokół oceny dokumentacji
niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia. Do zadań komisji, o której mowa wyżej
należy w szczególności wydzielenie dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do
zniszczenia i dokonanie oceny jej przydatności oraz sporządzenie protokołu oceny
dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”
oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej
do zniszczenia. Protokół sporządza się w
dwóch egzemplarzach i umieszcza się liczby dzienne dokumentów lub numery teczek
z rejestru teczek. Egzemplarz nr 1 przechowuje się w komórce lub jednostce organizacyjnej Policji, będącej dysponentem tej
dokumentacji. W przypadku umieszczenia
na protokole numerów teczek z rejestru
teczek, do egzemplarza nr 1 i 2 protokołu
dołącza się spisy zawartości, spisy spraw
tych teczek lub przeglądy akt, na których
umieszczone są liczby dzienne dokumentów. Egzemplarz nr 2 protokołu przechowu-
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Wzór Protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC” przeznaczonej
do zniszczenia – załącznik nr 6 do zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji
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Zgodę na zniszczenie dokumentacji
niearchiwalnej wydaje kierownik komórki
lub jednostki organizacyjnej Policji,
w strukturach której znajduje się archiwum
lub składnica akt Policji, albo osoba przez
niego pisemnie upoważniona, po uprzedniej
kontroli brakowanej dokumentacji przez
policjanta lub pracownika archiwum albo
składnicy akt Policji. Zatwierdzenia protokołu oceny dokumentacji niearchiwalnej
kategorii „B” oznaczonej symbolem „BC”
przeznaczonej do zniszczenia i wydania
zgody na zniszczenie tej dokumentacji nie
może dokonywać ta sama osoba. Zniszczenia dokumentacji niearchiwalnej dokonuje
się w komórce będącej dysponentem dokumentacji. Pozostałe warunki związane
z niszczeniem tej dokumentacji są identyczne jak w przypadku niszczenia dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”
oznaczonej symbolem „B” lub „BE”. Niszczenie musi odbywać się w urządzeniu
technicznym, w sposób uniemożliwiający
odtworzenie lub odczytanie treści dokumentu. Członkowie komisji powołanej
przez kierownika komórki lub jednostki
organizacyjnej Policji lub pracownicy wyznaczeni przez kierownika komórki lub
jednostki organizacyjnej Policji zapewniają
stały nadzór nad procesem niszczenia dokumentacji do czasu jego zakończenia. Zabrania się pozostawiania niszczonej dokumentacji bez nadzoru.
Zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej może też być dokonane w siedzibie
podmiotu zewnętrznego, z zastrzeżeniem,
że muszą zostać zachowane ww. warunki
dot. urządzenia technicznego, członków
komisji i pracowników wyznaczonych
przez kierownika komórki lub jednostki
organizacyjnej Policji. Po zakończeniu procesu niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, sporządza się w dwóch egzemplarzach
protokół zniszczenia tej dokumentacji według wzoru określonego w załączniku nr 4
do zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji, w którym członkowie komisji
powołanej przez kierownika komórki lub
jednostki organizacyjnej Policji lub pracownicy wyznaczeni przez kierownika ko-

mórki lub jednostki organizacyjnej Policji
potwierdzają zniszczenie dokumentów.
Protokoły zniszczenia dołącza się odpowiednio do Protokołów oceny dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej
symbolem „BC” przeznaczonej do zniszczenia. W przypadku brakowania dokumentacji oznaczonej klauzulami tajności, wszyscy członkowie komisji lub pracownicy
wyznaczeni przez kierownika komórki lub
jednostki organizacyjnej Policji, powinni
posiadać aktualne uprawnienia do dostępu
do informacji niejawnych, o klauzuli równej lub wyższej od klauzuli tajności dokumentów podlegających niszczeniu oraz aktualne zaświadczenia o odbyciu szkolenia
z zakresu ochrony informacji niejawnych.
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Piórem i ołówkiem
Opowiada i rysuje Zbigniew Wlazło
W stałym cyklu „Piórem i ołówkiem” przedstawiamy kolejny artykuł z serii A to Polska właśnie poświęconej dworom polskim, w którym podinsp. Zbigniew Wlazło przybliża pojęcie elementu architektonicznego jakim jest wykusz oraz opisuje dworek rodziny Laszczyków położony przy ulicy Jana Pawła II 6 w Kielcach. Podinsp. Zbigniew Wlazło, naczelnik Wydziału –
Główne Archiwum Policji w Biurze Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji,
zafascynowany dworami i dworkami polskimi, ich przeszłością i architekturą, podróżuje po
Polsce i dociera, zarówno do miejsc znanych nam wszystkim, jak też tych, które odeszły już w
zapomnienie. Tam znajduje natchnienie i materiał do swoich artykułów, w których przybliża
historię opisywanych miejsc. Całość dopełnia ilustracjami, które są własnoręcznie wykonanymi przez niego pracami.
kie funkcje poczynając od zwykłych okien,
balustrad, na otworach strzelniczych skończywszy. „Na Starem Mieście w Warszawie
jest kilka wykuszów, z których najwięcej
znany w domu narożnym przy starym rynku, niegdyś do ks. Piotra Skargi należącym.
Podajemy tu w rysunku najpiękniejszy wykusz, jaki się z dawnych czasów zachował
nam w zamku na Wawelu i przytaczamy to,
co napisał o nim p. Sławomir Odrzywolski
[polski architekt i konserwator zabytków,
silnie związany z Krakowem, zaprojektował wiele kościołów, budynków użyteczności publicznej i krakowskich kamienic, żył
w latach 1846-1933 – przyp. autora]
w „Kłosach” z roku 1882 (t. 34, str. 223):
„Jest to wykusz, przybudowany do apartamentów królewskich na 2 piętrze – od strony dziedzińca pałacowego. Wykusze to
motyw średniowiecznego budownictwa.
Matką im była architektura wojenna,
a miejscem urodzenia i zastosowania –
zamki o murach obronnych, które motyw
ten wytworzyły, wykształciły i wychowały.
Renesans, powstały na podstawach klasycznych, podjął się dalszej opieki z całą
miłością i przywiązaniem, jak o tem świadczy przykład przytoczony. Ale wykusz
zamku czy pałacu renesansowego jest już
zupełnie czem innem, niż jego protoplasta
w średniowiecznych grodach. Tamten,
w wymiarach szczupły, ciasny, dla umiesz-

Wykusz
Od dawien dawna popularnymi
elementami zewnętrznej architektury budynków były wykusze, które po dziś dzień
stosowane są w budownictwie. „Wykusz
(czes.), występ nadwieszony na zewn. ścianie budynku lub murze obronnym, podtrzymywany przez wsporniki, zaopatrzony
w okna lub otwory strzelnicze, nakryty
osobnym dachem; w budowlach obronnych
w podłodze w. znajdowały niekiedy, podobnie jak w machikułach [ganek wysunięty przed lico zewnętrzne murów obronnych,
w podłodze którego znajdował się otwór
służący do wyrzucania pocisków i wylewania wrzących cieczy – przyp. autora], otwory przeznaczone do rażenia nieprzyjaciela
znajdującego się u stóp muru; w. wywodzi
się z architektury islamu, po wyprawach
krzyżowych pojawił się w architekturze
obronnej Europy; od późnego średniowiecza do baroku stosowany gł. w architekturze świeckiej.” 91 Wykusze możemy zaobserwować zarówno w pałacach, zamkach,
kamienicach jak i we dworach. Występują
jako rozwiązania przestrzenne w postaci
prostokątnych lub wielobocznych występów zawieszonych na zewnętrznej ścianie
budynku poszerzając przylegające do nich
wnętrza. Ściany wykuszu pełniły różnora91

Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1969, t. 12 s. 555.
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czenia co najwyżej kilku strażników, opatrzony był otworami małymi, pozwalającymi tylko śledzić zbliżającego się nieprzyjaciela. Ten, pod skrzydłami renesansu,
rozwinął się i rozrósł, bo przyjął przymioty
zamku renesansowego: wystawność, przestronność, lekkość i swobodę; on już wyzwolił się ze służby strażnika warowni,
a przyjął obowiązek wytworniejszy uprzyjemniania życia zamkowego. Odtąd wykusz
bywał miejscem ulubionem pomieszkania;
stąd najpiękniejszy widok roztaczał się na
okolicę; tu szybciej biegły godziny poufnej
rozmowy w szczupłem kółku rodzinnem.
Tu też, odpowiednio do tych warunków,
i urządzenie wykuszu renesansowego, tak
wewnątrz, jak i zewnątrz, świadczy o jak
największej troskliwości, a nieraz cała fantazja architekta wysiliła się na przyozdobienie tego właśnie zakątka, jakby gniazdka, przyczepionego do poważnej budowy
pałacu. Wykusz, przez nas podany, stał
niegdyś wolno, podparty na kilku kroksztynach, [architektoniczny element podtrzymujący, osadzony w ścianie elewacyjnej budynku – przyp. autora] występujących ze
ściany; kiedy jednak galerje obiegające
naokoło dziedzińca o jedno piętro podniesiono, spoczął na posadzce galeryi drugiego
piętra i tak się dzisiaj widzowi przedstawia.” 92

stawał w rodzinie ponad 60 lat. W 1973
roku został przejęty za odszkodowaniem na
rzecz Skarbu Państwa, a jeszcze wcześniej,
bo w roku 1962 dworek uznano za obiekt
zabytkowy. W latach 1976 – 1988 w dworku znajdował się Zakład Opieki Zdrowotnej
i mieścił się tutaj Dzienny Dom Pobytu dla
Rencistów i Emerytów. W roku 1989 obiekt
został przekazany na cele muzealne Muzeum Wsi Kieleckiej w Kielcach. Architektura dworku jest typowa dla tego typu
obiektów. Dworek zbudowany jest z drewna modrzewiowego na podmurówce z cegły. Posiada dach czterospadowy łamany
kryty drewnianym gontem z dwoma symetrycznie umieszczonymi od strony podwórza oknami typu „bawole oko”. Dwa kominy umiejscowione są jeden za drugi na
głównej osi budynku. Wejście do dworku
poprzedza centralnie ustawiony ganek, nad
którym znajduje się drewniany portyk z
pełnym deskowaniem wsparty od przodu na
czterech drewnianych kolumnach. O podobnej konstrukcji ganek, na który wchodzi
się po drewnianych schodach, znajduje się
z tyły dworku, do którego dobudowano dwa
murowane lamusy. Według jednego z opisów sporządzonego w 1838 roku możemy
wyobrazić sobie rozkład, wyposażenie
i przeznaczenie poszczególnych pomieszczeń dworku: „Były w nim cztery pokoje.
Pierwszy znajdował się na prawo od wejścia, przepierzenie dzieliło go na dwie części, gdzie w jednym przedziale była piekarnia o jednym oknie z posadzką z cegły
z powałą i drzwiami w stanie średnim,
w drugiej zaś części znajdowało się pomieszczenie mieszkalne służących z piecem
dwie stancye ogrzewającym. Piekarnia, to
tzw. Kuchenka Polska wraz z szabaśnikiem
z cegły palonej wystawiona z kapą roboty
murarskiej. Drugi pokój znajdował się na
lewo od wejścia, posiadał trzy okna z ramami zdezelowanemi, piec ogrzewający
dwa pomieszczenia z cegły palonej wystawiony, z drzwiczkami i rurą z blachy żelaznej, dwoje drzwi, z których jedne były podwójne (wewnętrzne), pomalowany był na
wiśniowo. Delegowany [osoba dokonująca
spisu – przyp. autora] określił stan podłóg

Dworek Laszczyków w Kielcach
W stolicy kielecczyzny przy ul. Jana
Pawła II 6, otoczony dorodnymi drzewami,
schowany za drewnianym ogrodzeniem
z dala od ulicznego gwaru, stoi na malowniczym podwórku ponad dwustuletni drewniany dworek Laszczyków. Pomimo że
dworek wraz z zabudowaniami gospodarczymi wybudowany był przez rodzinę Jaworskich, na dzierżawionym od dziekana
kolegiaty kieleckiej terenie, jego nazwa
związana jest jednak z inną zamieszkującą
w nim rodziną Laszczyków. Kazimierz
i Julia Laszczykowie nabyli dworek wraz
z majątkiem w 1911 roku. Dworek pozo92

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana,
Warszawa 1972, t. IV s. 469-470.

120

i pował na średni. Z tego pokoju prowadziły drzwi do pomieszczenia o jednym oknie,
z powałami i podłogami w stanie średnim.
Z pomieszczenia tego jedne drzwi prowadziły do lamusa sklepionego z drzwiami,
okienkiem z kratami i żelazną okiennicą
oraz podłogą, drugie natomiast czyniły
wchód do pokoiku ciemnego (nazywanego
w późniejszych źródłach drugą sienią). Pokoik ten posiadał dość dobrą powałę lecz
belki szłabliwe, zaś jego ściana zachodnia
była skrzywiona, grożąc wyraźnie dla przechodniów niebezpieczeństwem. Z pokoiku
tego, a praktycznie sieni wychodziło dwoje
drzwi. Pierwsze prowadziły do drugiego
lamusa sklepionego z okiennicami i podłogą, w którym znajdowały się drzwi do piwniczek dwóch niewielkich i żelazne drzwi na
ogród, drugie natomiast do pokoju ostatniego na drugiej stronie będącego o jednym oknie i drzwiach. W pomieszczeniu
tym stał piec kaflowy. Centralnie w budynku usytuowana była kuchenka takoż bez
okna, z piecykiem angielskim i drzwiami do
sieni. Ogólnie w części drewnianej budynku znajdowały się dwa
podwójne okna (letnie
i zimowe) z futrynami,
oszkleniem, okuciem
polskim i pokostowaniem olejno oraz osiem
podobnych lecz pojedynczych, zaopatrzonych w okiennice
spongowe [konstrukcja
łączenia desek nie
wymagająca stosowania gwoździ, w której
wykorzystuje się wpust
z usztywnieniami stanowiącymi tzw. spongi
czyli listwy zapłetwione wpuszczane w wycięty zamek, najczęściej w kształcie rybiego
ogona – przyp. autora] z okuciem i pojedyncze okienko nad drzwiami. Drzwi było
siedem, dwoje podobnych lecz pojedynczych (pp. para) i pięć drzwi spongowych z
futrami i okuciem na zawiasy i zamki.
W części murowanej znajdowały się trzy

małe oszklone, zakratowane okna z futrynami i okuciem, posiadające żelazne, pojedyncze okiennice. Znajdowały się tam jedne podwójne drzwi spongowe, na zawiasach i z zamkiem oraz dwoje drzwi pojedynczych z blachy żelaznej z okuciem. Ponadto w materiałach wymienione są
odrzwia z marmuru ciemnego koloru z boku
ozdobnie zrobione (niestety nie wiadomo,
w którym miejscu były zlokalizowane, jedyne zachowane odrzwia znajdują się przy
wejściu do pierwszego lamusa, wykonane
są z piaskowca i w żadnym źródle nie są
wymieniane). Drzwi do piwnic były także
spongowe, pojedyncze, na zawiasach
i z okuciem na zamek, prowadzących w dół
sosnowych stopni było osiem w murze
urządzonych, na poddasze zaś jedenaście.”
93
Obecnie wnętrze dworku zostało zaadoptowane na pracownie i sale wystawowe
Muzeum, a wyjątkiem jest jedno pomieszczenie, w którym odpowiednim wystrojem
i meblami z epoki odtworzono dawny klimat nawiązujący do czasów, gdy wprowadzała się tutaj rodzina Laszczyków.

Autor: Zbigniew Wlazło „Dworek Laszczyków
w Kielcach” 2018 r.
Tusz i akwarela na papierze 13 x 18 cm
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A. Rakowski, Dworek Laszczyków w Kielcach
1788-1988 /w:/ Kielecka Teka Skansenowska pod
red. A. Szury, Wyd. Muzeum Wsi Kieleckiej, Kielce
2000, t. I s. 51-52.
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Ewa Polewska-Strug
Alicja Baranowska
Młodsi wykładowcy Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia Szkoły Policji w Pile

WARSZTATY DLA KOBIET
W terminie od 7 lutego do 28 marca
2018 roku w Szkole Policji w Pile odbyły
się zajęcia w ramach pierwszej edycji
warsztatów samoobrony dla kobiet. Inspiracją tego przedsięwzięcia były wcześniejsze
warsztaty dotyczące samoobrony, które
zostały przeprowadzone w pilskiej Szkole
w 2015 roku przez asp. Tomasza Ptaka dla
pracowników MOPS-u w Pile oraz dla kuratorów Sądu Rejonowego w Pile. Asp.
Tomasz Ptak jako trener muaythay i kickboxingu, który od lat prowadzi w Pile sekcję dla kobiet i dzieci w ramach Wielkopolskiego Zrzeszenia MUAYTHAY Black

Bird - Piła, chętnie podjął się tego wyzwania. Otwartość na współpracę pomiędzy
wykładowcami Szkoły Policji w Pile zaowocowała utworzeniem zespołu osób, które
prezentowały w ramach warsztatów swoją
wiedzę i umiejętności z zakresu samoobrony. Zagadnienia związane z technikami
samoobrony realizował asp. Tomasz Ptak.
Blok poświęcony aspektom psychologicznym prowadziły nadkom. Ewa PolewskaStrug oraz podkom. Alicja Baranowska.
Natomiast tematykę związaną z pierwszą
pomocą omówił i zaprezentował kom. Radosław Spychalski.
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Pierwsze zajęcia dotyczyły tematyki
psychologicznej i zostały przeprowadzone
w formie wykładu i ćwiczeń. W czasie
warsztatów omówiono komunikację werbalną i niewerbalną ze szczególnym zwróceniem uwagi na wskaźniki gotowości do
zachowań agresywnych. Dodatkowo przeprowadzono ćwiczenie dotyczące dystansu
psychologicznego.
Większość zajęć w ramach samoobrony dla kobiet poświęcona została na zajęcia praktyczne, które przeprowadził w formie pięciu półtoragodzinnych spotkań asp.
Tomasz Ptak. W trakcie tych zajęć zostały
omówione i zaprezentowane techniki
obezwładniania napastnika za pomocą siły
fizycznej w postaci uwalniania się z różnego rodzaju chwytów, ucisków i duszeń.
Indywidualnie i w parach uczestniczki
szkolenia przećwiczyły uderzenia i ciosy,
poruszanie się w postawie walki, a także
zadawanie ciosów rękoma i nogami oraz
stosowanie obrony przed nimi. Wykładowca dodatkowo zaprezentował sposoby
obrony przed niebezpiecznym narzędziem
oraz możliwość wykorzystania różnych
przedmiotów codziennego użytku takich jak
np. torebka, klucze do obrony przed napastnikiem. Dodatkowo został zaprezentowany
film dotyczący dostępnych na rynku środków technicznych wykorzystywanych do
obrony. Przeprowadzono również analizę
zagrażających sytuacji wraz z możliwościami ich rozwiązań oraz przećwiczono
stosowanie adekwatnych do zagrożenia
technik obrony.
Blok dotyczący pierwszej pomocy
przedmedycznej przeprowadzony został
przez kom. Radosława Spychalskiego, który omówił i zaprezentował postępowanie
z osobą nieprzytomną, z urazami głowy

oraz z objawami wstrząśnienia mózgu.
Przedstawione zostały również ułożenia
osoby w odpowiednich do urazów pozycjach. Następnie odbyły się zajęcia praktyczne, podczas których każda z uczestniczek przećwiczyła takie czynności z zakresu pomocy przedmedycznej jak sprawdzenie przytomności osoby i podstawowych
funkcji życiowych, wykonanie szybkiego
badania urazowego oraz ułożenia osoby w
pozycji bocznej ustalonej. Końcowa część
ćwiczeń poświęcona została resuscytacji krążeniowo-oddechowej z wykorzystaniem
AED.
Na kończących kurs zajęciach nadkom. Ewa Polewska - Strug oraz podkom.
Alicja Baranowska przedstawiły problematykę radzenia sobie w trudnych sytuacjach
interpersonalnych, ze zwróceniem uwagi na
zachowania manipulacyjne i agresywne ze
strony innych. Omówiono i przećwiczono
techniki nieagresywnej obrony.
Kurs samoobrony dla kobiet od początku cieszył się dużym zainteresowaniem.
Uczestniczki szkolenia w trakcie szkolenia
wykazały entuzjazm i duże zaangażowanie.
Zarówno w ocenie prowadzących, jak
i biorących udział w szkoleniu dużym atutem warsztatów było całościowe podejście
do problematyki samoobrony oraz ich praktyczny charakter. Mamy nadzieję, że kolejne tego typu przedsięwzięcia będą w naszej
Szkole częstą praktyką. Z uczestnictwa
w szkoleniu skorzystały nie tylko jego
uczestniczki, ale również wykładowcy.
Wspólnie spędzony czas pozwolił wszystkim na bliższe poznanie się oraz wymianę
doświadczeń nie tylko w zakresie samoobrony, co z pewnością przełoży się na nasze
dalsze relacje i współpracę.
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Z ŻYCIA SZKOŁY
STYCZEŃ
Kryminalny początek roku
Początek roku 2018 w Szkole Policji w Pile
rozpoczyna się bardzo mocnym akcentem
kryminalnym. Do realizowanych już szkoleń dołączyły kolejne, skierowane właśnie
do funkcjonariuszy tego pionu.
Policjanci z kilkunastu garnizonów wojewódzkich i komendy stołecznej podjęli naukę na kursie specjalistycznym w zakresie
zwalczania przestępczości gospodarczej,
kursie specjalistycznym dla policjantów
służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze i kursie specjalistycznym dla techników kryminalistyki.
Już za tydzień dołączą do nich funkcjonariusze realizujący zadania operacyjnorozpoznawcze.

Zdobywanie wiedzy i podnoszenie umiejętności praktycznych przez funkcjonariuszy
pionu kryminalnego to obok kształtowania
postaw i przekazywania pierwszych sprawności zawodowych dla młodych adeptów
sztuki policyjnej, to główne zadania kadry
dydaktycznej Szkoły Policji w Pile.
Rok 2018 będzie stał jednak także pod znakiem wielu innych przedsięwzięć, którym
przyświecać będzie troska o jak najwyższą
jakość policyjnych działań, na czele z tymi,
które realizowane są przez funkcjonariuszy
wydziałów dochodzeniowo-śledczych, operacyjno - rozpoznawczych czy też dw.
z przestępczością gospodarczą.

Odprawa roczna
Nadszedł czas podsumowań realizacji zadań we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania działalności Szkoły Policji w Pile.
To również czas na przedstawienie planu jej
działań na najbliższy rok.
19 stycznia w sali konferencyjnej odbyła
się odprawa roczna, w której uczestniczyli:
Zastępca Komendanta Głównego Policji –
nadinsp. Helena Michalak, Komendant
Szkoły Policji w Pile insp. Beata RóżniakKrzeszewska, Zastępcy Komendanta Szkoły oraz kierownicy i przedstawiciele komórek organizacyjnych.
Odprawę rozpoczęła Komendant Szkoły
Policji w Pile insp. Beata RóżniakKrzeszewska, która omówiła m.in.: stan
etatowy policjantów i pracowników cywilnych Szkoły, fluktuację kadr w minionym
roku oraz dyscyplinę w służbie i pracy.
Podczas prezentacji zadań dydaktycznych
Szkoły, przedstawiła informację, że w minionym roku zrealizowano 24 rodzaje kursów doskonalenia centralnego w liczbie 130
edycji i 4 edycje szkolenia zawodowego

podstawowego. Do końca minionego roku
3140 absolwentów ukończyło szkolenie,
w tym 2263 absolwentów kursów specjalistycznych o profilu kryminalnym. Omówiono również część dotyczącą zadań logistycznych polegających między innymi na
remoncie pomieszczeń socjalnych i pokoi
mieszkalnych słuchaczy oraz innych wydatków na zakup sprzętu i materiałach
wsparcia procesu dydaktycznego.
Na szczególne zainteresowanie zasługuje
umowa podpisana na wykonanie inwestycji,
jaką jest budowa budynku zamieszkania
zbiorowego dla słuchaczy. Jest to niezwykle ważny moment, który zapisze się nie
tylko na kartach historii Szkoły, ale również
na mapie zagospodarowania przestrzennego
Piły. Konsekwencją podpisanej umowy jest
rozpoczęta budowa akademika. To ważny
krok zmierzający do poprawy warunków
bytowych policjantów kształcących się
w pilskiej Szkole. Z przedstawianych na
rok bieżący przedsięwzięć, w ramach priorytetów i planów Szkoły Policji w Pile, na
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uwagę zasługuje pełne zaangażowanie w
realizację priorytetów wskazanych przez
Komendanta Głównego Policji. Planujemy
również działania w ramach współpracy
międzynarodowej, takie jak projekty
współorganizowane z CEPOL-em, czy or-

ganizacja zawodów sportowych rangi międzynarodowej. Ważną płaszczyzną strategii
na 2018 rok jest kontynuacja realizacji inwestycji budowlanych i rozwijanie zaplecza
wspomagającego proces dydaktyczny.

Na koniec odprawy Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Helena Michalak, przedstawiła informacje z
realizacji zadań Policji w roku 2017, podkreślając wagę zadań jednostek szkoleniowych w rozwój całej formacji. Przedstawiając priorytety Policji na 2018 rok, podkreśliła potrzebę kontynuowania działań w
kierunku uspołeczniania zakresu zadań

m.in. innymi poprzez program „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajową Mapę Zagrożeń
Bezpieczeństwa” i odtwarzanie posterunków Policji. Na koniec wystąpienia pani
generał pogratulowała wyników w służbie
i pracy w 2017 roku, akcentując przy tym
potrzebę kontynuacji priorytetów określonych przez Komendanta Głównego Policji
na lata 2016-2018.

Bezpieczeństwo dzieci
Wykładowcy naszej szkoły mając na celu
popularyzowanie wśród dzieci zasad bezpieczeństwa, biorą udział w akcji informacyjno-edukacyjnej „Kręci mnie bezpieczeństwo przez cały rok szkolny”, skierowanej
przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych oraz przedszkoli.

Celem projektu jest kształtowanie i propagowanie pozytywnych postaw dzieci
w zakresie bezpieczeństwa, przez systematyczne prowadzenie działań profilaktycznych i edukacyjnych. Idea akcji zakłada
kontynuowanie oraz zacieśnienie współpracy Policji z placówkami oświatowymi.
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W tym tygodniu wykładowcy Wydziału
Organizacji Szkolenia i Dowodzenia:
podinsp. Robert Hampelski i podinsp. Wojciech Thiel spotkali się z dziećmi z przedszkola oraz grupy zerówki ZSP w Lotyniu.
Nasi nauczyciele w formie zabawy przypomnieli dzieciom, jak być bezpiecznym na
drodze, w domu, przedszkolu, czy też na
placu zabaw. Biorąc pod uwagę zbliżający
się termin zimowych ferii, zwrócili szczególną uwagę na zabawy na lodzie, zjazdy
na sankach oraz zabawy ze śnieżkami.
Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały
rad i wskazówek, a na zakończenie wizyty

wręczyły policjantom podziękowanie oraz
zaśpiewały piosenkę.
W drugiej części wizyty w ZSP w Lotyniu,
policyjni wykładowcy przybliżyli uczniom
klasy siódmej problem ucieczek z domów.
Każdego roku w Polsce ucieka z domów
kilka tysięcy młodych ludzi. Uciekają dzieci coraz młodsze, nawet dziesięcioletnie –
uciekają też prawie dorośli tuż przed
osiemnastymi urodzinami. Rodzice najczęściej są tym zaskoczeni i bezradni, nie wiedząc, co robić. Policjanci starali się wyjaśnić jak można uniknąć takich sytuacji
i gdzie szukać pomocy.

LUTY
Kurs PG 1/18 za nami
W dniach 8 stycznia – 7 lutego 2018 r.
w Szkole Policji w Pile zrealizowana została pierwsza w tym roku edycja kursu specjalistycznego w zakresie zwalczania przestępczości gospodarczej.
Przez 23 dni szkoleniowe 19 funkcjonariuszy Policji z garnizonów: kujawsko – pomorskiego, lubuskiego, śląskiego, dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego i zachodnio-

pomorskiego, zdobywało wiedzę i umiejętności potrzebne do wykonywania zadań
związanych z taktyką zwalczania przestępczości gospodarczej. Program szkolenia
obejmował również takie zagadnienia, jak:
doskonalenie umiejętności strzeleckich,
umiejętności taktyczne i techniczne stosowane do zatrzymania niebezpiecznego
przestępcy, doskonalenie umiejętności
udzielania pierwszej pomocy.
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Oprócz kadry dydaktycznej Szkoły Policji
w Pile, zajęcia kursie PG prowadzili eksperci zewnętrzni: Monika Krysztofiak z
Allegro i Dariusz Kochański z kancelarii
prawnej P. Grzelka & Wspólnicy sp. ko-

mandytowa (biegły sądowy z zakresu własności intelektualnej i przemysłowej, znaków towarowych i wzorów przemysłowych).

Porozumienie z KAS
Krajowa Administracja Skarbowa oraz
Szkoła Policji w Pile nawiązały oficjalną
współpracę na mocy, zawartego 15 lutego
br., porozumienia, które podpisane zostało
przez panią Agnieszkę Szymankiewicz –

Dyrektora Izby Administracji Skarbowej
w Poznaniu oraz panią insp. Beatę RóżniakKrzeszewską - Komendanta Szkoły Policji
w Pile.
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Podpisany dokument określa zasady dotyczące współpracy w następujących formach: doskonalenia metodyki wykonywania zadań i czynności służbowych, wsparcia
logistycznego, organizacji szkoleń podległych funkcjonariuszy i pracowników, wymiany doświadczeń i wniosków wynikających z realizacji zadań ustawowych.
Sformalizowana w niniejszym porozumieniu współpraca przede wszystkim otwiera

możliwości organizowania wspólnych
szkoleń dla policjantów i pracowników
Szkoły Policji w Pile oraz funkcjonariuszy
Służby Celno-Skarbowej i pracowników
Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu,
a także wymiany opracowań koncepcyjnych
oraz analiz, prognoz i materiałów szkoleniowych. Porozumienie zostało podpisane
na czas nieokreślony.

Dozór elektroniczny w ujęciu nauki i praktyki
W dniu 27 lutego w Szkole Policji w Pile
odbyła się konferencja pt. ,,Stosowanie
środków o charakterze probacyjnym - dozór
elektroniczny”. Celem konferencji było
przedstawienie zasad funkcjonowania dozoru elektronicznego w Polsce oraz możliwości wykorzystania informacji gromadzonych przez system na potrzeby zadań realizowanych przez policjantów służby kryminalnej. Adresatami powyższej problematyki
w głównej mierze byli policjanci pionu

kryminalnego polskiej policji. W trakcie
konferencji przybliżono uczestnikom genezę stosowania dozoru elektronicznego, jego
zakres funkcjonowania w Polsce jak i zakres informacji gromadzonych w systemie
dozoru elektronicznego. Ponadto prelegenci
rozpoznali tematykę związaną z znaczeniem probacji w resocjalizacji i wykorzystanie systemu dozoru elektronicznego
w realizacji ustawowych zadań Policji.

Konferencję poprowadzili: Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska i Pełnomocnik Ministra
Sprawiedliwości ds. Wdrożenia Systemu
Dozoru Elektronicznego gen. Paweł Nasi-

łowski. Swoje wystąpienia zaprezentowali
przedstawiciele Służby Więziennej, Policji,
sędziowie i kuratorzy sądowi. To pierwsza
konferencja o tematyce dozoru elektronicznego organizowana w Szkole Policji w Pile.
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MARZEC
Dydaktyka poza Szkołą
Pracownicy służby zdrowia: ratownicy medyczni, sanitariusze, niejednokrotnie stykają się podczas wykonywania swoich obowiązków z agresją. Nie jest to tylko agresja
słowna, ale przede wszystkim fizyczna.
Ważne jest zatem, aby ci, którzy niosą pomoc, sami nie stali się ofiarami. Chcąc
wesprzeć pracowników służby zdrowia,

policyjni wykładowcy: podinsp. Andrzej
Harenda i nadkom. Piotr Sochacki z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych,
przeprowadzili szkolenie dla sanitariuszy
Szpitala Powiatowego w Złotowie. Dotyczyło ono stosowania bezpiecznych chwytów obezwładniających.

Oprócz zajęć praktycznych, spotkanie było
okazją do zapoznania się ze specyfiką i

trudnościami pracy sanitariuszy Oddziału
Psychiatrycznego.

Warsztaty metodyczne - odpieranie ataków
narzędzia
Techniki obrony przed napastnikiem uzbrojonym w niebezpieczne narzędzie, w tym
maczetę, tasak, czy nóż, to temat kolejnego
z cyklu warsztatów poświęconych samoobronie, które odbyły się w ramach doskonalenia zawodowego lokalnego.
Specjalistyczne szkolenie z zakresu odpierania ataków napastnika uzbrojonego
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napastnika uzbrojonego w niebezpieczne
w niebezpieczne narzędzia odbyło się
5 marca w hali sportowej Szkoły Policji
w Pile. Prowadzącymi szkolenie byli instruktorzy z Global Team United Krav Maga World Organisation: Robert Terejak –
ekspert 4 United Krav Maga, Robert Jędrzejewski, Radosław Niziołek i Łukasz
Kocieniewski.

To już drugie warsztaty metodyczne poświęcone tej tematyce. Tym razem w szkoleniu akcentowano techniki polegające na
odparciu ataku, zwiększeniu odległości od
agresora i dobyciu broni służbowej. Przećwiczono również ataki osoby uzbrojonej w
dwa noże oraz sytuacje zakładnicze z wykorzystaniem broni palnej. Nowością były
techniki rozbrojenia aktywnego zabójcy
posługującego się bronią palną krótką. Cie-

kawym elementem było przeniesienie szkolenia do obiektu symulacyjnego (małego
pomieszczenia) i przećwiczenie poznanych
technik w ograniczonych przestrzeniach,
w tym również z przyparciem policjanta do
ściany.
Proponowane metody obrony spotkały się
z dużym zainteresowaniem funkcjonariuszy
oraz chęcią kontynuowania współpracy
z prowadzącymi szkolenie.

Dzień Kobiet, Dzień Kobiet, niech każdy się dowie …
Ósmego marca spotkaliśmy się w auli
Zebranym Paniom życzenia złożyli m.in.:
Szkoły Policji w Pile, aby uczcić wyjątkopodinsp. Michał Kominowski i nadkom.
wy dzień, święto naszych wspaniałych Pań.
dr Marcin Druszcz - Zastępcy Komendanta
Uroczystość została przygotowana przez
Szkoły Policji w Pile oraz asp. Jarosław
Samorząd Słuchaczy Szkoły Policji w Pile
Pinkowski – reprezentujący NSZZ Poliwe współpracy z NSZZ Policjantów, NSZZ
cjantów.
Pracowników Policji i IPA działającymi
przy Szkole Policji.
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Najbardziej wyczekiwanym punktem spotkania był występ instrumentalny
znanego pilskiego saksofonisty Piotra Pawlaka z Music-Sax Piła. W części artystycznej wystąpił również jeden z pracowników
Szkoły Policji w Pile, Marek Szukaj. Wyre-

cytowany przez niego wiersz wywołał
wzruszenie u części widowni. Całość została uwieńczona gromkimi brawami. Organizatorzy przygotowali dla wszystkich gości
słodki poczęstunek.

Porozumienie Szkoły z CDN w Pile
16 marca 2018 roku przejdzie do historii
Szkoły Policji w Pile jako dzień podpisania

porozumienia o współpracy z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
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Porozumienie ma na celu zapewnienie wzajemnej współpracy w obszarze naukowodydaktycznym oraz wspólnego działania
w kontekście bezpieczeństwa publicznego
i szeroko rozumianej profilaktyki, w tym
dzieci i młodzieży. Strony będą współdziałać w szczególności poprzez: wymianę informacji w zakresie treści programowych,
które realizowane są w ramach zagadnień

prawnych, społecznych, prewencyjnych,
pedagogicznych i metodycznych. Organizowane będą też konferencje, sympozja
i inne przedsięwzięcia związane z realizacją
zadań statutowych Stron.
Porozumienie podpisała Komendant Szkoły
insp. Beata Różniak-Krzeszewska oraz Dyrektor CDN w Pile Grzegorz Bogacz.

KWIECIEŃ
VI edycja "Sygnału"
Za nami VI konferencja „Walka z kradzieżą
sygnału telewizyjnego. Przestępczość skierowana przeciwko własności intelektualnej”
organizowana wspólnie przez Szkołę Policji w Pile i Stowarzyszenie "Sygnał".
Głównymi odbiorcami wystąpień i referatów byli funkcjonariusze wszystkich garnizonów wojewódzkich i komendy stołecznej, realizujący czynności służbowe w zakresie zwalczania przestępstw gospodarczych i cyberprzestępczości.
W trakcie konferencji omawiano kwestie
ochrony praw autorskich, naruszania wła-

sności intelektualnej w połączeniu z procedurą prania "brudnych pieniędzy". Przedstawiono także sposoby prowadzenia "białego wywiadu" i prowadzenia czynności
wykrywczych w sprawach o kradzież sygnału telewizyjnego i łamania ochrony
praw autorskich. Z dużym zainteresowaniem spotkało się także wystąpienie przedstawiciela Biura Współpracy Międzynarodowej Policji KGP dotyczące możliwości
Europolu i Interpolu w walce z przestępczością przeciwko prawom własności intelektualnej.

Konferencja, stanowiąca jeden ze stałych
elementów zaangażowania Szkoły w zwal-

czanie kradzieży dóbr własności intelektualnej i obronie praw autorskich, za które
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została uhonorowana nagrodą "Złote Blachy", była znakomitym pretekstem do wymiany poglądów i doświadczeń funkcjona-

riuszy Policji i przedstawicieli telewizyjnych oraz informatycznych firm producenckich.

X Jubileuszowy Turniej Halowy w Piłce Nożnej Służb Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pile
W dniu 7 kwietnia w hali widowiskowoW turnieju wzięło udział sześć zespołów,
sportowej Państwowej Wyższej Szkoły
w tym reprezentacja pilskiej Szkoły Policji.
Zawodowej w Pile odbył się X JubileuszoPodczas turnieju nie brakowało sportowych
wy Turniej Halowy w Piłce Nożnej Służb
emocji i zaciętej rywalizacji.
Mundurowych o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Pile.

Pierwsze miejsce zajęła reprezentacja Komendy Powiatowej Policji w Pile. Na drugim miejscu uplasowała się reprezentacja
Szkoły Policji w Pile, która przegrała rywalizację o pierwsze miejsce tylko różnicą
bramek. Trzecie miejsce zajęła drużyna
reprezentująca Komendę Powiatową Policji
w Złotowie.
W tym roku po raz pierwszy przyznano
tytuł najbardziej sympatycznej drużyny,
który trafił do drużyny Kuratorów.

Na uwagę zasługuje wyróżnienie dla reprezentanta pilskiej Szkoły, mł. asp. Sebastiana Polaka który okazał się najlepszym zawodnikiem turnieju. Nie zabrakło kulturalnego dopingu dla naszej drużyny, ponieważ
około stu słuchaczy, którzy nie tak dawno
rozpoczęli kurs przybyło do hali przy ulicy
Podchorążych.
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Charytatywnie dla Igora
Reprezentacja Szkoły Policji w Pile wzięła
udział w charytatywnym turnieju piłki nożnej na rzecz Igora Wesołowskiego. Głównym celem jaki przyświecał organizatorom

i uczestnikom wydarzenia była pomoc
w zebraniu funduszy na nowy wózek dla
chłopca.

Policjanci i słuchacze pilskiej Szkoły Policji już nie po raz pierwszy udowodnili, że
mają wielkie serca i chętnie angażują się w
pomoc potrzebującym. Inicjatorem udziału

szkolnej reprezentacji we wspomnianym
przedsięwzięciu
był
przewodniczący
NSZZP w Szkole Policji w Pile asp. Przemysław Zublewicz.
MAJ

Konferencja „Przestępczość farmaceutyczna”
Za nami III edycja konferencji „Przestępczość farmaceutyczna i nielegalny obrót
produktami leczniczymi, suplementami
diety i kosmetykami”, która została zorganizowana przez Szkołę Policji w Pile wraz
z przedstawicielami Wydziału Farmaceutycznego Warszawskiego Uniwersytetu
Medycznego i Stowarzyszeniem "STOP
Nielegalnym Farmaceutykom".
Elementem inicjującym przedsięwzięcie
było uroczyste podpisanie porozumienia
o współpracy pomiędzy Szkołą Policji
w Pile i Stowarzyszeniem "STOP Nielegalnym Farmaceutykom". Jak podkreślali jego
sygnatariusze, komendant Szkoły Policji
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w Pile, insp. Beata Różniak-Krzeszewska
oraz prezes Stowarzyszenia, prof. dr hab.
nauk. farm. Zbigniew Fijałek, celem zawartego porozumienia jest m.in. doskonalenie
i propagowanie wiedzy oraz umiejętności
z zakresu nauk farmaceutycznych, prawnych oraz kryminalistycznych, upowszechnianie wiedzy na temat regulacji prawnych
dotyczących obrotu produktami
i wyrobami medycznymi w Polsce i poza
jej granicami, inicjowanie i wspieranie
działań na rzecz wdrażania najlepszych
standardów krajowych i światowych w zakresie ochrony zdrowia ludzi i zwierząt,
a także propagowanie wiedzy na temat od-

powiedzialności prawnej z tytułu naruszania norm prawnych regulujących obrót produktami i wyrobów medycznych, a także
wyróżnianie i promowanie wybitnych osią-

gnięć naukowych, działalności i upowszechniania wiedzy w zakresie dobrych
praktyk dedykowanych dla produktów
i wyrobów medycznych.

Sama konferencja była niezwykle udaną
i owocną platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy środowiskiem naukowym, urzędniczym i policyjnym. Prof. Zbigniew Fijałek przedstawił aktualny stan
zagrożeń i szkodliwości, omawiając przypadki sfałszowanych suplementów diety
i kosmetyków zawierających niedeklarowane aktywne substancje farmaceutyczne,
a także omówił narastające śmiertelne zagrożenie w relacji sfałszowane leki kontra
narkotyki. Dr Małgorzata Kubacka omówiła aspekty prawne wprowadzania do obrotu
leków poronnych, zaś dr Piotr Ślifirski zapoznał uczestników konferencji z efektami
pracy biegłego sądowego, dotyczącymi
urządzeń technologicznych zabezpieczonych w miejscu wytwarzania w Koronowie
k/Bydgoszczy, służących do nielegalnej
produkcji sfałszowanych leków.
Podinsp. Rafał Zatara – naczelnik Wydziału
dw. z Cyberprzestępczością Komendy Stołecznej Policji wraz z podkom. Hanną Bigielmajer ze Szkoły Policji w Pile omówili
studium przypadku, poświęcone sprzedaży

sfałszowanych leków w Internecie. Ciekawą grupą tematyczną, zaprezentowaną po
raz pierwszy na konferencji, były wystąpienia przedstawicieli Polskiej Agencji Antydopingowej, Agnieszki Ostrowskiej i dr.
Andrzeja Pokrywki, którzy omówili zadania agencji, jej rolę w zwalczaniu dopingu,
a także stosowane substancje i farmaceutyki
w dopingu. Ważnymi wystąpieniami były
prezentacja danych statystycznych dotyczących przestępstw farmaceutycznych, przedstawiona przez Krzysztofa Liszewskiego,
oraz wystąpienie mł. insp. Piotra Trzcińskiego z Biura Kryminalnego KGP omawiające problematykę efektywnego stosowania przepisów o rozszerzonej konfiskacie
oraz identyfikacji majątku w czynnościach
operacyjnych spraw o przestępstwa farmaceutyczne. Najwięcej dyskusji wywołał
Zbigniew Siedlarczyk ze Stowarzyszenia
"STOP nielegalnym farmaceutykom", proponując wykorzystanie komunikacji NFC
dla zabezpieczania i identyfikowania produktów leczniczych.
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Konferencja została oceniona, zarówno
przez prelegentów, jak i odbiorców ze
wszystkich komend wojewódzkich i stołecznej Policji, jako bardzo interesująca

i cenna z punktu widzenia potrzeb codziennej pracy i służby, mających na celu zapobieganie i zwalczanie przestępstw farmaceutycznych.

„SIŁACZE 2018”
W dniu 23 maja na obiektach sportowych
Szkoły Policji w Pile odbyła się czwarta
edycja zawodów o mistrzostwo Szkoły Policji w Pile „STRONGMAN & STRONGWOMEN”. Patronat nad zmaganiami
słuchaczy objęła Komendant Szkoły Policji
w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska.
W turnieju uczestniczyło aż 18 dwuosobowych zespołów, w skład których, zgodnie
z warunkami uczestnictwa, wchodzili kobieta i mężczyzna. Przy wspaniale i żywiołowo reagującej widowni, pary rywalizowały w sześciu konkurencjach:
1. „Spacer farmera” (sztafeta na czas) mężczyzna z walizkami o ciężarze 2
x 50 kg, kobieta z obciążeniem 2 x
25 kg,
2. „Szkocki drwal” (liczba powtórzeń)
- mężczyzna belka żeliwna 80 kg,
kobieta gryf z obciążeniem 42 kg,

3. „Uścisk Herkulesa” (trzymanie platformy na czas) - wspólne obciążenie
150 kg,
4. „Opona” (przetaczanie sztafeta na
czas) - 70 kg,
5. „Transport manekina w kamizelce
kuloodpornej” (sztafeta na czas)
6. „Przeciąganie samochodu” (na czas)
- Fiat Ducato 1500 kg
Zwyciężył zespół w składzie: post. Dorota
Poźniak i post. Mariusz Thielman. Ponadto
podium uzupełnili:
II miejsce: post Joanna Gościniak i post.
Cyprian Żywica,
III miejsce: post. Barbara Jadach i post.
Łukasz Owczarek,

Gratulując i dziękując za sportowe zaangażowanie i rywalizację, wszystkim uczestnikom zawodów, Komendant Szkoły Policji:

insp. Beata Różniak Krzeszewska oraz Zastępca Komendanta podinsp. Michał Komi-
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nowski wręczyli okolicznościowe statuetki,
dyplomy oraz drobne upominki.

Turniej zorganizowali: kom. Wojciech Kur,
kom. Sebastian Wegner, asp. szt. Ryszard
Rudnicki oraz asp. Przemysław Zublewicz.

CZERWIEC
Brąz dla Szkoły Policji w Pile
W połowie czerwca bieżącego roku w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie odbyły się Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Judo. Do rywalizacji przystąpili
zawodnicy reprezentujący Policję, Służbę
Ochrony Państwa, Straż Graniczną, Pań-

stwową Straż Pożarną, Służbę Więzienną
oraz Wojsko Polskie. Szkołę Policji w Pile
reprezentowała asp. Monika Tuczyńska z
Zakładu Służby Kryminalnej, która do Piły
przywiozła brązowy krążek.

To nie pierwszy sukces naszej koleżanki w tej dyscyplinie. W kwietniu, na
macie Lubońskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji rozegrano IV Mistrzostwa Europy

w CBJJP. Monika w swojej kategorii wagowej zdobyła srebrny medal, ustępując na
punkty zawodniczce z Konina.

Festyny z Policją
W ramach edukacji oraz przybliżania specyfiki zawodu policjanta, policyjni wykładowcy oraz słuchacze Szkoły Policji w Pile
chętnie uczestniczą w różnego rodzaju spotkaniach, festynach, czy piknikach rodzinnych. Kilka takich wydarzeń miało miejsce
również w czerwcu.
Na początku miesiąca asp. Tomasz Ptak
wraz z grupą słuchaczy reprezentował
Szkołę podczas, organizowanej rokrocznie
przez gminę Wysoka, imprezy „Festiwal

Sportu i Zabawy”, połączonej z obchodami
Międzynarodowego Dnia Dziecka. Podczas
przeprowadzonego pokazu technik interwencji, wszyscy uczestnicy festynu mogli
zobaczyć techniki obezwładniania napastnika, w tym m.in. osoby uzbrojonej w niebezpieczne narzędzie, takie jak nóż czy kij.
Podobny pokaz odbył się także tydzień
później podczas rodzinnego festynu zorganizowanego w Szkole Podstawowej nr 7
w Pile.
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W dniu 23 czerwca w Brzostowie odbył się
natomiast „Festyn Ekologiczny”, którego
głównym celem była szeroko rozumiana
edukacja zdrowotna i ekologiczna. W organizację festynu, z racji poruszanej tematyki
związanej z bezpieczeństwem podczas wakacji, zaangażowali się również funkcjonariusze Szkoły Policji w Pile. Kom. Marcin
Kolasiński poprowadził pokaz, połączony z
zajęciami praktycznymi, udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, w tym także
resuscytacji krążeniowo-oddechowej przy
użyciu AED. Następnie na temat bezpie-

czeństwa na drogach i nad wodą w czasie
wakacji oraz zasad tworzenia na drogach
„korytarza bezpieczeństwa” opowiedział
uczestnikom festynu kom. Kamil Patyniak,
który przekazał praktyczne rady i zalecenia
dotyczące przede wszystkim bezpieczeństwa dzieci. W tym samym czasie kom.
Paweł Leśniewski w namiocie wystawowym Szkoły Policji w Pile przeprowadził
pokaz sprzętu policyjnego, metod pobierania odbitek palców, czerwieni wargowej
i małżowiny usznej.
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