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ZAKAZY DOWODOWE W POSTĘPOWANIU PRZYGOTOWAWCZYM

Problematyka zakazów dowodowych
jest skomplikowana, przedstawienie istniejących zakazów, ich podziałów i zakresów
zastosowania w sposób jasny i przejrzysty
rodzi wiele trudności. Poniższy artykuł stanowi próbę usystematyzowania zagadnienia.
W pierwszej kolejności należałoby wyjaśnić
pojęcie zakazu dowodowego. Najczęściej
spotykaną definicją jest, iż zakaz dowodowy
to norma prawna zabraniająca przeprowadzenia dowodu w określonych warunkach
lub stwarzająca ograniczenie w uzyskiwaniu
dowodów.1 Jednak, aby wyjaśnić charakterystykę zakazów dowodowych warto byłoby
odnieść się na początku do podstawowych
zasad procedury karnej. Zgodnie z podstawową i naczelną zasadą postępowania karnego jest zasada prawdy materialnej określona w art. 2§2 kpk, która stanowi, iż podstawę wszelkich rozstrzygnięć powinny stanowić prawdziwe ustalenia faktyczne
zgodne z prawdą. Organy procesowe, dążąc
do ustalenia prawdy obiektywnej, mogą korzystać z wszystkich przyznanych prawem
czynności dowodowych, które zostały określone w kodeksie postępowania karnego,
chyba że przepisy prawne wyraźnie postawią granicę dowodzenia. Zakazy dowodowe
są taką granicą dowodzenia, są instytucją
ograniczającą swobodę dowodzenia w procesie karnym, co wiąże się z ograniczeniem
ustalenia prawdy (w tym aspekcie zakazy
dowodowe są odstępstwem od zasady
prawdy materialnej), tzn. że nie można

w pewnych okolicznościach określonych
w kodeksie postępowania karnego ustalać
prawdy za wszelką cenę. Celem zakazów
dowodowych jest ochrona ważnych interesów państwa, a także istotne społecznie wartości gwarantowane w Konstytucji RP tzn.
ochrona stosunków rodzinnych i bliskich
związków świadka z innymi osobami,
ochrona godności człowieka, a także
ochrona ważnych interesów państwa,
ochrona informacji niejawnych i zawodowych.
1. Zakazy dowodowe zupełne
Zakazy dowodowe zupełne wprowadzają zakaz przeprowadzenia jakichkolwiek
dowodu na określoną okoliczność. Nie podlegają dowodzeniu w żadnych warunkach.
Fakty objęte zakazem zupełnym, mimo
że miały miejsce w obiektywnej rzeczywistości, to muszą być wyłączone jako przedmiot dowodzenia w tym sensie, że albo muszą być przyjęte w procesie poznawczym
bez możliwości kwestionowania (np. orzeczenie sądu o konstytutywnym charakterze)
albo też w ogóle nie mogą być przedmiotem
ustaleń (jak np. przebieg głosowania podczas narady nad wyrokiem).
Wyróżniamy następujące zakazy dowodowe bezwzględne zupełne.
a) zakaz ponownego dowodzenia przestępstwa, kiedyś już osądzonego prawomocnie,

1

S. Waltoś, Proces karny. Zarys systemu, Wydawnictwo prawnicze Lexis Nexis, Warszawa 2003, s. 352
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b) zakaz dowodzenia prawa lub stosunku
prawnego wbrew ustaleniom konstytutywnego orzeczenia innego sądu,
c) zakaz dowodzenia treści zeznań złożonych przez świadka, który skorzystał
z prawa odmowy zeznań (art. 182 kpk)
albo został zwolniony z obowiązku złożenia zeznań (art. 185 kpk).
d) zakaz dowodzenia przebiegu narady sędziowskiej i sposobu głosowania sędziów.
e) zakaz ujawniania okoliczności dotyczącej świadka koronnego lub osoby mu najbliższej objętej ochroną.

Zabronione jest odtwarzanie uprzednio
złożonych zeznań i uznawanie ich jako dowód w sprawie. Oznacza to, iż niedopuszczalne jest:
- odczytywanie treści protokołu na rozprawie.
- odczytywanie treści ustnego zawiadomienia o przestępstwie oraz zeznań złożonych w ramach czynności wyjaśniających, jeśli w swej istocie jest zeznaniem.
Zakaz dotyczy wszystkich wypowiedzi,
bez względu na to, w jakiej formie zostały
utrwalone, a więc za pomocą protokołu,
filmu, zapisu na taśmie magnetofonowej lub
innym środku. Zeznania takie nie mogą stanowić dowodu w sprawie oraz nie mogą być
odtwarzane. Odtworzeniem zeznań jest zarówno „odczytanie protokołu zeznań, jak
i wysłuchanie zapisu zeznań utrwalonego za
pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk
albo dźwięk i obraz, a także przesłuchanie
osoby trzeciej w celu odtworzenia tego, co
świadek uprzednio zeznał, a więc: protokolanta, osoby przesłuchującej świadka albo
innej osoby, która wysłuchała zeznań”2. Odtworzenie obejmuje więc fizyczną rekonstrukcję protokołu zawierającego zeznania,
przesłuchanie innych osób na okoliczność
tego, co dana osoba zeznawała 3, a także
ujawnienia odręcznych notatek z samego
przesłuchania4. Wszelkie próby odtwarzania
zeznań osoby, która skorzystała z przysługującego jej prawa do odmowy składania zeznań, poprzez przesłuchanie w charakterze
świadków osób obecnych przy przesłuchaniu, czy odtworzenie nagrań zawartych na
urządzeniach technicznych stanowi obejście
ustawy5. Przepis ten nie wyłącza jednak

Warto zwrócić uwagę na zakaz określony w punkcie „c”, a dotyczący zakazu
wykorzystania (odtworzenia) uprzednio złożonych zeznań w postepowaniu przygotowawczym przez osobę, która skorzystała
z prawa do odmowy złożenia zeznań lub została zwolniona od zeznawania (art. 186
kpk), ponieważ przepis ten jest ściśle związany z art. 182 i 185 kpk, tj. z przepisami,
z którymi policjanci mają do czynienia wykonując czynności dochodzeniowo-śledcze.
Przepis art. 186 kpk określa, iż zeznania
osoby, która skorzystała z art. 182 i 185 kpk
objęte są:
- zakazem dowodzenia treści zeznań złożonych przez świadka,
- zakazem wykorzystania na rozprawie
protokołu zeznań złożonych przez
świadka w postępowaniu przygotowawczym.
Art. 186§1 kpk wprowadza bezwzględny zakaz dowodzenia za pomocą
określonego dowodu.

2

4

Postanowienie SN z dnia 12.09.2012 r. II KK
247/11
3
Wyrok SN z dnia 21.03.2013 r. III KK 268/12

A. Baj, Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego
z dnia 20 kwietnia 2005 r., sygn. I KZP 8/05, Prokuratura i Prawo, 2007 nr 11 s. 172
5
Lech K. Paprzycki, Komentarz aktualizowany do
art. 182 Kodeksu postępowania karnego, [w] zbiorze
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możliwości przesłuchania innych osób,
które mają wiedzę na okoliczności, które
były podstawą odmowy składania zeznań
przez świadka. Nie może to być jednak odtworzenie zeznań, jakie złożył świadek korzystający z prawa do ich odmowy. Zgodnie
z wyrokiem Sądu Apelacyjnego z dnia
17.04.2008 r. w Katowicach IIAKa 78/08
nie ma przeszkód prawnych do przesłuchania innych osób odnośnie faktów, które mogły być przedmiotem zeznań osób, które
skorzystały z prawa do odmowy składania
zeznań. Zachowanie takich osób na miejscu
zdarzenia po dokonanym czynie i wypowiadane przez niego słowa są faktami. 6 Tak
więc można przesłuchiwać w charakterze
świadków osoby, które są w posiadaniu wiedzy na temat danego zdarzenia z relacji
osób, które skorzystały z treści art. 182 kpk
oraz dokonywać na podstawie tych zeznań
ustaleń.7 Zakaz ten obejmuje tylko treść zeznań, nie fakty, które zostały opisane
w tymże zeznaniu (mogą one być udowodnione poprzez inny dowód). Odczytywanie
protokołów zeznań tego świadka, odtwarzanie elektronicznych zapisów jego wypowiedzi oraz przesłuchiwanie osób, które brały
udział przy poznawaniu i utrwalaniu zeznań
tegoż świadka (odnośnie tych zeznań) jest
niedopuszczalne.

określony sposób. Celem udowadniania danej okoliczności istnieje możliwość sięgnięcia po inne źródło lub środek dowodowy.
Zakazy dowodowe niezupełne dzielą się
na:
a. Zakazy dowodowe niezupełne bezwzględne – takie, które nigdy nie mogą
zostać uchylone i dzielą się na:
 zakaz przesłuchania w charakterze
świadka określonych osób lub korzystania z niektórych innych niż świadek
źródeł i środków dowodowych,
 zakazy związane z uzyskiwaniem
oświadczenia dowodowego przy zastosowaniu niedopuszczalnych metod
przesłuchania.
Zakaz dowodowy bezwzględny oznacza, iż nie może zostać uchylony pod żadnym warunkiem. Istotą zakazów bezwzględnych jest to, że ich działanie nie jest zależne
od woli osoby przesłuchiwanej ani zaistnienia innych okoliczności. Zakazy dowodowe
bezwzględne wiążą organ niezależnie od
woli osoby przesłuchiwanej. Zakaz dowodowy bezwzględny dotyczy ograniczonej
kategorii osób wymienionych, m.in. w art.
178, 178 a, 196, 199 kpk, tj. obrońcy, duchownego, biegłego. Bezwzględny zakaz
dowodowy ma na celu ochronę szczególnego zaufania łączącego oskarżonego
z obrońcą, adwokatem, czy lekarzem, gdyż
właśnie to zaufanie, szczerość i współpraca
jest niezbędne do prawidłowego wykonywania ww. czynności zawodowych. Bezwarunkowe zakazy dowodowe skierowane są do
organu procesowego, który te dowody przeprowadza. Tak więc, jeżeli duchowny zostanie zwolniony z tajemnicy spowiedzi przy-

2. Zakazy dowodowe niezupełne.
2.1. Pojęcie, istota oraz podział zakazu dowodowego niezupełnego.
Zakazy dowodowe niezupełne zabraniają przeprowadzenia określonego dowodu
w pewnym warunkach, korzystania z określonego źródła lub środka dowodowego w

6

pod red. J. Grajewski Komentarz aktualizowany do
art. 1-424 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks
postępowania karnego, LEX 2012 r.

Wyrok SA w Katowicach z dnia 17.04.2008 r.
IIAKa 78/08 LEX 399953
7
Postanowienie SN z dnia 12.09.2012 r. II KK
247/11
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kładowo przez osobę, która w trakcie spowiedzi przekazała informację albo stwierdzi,
że on chciałby zeznawać przed organem procesowym i chciałby, aby jego zeznania zostały zaprotokołowane, to tego zrobić nie
wolno. Organy procesowe nie mogą zaprotokołować takich zeznań, mimo zgody duchownego i chęci złamania przez niego zakazów prawa kanonicznego. Nie może przesłuchać duchownego na okoliczności objęte
tajemnicą spowiedzi, z uwagi na bezwzględny zakaz dowodowy określony w art.
178 pkt 2 kpk. Przepis art. 178 kpk nakłada
zakaz wykorzystywania tych źródeł procesowych przez organy prowadzące postępowanie, natomiast nie nakłada żadnego obowiązku dyskrecji na źródła dowodowe.

resowane są do organu procesowego i ograniczają wykorzystanie tych źródeł dowodowych w ramach procesu.8
2.2. Podział zakazów dowodowych niezupełnych bezwzględnych.
Zakazy dowodowe niezupełne bezwzględne można podzielić na trzy podgrupy,
które obejmują:
a. Zakazy przesłuchania w charakterze
świadka określonych osób:


b. Zakazy dowodowe niezupełne
względne – mogą zostać usunięte
przy zachowaniu pewnych warunków.

Zakaz przesłuchania jako świadka
obrońcy lub adwokata, który nawiązał kontakt z zatrzymanym
(art. 245§1 kpk), co do faktów,
o których dowiedział się udzielając
porady prawnej lub prowadząc
sprawę (art. 178 pkt 1 kpk).

Powyższy zakaz obejmuje na gruncie
postępowania karnego dwie kategorie osób:
- adwokata, który wystąpił w charakterze
obrońcy oskarżonego w sprawie udzielając mu porady prawnej lub prowadząc
sprawę (tajemnica obrończa),
- adwokata, działającego na podstawie art.
245§1 kpk, który nie będąc obrońcą,
udzielił porady prawnej zatrzymanemu,
jeżeli ten skontaktował się z adwokatem.

Zakaz dowodowy względny oznacza,
iż może być uchylony przez uprawniony
podmiot i po spełnieniu warunków określonych przez przepis prawa. Zakazy dowodowe funkcjonują w procesie karnym ze
względu na potrzebę ochrony pewnych wartości, stawiając te wartości przed podstawową zasadą procesu karnego jaką jest zasada prawdy materialnej. W tym przypadku
tą wartością jest tajemnica zawodowa i wynikający z niej obowiązek zachowania dyskrecji, a drugiej strony dobro wymiaru sprawiedliwości. Obowiązek dyskrecji związany
z wykonywaniem zawodu w przypadku tajemnicy zawodowej sensu largo dotyczy art.
179 i 180 kpk, wiąże źródło dowodowe, natomiast bezwzględne zakazy dowodowe ad-

Celem zakazu jest zapewnienie realnego prawa do obrony poprzez ochronę stosunku zaufania, na którym opiera się relacja
między obrońcą a jego mocodawcą. Gwarantuje on również osobie zatrzymanej,
która korzysta z przyznanego jej prawa do
kontaktu z adwokatem, aby treści przekazane takiemu prawnikowi (niebędącemu
jeszcze formalnie obrońcą), nie zostały

8

P.K. Sowiński, Prawo świadka do odmowy zeznań
w procesie karnym. Monografie prawnicze, Wydawnictwo CH Beck 2004, s. 70-71
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w dalszym toku postępowania wykorzystane
przeciwko niej. W ten sposób informacje
przekazane w trakcie kontaktu z adwokatem
są objęte tajemnicą odpowiadającą tajemnicy obrończej, a jednocześnie jest zagwarantowana ochrona zaufania. Zakaz ten ma
charakter bezwzględny, ponieważ nie może
zostać uchylony, nawet gdyby obrońca, czy
adwokat udzielający porady prawnej lub
sam oskarżony wyrazili na to zgodę. Tak
więc zakaz ten skierowany jest do organu
procesowego, bez względu na decyzję ww.
osób. Również skreślenie z listy adwokatów
czy zrzeczenie się funkcji obrony wobec
oskarżonego nie uchyla tego zakazu9. Inną
kwestą jest natomiast możliwość wysłuchiwania takich osób, gdy z własnej inicjatywy
składają one oświadczenia (z naruszeniem
obowiązującej ich tajemnicy zawodowej),
z możliwością wykorzystania uzyskanych
informacji w działaniach operacyjnych organów ścigania.10 Organ procesowy takich zeznań nie może zaprotokołować i nie mogą
one stanowić dowodu w sprawie.
Dodatkowo art. 225§3 kpk wprowadza
zakaz zajmowania pism i innych dokumentów związanych z wykonywaniem obrony.

nia spowiednika, która gwarantuje oskarżonemu, iż to co było przedmiotem spowiedzi
nie zostanie później wykorzystane w sądzie.
Zakres podmiotowy omawianego zakazu dowodowego dotyczy „duchownego”.
Duchownym w rozumieniu przepisu jest
„każda osoba wykonująca czynności kultowe, uprawniona do spowiadania wiernych”, „duchowni wszystkich kościołów,
w których praktykowana jest spowiedź indywidualna, niezależnie od tego o jaką religię chodzi”. 11 Tak więc organ procesowy nie
może przesłuchać:
- duchownego, który aktualnie wykonuje
obowiązki kapłańskie,
- duchownego, który porzucił stan kapłański,
- osoby przeniesionej ze stanu duchownego do stanu świeckiego (tzw. sekularyzacja, osoba taka nie traci przymiotów
wynikających z udzielonych jej święceń
kapłańskich, jednak nie ma upoważnienia
do udzielania sakramentu pokuty),
- duchowny wyrazi na to zgodę.12
Zakres przedmiotowy dotyczy informacji, o których dowiedział się duchowny
w trakcie spowiedzi. Przepis nie dotyczy informacji:
- w których posiadanie wszedł duchowny
poza spowiedzią, np. w trakcie odwiedzin
wiernych,
- w których posiadanie wszedł duchowny
w trakcie spowiedzi, ale przesłuchiwany
jest w charakterze podejrzanego i podczas składania wyjaśnień ujawnia takie
informacje,
- uzyskanych przez osoby, które nie będąc
duchownym odbierającym spowiedź, np.
w związku z akustyką kościoła, uzyskały



Zakaz przesłuchania duchownego
co do faktów, o których dowiedział
się przy spowiedzi (art. 178 pkt 2
kpk).
Bezwzględny zakaz przesłuchania duchownego, co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi znajduje swoje uzasadnienie w konstytucyjnej gwarancji wolności sumienia i prawa do korzystania
z praktyk religijnych wynikającej z art. 53
Konstytucji RP, w potrzebie ochrony zaufa-

9

11

Z. Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Zakamycze 2005 s. 169
10
T. Grzegorczyk, Komentarz do Kodeksu Postępowania Karnego, LEX 2004 r.

12

7

Z. Kwiatkowski, Zakazy... op. cit., s. 173
Ibidem.

informacje z odbywającej się spowiedzi,
której były świadkami. 13

poz. 716). Zakresem zakazu objęte są jedynie te fakty, o których mediator dowiedział
się od podejrzanego/oskarżonego lub pokrzywdzonego prowadząc postępowanie
mediacyjne, z wyłączeniem informacji
o przestępstwach, o których mowa w art.
240 § 1 kk, a o których popełnieniu mediator
powinien poinformować. Zakaz dowodowy
uniemożliwiający przesłuchanie mediatora
nie uchyla obowiązku jego stawiennictwa na
wezwanie organu.15

Jeśli duchowny najpierw był naocznym
świadkiem zdarzenia, a później sprawca wyspowiadał się duchownemu na okoliczności
jego zdarzenia, to już duchownego nie
wolno przesłuchać.14
Zakaz z art. 178§1 pkt 1 kpk skierowany
jest do organu procesowego, co oznacza, decyzja świadka co do składania zeznań nie
jest zależna od jego woli. Duchownemu występującemu w procesie w charakterze
świadka nie przysługuje w tym względzie
prawo do odmowy składania zeznań, raczej
czyni go niezdolnym do złożenia zeznań, ponieważ pod żadnym warunkiem organ procesowy nie może takiego duchownego przesłuchać, nawet gdyby sam duchowny, czy
nawet osoba, która duchownemu powierzyła
jakieś informacje podczas spowiedzi, wyrazili na to zgodę.



Zakaz przesłuchania w charakterze świadków osób zobowiązanych
do zachowania tajemnicy w zakresie ochrony zdrowia psychicznego
i lekarzy wykonujących czynności
biegłego (lekarze, pielęgniarki, pomoc medyczna).
Zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego
(Dz. U z 2018 poz. 1878) w dokumentacji
dotyczącej badań lub przebiegu leczenia
osoby, nie utrwala się oświadczeń obejmujących przyznanie się do popełnienia czynu
zabronionego pod groźbą kary. Zasadę tę
stosuje się również do dokumentacji dotyczącej badań przeprowadzonych na żądanie
uprawnionego organu. Art. 52 ustawy
stawni, iż nie wolno przesłuchiwać osób obowiązanych do zachowania tajemnicy, jako
świadków na okoliczność wypowiedzi
osoby, wobec której podjęto czynności wynikające z niniejszej ustawy, co do popełnienia przez nią czynu zabronionego pod
groźbą kary. Zakaz ten stosuje się odpowiednio do lekarzy wykonujących czynności biegłego.
Jest to pozakodeksowy bezwarunkowy
niezupełny zakaz dowodowy wynikający



Zakaz przesłuchania w charakterze świadka mediatora co do faktów, o których dowiedział się prowadząc postepowanie mediacyjne
od oskarżonego lub pokrzywdzonego (art. 178a kpk).
Jednym z ważnych aspektów mających
zachęcić strony do korzystania z pomocy
mediatora jest zagwarantowanie im pełnej
poufności. Zakres podmiotowy dotyczy wyłącznie przesłuchania w charakterze świadka
osoby mediatora. Kto może zostać mediatorem, regulacje związane z powoływaniem
mediatora oraz tryb przeprowadzania postępowania mediacyjnego określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 maja
2015 r. w sprawie postępowania mediacyjnego w sprawach karnych (Dz.U. z 2015 r.
13

15

J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego.
Komentarz, Wyd. 3. Warszawa 2018, Legalis
14
Z. Kwiatkowski Zakazy... op. cit., s. 175

J. Skorupka (red.), Kodeks postępowania karnego.
Komentarz, Wyd. 3. Warszawa 2018, Legalis
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z przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, tj. wykluczający dowodzenie określonej okoliczności (wypowiedzi osoby poddanej leczeniu psychiatrycznemu) przy użyciu
określonego źródła dowodowego (zeznań
osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy psychiatrycznej) 16.
Zakres podmiotowy zakazu obejmuje
osoby wykonujące czynności wynikające
z ustawy, a więc „wszystkie osoby zatrudnione w psychiatrycznej opiece zdrowotnej,
jak i uczestniczące w zajęciach dydaktycznych, w pracy naukowo-badawczej, a także
wykonujące zadania związane z pomocą
społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi”17, tj. dotyczy lekarza, pielęgniarki,
psychologa, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej. 18
Zakres przedmiotowy zakazu przesłuchania w charakterze świadków ww. osób
obejmuje wszystkie wypowiedzi osoby (niezależnie od tego czy u osoby tej stwierdzono
zaburzenia psychiczne, czy nie), wobec której podjęto czynności wynikające z tej
ustawy, a dotyczące popełnienia przez nią
czynu zabronionego.19
Przepis art. 52 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego stanowi lex specialis
w stosunku do art. 180§2 kpk, wprowadza
bezwzględny zakaz dowodowy i nie może
zostać uchylony. Wszystkie osoby wskazane
w tym przepisie zwolnione są z obowiązku
zawiadomienia o przestępstwie wynikającym z art. 240§1 kk w zakresie zawiadomienia odpowiedniego organu o fakcie popełnienia przestępstw z art. 118, 127-128, 130,
134, 140, 148, 163, 166 lub 252.20

Zakaz powoływania w charakterze
świadka biegłego m.in. obrońców,
duchownych, osób najbliższych
dla oskarżonego, świadków (art.
196§1 kpk).
Przepis art. 196 § 1 kpk formułuje zakaz
dowodowy o charakterze bezwzględnym,
stanowi, iż do pełnienia czynności biegłego
nie mogą zostać powołani:
- obrońca, jak również adwokat udzielający pomocy zatrzymanemu w zakresie
faktów, o których dowiedzieli się udzielając porady prawnej lub prowadząc
sprawę (art. 178 pkt 1 kpk);
- duchowny, co do faktów, o których dowiedział się przy spowiedzi (art. 178 pkt
2 kpk),
- osoby wymienione w art. 182 kpk, które
maja praw do odmowy składania zeznań
(art. 182 § 1 kpk);
- osoby, które w innej toczącej się sprawie
są oskarżone o współudział w przestępstwie objętym postępowaniem (art. 182
§ 1 i 3 kpk);
- osoby, które pozostają z oskarżonym
w szczególnie bliskim stosunku osobistym (art. 185 kpk).

16

1997, s. 217 [w] Zbigniew Kwiatkowski, Zakazy dowodowe w procesie karnym, Zakamycze 2005 s. 182
18
J. Skorupka (red.), Kodeks... op. cit.
19
Z. Kwiatkowski, Zakazy... op. cit., s. 184
20
Ibidem, s. 184-185

Powyższy zakaz dowodowy obejmuje
także osoby, do których odnoszą się odpowiednie przyczyny wyłączenia sędziego
z mocy samego prawa, wymienione w art.
40 § 1 pkt 1-3 i 5 kpk:
- osoby, których sprawa dotyczy bezpośrednio (art. 40 § 1 pkt 1 kpk);
- osoby będące małżonkiem strony lub pokrzywdzonego albo ich obrońcy, pełnomocnika lub przedstawiciela ustawowego

M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w
polskim procesie karnym, Oficyna a Wolters Kluwer
business, 2007 s. 84
17
A. Dąbrowski, J. Pietrzykowski, Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego. Komentarz, Warszawa
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albo pozostające we wspólnym pożyciu
z jedną z tych osób (art. 40 § 1 pkt 2 kpk);
- osoby będące krewnymi lub powinowatymi w linii prostej, a w linii bocznej aż
do stopnia pomiędzy dziećmi rodzeństwa
osób wymienionych w pkt 2 albo będące
związanymi z jedną z tych osób węzłem
przysposobienia, opieki lub kurateli (art.
40 § 1 pkt 3 kpk);
- osoby, które brały udział w sprawie jako
prokurator, obrońca, pełnomocnik, przedstawiciel ustawowy strony, albo które
prowadziły postępowanie przygotowawcze (art. 40 § 1 pkt 5).

może być ona wzięta pod uwagę przez organ
procesowy i współkształtować podstawy
faktycznej rozstrzygnięcia. 22


Zakaz korzystania z oświadczeń
oskarżonego dotyczących zarzucanego mu czynu, złożonych wobec
biegłego lub wobec lekarza udzielającego mu pomocy medycznej
(art. 199 kpk).
Został on uregulowany w art. 199 kpk
i jego zakres stosowania jest szerszy niż zakaz wynikający z art. 51 i 52 ustawy z dnia
19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego. Zakres przedmiotowy dotyczy
wszelkich oświadczeń oskarżonego dotyczących zarzucanego mu czynu, a więc niezależnie od ich treści (nie chodzi tu tylko
o objęcie zakazem dowodowym kwestii
przyznania się do popełnionego przez niego
czynu zabronionego). Zakres podmiotowy
obejmuje zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka:
- biegłego
- lekarza udzielającego pomocy medycznej
(sytuacja doraźnego niesienia pomocy
medycznej) rozciąga się również na te
osoby, których asysta przy udzielaniu pomocy jest niezbędna i naturalna (np. pielęgniarka, kierowca, karetka pogotowia).
Jeżeli natomiast przy udzielaniu pomocy
medycznej były inne postronne osoby, to
zakaz przesłuchiwania ich w charakterze
świadków już nie obowiązuje.23 Przepis
ten nie dotyczy wyłącznie osób z zaburzeniami psychicznymi lub poddanych
badaniom w tym zakresie.

Biegłymi nie mogą być również osoby
powołane w sprawie w charakterze świadków – a zatem nie tylko osoby przesłuchane,
ale nawet takie, co do których został złożony
wniosek o ich przesłuchanie – oraz osoby,
które były świadkiem czynu.


Zakaz wykorzystywania opinii złożonej przez biegłego, wobec którego po powołaniu ujawniły się powodu uzasadniające niepowołanie
go w tym charakterze (art. 196§2
kpk).
Wyłączenie na podstawie wymienionych w art. 196§1 kpk okoliczności jest obligatoryjne. Opinia wydana przez biegłego,
który podlegał wyłączeniu na podstawie art.
196 § 1 kpk, nie może stanowić dowodu,
o czym stanowi art. 196 § 2 kpk. 21 Pisemna
opinia złożona z naruszeniem bezwzględnego zakazu wyłączenia biegłego nie jest fizycznie usuwana z akt sprawy, a w przypadku złożenia opinii ustnej protokół z rozprawy nie jest modyfikowany (czynność złożenia opinii miała wszak miejsce), to nie

21

22

zob. wyr. SN z 5.10.2004 r., V KK 124/04,
OSNwSK 2004, Nr 1, poz. 1722, Legalis

L.K. Paprzycki, w: Grajewski, Kodeks Postępowania Karnego. Komentarz, t. I, 2013, s. 707
23
J. Skorupka (red.), Kodeks... op. cit.
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Zakaz ten obejmuje zakaz przesłuchania
w charakterze świadka personelu medycznego obecnego przy udzielaniu pomocy,
także wypowiedzi biegłego dotyczące
oświadczeń oskarżonego odnośnie zarzucanego mu czynu (zakaz odtwarzania świadczeń oskarżonego złożonego lekarzowi
udzielającemu pierwszej pomocy medycznej) Ponadto obejmuje wszelkie pisemne adnotacje i relacje zamieszczone w dokumentacji medycznej oskarżonego przez powyższe podmioty. „Zeznania złożone wobec biegłego albo wobec lekarza, udzielającego pomocy medycznej, oświadczenia oskarżonego, dotyczące zarzucanego mu czynu, nie
mogą stanowić dowodu (…) niezależnie od
ich treści. Wskazać trzeba, że w tym zakresie
lekarz nie może zostać zwolniony z tajemnicy lekarskiej na podstawie art. 180 § 2
k.p.k., gdyż art. 199 k.p.k. stanowi lex specialis”.24 Ani osoba wnioskodawcy, ani kierunek przesłuchania (na korzyść oskarżonego) nie pozwalają na obejście zakazu dowodowego (art. 178 pkt 1).25

Pod pojęciem „pism” i „zapisków” rozumie się notatkę urzędową, ale także zapiski sporządzone w czasie procesu zarówno
przez organy procesowe czy osoby prywatne. Przepis ten nie zabrania wykorzystywania w procesie wszelkiego rodzaju zapisków, notatek, pism lecz zabrania zastępowania nimi wyjaśnień lub zeznań.
Zgodnie z tym zakazem organy procesowe powinny mieć bezpośredni kontakt
z osobą przesłuchiwaną w czasie przesłuchania i dokumentować treść wyjaśnień czy
zeznań dla celów dowodowych w formie
protokołu.
Nie stanowią pism lub zapisku złożone
przez oskarżonego wyjaśnienia na piśmie,
ponieważ kodeks postępowania karnego
wprowadził możliwość składania przez
oskarżonych wyjaśnień na piśmie.


Zgodnie z art. 143§1 pkt 2 spisania protokołu wymaga m.in. przesłuchanie oskarżonego, świadka, biegłego i kuratora,
w związku z czym nie stanowi dowodu sporządzenie notatki służbowej czy zapisu zamiast protokołu przesłuchania np. świadka.

Zakaz korzystania z wyjaśnień, zeznań i innych oświadczeń uzyskanych poprzez użycie wobec osoby
przesłuchiwanej przymusu lub
groźby bezprawnej. Zeznania takie
nie mogą stanowić dowodu – art.
171§ 7 w zw. z § 5 pkt 1 kpk.
Zakaz ten wywodzi się z art. 40 Konstytucji RP, który zakazuje stosowania tortur
oraz okrutnego traktowania poprzez wpływanie na osobę przesłuchiwaną w taki sposób, iż podda się ona woli sprawcy poprzez
zastosowanie wobec niej:
- przymusu - przymus w rozumieniu art.
171§5 pkt 1 kpk oznacza przymus fizyczny (polegający na zadawaniu świadkowi bólu przez użycie siły fizycznej
w celu zmuszenia do złożenia zeznań
albo też złożenia zeznań określonej treści) jak i psychiczny, czyli stosowanie
presji psychicznej,

24

25

b. Zakazy związane z uzyskiwaniem
oświadczenia dowodowego przy
zastosowaniu niedopuszczalnych
metod przesłuchania.


Zakaz zastępowania protokołu zeznań świadka notatkami, zapiskami czy innymi pismami – art.
174 kpk

Por. Wyrok SN z 24 I 2008 r. (V KK 230/07)

Wyrok SA w Szczecinie 18.02.2015 r., II AKa
270/14
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- wpływania na wypowiedź osoby za pomocą groźby bezprawnej – pojęcie
groźby bezprawnej odpowiada pojęciu
groźby opisanej w art. 115§12 kk, tj. nie
tylko groźby karalnej z art. 190 kk, ale
i groźby spowodowania postępowania
karnego lub rozgłoszenia wiadomości
uwłaczających czci zagrożonego lub jego
osoby najbliższej,


- przesłuchiwanych z użyciem poligrafu/wariografu – ta metoda może zostać użyta jedynie w trakcie sporządzania
ekspertyzy przez biegłego, ale nigdy
w trakcie przesłuchania. Jest to urządzenie służące do analizowania fizjologicznych reakcji organizmu człowieka, które
są wykładnią emocji i jego reakcją na otoczenie zewnętrzne.

Zakaz stosowania hipnozy, środków chemicznych oraz technicznych wpływających na procesy
psychiczne przesłuchiwanego - art.
171§7 w zw. z § 5 pkt 2 kpk.

3. Podział zakazów dowodowych niezupełnych względnych.
a. Zakaz przesłuchania osób zobowiązanych do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych
o klauzuli „tajne” lub „ściśle
tajne” co do okoliczności objętych
tą tajemnicą, chyba że zostaną
zwolnione z tego obowiązku (art.
179 kpk). Zakaz ten dotyczy również dokumentów zawierających tajemnicę państwową (art. 226 kpk).

Zakaz ten uniemożliwia pozyskanie dowodów z wypowiedzi osób:
- poddanych narkoanalizie (pod wpływem
podanych im środków, zwykle o charakterze narkotycznym, które powodują
zmniejszenie lub wyłączenie świadomości, a także mogą zagrażać zdrowiu przesłuchiwanego). Środki chemiczne, czyli
narkoanaliza jest to wprowadzenie człowieka w tzw. stan subnarkozy za pomocą
środków farmakologicznych. W stanie
tym traci on kontrolę nad swymi wypowiedziami. 26
- poddanych hipnozie w związku z przesłuchaniem (ze względu na brak wiarygodnego, naukowego potwierdzenia co do jej
skuteczności oraz poziomu możliwości
kontroli jej rezultatów). Hipnoza jest to
metoda ujawniania śladów pamięciowych. W stanie hipnozy osoba badana
traci kontrolę nad swoją wypowiedzią,
zmniejsza się jej krytycyzm i poprawia
pamięć, jednakże osoba w transie nie
traci kontroli nad sobą i najczęściej pamięta co działo się podczas seansu.27

26

Informacje niejawne objęte klauzulą
„ściśle tajne” i „tajne” są to informacje
określone w art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (tekst jednolity - Dz. U. 2018 r. poz.
412 z późn. zm.). W rozumieniu tej ustawy
(art. 5 ust. 1 pkt 1-2 OchrInfU) informacją
niejawną objętą klauzulą „ściśle tajne”
i „tajne” jest informacja, której nieuprawnione ujawnienie może spowodować istotne
zagrożenie dla podstawowych interesów
Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności
dla niepodległości lub nienaruszalności terytorium, zagrozi bezpieczeństwu wewnętrznemu lub porządkowi konstytucyjnemu
Rzeczypospolitej Polskiej; sojuszom lub pozycji międzynarodowej Rzeczypospolitej
27

http://www.kryminalistyka.fr.pl/psycho_narko.php
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Ibidem

Polskiej; osłabi gotowość obronną Rzeczypospolitej Polskiej; doprowadzi lub może
doprowadzić do identyfikacji funkcjonariuszy. Organ uprawniony do zwolnienia od obowiązku zachowania w tajemnicy informacji
niejawnych objętych klauzulą „ściśle tajne”
i „tajne” bada wyłącznie skutki takiego
zwolnienia w kontekście niedopuszczalności do powstania „poważnej szkody po stronie państwa”, nie bada natomiast przydatności takiego dowodu w konkretnej sprawie
karnej28.
Zgodnie z art. 179 kpk zwolnienia osób
zobowiązanych do zachowania w tajemnicy
informacji objętych klauzulą „ściśle tajne” i
„tajne” jest tylko po zwolnieniu tych osób od
obowiązku zachowania tajemnicy przez
uprawniony organ przełożony w stosunku do
osoby obowiązanej do zachowania tajemnicy.
W razie odmowy zwolnienia sąd lub prokurator mogą zwrócić się z wnioskiem o zwolnienie z obowiązku zachowania tajemnicy do
właściwego naczelnego organu administracji
rządowej (art. 179§3 kpk). Zwolnienia można
odmówić tylko wtedy, gdyby złożenie zeznania mogło wyrządzić państwu poważną
szkodę. W przypadku stwierdzenia, iż świadek
jest w posiadaniu informacji objętych klauzulą „ściśle tajne” i „tajne”, należy odstąpić
od przesłuchania, również wtedy gdy świadek z własnej woli chce złożyć zeznanie.

służbowa) są to informacje niejawne określone w art. 5 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
(tekst jednolity - Dz. U. 2018 r. poz. 412
z późn. zm.). Informacją niejawną oznaczoną klauzulą „poufne” i „zastrzeżone” są
informacje niebędące informacjami niejawnymi objętymi klauzulą „ściśle tajne”
i „tajne”, uzyskaną w związku z czynnościami służbowymi, której nieuprawnione
ujawnienie mogłoby narazić na szkodę interes państwa, interes publiczny lub prawnie
chroniony interes obywateli. Zgodnie
z ustawą informacjom niejawnym nadaje się
klauzulę „poufne”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie spowoduje szkodę dla RP,
przez to, że utrudni prowadzenie bieżącej
polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej; utrudni realizację przedsięwzięć
obronnych lub negatywnie wpłynie na zdolność bojową Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej
Polskiej; zakłóci porządek publiczny lub zagrozi bezpieczeństwu obywateli; utrudni
wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę bezpieczeństwa lub podstawowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej; utrudni wykonywanie zadań służbom lub instytucjom odpowiedzialnym za ochronę porządku publicznego,
bezpieczeństwa obywateli lub ściganie
sprawców przestępstw i przestępstw skarbowych oraz organom wymiaru sprawiedliwości; zagrozi stabilności systemu finansowego Rzeczypospolitej Polskiej; wpłynie
niekorzystnie na funkcjonowanie gospodarki narodowej. Natomiast informacjom
niejawnym nadaje się klauzulę „zastrzeżone”, jeżeli ich nieuprawnione ujawnienie
może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie zadań przez organy władzy publicznej
Informacjom niejawnym nadaje się klauzulę

b. Zakaz przesłuchania osób zobowiązanych do zachowania w tajemnicy informacji niejawnych
o klauzuli „zastrzeżone” lub „poufne” oraz tajemnicy związanej
z wykonywanym zawodem lub pełnioną funkcją - art. 180§1 kpk.
Informacje niejawne objęte klauzulą
„poufne” i „zastrzeżone” (dawna tajemnica
28

P. K. Sowiński, Prawo świadka do odmowy zeznań
w procesie karnym, Monografie prawnicze, Wydawnictwo C.H. Beck 2004, s. 136
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„zastrzeżone”, jeżeli nie nadano im wyższej
klauzuli tajności, a ich nieuprawnione ujawnienie może mieć szkodliwy wpływ na wykonywanie przez organy władzy publicznej
lub inne jednostki organizacyjne zadań w zakresie obrony narodowej, polityki zagranicznej, bezpieczeństwa publicznego, przestrzegania praw i wolności obywateli, wymiaru
sprawiedliwości albo interesów ekonomicznych Rzeczypospolitej Polskiej.
Tajemnica zawodowa, w szerokim
tego słowa znaczeniu, obejmuje tajemnicę
związaną z funkcjonowaniem jednostki organizacyjnej (tajemnica informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone”
i „poufne”), wykonywaniem zawodu (tajemnica zawodowa sensu stricte) lub funkcji
(chroniona jest w różnym zakresie, w zależności od tego, jakiej działalności zawodowej
dotyczy). Wyróżniamy tajemnice: notarialną, sędziowską, prokuratorską, adwokacką, radcowską, notarialną, komorniczą,
doradcy podatkowego, dziennikarską oraz
związaną z wykonywaniem zawodów medycznych, bankową, statystyczną, skarbową, kontroli skarbowej i państwowej,
ubezpieczeniową, przedsiębiorstwa, wynalazczą, pomocy społecznej, pracowniczą,
autorską, geologiczną, maklerską oraz tajemnicę dawcy krwi, które określone są ustawami szczególnymi. Przez tajemnicę zawodową rozumie się informację, z którą
sprawca zapoznał się w związku z pełnioną
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością
publiczną, społeczną, gospodarczą lub naukową29.

Na definicję tajemnicy zawodowej składają
się następujące elementy:
- niejawność informacji – gdy dana informacja nie jest dostępna ogółowi, a jedynie ograniczonemu kręgu osób oraz istnieje zakaz ujawniania tej informacji (obowiązek zachowania w dyskrecji określonej wiadomości, znanej jedynie ograniczonemu kręgowi osób),30
- związek z wykonywaniem określonego
zawodu.

29

albo zachowania tajemnicy związanej z wykonywaniem zawodu lub funkcji (Dz.U. 2017 r. poz. 1733)
30
M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w
polskim procesie karnym, Oficyna a Wolters Kluwer
business 2007 s. 17
31
W. Grzeszczyk, Szczególny tryb ujawniania tajemnicy zawodowej w postępowaniu karnym, Prokuratura
i Prawo nr 6 z 2002 r. s. 123

Źródła tajemnicy zawodowej
Tajemnica zawodowa związana z wykonywaniem zawodu lub funkcji może zostać określona w aktach prawnych rangi
ustawy bądź rozporządzenia, np. ustawa
z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1184, z późn. zm.);
ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie
lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r.
poz. 617 z późn. zm.); rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 czerwca 2003 r.
w sprawie regulaminu czynności w zakresie
przeprowadzania wywiadu środowiskowego
oraz wzór kwestionariusza tego wywiadu
(Dz.U. 2003 nr 108, poz. 1080), a także
z przyjętego przez osobę zobowiązania nieujawnienia lub niewykorzystania informacji,
z którą zapoznała się w związku z pełnioną
funkcją, wykonywaną pracą, działalnością
publiczną, społeczną, gospodarczą czy naukową.31 Ustawa karnoprocesowa nie zawiera
regulacji tajemnicy zawodowej, tak więc
przy ustalaniu istnienia podstawy odmowy
zeznań oraz zakresu jego uprawnienia ko-

Kwestię sposobu postępowania z protokołami lub
innymi dokumentami zawierającymi ww. tajemnice
określa rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z
dnia 9 września 2017 r. w sprawie sposobu postępowania z protokołami przesłuchań i innymi dokumentami lub przedmiotami, na które rozciąga się obowiązek zachowania w tajemnicy informacji niejawnych
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nieczne jest oparcie się na regulacjach pozaprocesowych dotyczących poszczególnych
rodzajów tajemnicy.

do zachowania tajemnicy notarialnej, adwokackiej, radcy prawnego, doradcy podatkowego, lekarskiej, dziennikarskiej lub statystycznej oraz tajemnicy Prokuratorii Generalnej. Wymienione osoby zwolnić z obowiązku tajemnicy (a dokładniej podjąć wobec nich decyzję o dopuszczalności przesłuchania jako świadka) może tylko sąd i tylko
wówczas, gdy (art. 182§2 kpk):
- jest to niezbędne dla wymiaru sprawiedliwości,
- a okoliczność, co do której mają zeznawać, nie może być ustalona n podstawie
innego dowodu;

Wyróżniamy trzy kategorie osób, które
podlegają zwolnieniu z tajemnicy zawodowej:
I Kategoria - pierwszy stopnień
uprawnienia do tajemnicy zawodowej:
osoby, które mogą zostać zwolnione z obowiązku zachowania tajemnicy związanej
z wykonywaniem zawodu lub pełnioną
funkcją i tajemnicy informacji niejawnych
o klauzuli tajności „zastrzeżone” lub „poufne” przez prokuratora lub sąd (art.180§1
kpk) w zakresie, w jakim zezwalają na to
przepisy ustawy szczególne. Wśród tych tajemnic możemy wyróżnić m.in. tajemnicę
zawodową: sędziego, prokuratora, komornicza, bankowa, pracownicza, kontroli skarbowej i państwowej.
Na podstawie art. 180§1 kpk świadkowi
zobowiązanemu do zachowania tajemnicy
przysługuje prawo do odmowy złożenia zeznań, gdy zeznanie miałoby dotyczyć wiadomości objętych tajemnicą zawodowa,
związaną z pełnioną funkcją czy informacji
niejawnych o klauzuli „zastrzeżone” lub
„poufne”. Oświadczenie to powinno być
złożone wobec organu procesowego prowadzącego przesłuchanie, tj. sąd, prokurator,
Policja. Oczywiście ciąży na nich obowiązek stawiennictwa na wezwanie, uprawdopodobnienia, że ciąży na nich tajemnica zawodowa, obowiązek składania prawdy na
podstawie art. 233, jeśli zdecydują się zeznawać.32

Z uwagi na wagę wartości chronionych
tajemnicą zawodową, w orzecznictwie podkreślono, że zwolnienie musi zawsze dotyczyć konkretnych okoliczności i służyć
udowodnieniu określonego faktu, zaś decyzja o zwolnieniu z obowiązku zachowania
tajemnicy nie może mieć jedynie na celu nadania prowadzonemu postępowaniu określonego kierunku.33

II Kategoria - drugi stopnień uprawnienia do tajemnicy zawodowej: zgodnie z
art. 180§2 kpk obejmuje osoby obowiązane

III Kategoria - trzeci stopnień uprawnienia do tajemnicy zawodowej: obejmuje
dziennikarzy, którzy również podlegają
zwolnieniu na zasadach określonych w art.
182§2 kpk. Jak wynika z art. 180§3 kpk
zwolnienie dziennikarza od obowiązku tajemnicy nie może dotyczyć:
- danych umożliwiających identyfikację
autora materiału prasowego, listu do redakcji lub innego materiału o tych charakterze,
- danych umożliwiających identyfikację
osób udzielających informacji opublikowanych lub przekazanych do opublikowania, jeżeli osoby te zastrzegły nieujawnianie powyższych danych.

32

33

M. Rusinek, Tajemnica zawodowa i jej ochrona w
polskim procesie karnym, Oficyna a Wolters Kluwer
business s. 103-104

por. postanowienie SA w Katowicach z 13.4.2011
r., II AKz 232/11, Legalis; wyrok SA w Krakowie z
21.4.2010 r., II AKz 129/10, KZS 2010, Nr 5, poz. 36
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Powyższego ograniczenia w zwolnieniu
dziennikarza z tajemnicy zawodowej nie stosuje się, jeżeli informacja dotyczy przestępstwa, o którym mowa w art. 240§1 kk, tzn.
przestępstw, które są objęte prawnym obowiązkiem zawiadomienia o ich popełnieniu.

niku zmiany decyzji, chce skorzystać z przysługującego jej prawa do odmowy składania
zeznań bądź zwolnienia od składania zeznań, to uzyskane w tym trybie zeznania należy traktować jako niebyłe, pomimo że
świadek złożył zeznania, a później skorzystał z przysługującego mu prawa. Zgodnie
z art. 186§1 kpk osoba może skorzystać
z przysługującego jej prawa do pierwszego
zeznania w postępowaniu sądowym. „Wówczas poprzednio złożone zeznanie tej osoby
nie będzie mogło służyć za dowód, ani być
odtworzone”35.

Procedura zwolnienia z tajemnicy zawodowej: osoba zobowiązana do zachowania tajemnicy zawodowej może zostać przesłuchana na wszystkie okoliczności nieobjęte obowiązkiem zachowania. Przed wystąpieniem z wnioskiem o zwolnienie, organ
prowadzący postępowanie powinien najpierw przesłuchać osobę podlegającą zwolnieniu, np. adwokata, lekarza w celu ustalenia zakresu zwolnienia z tajemnicy zawodowej. Ustalenie zakresu zwolnienia, to nic innego, jak zadanie pytań i ustalenie, na które
osoba jest w stanie odpowiedzieć, a na które
nie. Po przesłuchaniu i ustaleniu zakresu pytań, na które świadek odmawia udzielenia
odpowiedzi powołując się na tajemnicę zawodowa, można wystąpić z wnioskiem
o zwolnienie.34

d. Zakaz przesłuchania osób korzystających z immunitetu dyplomatycznego lub konsularnego (art.
581 § 1 kpk).

Przepis ten pozostaje w ścisłym
związku z art. 182 kpk (prawo do odmowy
składania zeznań) oraz art. 185 kpk (zwolnienie się od obowiązku składania zeznań).
Osoba, której przysługują ww. prawa najpierw zeznaje w sprawie, a później w wy-

Zakaz dotyczy osób korzystających
z immunitetu dyplomatycznego (tj. uwierzytelnieni w RP szefowie przedstawicielstw
dyplomatycznych państw obcych, osoby należące do personelu dyplomatycznego, administracyjnego i technicznego tych przedstawicielstw, członkowie ich rodzin pozostający z nimi we wspólnocie domowej,
a także inne osoby korzystające z immunitetów dyplomatycznych na podstawie ustaw,
umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych), a także immunitetu konsularnego (kierownicy urzędów
konsularnych i inni urzędnicy konsularni
państw obcych oraz osoby zrównane z nimi
na podstawie umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych, jeśli
składanie przez nich zeznania związane są
z wykonywaniem przez te osoby funkcji
urzędowych lub służbowych, a na zasadzie
wzajemności także w zakresie innych oko-

34

35

c. Zakaz przesłuchania świadka,
który skorzystał z prawa odmowy
zeznań (art. 182 kpk) lub złożył
wniosek o zwolnienie od złożenia
zeznań, gdyż pozostaje on w szczególnie bliskim stosunku osobistym
z oskarżonym (art. 185 kpk).

Postanowienie SA w Katowicach z 17.2.2016 r., II
AKz 64/16, Legalis

A. Baj Wybrane zagadnienia przepisu art. 186 kpk,
Prokuratura i Prawo, nr 7-8 z 2008, s. 88
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liczności). Zgodnie z art. 581 kpk osoby korzystające z immunitetu dyplomatycznego
i konsularnego (których zeznania lub opinie
związane są z wykonywaniem przez te
osoby funkcji urzędowych lub służbowych,
a na zasadzie wzajemności także w zakresie
innych okoliczności) nie są obowiązane do
składania zeznań w charakterze świadka,
można jednak zwrócić się o wyrażenie przez

te osoby zgody na złożenie zeznań albo na
wystąpienie w charakterze biegłego lub tłumacza. W razie wyrażenia zgodny, wezwania doręczone tym osobom nie mogą zawierać zagrożenia stosowaniem środków przymusu, a w razie niestawiennictwa na wezwanie lub odmowy złożenia zeznań nie można
wobec nich stosować tych środków.
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Art. 51 i 52 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 o
ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z
2018 poz. 1878)

Art. 199 kodeksu postępowania karnego

 zakaz pozakodeksowy
 bezwzględny niezupełny zakaz dowodowy -wykluczający dowodzenie określonej
okoliczności (wypowiedzi osoby poddanej leczeniu psychiatrycznemu) przy użyciu określonego źródła dowodowego (zeznań osoby zobowiązanej do zachowania tajemnicy psychiatrycznej.
 zakres podmiotowy:
zakaz przesłuchania w charakterze świadka lekarza, pielęgniarki, psychologa, pracownika socjalnego, instruktora terapii zajęciowej, a także
lekarza wykonującego czynności biegłego wszystkie osoby zatrudnione w psychiatrycznej
opiece zdrowotnej, jak i uczestniczące w zajęciach dydaktycznych, w pracy naukowo-badawczej, a także wykonujące zadania związane z
pomocą społeczną dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
 zakres przedmiotowy:
dotyczy wypowiedzi, co do popełnienia przez
nią czynu zabronionego pod groźbą kary tzn.
wszystkie wypowiedzi osoby (niezależnie od
tego czy u osoby tej stwierdzono zaburzenia psychiczne, czy nie), obejmujące przyznanie się do
popełnienia czynu zabronionego pod groźbą
kary.
 Kto składa oświadczenie:
Osoba, wobec której podjęto czynności wynikające z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego
(niezależnie od tego czy u osoby tej stwierdzono
zaburzenia psychiczne, czy nie)

 zakaz kodeksowy
 zakaz dowodowy bezwzględny zupełny
– w zakresie treści oświadczenia oskarżonego,
przepis wyłącza posłużenie się jakimkolwiek źródłem dowodowym. Treść złożonego przez oskarżonego oświadczenia nie może być dowodzona
tzn. lekarza i biegłego nie wolno przesłuchać, po
uprzednim zwolnieniu z tajemnicy zawodowej.
 zakres podmiotowy:
zakaz przesłuchiwania w charakterze świadka
biegłego lub lekarza udzielającego pomocy medycznej (sytuacja doraźnego niesienia pomocy
medycznej) rozciąga się również na te osoby, których asysta przy udzielaniu pomocy jest niezbędna i naturalna (np. pielęgniarka, kierowca,
karetka pogotowia). Jeżeli natomiast przy udzielaniu pomocy medycznej były inne postronne
osoby, to zakaz przesłuchiwania ich w charakterze świadków już nie obowiązuje (Grzegorczyk).
 zakres przedmiotowy:
dotyczy on po pierwsze wszelkich oświadczeń
oskarżonego dotyczących zarzucanego mu czynu,
a więc niezależnie od ich treści (a więc nie tylko
przyznanie się). Nie wolno również dowodowo
wykorzystać dokumentacji lekarskiej.
 kto składa oświadczenie:
- oskarżony, zgodnie z ujęciem sensu largo z art.
71 § 3 kpk również podejrzany. Różnorakim badaniom może zostać jednak poddana też osoba
podejrzana (art. 74 § 3 kpk), zaś pomoc medyczna
może być świadczona faktycznemu sprawcy
czynu, zanim nie tylko zostanie on postawiony
w stan podejrzenia, ale w ogóle znajdzie się on
w obszarze zainteresowania organów postępowania. Przepis ten nie dotyczy wyłącznie osób z zaburzeniami psychicznymi lub poddanych badaniom w tym zakresie
 Ochrona z przepisu art. 199 kpk działa
bez względu na istnienie okoliczności uchylających tajemnicę zawodową lekarza na podstawie
ustawy, takie jak niebezpieczeństwo dla życia lub
zdrowia pacjenta lub innych osób art. 40 uzl. Inne
osoby będą zobowiązane do zachowania tajemnicy na podstawie swoich ustaw np. pielęgniarki
czy położne, jeśli dowiedziały się o oświadczeniu.
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Przemysław Wypuść
Młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile
PRZESŁANKI STOSOWANIA WYPADKU MNIEJSZEJ WAGI
W PRZESTĘPSTWACH NARKOTYKOWYCH
Wypadek mniejszej wagi, to sytuacja,
w której okoliczności popełnienia przestępstwa charakteryzują się przewagą elementów łagodzących, sprawiających, że czyn nie
przybiera zwyczajnej postaci, lecz zasługuje
na znacznie łagodniejsze potraktowanie.36
Posiadanie środków odurzających oraz substancji psychotropowych jest czynem, które
polskie prawo bezwzględnie uznaje jako antynomiczne z przyjętą normą społeczną. Postawę tę zdaje się utwierdzać stanowisko,
w którym to za nowe substancje psychoaktywne, potocznie określane dopalaczami zatwierdzono również jako specyfiki, których
obrót i posiadanie są sprzeczne z przepisami
ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomanii. Już
na kanwie przytoczonego aktu prawnego należy jednak zauważyć, że pomimo penalizacji, nie są to środki traktowane równorzędnie
z narkotykami. Gdyby pokusić się o porównanie skutków w zachowaniu i wyglądzie po
zażyciu obu tych substancji, to w pierwszej
kolejności, w zależności od rodzaju substancji, należy zwrócić uwagę na nienaturalną
wielkość źrenic, nadmierne pobudzenie lub
otępienie, zaburzenia percepcji i świadomości, nieadekwatność w ocenie zagrożenia
czy choćby halucynacje. Do tego nieodłącznym będą objawy zatruć toksykologicznych.
Dlaczego zatem istnieje odmienna sankcja
przewidziana za posiadanie w myśl art. 62
oraz art. 62 b ustawy o Przeciwdziałaniu
Narkomani? Otóż nowe substancje psychotropowe są tworem stosunkowo nieznanym.

Pomimo oderwania ich prawnego ze środkami zastępczymi i usystematyzowania
w aktach prawnych, skład chemiczny „dopalaczy” jest stale modyfikowany, zatem
wpływ na człowieka jest mniej przewidywalny, nie sposób określić jednoznacznie
stopnia uzależnienia wynikającego z zażywania tych środków oraz ilości związku chemicznego skutecznie odurzającego osobę.
Przewidywalne są zatem modyfikacje w postaci rozbudowy listy nowych substancji
psychoaktywnych.
Dedukując z powyższych rozważań,
równorzędne traktowanie przestępstw narkotykowych, nawet przy wypełnieniu
wszystkich znamion kodyfikowanego przepisu nie zawsze będzie za sobą niosło sprawiedliwość w społecznym odbiorze stosowania kary. Stąd zasadnym było wprowadzenie przepisu zakładającego stosowanie
wypadku mniejszej wagi. Nie sposób odnaleźć jednoznacznej definicji wypadku mniejszej wagi. Właściwym zdaje się korzystanie
z definicji znikomej szkodliwości czynu
określonej w art. 115§2 kodeksu karnego,
określającym jej kwalifikatory: „przy ocenie
stopnia społecznej szkodliwości czynu sąd
bierze pod uwagę rodzaj i charakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popełnienia czynu, wagę naruszonych przez
sprawcę obowiązków, jak również postać
zamiaru, motywację sprawcy, rodzaj naruszonych reguł ostrożności i stopień ich naru-

36

por. wyrok SA w Białymstoku z 16.11.2000 r., II
Aka 161/00, OSA 2001, Nr 7–8, poz. 42
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szenia.” Zatem za kwalifikacją typu uprzywilejowanego popełnienia przestępstwa narkotykowego przemawiać będą w pierwszej
kolejności okoliczności związane z przedmiotem ochrony i stroną przedmiotową,
a zwłaszcza mała wartość przedmiotu zamachu, znikomość lub brak szkody37. Przekładając rozważania na grunt tematyki narkotykowej, należy poddać ocenie ilość zabezpieczonego środka i jego przeznaczenie. Następnie należy ocenić wagę oraz rodzaj naruszonych reguł i stopień ich naruszenia, więc
na ile istotną była ingerencja w porządek
prawny w kontekście narażenia na uszczerbek interesu społecznego innych obywateli.
Na poparcie powyższego stanowiska przytoczyć można pogląd SN. W postanowieniu
z 25.9.2002 r. (II KKN 79/00, niepubl.) SN
orzekł, że: „przy rozstrzygnięciu, czy zachodzi tzw. wypadek mniejszej wagi, ilość posiadanego środka odurzającego jest tylko
jednym z elementów, który winien być
brany pod uwagę i niewielka ilość środka
odurzającego bynajmniej nie musi, niejako
automatycznie, prowadzić do uprzywilejowanej subsumcji; o uznaniu konkretnego
czynu zabronionego za wypadek mniejszej
wagi decyduje całościowa ocena jego społecznej szkodliwości, jako zmniejszonej do
stopnia uzasadniającego wymierzenie kary
według skali zagrożenia ustawowego przewidzianego w przepisie wyodrębniającym
wypadek mniejszej wagi, w kategorii przestępstw określonego typu; na ocenie tej ważą
przesłanki dotyczące zarówno przedmiotowej, jak i podmiotowej strony czynu”.
Przytoczone pozycje posiadają jedną
wspólną, acz kluczową cechę . Żadna nie odnosi się do osoby sprawcy, a skupiają się na
fakcie okoliczności popełnienia czynu zabronionego. Jest to aspekt nierozerwalny,

iż o kwalifikacji czynu nie może decydować
żaden z aspektów określających takie cechy
sprawcy jak opinia w miejscu zamieszkania
czy dotychczasowa karalność. O ile są to
aspekty, które należy wziąć pod uwagę przy
doborze wymiaru kary, to na kwalifikację
nie mają i nie mogą mieć wpływu.
Pamiętając, że ilość narkotyku nie jest
jedynym kryterium, to należy jednak usystematyzować ilość minimalną do stwierdzenia
wystąpienia znamion, a co za tym idzie możliwość kwalifikowania zasadniczego. Posiłkując się orzecznictwem, możemy zacytować: „W sprawie niniejszej przy S. J. znaleziono zaś śladowe wręcz ilości środka odurzającego w postaci marihuany o wadze 0,02
grama, stanowiące pozostałość „porcji”,
która wcześniej została użyta. Nie ulega wątpliwości, że użycie wskazanej ilości nie mogłoby wywołać efektu odurzenia. W tym stanie rzeczy, ustalone w zaskarżonym kasacją
wyroku zachowanie S. J. nie wyczerpało
znamienia „posiadania środka odurzającego”, przewidzianego przepisem art. 62
ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii
z 2005 r. Określona w opisie czynu ilość
środka odurzającego w postaci marihuany,
znajdująca się w zabezpieczonej u oskarżonej cygarniczce, to bowiem w rzeczywistości jedynie ilość śladowa, która spełniała
kryterium przynależności grupowej, jednakże jej ilość bez wątpienia nie była w stanie wywołać efektu odurzenia, a więc innego
niż medyczny”38.
Z kolei Wyrok Sądu Apelacyjnego
w Białymstoku - II Wydział Karny z dnia 23
czerwca 2016 roku II AKa 87/16 wskazuje,
iż „…0,2 grama posiadanej przez tego oskarżonego amfetaminy nie stanowi znacznej
ilości o jakiej mowa w art. 62 ust. 2 ustawy
o przeciwdziałaniu narkomanii. Jak słusznie
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zob. J. Bafia, K. Mioduski, M. Siewierski, Kodeks
karny. Komentarz, Warszawa 1977, s. 514;

Wyrok Sądu Najwyższego, Sygn. akt IV KK
444/16
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podnosi obrońca, posiadana przez niego substancja psychotropowa stanowi zaledwie
dwie dawki tego narkotyku, a więc zaledwie
wystarczy do jednorazowego odurzenia
dwóch osób”.
Wnioskując z powyższego ilość narkotyku, od którego można uznać wypełnienie
znamion to dawka wystarczająca do jednorazowego odurzenia jednej osoby, sprowadzająca się do dawki nie mniej niż 0,1 gram
substancji. Należy jednak pamiętać o występowaniu różnych rodzajów narkotyków.
Okoliczności kwalifikacji wypadku mniejszej wagi w przestępstwie narkotykowym to
przede wszystkim okoliczności konkretnej
sprawy, gdzie ocenić należy motywację
sprawcy do popełnienia przestępstwa,
a także stosunek do czynu po jego ujawnieniu, proporcjonalność poniesionych kosztów
do uzyskanym lub przewidywanych –
w tym, w porównaniu do przeciętnego zarobku obywatela. Nie bez znaczenia pozostaje aspekt liczby osób narażonych na szkodliwe działanie środka, zatem zasięg działania sprawcy, co pozwoli ocenić szkodliwość
społeczną.
Na uwagę zasługuje istotna kodyfikacja
prawna określona w art. 62a oraz art. 62b
ust. 3 ustawy o Przeciwdziałaniu Narkomani. Przewidziane w przytoczonych przepisach okoliczności pozwalają w przypadku
posiadania substancji psychotropowych,
środków odurzających lub nowych substancji psychoaktywnych na inną, alternatywną
ocenę karno-prawną czynów wyczerpujących znamiona przestępstw typizowanych
w ich przepisie ogólnym. Możliwość warunkowego umorzenia postępowania również
przed wydaniem postanowienia o wszczęciu
śledztwa lub dochodzenia, przy doborze kryteriów ocennych tożsamych z kryteriami
określającymi wypadek mniejsze wagi,
tj. stwierdzającymi, że posiadane środki
były w ilości nieznacznej, przeznaczonej na

własny użytek sprawcy, jeżeli orzeczenie
wobec sprawcy kary byłoby niecelowe ze
względu na okoliczności popełnienia czynu,
a także stopień jego społecznej szkodliwości
pozwalają usystematyzować takie sytuacje
pomiędzy stosowaniem przepisu ogólnego
a typem uprzywilejowanym w postaci
stwierdzenie wystąpienia wypadku mniejszej wagi.
Wypadki mniejszej wagi są przewidziane w artykułach 55 dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub
słomy makowej, art. 56 penalizującym czynności w postaci wprowadzania do obrotu
środków odurzających, substancji psychotropowych, słomy makowej lub nowych
substancji psychoaktywnych albo uczestniczenie w takim obrocie, art. 59 przewidującego sankcje dla każdego, kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
udziela innej osobie środka odurzającego,
substancji psychotropowej lub nowej substancji psychoaktywnej, ułatwia użycie albo
nakłania do użycia takiego środka lub substancji, art. 62 – opisującym stronę przedmiotowa jako, posiadanie wbrew przepisom
ustawy środków odurzających lub substancji
psychotropowych, a także art. 64 traktującym o kradzieży lub kradzieży z włamaniem, którego przedmiotem zaboru padają
środki odurzające, substancje psychotropowe, nowe substancje psychoaktywne,
mleczko makowe lub słomę makową w ilości zwykłej lub znacznej. W każdym z przytoczonych przepisów można skupić się nad
będącymi przedmiotem tego artykułu aspektami, na podstawie których należy zbadać
zasadność potraktowania czynu jako wypadek mniejszej wagi.
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Ewa Mańka
Wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia Szkoły Policji w Pile
PROFILAKTYK@ NADMIERNEGO KORZYSTANIA Z INTERNETU WŚRÓD
DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach propagowania profilaktyki,
w środowisku lokalnym wśród dzieci i młodzieży od kilku lat odbywają się liczne spotkania wykładowców Szkoły Policji w Pile
z uczniami pilskich szkół, nauczycielami
oraz rodzicami. Rosnące zainteresowanie tematyką zapobiegania cyberprzemocy uzupełniają liczne pytania uczestników tych
spotkań także o zagrożenia wynikające
z nadmiernego korzystania z Internetu.
Celem tego artykułu jest opisanie rozmiarów zjawiska nadmiernego korzystania z Internetu wśród nastolatków w Polsce, symptomów uzależnienia oraz wskazanie opiekunom, rodzicom, nauczycielom konstruktywnego postępowania z osobami w grupie ryzyka uzależnień.
Bezpłatne sieci bezprzewodowe są coraz częściej dostępne w szkołach, na uczelniach, centrach handlowych, kawiarniach
i na deptakach. Większość młodzieży posiada urządzenia przenośne, tj. telefony komórkowe, smartfony, tablety. Dzieci i młodzież używają Internetu do nauki i odrabiania prac domowych, ale także do grania,
oglądania filmów i słuchania muzyki, komunikacji, m.in. na portalach społecznościowych. Różnica między młodym, a starszym
pokoleniem polega nie tylko na intensywności korzystania z sieci, ale przede wszystkim
na tym, że młodzi, wychowali się w towarzystwie nowych mediów. Mark Prensky
w 2001 roku nazwał obecną młodzież „cyfrowymi tubylcami” w opozycji do „cyfrowych imigrantów”- pokolenia ich rodziców.
Badania przeprowadzone w Polsce w 2010
roku pokazały, że „dla wszystkich osób powyżej 25. roku życia, najważniejszym me-
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dium okazała się telewizja. Dla młodych dorosłych w przedziale 20-24 lata był to telefon
komórkowy. Zaś w grupie młodzieży od 15
do 19 lat najważniejszy okazał się Internet.
Oferta Internetu jest bardzo bogata, wręcz
nieograniczona, jednocześnie jest to medium
chaotyczne i nieuporządkowane. Badacze
społeczni podkreślają nienarracyjność Internetu (nie ma początku ani końca), co
wpływa na sposób, w jaki młodzi korzystają
z sieci. Można go określić jako stałe „podłączenie”, podczas którego użytkownik
może jednocześnie pracować, bawić się i komunikować, a jego uwaga jest nieustannie
podzielona. Coraz częściej trudno wyodrębnić ramy czasowe „korzystania z Internetu”,
ponieważ dzięki urządzeniom przenośnym,
można być obecnym w sieci non stop.39
Dokonując opisu wirtualnej rzeczywistości (dla części użytkowników Internetu jest
on bardziej realny niż świat rzeczywisty)
warto wziąć pod uwagę fakt, że choć świat
wirtualny funkcjonuje niejako równolegle
do rzeczywistego, jest jednak od niego bardzo odmienny i różnorodny. Składa się
z wielu odrębnych obszarów (aplikacji)
o odmiennej charakterystyce: zasoby (strony
WWW), poczta elektroniczna, asynchroniczne fora dyskusyjne, synchroniczne
formy komunikacji (czaty), blogi, gry MUD,
metaświaty. Każdy z tych światów przyciąga użytkowników o specyficznych zainteresowaniach i potrzebach. Z psychologicznego punktu widzenia cechami Internetu
są:
1) ograniczenie doświadczeń sensorycznych – przewaga zmysłu wzroku i słuchu, brak kontaktu fizycznego między
uczestnikami interakcji,

Wójcik S. „Problem nadużywania Internetu”, s. 4-5.
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można umieścić w szerszej kategorii uzależnień od czynności (inaczej uzależnień behawioralnych lub zachowań uzależnieniowych), do których zalicza się np. uzależnienie od hazardu.
O problemie z nadużywaniem Internetu
możemy w najbardziej ogólnym ujęciu mówić wtedy, kiedy zachodzą łącznie dwie
okoliczności (Shapira i in., 2003):
1) czas i intensywność korzystania z Internetu wymyka się spod kontroli, użytkownik spędza w sieci więcej czasu niż
planował, odczuwa trudną do odparcia
potrzebę korzystania z sieci,
2) korzystanie z Internetu prowadzi do zaniedbywania innych aspektów życia,
przysparza problemów na różnych
płaszczyznach lub powoduje subiektywnie odczuwane cierpienie.

2) tekst pisany jako dominująca forma
kontaktów - e-maile, czaty, fora dyskusyjne przy użyciu zwięzłych i krótkich
przekazów,
3) płynność tożsamości oraz anonimowość - niezgodna z prawdą autoprezentacja, np. zmiana płci i wieku,
4) odmienne stany świadomości - sterowanie rzeczywistością wirtualną - za
pomocą kilku klawiszy użytkownik
może doświadczać odmiennych stanów
świadomości (podobnych do marzeń
sennych),
5) zrównoważenie statusów, brak barier
kulturowych i społecznych - równe
szanse dla wszystkich, znaczenie ma
wytrwałość, umiejętność autoprezentacji w sieci, prezentowane opinie,
6) pokonywanie ograniczeń przestrzennych – znajomości, niezależnie od miejsca zamieszkania,
7) płynność czasowa - komunikacja synchroniczna (czat) lub asynchroniczna
(e-maile),
8) wielość kontaktów społecznych
9) możliwość permanentnego zapisu
10) interakcyjność i doświadczenia typu
„czarne dziury”- towarzysze interakcji
mogą nagle zrezygnować z interakcji,
wylogować się lub sprzęt internetowy
może przestać działać poprawnie co rodzi frustrację, złość i pokazuje całkowitą zależność użytkownika od świata
wirtualnego
11) dostępność - możliwość korzystania
z Internetu całą dobę40.

Mark Griffiths wyróżnił sześć symptomów, z których spełnienie przynajmniej
trzech może wskazywać na problem z nadużywaniem Internetu41:
1) dominacja - występuje gdy korzystanie
z Internetu staje się najważniejszą czynnością w życiu. Objawia się m.in. zaabsorbowaniem emocjonalnym i myślowym, także wtedy, gdy osoba nie może
korzystać z sieci;
2) zmiana nastroju - występuje gdy użytkownik korzysta z Internetu po to, aby
poprawić sobie nastrój albo zapomnieć
o problemach;
3) zwiększona tolerancja - rozumiana jako
proces zwiększającego się zapotrzebowania na korzystanie z Internetu (pojawienie się poprawy nastroju spowodowanej korzystaniem z Internetu wymaga
coraz dłuższego czasu spędzonego
online);
4) zespół abstynencyjny - ograniczenie
lub brak możliwości korzystania z Internetu powoduje nieprzyjemne stany psychiczne takie jak: rozdrażnienie, poirytowanie, niepokój;

1. Pojęcie nadużywania Internetu
Zarówno w polskiej, jak i zagranicznej
literaturze dla zdefiniowania problemu
używa się różnego nazewnictwa: „nadużywanie”, „patologiczne używanie” Internetu,
„siecioholizm” lub wręcz „uzależnienie” od
Internetu. Inni wskazują, że uzależnienie

40
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Kaliszewska K. Zagubieni w sieci-czyli o nadmiernym używaniu zasobów i możliwości Internetu ss.
10-110 W : Cierpialkowska L. /2008/ Oblicza współczesnych uzależnień/ UAM.

Kaliszewska K. 2007 Nadmierne używanie Internetu. Charakterystyka psychologiczna, UAM, s. 40
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5) konflikt - rozumiany zarówno jako konflikt pomiędzy użytkownikiem a jego
otoczeniem (rodziną, znajomymi), jak
i jako konflikt pomiędzy spędzeniem
czasu w Internecie a innymi typami aktywności (nauką, sportem);
6) nawroty - intensywne niekontrolowane
korzystanie z Internetu pojawiające się
po okresach ograniczonego lub kontrolowanego użytkowania.

zasoby poradzenia sobie z problemami lub
ucieczką przed samotnością.
2. Skala zjawiska w Polsce
W ramach międzynarodowego projektu
badawczego EU Kids Online realizowanego
w 25 krajach europejskich wśród dzieci
i młodzieży badano także symptomy nadużywania Internetu opisane przez Marka Griffithsa. Badania wykonano także w Polsce
z użyciem Internet Addiction Test –IAT /
Test Uzależnienia od Internetu / Kimberly
Young zawierającego 20 pytań i zaadaptowanego w Polsce przez zespół Pawła Majszaka i Niny Ogińskiej-Bulik (2010). Badania przeprowadzono w grupie nastolatków
w przedziale 14-17 lat w ramach projektu
EU NET ADB.
Według tych badań zdecydowana większość polskich nastolatków to osoby korzystające z Internetu w sposób funkcjonalny,
ponad 13% to dysfunkcyjni użytkownicy
a kryteria nadużywania Internetu spełniło 1,3% badanych nastolatków. Większą
grupę stanowią osoby wskazujące tylko
część symptomów, a więc zagrożonych nadużywaniem, tj. co 8 nastolatek - 12%.
Wśród chłopców odsetek nadużywających
Internetu jest ponad dwukrotnie wyższy,
niż wśród dziewczynek (1,8%, u chłopców
i 0,8 % u dziewcząt).
Niektóre z aktywności podejmowane są
przez użytkowników dysfunkcyjnych kilkakrotnie częściej, niż przez użytkowników
funkcjonalnych i są to: uprawianie hazardu
online (ponad 4 razy częściej), granie w gry
online z nagrodami pieniężnymi (ponad 3
razy częściej), odwiedzanie serwisów informacyjnych oraz serwisów z informacjami
o seksie, granie w sieciowe gry strategiczne,
poszukiwanie informacji medycznej, ściąganie gier, granie w wieloosobowe gry typu
MMO RPG, ściąganie oprogramowania (ponad 2 razy częściej). Wyniki tych badań zamieszczone są w tabeli nr 1.43

Terapeuci zajmujący się problemem
wskazują, że przyczynami ucieczki w świat
Internetu u dzieci i młodzieży mogą być
w szczególności: niepowodzenia szkolne,
odrzucenie przez grupę rówieśniczą oraz
konflikty w rodzinie. W żadnym z tych
przypadków nie można rozwiązać problemu
korzystania z Internetu bez rozwiązania
głębszych problemów strukturalnych (Chocholska, Osipczuk, 2009). Wyniki wielu badań dotyczących nadużywania Internetu
wskazują na czynniki osobowościowe oraz
szeroko pojęte problemy psychiczne, które
korelują z nadmiernym używaniem Internetu. Najczęściej wymieniane są następujące
cechy (Majchrzak 2010, Augustynek 2010):
depresja, introwersja, neurotyzm, nadmierna wrażliwość, nieśmiałość, współwystępowanie innych nałogów, niska samoocena, przeżywanie niepewności, niskie poczucie sprawstwa, negatywne strategie radzenia sobie ze stresem lub (Weiser 2004): społeczna izolacja; (Kim i In.
2005, Kraut i In. 2008 , Sanders, Field 2000)
poczucie lęku depresja i myśli samobójcze; jak i skłonność do bardziej agresywnych zachowań (Potembska 2011).42
Zazwyczaj u podłoża nadużywania Internetu leżą więc złożone i kompleksowe problemy. Podobnie jak w przypadku innych
zachowań uzależnieniowych ustawiczne
przesiadywanie w Internecie może być rodzajem niekonstruktywnej strategii radzenia
sobie ze stresem- unikania konfrontacji
z rzeczywistością która przekracza osobiste
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Katarzyna Makaruk, Szymon Wójcik Nadużywanie Internetu przez młodzież. Wyniki badania EU

NET ADB ss35-36 w Dziecko krzywdzone. Teoria,
badania, praktyka Vol. 12 Nr 1/2013.
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Tabela nr 1
Odsetek młodzieży podejmującej daną aktywność przynajmniej raz w tygodniu wśród
osób funkcjonalnie i dysfunkcyjnie korzystających z Internetu / p<0,01 /.
Funkcjonalnie
korzystających
z Internetu
1,7%

Rodzaj aktywności
Hazard online
Granie w gry online z nagrodami pieniężnymi
Serwisy informacyjne
Serwisy informacyjne o seksie
Ściąganie gier
Wieloosobowe gry typu EPS - „strzelanki”
Wieloosobowe gry typu MMO RPG
Ściąganie oprogramowania
Poszukiwanie informacji medycznej
Dysfunkcyjni użytkownicy Internetu korzystają z Internetu znacznie częściej niż pozostali. 88,3% dysfunkcyjnych użytkowników Internetu deklaruje, że korzysta
z tego medium codzienne lub prawie codziennie, podczas gdy wśród osób funkcjonalnie korzystających z Internetu odsetek wynosi 63%. Internet pochłania
znacznie więcej czasu nastolatkom w dni

Dysfunkcyjnie korzystających z Internetu
7,4%

2,9%

9,8%

13,7%
13,7%
17,2%
16,9%
16,0%
13,2%
6,8%

34,6%
34,6%
34,0%
32,1%
32,1%
26,5%
16,2%

wolne od zajęć lekcyjnych. Wśród użytkowników dysfunkcyjnych 60% nastolatków
spędza 2-4 godzin, a co drugi nastolatek ponad 4 godziny w dni szkolne. W dniu wolnym od zajęć 97,1% tych osób spędza w Internecie ponad 2 godziny, z czego co drugi
ponad 4 godziny. Szczegółowe dane zawiera
tabela nr 2.44

Tabela nr 2
Czas aktywności młodzieży w Internecie w dniach zajęć lekcyjnych oraz w dniach wolnych od zajęć wśród korzystających funkcjonalnie i dysfunkcyjnie z Internetu.
Czas
aktywności
w Internecie

Dzień, kiedy są
lekcje- funkcjonalnie korzystający z Internetu

Dzień, kiedy są
lekcje - dysfunkcyjnie korzystający z Internetu

Około 1 godz.
Około 2 godz.
Około 3 godz.
Około 4 godz.
Ponad 4 godz.

17,6%
14,7%
9,9%
5,7%
6,3%

7,4%
16,7%
13,5%
17,2%
19,7%

Dzień, kiedy nie
ma lekcji - funkcjonalnie korzystający z Internetu
8,0%
16,2%
12,3%
12,6%
19,4%

Dzień, kiedy nie
ma lekcji dysfunkcyjnie
korzystający
z Internetu
0,8%
5,4%
7,5%
22,4%
49,8%

Dla nastolatków dysfunkcyjnie korzystających z Internetu najważniejszą przyczyną
ograniczenia czasu spędzanego w sieci była
konieczność realizowania obowiązków

szkolnych (nauka, odrabianie zadań domowych – 67%), a także oddziaływania i nakłanianie do zmiany zachowania przez osoby
dorosłe (rodziców, nauczycieli) - 30,1%.
Dane te zawiera tabela nr 3.45

44

45

Tamże, s. 42.

25

Tamże, s. 43.

Tabela nr 3
Powody ograniczenia czasu korzystania z Internetu wśród nastolatków funkcjonalnie i
dysfunkcyjnie korzystających z Internetu
Powody ograniczania czasu spędzanego w
Internecie
Przestało mnie interesować
Uszkodzenie/ odłączenie Internetu
w domu
Namowa znajomych
Nawiązanie nowych znajomości poza Internetem
Więcej obowiązków związanych z nauką
Namowa rodziców, nauczycieli, dorosłych
Analizując skutki nadmiernego korzystania z Internetu, należy podkreślić, że badania
te wskazały na korelację nadużywania Internetu z określonymi problemami psychospołecznymi wśród polskich nastolatków / różnice istotne statystycznie na poziomie

Funkcjonalnie
korzystający
23,2%

Dysfunkcyjnie korzystający z Internetu
9,7%

22,2%

24,3%

18,4%

26,2%

19,6%

21,4%

60,2%
10,9%

67,0%
30,1%

p<0,01 / w różnych obszarach, tj.: lęków
i depresji, zaburzeń uwagi, zachowań niedostosowanych oraz zachowań agresywnych.
Wyniki badań zawiera tabela nr 4. 46

Tabela nr 4
Skutki nadmiernego korzystania z Internetu wśród nastolatków.
Skala
Lęki i depresje
Zaburzenia uwagi
Zachowania niedostosowane
Zachowania agresywne
Całkowita skala problemowa

Funkcjonalnie korzystających z Internetu (średnia)
5,69
5,66
4,0
7,98
36,53

Dysfunkcyjnie korzystających z Internetu (średnia)
10,18
8,05
6,67
13,39
61,21

Pomimo tego, że co czwarty nastolatek
(24,8%) dysfunkcyjnie korzystający z Internetu twierdzi, że rodzice często lub bardzo
często mówią mu, że może przeznaczyć na
Internet tylko określony czas, to okazuje się
że aż 66,7% nastolatków uważa, że rodzice nie mają wiedzy na temat tego, co
robią oni online. Co czwarty nastolatek potwierdza (zarówno w przypadku funkcjonalnych jak i dysfunkcyjnych użytkowników
Internetu), że rodzice często lub bardzo
często pozwalają mu wchodzić na wszystkie strony internetowe.47

3. Konstruktywne działania dorosłych
wobec symptomów nadmiernego korzystania z Internetu.
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Sygnały alarmowe nadmiernego korzystania z Internetu u dzieci i młodzieży to:
1) zdecydowany spadek zainteresowań jakąkolwiek inną aktywnością niż związaną z komputerem,
2) zanik życia towarzyskiego,
3) długotrwale obniżony nastrój, smutek,
wycofanie,
4) wyraźne pogorszenie wyników w nauce,

Tamże, s. 45.
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5) problemy zdrowotne (bóle kręgosłupa,
ogólnie niska wydolność, bóle głowy,
oczu, karku, brzucha, problemy jelitowe.48
Konstruktywne zachowania rodziców
w przypadku ujawnienia problemu z nadużywaniem Internetu przez nastolatka to49:
 nazwać problem, porozmawiać o nim
z dzieckiem, opisać niepokojące zachowania,
 zdiagnozować sytuacje trudne, w których
dziecko sięga po Internet i poszukać alternatywnych działań, które sprawiają
dziecku przyjemność oraz pomagają odreagować negatywne emocje,
 ustalić harmonogram dnia - zrównoważyć czas spędzany przez dziecko w sieci
i poza nią,
 ustalić zasady i etapy korzystania z Internetu,
 nagradzać sukcesy w ograniczaniu czasu
spędzanego w Internecie,
 odłączyć komputer, gdy dziecko korzysta
z niego w sposób zagrażający zdrowiu
lub życiu, np. zaniedbuje podstawowe
potrzeby fizjologiczne lub uniemożliwia
funkcjonowanie w codziennym życiu,
 wyjaśnić dziecku przyczyny ograniczeń
i / lub odłączenia od Internetu,
 rozmawiać z dzieckiem o tym, co się
dzieje i dlaczego,
 podjąć kontakt z profesjonalistą.
Uwzględniając korzyści, jakie niesie ze
sobą korzystanie z zasobów Internetu i możliwości oferowanych przez Internet, istnieje
także ciemna strona funkcjonowania nastolatków w wirtualnej rzeczywistości,
a w konsekwencji potrzeba podejmowania
oddziaływań psychoedukacyjnych wobec
dzieci i młodzieży, która bez wątpienia leży
po stronie osób dorosłych i instytucji.

48

49

Paulina Chocholska „Terapia nadmiernego korzystania z komputera”, ss. 22-24.
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Paweł Mrozowski
Zespół Przestępstw Niewykrytych Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego
Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku
SERYJNY ZABÓJCA Z POMORZA – STUDIUM PRZYPADKU
W dniu 20 stycznia 2014 r. Sąd Okręgowy w Gdańsku wydał wyrok skazujący na
karę dożywotniego pozbawienia wolności
37-letniego Piotra Trojaka. Orzeczenie zapadło w podjętym w 2012 r. na nowo postępowaniu w sprawie o zabójstwo 10-letniego
Marcina S., do którego doszło w dniu
2 września 2002 r. w Lisewie Malborskim.
Tym samym Piotr Trojak wszedł do annałów
polskiej kryminalistyki jako kolejny seryjny
zabójca. Casus Trojaka winien się tam znaleźć również, a może przede wszystkim,
z uwagi na charakter sprawy i całokształt
okoliczności z nimi związanych. Zanim bowiem doszło do wykrycia i skazania
sprawcy brutalnego morderstwa z Lisewa,
całą sprawę poprzedziły liczne błędy popełnione podczas zbierania materiału dowodowego, jak i jego późniejszej oceny dokonanej zarówno przez organy ścigania, jak i sąd.
Aby przejrzyście i kompleksowo
przedstawić przedmiotową sprawę, należy
całość omawianego przypadku podzielić na
trzy etapy: pierwotne śledztwo zakończone
skierowaniem aktu oskarżenia i skazaniem
za ów czyn Tomasza K., zabójstwo 11-letniego chłopca w Łęgowie i wznowienie postępowania oraz podjęcie na nowo postępowania dotyczącego zabójstwa w Lisewie.
Do zabójstwa Marcina S. doszło w
dniu 2 września 2002 r. ok. godz. 16.30.
Tego dnia ok. godz. 17.00 na polu w odległości kilkunastu metrów od asfaltowej
drogi łączącej miejscowości Lisewo Malborskie i Stara Wisła ujawniono zwłoki 10letniego chłopca. Jak wykazały oględziny
zwłok (wstępne, dokonane na miejscu zdarzenia) i otwarcie zwłok (dokonane w zakładzie medycyny sądowej Akademii Medycznej w Gdańsku) ofiara otrzymała 17 ran powierzchownych i kłutych na szyi, brzuchu,
klatce piersiowej i kończynach, a przyczyną

zgonu było wykrwawienie wskutek doznanych ran. Uwarunkowania terenowe nie były
korzystne z punktu widzenia sprawcy – płaski teren Żuław, brak zabudowań, przebiegająca obok droga, dobra widoczność (słoneczna pogoda) i możliwość zauważenia
przez osoby trzecie. Jednakże przy tak niedogodnych warunkach zdeterminowany
sprawca, w dynamicznych, jak się później
okazało, okolicznościach dokonał niezwykle
brutalnego impulsywnego mordu. Z pierwszych czynności nie można było wnioskować o motywie tego czynu. Nie dokonano
zaboru żadnej rzeczy (ofiara nie miała przy
sobie pieniędzy, rower Marcina leżał nieopodal przy drodze), nic również nie wskazywało na motyw seksualny.
Na miejscu, w szuwarach nieopodal
zwłok, podczas oględzin ujawniono nóż, ze
specyficzną drewnianą rękojeścią obwiązaną sznurkiem, na którego ostrzu znajdowała się krew ofiary. W toku pierwszych
wykonanych czynności ustalono i odtworzono przebieg feralnego dnia – co robił
Marcin, gdzie tego dnia przebywał chłopiec,
z kim się spotykał i kto go widział jako
ostatni. Jak ustalono, kilkaset metrów od
miejsca ujawnienia zwłok Marcin S. był widziany przez świadka na krótko przed zdarzeniem jak jechał rowerem w kierunku Lisewa. Pierwsze czynności skupiły się głównie na osobowych źródłach dowodowych.
Z relacji świadków udało się odtworzyć
trasę przejazdu Marcina do miejsca, gdzie
ujawniono zwłoki. Co okazało się istotne
również w późniejszych etapach sprawy, już
podczas tych pierwszych przesłuchań świadków w ich zeznaniach pojawia się opis mężczyzny poruszającego się rowerem, który jechał od strony leżącego na drugim brzegu
Wisły Tczewa w kierunku wsi Stara Wisła
(przez Lisewo), a następnie tą samą trasą
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wracał (sporządzono bardzo dokładny portret pamięciowy tego mężczyzny, jak się po
latach okazało niemal idealnie oddający wygląd sprawcy – jednakże w dalszym toku postępowania przyjęto, iż osoba ta może być
jedynie świadkiem zdarzenia). Z korelacji
czasowo-przestrzennej wynikało, że osoba
ta z bardzo dużym prawdopodobieństwem
mogła spotkać na drodze chłopca. Pomimo
założenia, o którym wspomniano powyżej,
iż może to być naoczny świadek zbrodni, nie
zintensyfikowano czynności dążących do
ustalenia kim był ów mężczyzna. Należy
w tym miejscu podkreślić, iż z zeznań
świadków nie wynikało, aby w pobliżu miejsca zdarzenia widziano jakąkolwiek inną
osobę mogącą mieć związek z przedmiotowym zdarzeniem, nikt też nie widział jakiejkolwiek innej osoby podążającej w kierunku
gdzie zaistniało zdarzenie, bądź nadchodzącej czy też nadjeżdżającej z tego kierunku.
Kilka dni po zdarzeniu (11 września
2002 r.) wytypowano jako sprawcę zdarzenia mieszkańca Starej Wisły Tomasza K.
Następnie dokonano jego zatrzymania,
a w trakcie czynności przyznał się on do popełnienia zabójstwa Marcina S. motywując
swój czyn faktem wyzywania go przez małoletniego i jego kolegów. Złożone przez K.
wyjaśnienia po przedstawieniu mu zarzutu
zabójstwa Marcina S. były niespójne, m.in.
nie miały odzwierciedlenia w opinii z zakresu medycyny sądowej dot. obrażeń
ofiary, jak i samego przebiegu zdarzenia,
m.in. stwierdził on, iż kiedy doszło do spotkania na drodze z ofiarą, to wówczas wraz z
Marcinem S. miało przebywać dwóch jego
kolegów (przez cały okres śledztwa prowadzący nie potwierdzili ani nie zanegowali
tego faktu, który wręcz wydawał się kluczowy w przedmiotowej sprawie – 2 świadków widzących ofiarę i sprawcę na dosłownie sekundy przed zdarzeniem). Ponadto kolejne wątpliwości zrodził eksperyment procesowy z miejsca zdarzenia, gdzie Tomasz
K. nie potrafił dokładnie wskazać miejsca
zdarzenia, jak i miejsca gdzie leżał rower
ofiary oraz położenia noża, który rzekomo
został przez niego tam znaleziony. Poza wy-

jaśnieniami podejrzanego jedynym materiałem dowodowym, na jaki powołano się później w akcie oskarżenia, była opinia osmologiczna z rękojeści noża, gdzie ujawniono zapach przynależący do Tomasza K. (na nożu
nie ujawniono żadnych innych śladów, ani
biologicznych, ani daktyloskopijnych). Wykonane na tamtym etapie postępowania badania z zakresu fizykochemii oraz genetyki
sądowej również nie dostarczyły żadnego
materiału dowodowego na sprawstwo Tomasza K. Zeznania świadków zamieszkałych w budynku, gdzie mieszkał wraz z rodziną K. zamiast wzmocnić ewentualne
oskarżenie nasunęły poważne wątpliwości
czy podejrzany w inkryminowanym czasie
mógł znajdować się na miejscu zdarzenia.
Opisany wyżej portret pamięciowy charakterystycznie wyglądającego mężczyzny
(określony przez świadków jako osoba przynależąca do subkultury fanów muzyki metalowej) nie odpowiadał wyglądowi Tomasza
K. Nie dołożono także starań aby, jak to wywnioskowano w trakcie postępowania, ustalić owego mężczyznę, który jak domniemano mógł być naocznym świadkiem przestępstwa, co nie powinno naówczas nastręczyć większych problemów. Grupa osób
przynależących do tzw. metalowców w sąsiadującym z Lisewem Tczewie liczyła ok.
150 osób. W większości osoby te znały się
chociażby z widzenia, jednakże portretu pamięciowego nie okazano nikomu z tego środowiska, nie dokonano także penetracji tej
grupy celem wytypowania osoby uwiecznionej na portrecie. Pomimo tak skromnego materiału dowodowego Prokuratura Rejonowa
w Malborku wystąpiła do Sądu Okręgowego
w Gdańsku z aktem oskarżenia przeciwko
Tomaszowi K., który został skazany prawomocnym wyrokiem, podtrzymanym przez
gdański Sąd Apelacyjny, na 15 lat pozbawienia wolności (sygn. akt IV K 107/03 i II Aka
163/04). Na tym etapie sprawa wydawała się
zakończona.
Mijają 3 lata od opisanych wydarzeń
w Lisewie Malborskim, jest dzień 30 września 2005 r. W miejscowości Łęgowo zamordowany zostaje 11-letni Sebastian T.
Zginął od kilkunastu ciosów nożem, ponadto
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jak dowiedziono później, sprawca usiłował
go zgwałcić. Dzięki zeznaniom świadków
i szybkiej reakcji Policji kilka godzin po zabójstwie w pobliżu dworca PKP w Tczewie
zatrzymano 28-letniego Piotra Trojaka.
W trakcie czynności prowadzonych w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszczu
Gdańskim Piotr Trojak przyznał się do zabójstwa w Łęgowie, a ponadto w trakcie rozpytania przez funkcjonariuszy dobrowolnie
przyznał się także do dokonania zabójstwa w
Lisewie Malborskim – w sposób spontaniczny dokładnie opisał przebieg zdarzenia,
trasę dojazdu na miejsce i z miejsca zdarzenia, sposób zadania ran, scharakteryzował
narzędzie zbrodni i sposób jego wykonania.
Powyższe powiedział ponownie składając
wyjaśnienia po przedstawieniu mu zarzutu
dokonania zabójstwa Sebastiana T. w Łęgowie. Następnie pokazał wszystko o czym
wyjaśnił podczas eksperymentu procesowego przeprowadzonego na miejscu zdarzenia w Lisewie. Już w toku tych czynności,
w związku z tym co podawał Piotr Trojak
podjęto próbę ponownego przebadania dowodów rzeczowych – noża oraz roweru
ofiary (P. Trojak wyjaśnił, iż chwycił za kierownicę roweru zmuszając ofiarę do zejścia
z niego), niestety jak się okazało, sąd po
uprawomocnieniu się wyroku, nakazał postanowieniem zniszczyć dowód rzeczowy w
postaci noża, natomiast ojciec Marcina S.,
któremu ów rower wydano, pozbył się go
jako przedmiotu kojarzącego mu się nieodparcie z zamordowanym synem. Rezultatem
wyjaśnień złożonych w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Pruszczu
Gdańskim (Ds. 3206/05) w sprawie zabójstwa Sebastiana T. było skierowanie przez
Prokuratora Okręgowego w Gdańsku wniosku do Sądu Najwyższego o wznowienie postępowania karnego przeciwko Tomaszowi
K. oraz uchylenie prawomocnych wyroków
skazujących ww. Taka decyzja zapadła
w dniu 8 czerwca 2006 r. Postępowanie
w sprawie zabójstwa Marcina S. zostało
wznowione i zwrócone Prokuraturze Rejonowej w Malborku celem usunięcia istotnych braków postępowania przygotowawczego.

Pomimo wykonania na tamtym etapie śledztwa szeregu czynności procesowych, które potwierdziły to, co podawał
Piotr Trojak postępowanie na tym etapie zakończyło się umorzeniem wobec Tomasza
K. z uwagi, iż nie popełnił on zarzuconego
mu czynu, a w sprawie wobec niewykrycia
sprawcy. Poza wyjaśnieniami złożonymi
w charakterze podejrzanego w sprawie zabójstwa Sebastiana T., a dotyczącymi zabójstwa Marcina S., okazano Piotra Trojaka
świadkom – mieszkańcom Lisewa, którzy
w dniu 2 września 2002 r. widzieli mężczyznę jadącego feralnego dnia rowerem przez
Lisewo. Część z nich rozpoznała Piotra Trojaka, a ponadto osoby te rozpoznały podczas
okazań rowerów jednoślad, jakim poruszał
się Piotr Trojak. Biegli z zakresu medycyny
sądowej wskazali, iż obrażenia jakie zadano
Marcinowi S. odpowiadają tym, które opisał
P. Trojak, natomiast są całkowicie niezgodne z podawanym sposobem ich zadawania przez Tomasza K.
Kolejnym dowodem w sprawie były
zeznania funkcjonariuszy Policji z Pruszcza
Gdańskiego, którzy nie mieli wiedzy o zdarzeniu w Lisewie, a prowadzili pierwsze
czynności po zatrzymaniu P. Trojaka po zabójstwie w Łęgowie. Piotr Trojak wkrótce
odwołał swoje przyznanie się do zabójstwa
Marcina S. i stwierdził, iż jedynie widział
samo zdarzenie. Jako przyczynę samooskarżenia podał poczucie winy, iż nikogo nie poinformował o widzianym przez siebie zdarzeniu, a to co pokazał na eksperymencie
procesowym było jedynie odtworzeniem
tego co naocznie widział. Ponadto dodał, iż
policjanci wywierali na niego nacisk, co
również miało wpływ na przyznanie się.
Podczas przesłuchania, na którym wycofał
się z poprzednich wyjaśnień potwierdził jednak dwa, jak się potem okazało bardzo
istotne, szczegóły. Mianowicie, że nóż był
pobrudzony drobinami wapna i owinięty
linką pochodzącą z jego miejsca zamieszkania i nigdy nie widział programu telewizyjnego, w którym przedstawiano by sprawę
zabójstwa z Lisewa Malborskiego. P. Trojak
odmówił też udziału w konfrontacji z Toma-
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szem K. Prowadząca ponownie postępowanie Prokuratura Rejonowa w Malborku
(w osobie tej samej pani prokurator, która
prowadziła pierwotnie przedmiotowe postępowanie) nie zdecydowała się na pogłębienie materiału dowodowego i przedstawienie
zarzutu P. Trojakowi przyjmując, tak jak
pierwotnie, iż mógł być on jedynie świadkiem zdarzenia. Wydawało się, że sprawa
umarła śmiercią naturalną wraz z decyzją
o umorzeniu postępowania wobec niewykrycia sprawcy, a jej tragikomicznym epilogiem było zasądzenie 300.000 zł odszkodowania na rzecz Tomasza K. z tytułu niesłusznego skazania.
Na początku 2011 r. akta sprawy trafiły do Wydziału ds. Informatyzacji i Analiz
Prokuratury Okręgowej w Gdańsku, gdzie
poddano je ponownej analizie, której to
wnioski stały się impulsem do podjęcia
czynności w tej sprawie mających na celu
udowodnienie Piotrowi Trojakowi zabójstwa z Lisewa. M.in. w przedmiotowej analizie zostało podniesione to wszystko, co
wskazano wcześniej – czyli sposób zadawania obrażeń, ustalenie czy nóż (narzędzie
przestępstwa) posiadał zabrudzenia kol. białego, przeanalizowanie doniesień medialnych dotyczących przedmiotowej sprawy,
harmonogramu widzeń P. Trojaka z obrońcą
oraz ustalenie personaliów wszystkich przebywających z P. Trojakiem we wspólnej celi
w zakładach karnych. W związku z tym
w trybie art. 327 § 3 kpk zlecono Zespołowi
Przestępstw Niewykrytych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku dokonanie niezbędnych czynności dowodowych mających
na celu uzasadnienie wydania postanowienia
o podjęciu na nowo postępowania w sprawie
zabójstwa Marcina S.
Bazując na wytycznych, a także na
nowych wnioskach, do jakich doszli po lekturze sprawy prowadzący czynności funkcjonariusze Zespołu, wykonano szereg czynności procesowych, które pozwoliły w dniu
10 sierpnia 2012 r. na podjęcie postępowania, a następnie na przedstawienie zarzutu
zabójstwa Marcina S. Piotrowi Trojakowi.
Przed wydaniem powyższych decyzji zebrano obszerny materiał dowodowy,

który dodatkowo wzmocnił zebrane do tego
momentu dowody i dostatecznie uzasadnił
podejrzenie, iż przedmiotowego zabójstwa
dokonał Piotr Trojak. W toku prowadzonych
prawie rok czynności dokonano przesłuchań
prawie wszystkich osób, które od chwili osadzenia ww. w zakładzie penitencjarnym
przebywały z nim w jednej celi – ponad 100
osób (kilkoro z tych świadków zeznało,
iż Piotr Trojak w rozmowach mówił, iż dokonał on dwóch zabójstw), przesłuchano
funkcjonariuszy Policji i biegłych mających
styczność z dowodem rzeczowym w postaci
noża (narzędzia przestępstwa), spośród których jedna osoba potwierdziła fakt znajdowania się na nożu drobin gipsu (o czym
wcześniej wspomniał jedynie P. Trojak
w trakcie pierwszych przesłuchań). Jeden
z funkcjonariuszy Zespołu Przestępstw Niewykrytych prowadzących czynności wykonywał uprzednio czynności procesowe
w sprawie zabójstwa Sebastiana T. Przypomniał sobie, iż na posesji gdzie mieszkał
sprawca widział w 2005 r. sznurek podobny
do tego jaki widniał na nożu znalezionym
obok zwłok Marcina S. W związku z faktem
iż w pierwszych wyjaśnieniach do sprawy
zabójstwa drugiego z chłopców P. Trojak
opowiedział o tym sznurku, mówiąc w jaki
sposób wzmocnił poluzowaną rękojeść
noża, po 7 latach znaleziono na tarasie budynku oraz w jednym z pomieszczeń gospodarczych sznurek. Następnie na wniosek Policji nadzorująca czynności Prokuratura
Okręgowa w Gdańsku poleciła powołać biegłego z zakresu mechanoskopii, który wydał
opinię porównując ujawniony na posesji
sznurek z powiększonymi fotografiami
noża. Porównując zdjęcia dowodowego
noża z zabezpieczonym sznurkiem, na podstawie cech splotu i kolorystyki, ustalono iż
jest to taki sam sznurek, jakim obwiązano
nóż. Ponadto biegły stwierdził, iż brak jest
cech wskazujących na występowanie różnic
w budowie sznurka dowodowego i porównawczego. Biegli z zakresu medycyny sądowej na podstawie opisu zadawania ciosów
Marcinowi S. oraz eksperymentu procesowego z udziałem Piotra Trojaka stwierdzili,
po porównaniu ich z opinią z otwarcia
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zwłok, iż jest wysoce prawdopodobne, że
mogły powstać w sposób podany przez Piotra Trojaka, natomiast kompletnie nie korelują z opisem podanym przez pierwotnie
skazanego Tomasza K. Opinia ta uzupełniła
poprzednie wydane w tej sprawie doprecyzowując szczegółowo charakter i sposób powstanie poszczególnych ran na ciele ofiary.
Ponadto funkcjonariusze Zespołu dokonali
pomiarów i sporządzili dokumentację fotograficzną terenu, a następnie w oparciu o powyższe policjanci z Wydziału Wywiadu
Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku sporządzili analizę mającą
na celu odtworzenie dróg poruszania się
Marcina S. i Piotra Trojaka oraz czasokresu
(w oparciu o zeznania świadków i dokumentację fotograficzną i topograficzną terenu),
która pozwoliła stwierdzić, iż z bardzo dużym prawdopodobieństwem mogło dojść do
ich spotkania w miejscu zdarzenia.
Następnie przeprowadzono eksperyment procesowy mający na celu określenie
czasu przejazdu rowerem z miejsca, gdzie
widziany był przez świadków Piotr Trojak
do miejsca zdarzenia i z powrotem. Dla lepszego zobrazowania i bardziej miarodajnego
wyniku 2 funkcjonariuszy dokonało tą trasą
przejazdu rowerem podobnego typu – czas
w obu przypadkach pokrywał się z zeznaniami świadków, którzy feralnego dnia widzieli jadącego Piotra Trojaka. Dokonano
także analizy wiadomości medialnych dotyczących przedmiotowego czynu celem ustalenia czy zawarte w nich informacje były na
tyle szczegółowe aby postronna osoba mogła na ich podstawie opisać przebieg zdarzenia, tak jak uczynił to Piotr Trojak. Uzyskano wynik negatywny, gdyż informacje
tam zawarte były bardzo lakoniczne i ogólnikowe. Przesłuchano także osoby z kręgu
znajomych Piotra Trojaka. Ostatnim dowodem jaki uzyskano była opinia biegłych
z Zakładu Psychologii Sądowej Instytutu
Ekspertyz Sądowych w Krakowie, którzy na
podstawie akt zabójstwa z Lisewa i Łęgowa
wypowiedzieli się, iż obu czynów dokonała
jedna i ta sama osoba. Świadczy o tym podobny typ psychofizyczny ofiar wybranych

przez sprawcę, cechy jego działania w poszczególnych etapach zdarzenia, w tym
szczególnie charakter i lokalizacja obrażeń
zadanych ofiarom. Równocześnie w tej samej opinii biegli wypowiedzieli się odnośnie
pierwszych wyjaśnień Piotra Trojaka uznając je za wysoce prawdopodobne z psychologicznego punktu widzenia.
W wyniku powyższych czynności
w dniu 10 sierpnia 2012 r. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku podjęła na nowo postępowanie przygotowawcze w sprawie zabójstwa Marcina S. Piotrowi Trojakowi przedstawiono zarzut zabójstwa w związku z usiłowaniem zgwałcenia osoby małoletniej.
Na wniosek Policji Prokuratura Okręgowa
w Gdańsku wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania – sąd przychylił się do wniosku. Piotr
Trojak pierwotnie nie przyznał się do zarzucanego mu czynu, jednakże kilka tygodni
później skierował do prokuratury pismo prosząc o kolejne przesłuchanie. W jego toku
przyznał się do popełnienia zabójstwa Marcina S., opisał ponownie przebieg i okoliczności zajścia, podtrzymał wcześniejsze przyznanie złożone podczas wyjaśnień do
sprawy zabójstwa Sebastiana T., potwierdził
jego przebieg na odtworzonym z dvd eksperymencie procesowym z jego udziałem, zanegował jedynie tło seksualne zabójstwa.
Wydane podczas postępowania opinie biegłych z zakresu seksuologii, psychologii i
psychiatrii, jednoznacznie potwierdziły, że
w chwili popełnienia czynu Piotr Trojak był
poczytalny. W dniu 28 grudnia 2012 r. skierowano do Sądu Okręgowego w Gdańsku
akt oskarżenia w przedmiotowej sprawie. Finał nastąpił w dniu 20 stycznia 2014 r. Zabójca otrzymał po raz drugi wyrok dożywotniego pozbawienia wolności (po raz pierwszy karę w takim samym wymiarze otrzymał
on za drugie zabójstwo – Sebastiana T.,
w 2007 r.).
Omawiany przypadek pokazuje, że
na zbrodnie najcięższego kalibru trzeba
spojrzeć przez szerokie spektrum, szczególnie przy zdarzeniach, gdzie już na samym
początku organy procesowe nie dysponują
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wiedzą odnośnie tożsamości sprawcy.
Przede wszystkim zbierając materiał dowodowy należy mieć na uwadze podstawowe
zasady i cele postępowania karnego. Należy
w pełni obiektywnie oceniać zebrany materiał procesowy i w wypadku wątpliwości należycie go ocenić. Na pierwszym etapie postępowania w sprawie z Lisewa, dążąc do
jak najszybszego zakończenia bulwersującej
sprawy, organy ścigania nie oceniły prawidłowo materiału dowodowego, łamiąc tym
samym zasadę in dubio pro reo, czyli nakazu
niedających się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego (art. 5 § 2 kpk). Z przepisów kodeksu postępowania karnego wynika
również, iż organ prowadzący postępowanie
ma obowiązek badać oraz uwzględniać okoliczności przemawiające zarówno na korzyść i niekorzyść oskarżonego. Doprowadziło to w konsekwencji do naruszenia zasady trafnej reakcji będącej jednym z podstawowych celów postępowania karnego.
Następne etapy przedmiotowego przypadku
pokazują, iż w tego typu sprawach warto
wykraczać poza ściśle wyznaczone wytyczne, gdyż nawet przy pozornie wyczerpanej inicjatywie dowodowej (brak dowodów
rzeczowych w postaci noża i roweru) inwencja i zaangażowanie prowadzących postępowanie oraz współpraca na linii prokuraturapolicja na zasadzie nie tylko wydawania odgórnych poleceń, ale również dialogu i
wspólnego wyznaczania dalszych kierunków i taktyki postępowania, mogą przynieść
wymierne rezultaty.
Piotr Trojak to klasyczny przypadek
zabójcy seryjnego. Jak podają w swoim
opracowaniu „Seryjni mordercy” Kacper
Gradoń i Arkadiusz Czerwiński (Muza SA,
Warszawa 2001), terminu tego po raz pierwszy użył agent FBI Robert Ressler w 1978 r.
celem zdefiniowania określonego typu
sprawcy zabójstw. Wprawdzie niektórzy autorzy podnoszą dolną granicę liczby ofiar do
nawet 5, aby konkretnej osobie nadać status
seryjnego zabójcy, jednakże przyjęło się, iż
tym mianem określa się sprawców, którzy
zabili co najmniej 2 osoby w pewnych niepowiązanych ze sobą czasowo zdarzeniach.
Nie sposób tu wszak zauważyć, iż sprawca,

który po pierwszym dokonanym zabójstwie
zostaje zatrzymany, ale struktura jego osobowości skłania go ku temu, iż planuje kolejne czyny bądź cechy osobowości stwarzają wysokie prawdopodobieństwo podobnych zachowań w przyszłości, jest również
potencjalnym zabójcą seryjnym. W omawianym przypadku u Piotra Trojaka daje się wychwycić wszystkie cechy, jakie przypisuje
się tego typu sprawcom, m.in. brak powiązania pomiędzy sprawcą a ofiarą (w obu zdarzeniach przypadkowo napotkani chłopcy)
czy fakt, iż przestępstwa popełniono w różnym czasie i miejscu (tzw. okres wyciszenia
trwał tu 3 lata). Sprawca atakował nagle
i w sposób bardzo brutalny. Modus operandi
w obu przypadkach był również podobny,
sposób wywierania presji na ofierze, użyte
narzędzie, pozostawienie ofiar w miejscu
zdarzenia. Również same ofiary przedstawiały podobny typ fizyczny. W obu przypadkach ofiary stanowiły zastępczy obiekt
homoseksualnej potrzeby, a biegli z zakresu
seksuologii i psychologii orzekli, iż sprawca
posiada cechy charakterystyczne dla biseksualizmu i osobowość nieprawidłową.
W chwili popełnienia obu czynów był on
w pełni poczytalny.
Aktualnie Piotr Trojak przebywa w zakładzie karnym.
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Przemysław Czerwiński
Ekspert Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Stołecznej Policji
ZARYS METODYKI ŚLEDCZEJ W KATEGORII PRZESTĘPSTW Z NIENAWIŚCI

„Przestępstwa z nienawiści” należą do
tej grupy przestępstw, które spędzają sen
z powiek wielu śledczym, ze względu na
swój nieformalny charakter. Brak w polskim
prawodawstwie legalnej definicji „przestępstwa z nienawiści”, dość często prowadzi do
dowolnej interpretacji, i w konsekwencji odmiennych końcowych rozstrzygnięć merytorycznych, w tej kategorii przestępstw. Dlatego, tak ważne jest wypracowanie w przedmiotowej problematyce, zbioru metod, który
pozwoliłby kreować pożądany kierunek prowadzenia postępowania dowodowego, sklasyfikowanego jako „przestępstwo z nienawiści”, zgodnie z przyjętymi standardami.
Ważne dla potrzeb opracowania takich
reguł postępowania jest przyjęcie pragmatycznej definicji „przestępstwa z nienawiści”, zdając sobie przy tym sprawę, że stworzenie definicji uniwersalnej jest praktycznie
niemożliwe, ze względu na zróżnicowanie
kulturowe, społeczne i polityczne 50. Dlatego, na potrzeby niniejszego opracowania
wybrano taką interpretację, która dla praktyków prawa jest bezprecedensowa, traktująca
„przestępstwo z nienawiści”, jako czyn zabroniony (pod groźbą kary jako zbrodnia
albo występek, przez ustawę obowiązującą,
w czasie jego popełnienia, bezprawny, zawiniony i społecznie szkodliwy w stopniu wyższym niż znikomy), w którym ofiara została

przez sprawcę wybrana ze względu na posiadaną cechę determinującą jej przynależność
grupową51.
Organy ścigania dowiedziawszy się
o popełnionym
czynie
przestępczym,
w pierwszej kolejności powinny ustalić, czy
czyn ten zaliczyć należy do kategorii „przestępstw z nienawiści”. Prowadzący ocenę
prawno-karną jest zobowiązany, rozpocząć
takie wartościowanie od ustalenia kwalifikacji prawnej czynu, to jest do ustalenia znamion właściwych dla danego typu czynu zabronionego oraz dopuszczalności prowadzenia postępowania dowodowego w rozumieniu art. 17 § 1 kodeksu postępowania karnego. Następnie przez pryzmat art. 53 § 2
kodeksu karnego, śledczy ma obowiązek
ustalić szczególną motywację i sposób zachowania się sprawcy, rodzaj i rozmiar
ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób
życia przed popełnieniem przestępstwa,
a także zachowanie się pokrzywdzonego.
To właśnie szczególna motywacja i sposób zachowania się sprawcy, będzie jednym
z ważniejszych akceleratorów dla określania, czy czyn przestępczy można sklasyfikować jako „przestępstwo z nienawiści”. Trafnie Sąd Najwyższy stwierdza, że określenie
„motywacja” stanowi konglomerat pojęć odnoszących się do stanów emocjonalno – intelektualnych sprawcy, a więc pobudek,
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świadomości i woli określonego działania,
w kierunku popełnienia przez niego przestępstwa umyślnego, zarówno w zamiarze
bezpośrednim, jak i ewentualnym52. Inaczej
mówiąc, motywacja to przeżycie uzasadniające, dlaczego sprawca skierował swą wolę
właśnie w sferę tego, a nie innego stanu rzeczy53. Empirycznie można to zobrazować
jako sytuacja, w której sprawca dopuszcza
się przestępstwa w zamiarze bezpośrednim,
przejawiając nienawiść lub chęć poniżenia
drugiego człowieka lub grupy osób. Pomimo
wykładni doktrynalnej, brak w polskim ustawodawstwie określenia znaczenia pojęcia
„motywacji” oraz „motywacji zasługującej
na szczególne potępienie”, które moim zdaniem, powinno stanowić kluczowe kryterium do klasyfikacji „przestępstwa z nienawiści”, jako takiego.
Takie kryterium, niewątpliwe mogłoby
pozwolić na całościowe ujęcie problematyki
związanej z „przestępstwami z nienawiści”,
które w praktyce postrzegalne jest zwyczajowo przez pryzmat znamion przestępstw
penalizowanych w art. 119, 256 i 257 kodeksu karnego. Zawężenie to, dość często
prowadzi do tezy, że z „przestępstwem z nienawiści” mamy do czynienia tylko wówczas, gdy ofiara została przez sprawcę wybrana ze względu na jej przynależność narodową, etniczną, rasową, polityczną, wyznaniową lub z powodu jej bezwyznaniowości.
Brak w takim rozpoznaniu wielu cech determinujących przynależność grupową, jak
choćby „niepełnosprawność”, „bezdomności”, czy „płeć”. Dlatego, tak istotne ze

względów praktycznych jest przeprowadzenie właściwej oceny prawno-karnej przez
pryzmat art. 53 § 2 kodeksu karego.
W ramach uzupełnienia, należy wskazać, że w doktrynie prawa podjęto próby
zdefiniowania terminu „motywacja zasługująca na szczególne potępienie” i na tej kanwie otrzymano dorobek, rozwijający przedmiotową definicję jako „motywacja, która
w rozumieniu powszechnym jest jaskrawo
naganna, wywołuje silne reakcje repulsywne
w społeczeństwie, takie jak oburzenie, potępienie, gniew”. Oznacza ona takie działanie
oceniane wyjątkowo negatywnie 54.
Na gruncie niniejszego można byłoby
sformułować tezę, że przestępstwa mieszczące się w kategorii „przestępstw z nienawiści”, popełniane są przez sprawców z motywacji zasługującej na szczególne potępienie, jednakże nie każde zachowanie przestępcze o motywacji zasługującej na szczególne potępienie, będzie można zdiagnozować jako „przestępstwo z nienawiści”.
W praktyce ustalenie motywu działania
przestępczego powinno sprowadzać się do
wyjaśnienia, dlaczego popełniono przestępstwo i kto jest jego sprawcą? Dopełnienie
przedmiotowej oceny prawno-karnej stanowić powinna odpowiedź na pytanie, do
czego dąży sprawa przestępstwa, szukając
w ten sposób, takiego stanu rzeczy, który
sprawca chciał osiągnąć.
Kolejny krok, po właściwym rozpoznaniu czynu przestępczego sprowadza się do
szeroko rozumianej inicjatywy dowodowej,
determinującej kształt i wynik końcowy po-
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stępowania dowodowego. Prawidłowe przeprowadzenie postępowania dowodowego,
pozwala na właściwą ocenę, czy w sprawie
zostały właściwie zastosowane odpowiednie
przepisy prawa materialnego. Uwarunkowanie związane z przebiegiem postępowania
dowodowego wyznacza się przez charakter
czynu zabronionego stanowiący przedmiot
postępowania.
W praktyce trudności w identyfikacji
sprawców „przestępstw z nienawiści” występują przeważnie, gdy do popełnienia czynu
wykorzystywana jest sieć Internet. Taki problem sygnalizuje Prokuratura Krajowa55,
określając zasady postępowania w sprawach
związanych z „przestępstwami z nienawiści”, dokonywanymi przy pomocy Internetu.
W formułowanych zasadach trafnie
uwzględniono, że w toku podejmowanych
czynności należy uwzględnić, obok czynu
głównego, odpowiedzialność usługodawcy w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002
roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną - za pośrednictwem którego opublikowano treści o znamionach przestępstwa.
W omawianych wytycznych podniesiono zasady dotyczące zabezpieczenia
i utrwalenia dowodów. Do najbardziej znamiennych, należy taktyka przesłuchania pokrzywdzonego, uwzględniająca ustalenie,
czy przedmiot postępowania, w jakikolwiek
sposób wpłynął na zachowanie innych osób,
nie tylko w kontekście realizacji znamion
czynu zabronionego, ale także na szerzeniu
„mowy nienawiści”.
Właściwe przeprowadzenie powyższej
czynności dowodowej ma kluczowe znaczenie na efekt podejmowanych dalszych czyn-

ności dowodowych, a w szczególności na realizację międzynarodowej pomocy prawnej
i uzyskanie danych retencyjnych.
Analiza pozyskanych danych służyć ma
identyfikacji sprawcy przestępstwa lub prowadzić do wyselekcjonowania osób,
z udziałem których należy przeprowadzić
dalsze czynności procesowe. W zakres analizy danych winny wejść wszystkie dane pozyskane od operatora, w szczególności te
w postaci adresów IP, a także te, pozyskane
na drodze „białego wywiadu”.
W zakresie sposobu prowadzenia postępowań odnoszących się do spraw o „przestępstwa z nienawiści” istotne jest również
(co zostało wskazane w wytycznych Prokuratury Krajowej numer PG VII G 021/54/13
z dnia 26 lutego 2014 w zakresie prowadzenia postępowań o przestępstwa z nienawiści), że na każdym etapie postępowania
przygotowawczego należy dążyć do dokonania precyzyjnych i miarodajnych ustaleń
odnoszących się do zamiaru sprawcy.
Konkludując wskazać należy, że każde
postępowanie przygotowawcze o „przestępstwo z nienawiści” ze względu na jego rodzaj, charakter, skutki i społeczny oddźwięk,
winno być uznane za sprawę dużej wagi
w rozumieniu § 81 rozporządzenia Ministra
Sprawiedliwości z dnia 24 marca 2010 roku,
Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, co oddaje istotę ważkości omawianej problematyki.
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Pismo Prokuratora Generalnego PG I A0021/1/14
z dnia 27 października 2014 r.
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Hanna Bigielmajer
Wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile
USTAWOWE ZNAMIONA PRZESTĘPSTWA PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY
Przestępstwo prania brudnych pieniędzy (ang. money laundering) zostało spenalizowane w art. 299 k.k.

Pranie brudnych pieniędzy jest przestępstwem wieloodmianowym o niezwykle
złożonym charakterze. Jest to przestępstwo
wtórne (pochodne) w stosunku do przestępstwa bazowego (pierwotnego), np. fałszowania pieniędzy, nielegalnego handlu narkotykami, nielegalnego handlu bronią czy handlu
ludźmi, ponieważ jego byt zależy od uprzedniego popełnienia czynu zabronionego,
z którego osiągnięto określone korzyści.
Według art. 1 pkt e Konwencji Rady
Europy o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu
i konfiskacie dochodów pochodzących
z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu sporządzonej w Warszawie dnia 16
maja 2005 r. (Dz.U. z 2008 r. Nr 165, poz.
1028), przestępstwo bazowe oznacza każde
przestępstwo, wskutek którego zostały uzyskane dochody, które mogą być przedmiotem przestępstwa prania pieniędzy.
Przestępstwem bazowym może być
każde przestępstwo przynoszące sprawcy
wymierną korzyść majątkową. Do najczęściej stwierdzanych przestępstw bazowych
należą przestępstwa związane z wyłudzeniami VAT, gdzie proceder ten dotyczy

w szczególności obrotu wyrobami elektronicznymi, komponentami biopaliw i metalami szlachetnymi. 56
Należy zaznaczyć, że niedopuszczalne jest przypisanie sprawcy realizacji
znamion stypizowanego w art. 299 § 1 k.k.
przestępstwa prania pieniędzy bez dostatecznie skonkretyzowanego określenia typu
czynu zabronionego, z którym związane są
korzyści majątkowe oraz jego kwalifikacji
prawnej, a także bez udowodnienia popełnienia tego czynu. Niezbędne jest (…) wykazanie tych przedmiotowych elementów
pierwotnego czynu zabronionego, które pozwalają na jego zakwalifikowanie do znamion konkretnego typu czynu zabronionego
określonego w ustawie karnej oraz kwalifikacji tego czynu.57
Ustawodawca wyraźnie (…) wskazuje, że źródłem pochodzenia wartości majątkowych stanowiących brudne pieniądze
ma być zachowanie realizujące znamiona
konkretnego typu czynu zabronionego pod
groźbą kary. Dla realizacji znamion przestępstwa z art. 299 § 1 k.k. nie jest (…) wystarczające ustalenie, że określone wartości
majątkowe pochodzą z jakiejkolwiek czynności bezprawnej, nieujawnionego lub nielegalnego źródła. Nie jest także wystarczające
ogólne wskazanie, że korzyść majątkowa
pochodzi z działalności przestępczej, jakiegoś bliżej nieokreślonego czynu zabronionego czy też pewnej grupy przestępstw (np.
przestępstw przeciwko mieniu czy oszustw
podatkowych) bez sprecyzowania, o jaki
konkretnie typ przestępstwa chodzi. (…) Nie
zachodzi (…) konieczność ustalania konkretnego sprawcy, jego winy oraz innych do-

56

57

Art. 299 k.k.:
§ 1 i 2 – typ podstawowy;
§ 5 i 6 – typ kwalifikowany;
§ 6a – karalność przygotowania;
§ 7 – obligatoryjny przepadek przedmiotów
i korzyści lub ich równowartości;
§ 8 – klauzula niekaralności.

Uchwała Nr 181 Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie „Programu przeciwdziałania i
zwalczania przestępczości gospodarczej na lata 2015
– 2020” (M.P. z dnia 4 listopada 2015 r., poz. 1069).

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października
2015 r., sygn. akt IV KK 187/15.
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datkowych przesłanek warunkujących odpowiedzialność karną. (…) Nie jest również
konieczne, by popełnienie owego czynu zabronionego, stanowiącego źródło wartości
majątkowych mających charakter brudnych
pieniędzy, było stwierdzone rozstrzygnięciem jakiegokolwiek organu, w szczególności prawomocnym wyrokiem sądu. Nie ma
także znaczenia przedawnienie karalności
czynu pierwotnego.58
Bez ustalenia sprawców tzw. przestępstwa pierwotnego, w tym stanu świadomości tych sprawców co do poszczególnych
okoliczności jego popełnienia, nie zawsze
można wskazać precyzyjnie kwalifikację
prawną tego przestępstwa. Dotyczy to
zwłaszcza czynów zabronionych, w których
popełnienie, na różnych etapach, zaangażowanych jest wiele osób. W takich wypadkach za wystarczające do przypisania odpowiedzialności karnej z art. 299 § 1 k.k. należy uznać ustalenie tych elementów czynu
pierwotnego, z których bezspornie wynika,
że zostały wypełnione znamiona przedmiotowe czynu zabronionego pod groźbą kary,
bez przesądzania, jaka powinna być jego
prawidłowa kwalifikacja prawna. 59
Warto dodać, że nie jest wadliwym
postąpieniem zamieszczenie w opisie czynów prania brudnych pieniędzy dokładnego
opisu tzw. przestępstwa bazowego; przeciwnie, w orzecznictwie poddaje się krytyce
praktyki polegające jedynie na mglistym powołaniu się na jakieś bezprawne zachowania
czy bliżej nieokreślone czyny zabronione. 60
Schemat struktury prania brudnych
pieniędzy przedstawiono m.in. w Piśmie Narodowego Banku Polskiego z dnia 5 października 1995 r. nr NB/ZIP/740/95, w którym czytamy. Przyjęto, iż każda operacja
„prania pieniędzy" musi przejść przez trzy
etapy:
1) „lokata", czyli zamiana gotówki na inne
instrumenty finansowe,

2) „ukrycie" faktu przeprowadzania omawianej operacji poprzez np. złożone
transakcje i wydłużanie drogi, którą
przechodzą te środki w celu zatarcia ich
prawdziwego źródła,
3) „legitymizacja" poprzez uzyskanie świadectwa legalnego pochodzenia tych
środków.

58
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Trzeci z etapów prania brudnych pieniędzy nie jest penalizowany na poziomie
art. 299 k.k.
I. Przedmiot ochrony.
Przestępstwo z art. 299 k.k. zostało
umieszczone przez ustawodawcę w rozdziale XXXVI – Przestępstwa przeciwko
obrotowi gospodarczemu.
Głównym przedmiotem ochrony
jest uczciwy i rzetelny obrót gospodarczy
oraz prawidłowość obrotu gospodarczego.
Ubocznym przedmiotem ochrony
jest dobro prawne zagrożone przez każdy
z czynów zabronionych będących czynem
bazowym w stosunku do prania brudnych
pieniędzy oraz interesy majątkowe osób pokrzywdzonych przestępstwem, z którego pochodzą brudne wartości majątkowe, i podmiotów, za pośrednictwem których podjęta
zostaje próba ich zalegalizowania. Ochronie
podlega również wymiar sprawiedliwości
przed utrudnianiem ustaleń zmierzających
do odzyskania korzyści majątkowych pochodzących z czynów zabronionych. 61
II. Podmiot czynu zabronionego.
1. Podmiot z § 1 (oraz z art. 299 § 5 i 6 k.k.
w zw. z art. 299 § 1 k.k.).
Podmiot powszechny, tj. każda
osoba fizyczna zdolna do ponoszenia odpo-

Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 4 października
2011 r., sygn. akt III KK 28/11.
59
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 marca
2018 r., sygn. akt. II KK 371/17.
60
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 30 listopada 2017
r., sygn. akt. III KK 185/17.

M. Gałązka, w: A. Grześkowiak, K. Wiak (red.):
Kodeks Karny. Komentarz. LEGALIS C.H. BECK,
Warszawa 2019, wydanie 6, komentarz do art. 299
k.k.
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wiedzialności karnej - poczytalna, która popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat
(art. 10 § 1 k.k.).
Zgodnie z uchwałą składu 7 sędziów
Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013
r., sygn. akt I KZP 19/13, której nadano moc
zasady prawnej, sprawcą przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. może być również
sprawca czynu zabronionego, z którego popełnieniem związana jest korzyść stanowiąca przedmiot czynności wykonawczej.
Co istotne, przestępstwo bazowe
może być popełnione również przez osobę
piorącą pieniądze, jednakże musi być ono
popełnione przed czynnościami związanymi
z praniem pieniędzy. Innymi słowy – zabiegi
pozwalające na wytransferowanie lub ukrycie mienia dokonane przed popełnieniem
czynu zabronionego nie są objęte penalizacją z art. 299 § 1 k.k.62
Odpowiedzialność za pranie brudnych pieniędzy poniesie zarówno ten, kto
uzyskał bezpośrednio dochód z przestępstwa, jak i ten, kto skorzystał na nim pośrednio.63

Działanie w imieniu lub na rzecz
dotyczy wszelkich form współpracy ze
wskazanymi instytucjami, z których wynika
formalna możliwość działania w imieniu lub
na rzecz wskazanych w ustawie podmiotów,
np. w ramach tzw. outsourcingu, na podstawie umowy cywilnoprawnej.
Bankiem jest osoba prawna utworzona i działająca zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Prawo bankowe (t.j. Dz.U.2018.0.2187 z późn. zm.).
Ustawodawca nie zdefiniował pojęcia instytucji finansowej. Według W. Wróbla, pod pojęciem tym należy rozumieć
każdy podmiot zajmujący się gromadzeniem
lub inwestowaniem środków pieniężnych
(…), w szczególności fundusze inwestycyjne, spółki prowadzące działalność maklerską, towarzystwa funduszy powierniczych, spółki prowadzące giełdy, towarzystwa ubezpieczeniowe, ZUS, kasy chorych
czy fundusze emerytalne, kantory wymiany
walut.64
Za instytucję kredytową trzeba
uznać każdy podmiot, który poza bankami
na mocy ustawy szczególnej uprawniony
jest do udzielania kredytów.65 Do takich instytucji zaliczamy SKOK-i.
W § 2 art. 299 k.k. ustawodawca wymienia również inne podmioty, na których
na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji. Pojęcie innego podmiotu
należy rozpatrywać w kontekście art. 2 ust.
1 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz.
723), gdzie wskazuje się, że instytucjami obowiązanymi są:
1) banki krajowe, oddziały banków zagranicznych, oddziały instytucji kredytowych, instytucje finansowe mające siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej

2. Podmiot z § 2 (oraz z art. 299 § 5 i 6 k.k.
w zw. z art. 299 § 2 k.k.).
Podmiot indywidualny – sprawcą
czynu może być jedynie pracownik banku
albo osoba działająca w imieniu lub na rzecz
banku, instytucji finansowej lub kredytowej
lub innego podmiotu, na którym na podstawie przepisów prawa ciąży obowiązek rejestracji transakcji i osób dokonujących transakcji.
Pracownikiem, według treści art. 2
kodeksu pracy, jest osoba zatrudniona na
podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy
o pracę.
62

J. Potulski, w: R. Stefański (red.): Kodeks Karny.
Komentarz. LEGALIS C.H. BECK, Warszawa 2018,
wydanie 22, art. 299 k.k. (pranie brudnych pieniędzy).
63
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia
2013 r., sygn. akt I KZP 20/13.
64
W. Wróbel, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. Część
szczególna. Komentarz do art. 278-363. Tom III,

Wolters Kluwer, Warszawa 2016, wydanie 4, komentarz do art. 299 k.k., s. 695.
65
W. Wróbel, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny…op.
cit., s. 695.
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

Polskiej oraz oddziały instytucji finansowych niemających siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997
r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2017 r.
poz. 1876, z późn. zm.);
spółdzielcze kasy oszczędnościowokredytowe oraz Krajowa Spółdzielcza
Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa, w
rozumieniu ustawy z dnia 5 listopada
2009 r. o spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych
(Dz.U.
z 2017 r. poz. 2065, z późn. zm.
krajowe instytucje płatnicze, krajowe
instytucje pieniądza elektronicznego,
oddziały unijnych instytucji płatniczych, oddziały unijnych i zagranicznych instytucji pieniądza elektronicznego, małe instytucje płatnicze, biura
usług płatniczych oraz agenci rozliczeniowi, w rozumieniu ustawy z dnia 19
sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych
(Dz.U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.);
firmy inwestycyjne, banki powiernicze
w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z 2017 r. poz. 1768,
z późn. zm.) oraz oddziały zagranicznych firm inwestycyjnych w rozumieniu tej ustawy, prowadzące działalność
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
zagraniczne osoby prawne prowadzące
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
działalność maklerską, w tym prowadzące taką działalność w formie oddziału, oraz towarowe domy maklerskie
w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 622 i 685),
a także spółki handlowe, o których
mowa w art. 50a tej ustawy;
spółki prowadzące rynek regulowany w zakresie, w jakim prowadzą platformę aukcyjną, o której mowa w art. 3
pkt 10a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi;
fundusze inwestycyjne, alternatywne
spółki inwestycyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zarządzający

ASI, oddziały spółek zarządzających
oraz oddziały zarządzających z Unii Europejskiej znajdujące się na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu
alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz.U. z 2018 r. poz. 56, z 2017
r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138,
650 i 685);
8) zakłady ubezpieczeń wykonujące działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy z dnia 11 września
2015 r. o działalności ubezpieczeniowej
i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2017 r. poz.
1170, z późn. zm.), w tym krajowe zakłady ubezpieczeń, główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim Unii Europejskiej
oraz oddziały zagranicznych zakładów
ubezpieczeń mających siedzibę w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej;
9) pośrednicy ubezpieczeniowi wykonujący czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego w zakresie ubezpieczeń
wymienionych w dziale I załącznika do
ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz oddziały zagranicznych
pośredników wykonujących takie czynności mające siedzibę na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem agenta ubezpieczeniowego, który
jest agentem ubezpieczeniowym wykonującym czynności pośrednictwa ubezpieczeniowego na rzecz jednego zakładu ubezpieczeń w zakresie tego samego działu zgodnie z załącznikiem do
ustawy z dnia 11 września 2015 r.
o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej oraz nie pobiera od klienta
składki ubezpieczeniowej ani od zakładu ubezpieczeń kwot należnych
klientowi;
10) Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz spółka, której Krajowy
Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
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przekazał wykonywanie czynności z zakresu, o którym mowa w art. 48 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r.
o obrocie instrumentami finansowymi,
w zakresie, w jakim prowadzą rachunki
papierów wartościowych lub rachunki
zbiorcze;
11) przedsiębiorcy prowadzący działalność
kantorową w rozumieniu ustawy z dnia
27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe
(Dz.U. z 2017 r. poz. 679 oraz z 2018 r.
poz. 650), inni przedsiębiorcy świadczący usługę wymiany walut lub usługę
pośrednictwa w wymianie walut, niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, oraz oddziały przedsiębiorców
zagranicznych prowadzących taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej;
12) podmioty prowadzące działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu
usług w zakresie:
a) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi i środkami płatniczymi,
b) wymiany pomiędzy walutami wirtualnymi,
c) pośrednictwa w wymianie, o której
mowa w lit. a lub b,
d) prowadzenia rachunków, o których
mowa w ust. 2 pkt 17 lit. e;
13) notariusze w zakresie czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego,
obejmujących:
a) przeniesienie własności wartości majątkowej, w tym sprzedaż, zamianę
lub darowiznę ruchomości lub nieruchomości,
b) zawarcie umowy działu spadku,
zniesienia współwłasności, dożywocia, renty w zamian za przeniesienie
własności nieruchomości oraz o podział majątku wspólnego,
c) przeniesienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, prawa
użytkowania wieczystego oraz ekspektatywy odrębnej własności lokalu,
d) wniesienie wkładu niepieniężnego
po założeniu spółki,
e) zawarcie umowy dokumentującej

wniesienie lub podwyższenie wkładów do spółki albo wniesienie lub
podwyższenie kapitału zakładowego,
f) przekształcenie lub połączenie spółek,
g) zbycie przedsiębiorstwa,
h) zbycie udziałów w spółce;
14) adwokaci, radcowie prawni, prawnicy
zagraniczni, doradcy podatkowi w zakresie, w jakim świadczą na rzecz
klienta pomoc prawną lub czynności doradztwa podatkowego dotyczące:
a) kupna lub sprzedaży nieruchomości,
przedsiębiorstwa lub zorganizowanej
części przedsiębiorstwa,
b) zarządzania środkami pieniężnymi,
instrumentami finansowymi lub innymi aktywami klienta,
c) zawierania umowy o prowadzenie
rachunku bankowego, rachunku papierów wartościowych lub wykonywania czynności związanych z prowadzeniem tych rachunków,
d) wnoszenia wkładu do spółki kapitałowej lub podwyższenia kapitału zakładowego spółki kapitałowej,
e) tworzenia, prowadzenia działalności
lub zarządzania spółkami kapitałowymi lub trustami
- z wyjątkiem radców prawnych oraz prawników zagranicznych wykonujących zawód
w ramach stosunku pracy lub służby w urzędach obsługujących organy administracji
publicznej, innych państwowych lub samorządowych jednostkach organizacyjnych
oraz w podmiotach innych niż spółki, o których mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 6
lipca 1982 r. o radcach prawnych (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1870 i 2400 oraz z 2018 r. poz.
138 i 723), oraz doradców podatkowych wykonujących zawód w ramach stosunku pracy
w podmiotach innych niż te, o których mowa
w art. 4 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 5 lipca
1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.
z 2018 r. poz. 377, 650 i 723);
15) doradcy podatkowi w zakresie czynności doradztwa podatkowego innych niż
wymienione w pkt 14 oraz biegli rewidenci;
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16) przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Dz.U. poz. 646 i 1479), niebędący innymi instytucjami obowiązanymi, świadczący usługi polegające na:
a) tworzeniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
b) pełnieniu funkcji członka zarządu
lub umożliwianiu innej osobie pełnienia tej funkcji lub podobnej funkcji w osobie prawnej lub jednostce
organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
c) zapewnianiu siedziby, adresu prowadzenia działalności lub adresu korespondencyjnego oraz innych pokrewnych usług osobie prawnej lub
jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej,
d) działaniu lub umożliwieniu innej
osobie działania jako powiernik trustu, który powstał w drodze czynności prawnej,
e) działaniu lub umożliwieniu innej
osobie działania jako osoba wykonująca prawa z akcji lub udziałów na
rzecz podmiotu innego niż spółka
notowana na rynku regulowanym
podlegającym wymogom dotyczącym ujawniania informacji zgodnie
z prawem Unii Europejskiej lub podlegająca równoważnym standardom
międzynarodowym;
17) podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg
rachunkowych;
18) pośrednicy w obrocie nieruchomościami;
19) operatorzy pocztowi w rozumieniu
ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2017 r. poz.
1481 oraz z 2018 r. poz. 106, 138 i 650);
20) podmioty prowadzące działalność w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier w karty i gier na automatach w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych
(Dz.U. z 2018 r. poz. 165, 650 i 723);
21) fundacje ustanowione na podstawie

22)

23)

24)

25)

ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz.U. z 2016 r. poz. 40, z 2017
r. poz. 1909 oraz z 2018 r. poz. 723)
w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują płatności w gotówce o wartości
równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez względu na to, czy
płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji,
które wydają się ze sobą powiązane;
stowarzyszenia posiadające osobowość
prawną, utworzone na podstawie
ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo
o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r.
poz. 210 oraz z 2018 r. poz. 723), w zakresie, w jakim przyjmują lub dokonują
płatności w gotówce o wartości równej
lub przekraczającej równowartość 10
000 euro, bez względu na to, czy płatność jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja, czy kilka operacji, które
wydają się ze sobą powiązane;
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim przyjmują
lub dokonują płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 10 000 euro, bez
względu na to, czy transakcja jest przeprowadzana jako pojedyncza operacja,
czy kilka operacji, które wydają się ze
sobą powiązane;
przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy
z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców w zakresie, w jakim prowadzą
działalność polegającą na udostępnianiu
skrytek sejfowych, oraz oddziały przedsiębiorców zagranicznych prowadzące
taką działalność na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
instytucje pożyczkowe w rozumieniu
ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz.
1528 oraz z 2017 r. poz. 819).

Odpowiedzialność karną za niedopełnienie obowiązku informacyjnego względem Generalnego Inspektora Informacji Finansowej przez osobę działającą w imieniu
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lub na rzecz instytucji obowiązanej uregulowano w art. 156 ustawy z dnia 1 marca 2018
r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2018
r. poz. 723).

mienia i co najmniej godzeni się na realizację wskazanych w ustawie znamion. Natomiast w § 2 należy wskazać na świadomość
istnienia obowiązków w zakresie realizacji
obowiązku informacyjnego oraz na świadome ignorowanie uzasadnionego podejrzenia przestępczego pochodzenia mienia.

Art. 156.1. Kto, działając w imieniu lub
na rzecz instytucji obowiązanej:

IV. Strona przedmiotowa.

1) nie dopełnia obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia
o okolicznościach, które mogą wskazywać na podejrzenie popełnienia przestępstwa prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu, lub obowiązku przekazania Generalnemu Inspektorowi zawiadomienia o powzięciu uzasadnionego podejrzenia, że określona transakcja lub wartości majątkowe będące
przedmiotem tej transakcji mogą mieć
związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu,
2) przekazuje Generalnemu Inspektorowi
nieprawdziwe lub zataja prawdziwe
dane dotyczące transakcji, rachunków
lub osób, podlega karze pozbawienia
wolności od 3 miesięcy do lat 5.
2. Tej samej karze podlega, kto wbrew
przepisom ustawy ujawnia osobom nieuprawnionym, posiadaczom rachunku
lub osobom, których transakcja dotyczy,
informacje
zgromadzone
zgodnie
z ustawą lub wykorzystuje te informacje
w sposób niezgodny z przepisami
ustawy.
3. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust.
1 pkt 1 lub ust. 2 działa nieumyślnie,
podlega grzywnie.

1. Ustawowe znamiona dotyczące § 1.
Strona przedmiotowa, tj. zachowanie
się sprawcy może polegać na jednym z dziesięciu możliwych rodzajów czynności:
1) przyjmowaniu,
2) posiadaniu,
3) używaniu,
4) przekazywaniu lub
5) wywozie za granicę,
6) ukrywaniu,
7) dokonywaniu transferu lub
8) konwersji
środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości
dewizowych, praw majątkowych lub innego
mienia ruchomego lub nieruchomości, pochodzących z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego,
9) pomaganiu do przenoszenia ich własności lub posiadania albo
10) podejmowaniu innych czynności, które
mogą udaremnić lub znacznie utrudnić
stwierdzenie ich przestępnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia, ich
wykrycie, zajęcie albo orzeczenie przepadku.

Z kolei zgodnie z art. 157 tej samej
ustawy, kto udaremnia lub utrudnia przeprowadzenie czynności kontrolnych, o których
mowa w rozdziale 12, podlega grzywnie.

Dla odpowiedzialności karnej z komentowanego przepisu nie jest wymagane,
aby sprawca przeszedł przez wszystkie etapy
prania brudnych pieniędzy rozumianego

III. Strona podmiotowa.
Przestępstwa stypizowane w art. 299
§ 1–6 k.k. mogą być popełnione tylko
umyślnie w zamiarze bezpośrednim lub
ewentualnym (wynikowym). W § 1 sprawca
ma świadomość przestępczego pochodzenia

43

kryminologicznie - lokowania, nawarstwiania, integracji. 66
Pod pojęciem przyjmuje rozumiemy wejście we władztwo faktyczne, niezależnie od tytułu prawnego. Może być ono
dokonane w sposób dorozumiany. 67
Posiadanie oznacza fakt władania
rzeczą przez posiadacza. 68
Używać to posługiwać się czymś,
użytkować.69
Przekazanie lub wywóz za granicę,
ukrycie może się wiązać zarówno z fizycznym przemieszczeniem, jak również z czynnościami bankowymi, takimi jak np. przelew
bankowy. Odpowiedzialność za przekazanie
lub wywóz za granicę jest niezależna od
kwestii uzyskania zezwoleń dewizowych
i ewentualnej odpowiedzialności karnoskarbowej. Ukrycie może mieć charakter fizyczny. Może się też wiązać z założeniem
specjalnego oprogramowania maskującego.
Dokonanie transferu lub konwersji oznacza przekazanie lub zmianę pranych
środków, przy czym odpowiedzialność
karna jest niezależna od skuteczności działań przestępczych.
W art. 299 § 1 k.k. mamy też do czynienia z odpowiedzialnością za pomocnictwo w zakresie przenoszenia własności lub
posiadania. Chodzi tutaj o pomoc w odniesieniu do zachowań formalnie poprawnych,
które prowadzą do przeniesienia prawa własności, a nawet okoliczności faktycznej,
a więc posiadania. Jak wynika z treści przepisu art. 348 k.c., przeniesienie posiadania
następuje przez wydanie rzeczy. Wydanie
dokumentów, które umożliwiają rozporządzanie rzeczą, jak również wydanie środków, które dają faktyczną władzę nad rzeczą, jest jednoznaczne z wydaniem samej
rzeczy. Pomocnictwo może przybrać każdą

postać - od wyszukiwania nabywców i transport poprzez obsługę prawną transakcji czy
udostępnienie rachunku bankowego.
Znamię podjęcia innych czynności
jest niezwykle szerokie. Zachowanie
sprawcy jest oceniane pod kątem żądanego
skutku, jakim jest całkowite udaremnienie
lub utrudnienie (czyli ograniczenie możliwości) uzyskania określonych informacji.
Ocena utrudnienia musi być dokonana w relacji do trudności przeciętnych spotykanych
w praktyce.70
Dokonanie ustalenia przestępnego
pochodzenia mienia może następować na
drodze jakiegokolwiek postępowania, z tym
że pod pojęciem „przestępcze" należy rozumieć mienie pochodzące z przestępstwa.
Z katalogu tego wyklucza się więc wykroczenia oraz przestępstwa i wykroczenia
skarbowe. Powyższe rozróżnienie wynika
m.in. z uchwały Sądu Najwyższego z dnia
4 kwietnia 2005 r., sygn. akt I KZP 7/05.
Miejsce umieszczenia to zarówno
fizyczne położenie rzeczy, jak i odpowiednia treść zapisu na rachunkach bankowych,
w tym lokalizacja banku czy instytucji finansowej, numer rachunku bankowego, numer
polisy lub innego dokumentu.
Wykrycie wiąże się z ujawnieniem,
aczkolwiek nie musi dotyczyć mienia ukrywanego. Wykrycie może dotyczyć mienia
legalnie władanego, nieukrywanego, a jedynie takiego, którego miejsce „położenia" nie
jest znane organom państwa.
Zarówno zajęcie, jak i orzeczenie
przepadku odnoszą się do pojęć zdefiniowanych w prawie. Pierwsze z nich odnosi się
zarówno do prawa cywilnego, karnego, jak
i administracyjnego. Zajęcie może nastąpić
na drodze orzeczenia sądu, decyzji organu
administracji publicznej lub komornika. Natomiast orzeczenie przepadku może mieć
miejsce na gruncie prawa cywilnego, prawa

66

s. 453.
68
Por. art. 336 k.c.
69
Źródła internetowe: https://sjp.pl/u%C5%BCywanie (data otwarcia strony: 12 stycznia 2019 r.).
70
O. Górniok, w: O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski, ….. op cit, s. 453.

Por. wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia
27 grudnia 2016 r., sygn. akt II AKa 163/16, wyrok
Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 2 czerwca
2017 r., sygn. akt II Aka 156/17, wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 17 listopada 2017 r.,
sygn. akt II AKa 289/17.
67
O. Górniok, w: O. Górniok, S. Hoc, S.M. Przyjemski: Kodeks Karny. Komentarz, tom 2, Gdańsk 2004,
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karnego oraz w odniesieniu do podmiotów
zbiorowych, których prawo karne w wąskim
rozumieniu tego pojęcia nie obejmuje. Działanie sprawcy polega na udaremnieniu lub
utrudnieniu orzeczenia przepadku i nie dotyczy realizacji orzeczenia przepadku na etapie postępowania egzekucyjnego.
Należy podkreślić, że czynu zabronionego z art. 299 § 1 k.k. można dopuścić
się dopiero po dokonaniu przestępstwa,
w wyniku którego uzyskano korzyść majątkową.71
Jak wynika z wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 24 października
2018 r., sygn. akt II AKa 286/18, czyn zabroniony stypizowany w art. 299 § 1 k.k.
może być popełniony jedynie następczo
względem pierwotnie dokonanego czynu zabronionego, z którego korzyść będzie pochodzić, co oznacza, iż ewentualne zabiegi
pozwalające na wytransferowanie lub ukrycie mienia dokonane przed popełnieniem
czynu zabronionego – bazowego – nie są objęte penalizacją z art. 299 § 1 k.k.

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia
1 września 2010 r., sygn. akt V KK 43/10,
według którego przesłanki pochodzenia
z korzyści związanych z popełnieniem
czynu zabronionego nie spełniają te przedmioty i prawa, które zostały uzyskane za pomocą czynu zabronionego, a więc pochodzą
bezpośrednio z czynu zabronionego. Przyjęcie odmiennej interpretacji tego znamienia
sprawiałoby, że sprawcą przestępstwa prania
brudnych pieniędzy byłby każdy, kto w wyniku popełnienia jakiegokolwiek czynu zabronionego odniósł korzyść majątkową,
a następnie nią rozporządził. Na przykład
każda forma zadysponowania środkami płatniczymi pochodzącymi z kradzieży przez
osobę, która jej dokonała, stanowiłaby pranie brudnych pieniędzy. Taka interpretacja
art. 299 § 1 k.k. prowadziłaby zresztą do problemów z rozróżnieniem przestępstwa prania brudnych pieniędzy od przestępstwa paserstwa, bowiem przedmiotem czynności
wykonawczych przestępstwa paserstwa jest
przedmiot uzyskany za pomocą czynu zabronionego.
Powyższy pogląd, w zasadniczy sposób ograniczający odpowiedzialność za pranie pieniędzy, został podzielony przez Sąd
Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia
21 kwietnia 2011 r., sygn. akt II AKa 20/11:
Ratio legis przepisu art. 299 k.k. polega na
tym, że penalizowane jest tu zachowanie polegające na swego rodzaju legalizacji korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego. Jednak tym samym nie mogą te
środki pochodzić bezpośrednio z czynu zabronionego. Odmienna interpretacja prowadziłaby do uznania, że sprawcą przestępstwa
prania brudnych pieniędzy byłby każdy, kto
w wyniku popełnienia jakiegokolwiek czynu
zabronionego odniósłby korzyść majątkową,
a następnie nią rozporządził.
Podobnie Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w wyroku z dnia 21 lutego 2012 r.,
sygn. akt II AKa 338/11 zauważył, że
brzmienie art. 299 § 1 k.k. daje podstawę do
przyjęcia, że przedmiotem czynności wykonawczych w tym typie czynu zabronionego

Przedmiot przestępstwa (przedmiot czynności wykonawczej).
Według uchwały składu 7 sędziów
Sądu Najwyższego z dnia 18 grudnia 2013
r., sygn. akt I KZP 19/13, przedmiotem
czynności wykonawczej przestępstwa określonego w art. 299 § 1 k.k. są wymienione
w tym przepisie środki płatnicze, instrumenty finansowe, papiery wartościowe,
wartości dewizowe, prawa majątkowe lub
inne mienie ruchome lub nieruchomości pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnienia czynu zabronionego.
Natomiast w postanowieniu z dnia
15 kwietnia 2010 r., sygn. akt II KK 226/09
Sąd Najwyższy orzekł, że pod pojęciem korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego należy rozumieć korzyści pochodzące bezpośrednio lub pośrednio z popełnionego przestępstwa.
Odmienne, jednakże mniejszościowe
stanowisko zostało zaprezentowane przez
71

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Białymstoku z dnia
24 października 2016 r., sygn. akt II AKa 40/16.
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są przedmioty i prawa (tzw. brudne pieniądze), których związek z popełnionym czynem zabronionym jest pośredni. Przesłanki
pochodzenia z korzyści związanych z popełnieniem czynu zabronionego nie spełniają te
przedmioty i prawa, które zostały uzyskane
za pomocą czynu zabronionego, a więc pochodzą bezpośrednio z czynu zabronionego.
Orzekł ponadto, że osiągnięcie korzyści majątkowej za pomocą przestępstwa prania
brudnych pieniędzy oznacza wszelkie przysporzenie majątkowe po stronie sprawcy
w znacznych rozmiarach. Przysporzenie to
nie obejmuje wartości majątkowych (przedmiotów lub praw), których sprawca stał się
dysponentem w miejsce przekazanych brudnych pieniędzy. Korzyść majątkowa z popełnienia przestępstwa z art. 299 § 1 lub 2
k.k. musi przekraczać ich wartość. Korzyścią majątkową może być zapłata za przyjęcie pieniędzy na konto bankowe, prowizja
od dokonanej transakcji, zysk z operacji finansowych (giełdowych) dokonywanych za
pomocą brudnych pieniędzy.
Jeżeli pranie pieniędzy dotyczy rachunku bankowego, na którym lokowane są
środki pieniężne także o legalnym pochodzeniu (w sytuacji zmieszania środków pieniężnych „brudnych” i „czystych”), przedmiotem przestępstwa określonego w art. 299
§ 1 k.k. mogą być przechowywane na rachunku bankowym środki pieniężne do wysokości równej wartości korzyści majątkowych, których dotyczyła czynność wykonawcza.72
Konkludując, nie ulega wątpliwości,
że korzyść, o jakiej mowa w art. 299 § 1 k.k.
może pochodzić z jakiegokolwiek czynu zabronionego określonego w kodeksie karnym
oraz w innych ustawach określających czyny
zabronione pod groźbą kary jako przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.73
Skoro prawodawca nie powiązał
zwrotu „czyn zabroniony” z określoną
ustawą, to bezpodstawnym zabiegiem jest

ograniczenie stosowania art. 299 § 1 k.k.
tylko do tych czynów bazowych, które są
stypizowane w kodeksie karnym. 74
Według treści art. 31 ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku
Polskim (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1373
z późn. zm.), znakami pieniężnymi Rzeczypospolitej Polskiej są banknoty i monety
opiewające na złote i grosze. Art. 32 tejże
ustawy wskazuje, że znaki pieniężne emitowane przez NBP są prawnymi środkami
płatniczymi na obszarze Rzeczypospolitej
Polskiej.
Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 6 - 13
ustawy z 27 lipca 2002 r. - Prawo dewizowe
(t.j. Dz.U.2017.0.679), krajowymi środkami płatniczymi są waluta polska oraz papiery wartościowe i inne dokumenty, pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walucie polskiej. Walutą polską są
znaki pieniężne (banknoty i monety) będące
w kraju prawnym środkiem płatniczym,
a także wycofane z obiegu, lecz podlegające
wymianie. Wartościami dewizowymi są
zagraniczne środki płatnicze oraz złoto dewizowe i platyna dewizowa. Zagranicznymi środkami płatniczymi są waluty obce
i dewizy. Walutami obcymi są znaki pieniężne (banknoty i monety) będące poza krajem prawnym środkiem płatniczym, a także
wycofane z obiegu, lecz podlegające wymianie; na równi z walutami obcymi traktuje się
wymienialne rozrachunkowe jednostki pieniężne stosowane w rozliczeniach międzynarodowych, w szczególności jednostkę rozrachunkową Międzynarodowego Funduszu
Walutowego (SDR). Walutami wymienialnymi są waluty obce państw spełniających
wymagania art. VIII statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Dewizami są
papiery wartościowe i inne dokumenty pełniące funkcję środka płatniczego, wystawione w walutach obcych. Złotem dewizowym i platyną dewizową jest złoto i platyna
w stanie nieprzerobionym oraz w postaci
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akt III KK 247/14, postanowienie Sądu Najwyższego
z dnia 30 listopada 2017 r., sygn. akt. IV KK 272/17.
74
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn. akt III KK 247/14.

Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca
2015 r., sygn. akt I KZP 5/15.
73
Por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 29 października 2015 r., sygn. akt IV KK 187/15, postanowienie
Sądu Najwyższego z dnia 12 stycznia 2015 r., sygn.
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sztab, monet bitych po 1850 r., a także półfabrykatów, z wyjątkiem stosowanych
w technice dentystycznej; złotem dewizowym i platyną dewizową są również przedmioty ze złota i platyny zazwyczaj niewytwarzane z tych kruszców.
Co prawda we wskazanych przepisach ustawodawca dopuszcza uznawanie
waluty obcej za środki płatnicze (pozakrajowe), jednakże, z uwagi na postać definicji
„wartości dewizowych”, należy uznać,
iż pod pojęciem środków płatniczych można
rozumieć „krajowe środki płatnicze" określone w zacytowanej wyżej ustawie, a zagraniczne środki płatnicze, zgodnie z prawem
dewizowym, można określać mianem wartości dewizowych.
Z przepisu art. 3 ust. 2 ustawy
z 7 lipca 1994 r. o denominacji złotego
(Dz.U. z 1994 r. Nr 84, poz. 386 z późn. zm.)
wynika, że stare złote przestaną być prawnymi środkami płatniczymi poczynając od
dnia 1 stycznia 1997 r., z tym jednak że będą
one podlegały bez żadnych ograniczeń wymianie w terminie do dnia 31 grudnia 2010
r., w stosunku określonym w art. 2 ust. 2,
w placówkach Narodowego Banku Polskiego oraz w innych bankach zobowiązanych do tej czynności przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego.
Przepis art. 2 ustawy z dnia 29 lipca
2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2018.0.2286), określa,
że instrumentami finansowymi w rozumieniu ustawy są:
1) papiery wartościowe;
2) niebędące papierami wartościowymi:
a) tytuły uczestnictwa w instytucjach wspólnego inwestowania,
b) instrumenty rynku pieniężnego,
c) opcje, kontrakty terminowe, swapy,
umowy forward na stopę procentową, inne
instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest papier wartościowy, waluta, stopa procentowa, wskaźnik rentowności, uprawnienie do emisji lub inny instrument pochodny, indeks finansowy lub
wskaźnik finansowy, które są wykonywane
przez dostawę lub rozliczenie pieniężne,
z wyłączeniem instrumentów pochodnych,

o których mowa w art. 10 rozporządzenia
2017/565,
d) opcje, kontrakty terminowe, swapy,
umowy forward na stopę procentową oraz
inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które są wykonywane przez rozliczenie pieniężne lub
mogą być wykonane przez rozliczenie pieniężne według wyboru jednej ze stron,
e) opcje, kontrakty terminowe, swapy oraz
inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które mogą
być wykonane przez dostawę, pod warunkiem że są dopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi,
z wyłączeniem produktów energetycznych
będących przedmiotem obrotu hurtowego na
OTF, które muszą być wykonywane przez
dostawę,
f) niedopuszczone do obrotu w systemie obrotu instrumentami finansowymi opcje, kontrakty terminowe, swapy, umowy forward
oraz inne instrumenty pochodne, których instrumentem bazowym jest towar i które
mogą być wykonane przez dostawę, a które
nie są przeznaczone do celów handlowych
i wykazują właściwości innych pochodnych
instrumentów finansowych,
g) instrumenty pochodne dotyczące przenoszenia ryzyka kredytowego,
h) kontrakty na różnicę,
i) opcje, kontrakty terminowe, swapy,
umowy forward dotyczące stóp procentowych oraz inne instrumenty pochodne odnoszące się do zmian klimatycznych, stawek
frachtowych oraz stawek inflacji lub innych
oficjalnych danych statystycznych, które są
wykonywane przez rozliczenie pieniężne
albo mogą być wykonane przez rozliczenie
pieniężne według wyboru jednej ze stron,
a także instrumenty pochodne, o których
mowa w art. 8 rozporządzenia 2017/565,
i inne, które wykazują właściwości innych
pochodnych instrumentów finansowych,
j) uprawnienia do emisji.
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Ta sama ustawa w art. 3 pkt 1 definiuje pojęcie papierów wartościowych,
przez które rozumie się:
a) akcje, prawa poboru w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 września 2000 r.
- Kodeks spółek handlowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz.
398, 650 i 1544), prawa do akcji, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe,
obligacje, listy zastawne, certyfikaty inwestycyjne i inne zbywalne papiery wartościowe, w tym inkorporujące prawa
majątkowe odpowiadające prawom wynikającym z akcji lub z zaciągnięcia
długu, wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub
obcego,
b) inne zbywalne prawa majątkowe, które
powstają w wyniku emisji, inkorporujące
uprawnienie do nabycia lub objęcia papierów wartościowych określonych w lit.
a, lub wykonywane poprzez dokonanie
rozliczenia pieniężnego, odnoszące się do
papierów wartościowych określonych
w lit. a, walut, stóp procentowych, stóp
zwrotu, towarów oraz innych wskaźników lub mierników (prawa pochodne).

Przestępstwo z art. 299 § 1 k.k. ma
charakter formalny (bezskutkowy).
2. Ustawowe znamiona dotyczące § 2.
Czynnością sprawczą czynu z § 2 jest
przyjmowanie środków płatniczych, instrumentów finansowych, papierów wartościowych, wartości dewizowych, ich ewentualny
transfer lub konwersja lub też przyjmowanie
ich w innych okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie, że stanowią
przedmiot czynu zabronionego pierwotnego,
a także świadczenie innych usług mających
ukryć przestępne pochodzenie wskazanego
„mienia" lub świadczenie usług w zabezpieczeniu przed zajęciem.
Szczególnie trudne jest ustalenie,
iż wskazana gotówka została przyjęta
w okolicznościach wzbudzających uzasadnione podejrzenie ich bezprawnego pochodzenia. W tym zakresie niezbędne jest
ustalenie wymaganego stanu wiedzy od
określonego pracownika i ewentualne wyróżnienie niestandardowego modelu zachowania podmiotu, od którego pochodzą pieniądze lub inne wartości dewizowe, w szczególności takiego zachowania, które może
mieć charakter przestępczy, np. częste wypłacanie przez funkcjonującego przedsiębiorcę dużych kwot gotówką.
Świadczenie usług w zatajaniu
przestępnego pochodzenia, jak wskazuje
W. Wróbel, oznacza wszelką działalność
zmierzającą do ukrycia źródeł pochodzenia
pieniędzy lub wartości dewizowych. Zdaniem autora może ona obejmować fałszowanie i niszczenie dokumentów, ukrywanie
brudnych pieniędzy, ich przechowywanie,
pośrednictwo w zawieraniu transakcji umożliwiających nabycie ich własności przez
podmiot trzeci itp., tworzenie dokumentów
wskazujących na legalne pochodzenie inkryminowanych wartości. 76 Działalność ta
wcale nie musi mieścić się w zakresie kompetencji pracownika instytucji wskazanej
w art. 299 § 2 k.k.

Papiery wartościowe powinny być
utożsamiane z pojęciem określonym w rozdziale XXXVII k.k. - Przestępstwa przeciwko obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi.
Prawa majątkowe to, zgodnie z definicją zaproponowaną przez M. Pyziak Szafnicką, prawa, które realizują interes
ekonomiczny uprawnionego, składają się na
jego majątek. Prawa te mają wymiar pieniężny. W prawie polskim zalicza się do
nich: prawa rzeczowe; wierzytelności;
prawa na dobrach niematerialnych o charakterze majątkowym; prawa rodzinne o charakterze majątkowym; prawa spadkowe
(prawo dziedziczenia).75
Mienie ruchome i nieruchome
można uznać za synonimy pojęć „ruchomość" i „nieruchomość".
75

76

M. Pyziak – Szafnicka (red. M. Safjan): System
prawa prywatnego, tom 1. Prawo cywilne – część
ogólna. 2007 r., s. 717.
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W. Wróbel, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny….op
cit., s. 699.

Działanie sprawcy musi być podjęte
wbrew przepisom prawa. Chodzi tutaj
o przepisy regulujące obowiązki instytucji,
a w ramach tych instytucji ich pracowników,
zawarte m.in. w ustawie z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 723) oraz w ustawie z dnia 27 lipca
2002 r. – Prawo dewizowe (t.j.
Dz.U.2017.0.679). Sformułowanie „wbrew
przepisom" nie zamyka znamienia wyłącznie do pojęcia „ustawy". Mogą to być zarówno przepisy wykonawcze, jak również
przepisy szeroko rozumianego prawa wspólnotowego w takim zakresie, w jakim są wykonalne.
Przestępstwo z art. 299 § 2 k.k. ma
charakter formalny (bezskutkowy).

5. Ustawowe znamiona dotyczące § 6a.
Specyfika przestępstwa prania brudnych pieniędzy polega na użyciu (do wprowadzenia do obrotu środków pochodzących
z przestępstwa) legalnych, istniejących instytucji/podmiotów itd. Z tego też względu,
w obecnym stanie prawnym niezmiernie
trudno jest dokonać rozgraniczenia pomiędzy niekaralnym przygotowaniem a karalnym usiłowaniem prania brudnych pieniędzy, co prowadzi do faktycznej bezkarności
wszystkich form stadialnych tego przestępstwa poprzedzających fazę dokonania.
VI. Zbieg przepisów i zbieg przestępstw.
Możliwy jest zbieg między przepisami art. 299 § 1 i art. 299 § 2 k.k., ze
względu na to, że znamiona strony przedmiotowej unormowanych w nich typów
przestępstwa prania pieniędzy częściowo się
pokrywają, zwłaszcza w zakresie czynności
sprawczych oraz przedmiotów tych czynności. Jeżeli osoba będąca pracownikiem bądź
działająca na rzecz lub w imieniu instytucji
obowiązanej swoim zachowaniem realizuje
pokrywające się znamiona typizujące zarówno czyn z § 1, jak i czyn z § 2 komentowanego przepisu, uznać należy, że jest to
zbieg pozorny, przy czym art. 299 § 2 k.k.
jest przepisem szczególnym. Chodzi tu
zwłaszcza o sytuacje, w których podmiot
opisany w § 2 przyjmuje wbrew przepisom
określone wartości majątkowe nielegalnego
pochodzenia, realizując jednocześnie czynność sprawczą „przyjmowania” z § 1. Natomiast jeżeli zachowanie osoby określonej
w § 2 wyczerpuje znamiona obu typów przestępstwa prania pieniędzy, które się nie pokrywają, należy przyjąć realny zbieg przepisów ustawy i stosować kwalifikację kumulatywną z art. 11 § 2 k.k. W przypadku zbiegu
przepisu art. 299 k.k. oraz przepisu normującego przestępstwo paserstwa (art. 291, 292
k.k.) bądź też przestępstwo poplecznictwa
(art. 239 k.k.), należy przyjąć kwalifikację

3. Ustawowe znamiona dotyczące § 5.
W art. 299 § 5 k.k. zawarto typ kwalifikowany w stosunku do czynów określonych w § 1 i 2. Znamieniem kwalifikującym
jest istnienie porozumienia z innymi osobami. Chodzi więc o porozumienie co najmniej jednego sprawcy z co najmniej
dwoma innymi osobami. A. Marek wskazuje, iż musi to być jedna z form przestępczego współdziałania, w związku z tym nie
musi chodzić jedynie o współsprawstwo.
Wydaje się jednak, że wskazane porozumienie może dotyczyć również takich form
współdziałania, które nie są uznawane za kodeksowe postacie zjawiskowe, np. z uwagi
na brak zamiaru bezpośredniego.77
4. Ustawowe znamiona dotyczące § 6.
W art. 299 § 6 k.k. zawarto typ kwalifikowany w stosunku do czynów określonych w § 1 i 2. Znamieniem kwalifikującym
jest osiągnięcie przez sprawcę znacznej korzyści majątkowej. Mowa tu o korzyści,
która, w oparciu o treść art. 115 § 5 k.k.,
w czasie popełnienia czynu zabronionego
przekracza 200 000 zł.
77

J. Potulski, w: R. Stefański (red.): Kodeks Karny.
Komentarz ….op. cit., art. 299 k.k. (pranie brudnych pieniędzy).
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kumulatywną z art. 11 § 2 k.k. Pokrywanie
się znamion strony przedmiotowej może nastąpić także między przepisem art. 299 k.k.
a przepisami normującymi fałszowanie dokumentów (art. 270 k.k.) lub fałszowanie
pieniędzy (art. 310 k.k.). Wówczas także należy stosować kwalifikację kumulatywną
z art. 11 § 2 k.k. W przypadku zaistnienia
kumulatywnego zbiegu przepisu art. 299 § 1
lub 2 z przepisem normującym inne przestępstwo odpowiedzialność karna za to inne
przestępstwo nie zostaje uchylona mimo zaistnienia okoliczności gwarantujących bezkarność sprawcy określonych w art. 299 § 8
k.k. Należy uznać, że przepis art. 299 § 2 k.k.
jest przepisem szczególnym w stosunku do
przepisu art. 156 ustawy z dnia 1 marca 2018 r.
o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (t.j. Dz.U. z 2018 r.
poz. 723).78

Na podstawie art. 307 § 1 k.k. wobec
sprawcy przestępstwa określonego w art.
299 k.k., który dobrowolnie naprawił szkodę
w całości, sąd może (charakter fakultatywny) zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, a nawet odstąpić od jej wymierzenia. Natomiast wobec sprawcy przestępstwa
z art. 299 k.k., który dobrowolnie naprawił
szkodę w znacznej części, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.
W razie skazania za przestępstwo
określone w art. 299 k.k., grzywnę orzeczoną obok kary pozbawienia wolności
można wymierzyć w wysokości do 3000 stawek dziennych (art. 33 § 2 k.k. w zw. z art.

309 k.k.). Ma to istotne znaczenie przy stosowaniu instytucji zabezpieczenia majątkowego.
Artykuł 299 § 7 k.k. należy uznać za
doprecyzowanie regulacji art. 44 k.k. i 45
k.k. Jak wskazał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 26 sierpnia 2015 r., sygn. akt
V KK 20/15, w orzecznictwie odróżnia się
wysokość przepadku od wartości majątku
pochodzącego z przestępstwa bazowego.
W procesie dotyczącym zarzutu z art. 299
§ 1 k.k. przedmiotem postępowania może
być szersza działalność sprawcy przestępstwa bazowego, który dąży do udaremnienia
lub znacznego utrudnienia stwierdzenia
przestępnego pochodzenia korzyści mających postać dóbr wymienionych w tym przepisie, wygenerowanych pośrednio lub bezpośrednio z popełnienia czynu zabronionego. Obszar przestępczej działalności polegającej na praniu brudnych pieniędzy może
być przecież szerszy niż ustalony w procesie
dotyczącym przestępstwa bazowego. Także
lokowanie środków pochodzących z czynu
zabronionego stanowiącego przestępstwo
bazowe może przynieść zysk będący korzyścią pochodzącą pośrednio z tego czynu. Jeżeli się udowodni, że rozmiary korzyści
sprawcy czynu z art. 299 § 1 k.k. były większe niż korzyść ustalona w toku postępowania o czyn jednostkowy, a jej przyrost –
przynajmniej w jakiejś części – został uzyskany przy wykorzystaniu środków pochodzących z popełnienia czynu zabronionego,
to istnienie przesłanki do niezależnego stosowania dyrektywy zawartej w przepisie art.
299 § 7 k.k. – nie może budzić wątpliwości.
Nie ma zatem normatywnych podstaw do
wyeliminowania możliwości odrębnego
orzekania na podstawie art. 299 § 7 k.k.
przepadku przedmiotów, korzyści lub ich
równowartości wobec sprawców tzw. przestępstwa bazowego.
Sąd Apelacyjny w Katowicach
w swym wyroku z dnia 31 marca 2016 r.,
sygn. akt II AKa 514/15 zajął stanowisko, że
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Ponadto, możliwa jest kumulatywna
kwalifikacja poszczególnych przepisów
z art. 299 k.k. z art. 231 § 1 i 2 k.k., w przypadku, gdy sprawca jest funkcjonariuszem
publicznym przekraczającym swoje uprawnienia lub niedopełniającym swoich obowiązków.79
VII. Zagrożenie karą i środkami karnymi.

R. Zawłocki: Prawo Karne Gospodarcze. System
Prawa Handlowego. Tom 10, LEGALIS C.H. BECK,
Warszawa 2018, wydanie 2, art. 299 k.k. (pranie
brudnych pieniędzy).

J. Potulski, w: R. Stefański (red.): Kodeks Karny.
Komentarz ….op cit., art. 299 k.k. (pranie brudnych
pieniędzy).
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art. 299 § 7 k.k. nie dotyczy korzyści osiągniętej z przestępstwa bazowego, lecz tylko
korzyści z przestępstwa prania brudnych
pieniędzy.
W art. 299 § 8 k.k. ustawodawca
wprowadził swoistą instytucję tzw. „małego
świadka koronnego". Obligatoryjnie nie
podlega karze popełnienie czynów z art. 299
§ 1 – 4 k.k. w przypadku ujawnienia informacji dotyczących osób uczestniczących
w popełnieniu przestępstwa oraz okoliczności jego popełnienia. Nie wiadomo jednak,
o jakie przestępstwo ustawodawcy w tym
przypadku chodziło, tj. czy o przestępstwo
bazowe, z którego pochodzą brudne pieniądze, czy też o przestępstwo prania brudnych
pieniędzy. W. Wróbel wskazuje, że jest tutaj
mowa o przestępstwie pierwotnym, z uwagi
na fakt, iż z zakresu klauzuli niekaralności
wyłączono przypadek popełnienia przestępstwa z art. 299 k.k. we współdziałaniu z innymi osobami. 80
Zastosowanie art. 299 § 8 k.k. będzie
skutkowało umorzeniem postępowania karnego na podstawie art. 17 § 4 k.p.k. (przesłanka procesowa: „ustawa stanowi,
że sprawca nie podlega karze”).
Ujawnienie musi nastąpić przed organem powołanym do ścigania przestępstw.
Takim organem jest Prokurator czy Policja.
Na mocy art. 312 k.p.k. uprawnienia Policji
przysługują także: organom Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Krajowej Administracji Skarbowej,
Centralnego Biura Antykorupcyjnego oraz
Żandarmerii Wojskowej, w zakresie ich właściwości, jak i innym organom przewidzia-

nym w przepisach szczególnych. Ujawnienie informacji musi dotyczyć co najmniej
dwóch osób współdziałających w popełnieniu przestępstwa, nawet jeśli, np. z uwagi na
wiek, nie podlegają odpowiedzialności karnej, oraz informacji dotyczących okoliczności popełnienia przestępstwa, tj. takich, których ujawnienie zapobiegnie popełnieniu innego przestępstwa.
Niemożność zastosowania instytucji
z art. 299 § 8 k.k. nie wyklucza zastosowania
instytucji przewidzianych w art. 60 § 3 i 4
k.k.
Jak widać, treść przepisu art. 299 k.k.
jest źródłem wielu rozbieżności interpretacyjnych. Na zakończenie należy wspomnieć,
że przestępstwa z art. 299 § 1–2, 5–6 k.k. są
występkami ściganymi z oskarżenia publicznoskargowego, z urzędu. W oparciu o art.
325b § 2 k.p.k. w zw. z art. 309 pkt 4 k.p.k.
formą postępowania przygotowawczego
przewidzianą dla spraw o czyn z art. 299 k.k.
jest śledztwo. Na mocy art. 19 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (t.j.
Dz.U.2017, poz. 2067) w przypadku przestępstwa z art. 299 k.k. dopuszczalne jest,
oczywiście po spełnieniu szeregu warunków, zarządzenie przez sąd okręgowy, na pisemny wniosek uprawnionych organów
wskazanych w cytowanym przepisie, kontroli operacyjnej. Ponadto, osoba, która została skazana prawomocnym wyrokiem za
przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII – XXXVII k.k., a więc i za
przestępstwo określone w art. 299 k.k., nie
może być członkiem zarządu, rady nadzorczej, komisji rewizyjnej albo likwidatorem
(art. 18 § 2 k.s.h.).
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W. Wróbel, w: A. Zoll (red.), Kodeks karny. …op
cit, s. 702.
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Mariusz Habkowski
Szkoleniowiec, biegły sądowy z zakresu technicznych badań dokumentów i banknotów
KRYMINALISTYKA – ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA SŁOWA
Czy kryminalistyka oprócz swej oczywistej roli, m.in. wykrywania i zabezpieczania śladów81 mogła przyczynić się do
zmiany układu geopolitycznego na mapie
świata? Czy jedna, błędna opinia kryminalistyczna mogła, przynajmniej pośrednio, stać
się katalizatorem konfliktów w jednej z najbardziej zapalnych części świata?

młodzieniec wejdzie do historii jako jeden
z pionierów kryminalistyki. Jako syn i wnuk
znanych we Francji przyrodników (ojciec
był również lekarzem i statystykiem, a dziadek matematykiem) od dziecka miał kontakt
z teorią ewolucji, odkryciami z dziedziny
biologii i chemii, zagadnieniami z zakresu
anatomii, fizjologii czy klasyfikacji gatunków. Pomimo tak znamienitych antenatów
nie wykazywał specjalnych zdolności,
a przez kiepskie oceny i trudny charakter,
kilkakrotnie musiał zmieniać szkoły i nie zagrzewał miejsca na zajmowanych stanowiskach pracy do tego stopnia, iż wspomniany
wcześniej angaż w prefekturze policji otrzymał wyłącznie dzięki protekcji ojca.

1. Alphonse Bertillon – jeden z pionierów
współczesnej kryminalistyki
Gdy w marcu 1879 roku Alphonse Bertillon, rozpoczął pracę jako pracownik biurowy w paryskiej prefekturze policji, nikt nie
przypuszczał, że ten stroniący od ludzi i niewzbudzający sympatii współpracowników

Alphonse Bertillon. Fotografia sygnalityczna. Źródło: www.criminalhistorian.com
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Jan Sehn: Wiedza o celowych sposobach taktycznych wykrywania i zabezpieczania śladów oraz
o środkach i sposobach technicznych ich celowego
wykorzystywania w postępowaniu dowodowym dla

ustalenia prawdy obiektywnej, zwłaszcza na odcinku
walki z przestępczością, J. Sehn, Kryminalistyka
a prawo procesowe, „Nowe Prawo” nr 6/1958, s. 30.
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Zapamiętał jednak z dzieciństwa zasady
pomiarów ciała ludzkiego, jakich dokonywali jego ojciec i dziadek. Kiedy więc okazało się, że jedynym zajęciem młodego Bertillona w prefekturze policji ma być rejestrowanie danych osobowych osób zatrzymanych w kartotekach, szybko dostrzegł bezsens tego zajęcia.
Przestępcy byli wówczas rejestrowani
na podstawie danych osobowych, co podówczas nie znaczyło zbyt wiele – zmiana nazwiska była łatwa i powszechnie stosowana
wśród osób, którzy popadli w konflikt z prawem. Uzupełnieniem tych danych był rysopis dokonywany przez urzędników wymiaru
sprawiedliwości. W praktyce opis osoby zatrzymanej opierał się na subiektywnej ocenie
urzędnika, którego zadaniem było na przykład określenie wzrostu terminami: „niski”,
„wysoki”, „średniego wzrostu” lub budowy
ciała: „szczupły”, „otyły”, „przeciętnej postury”. Jak się łatwo domyślić opisów typu:
„mężczyzna, średniego wzrostu, przeciętnej
budowy ciała, bez znaków szczególnych”
było najwięcej i nie przedstawiały one jakiejkolwiek wartości identyfikacyjnej.
Także wchodząca dopiero do użytku fotografia nie rozwiązywała problemu, gdyż po
pierwsze zatrudniani do tej czynności fotografowie za priorytet uważali artyzm zdjęcia, a nie uchwycenie podobieństwa do
obiektu fotografowanego, po drugie przeglądanie dziesiątków tysięcy zdjęć zajmowało
zbyt wiele czasu, a na dodatek nie musiało
przynieść efektu w przypadku zmiany wyglądu osoby podejrzanej o dokonanie przestępstwa.
Problem identyfikacji przestępców pojawił się już wcześniej. O wadze problemu
mogły świadczyć chociażby słynne „parady
więźniów” urządzane we francuskich więzieniach, a które polegały na tym, iż przed
oczyma najpierw mającego fotograficzną
pamięć Eugene-Francois Vidocqa – byłego
przestępcy, założyciela służby kryminalnej
policji Sȗreté – a później agentów tej służby,

przechodzili wolnym krokiem osadzeni, natomiast zadaniem agentów było zapamiętywanie ich twarzy.

Eugene Francois Vidoque. Źródło: www.sutori.com

Mając to wszystko na uwadze i pomny
wyniesionych z dzieciństwa doświadczeń
Bertillon opracował własny system rejestrowania przestępców oparty na pomiarach ich
części ciała. System ten opierał się na założeniu, iż choć wymiary poszczególnych części ciała mogą się powtarzać u różnych osób,
to wykonanie pomiarów odpowiednio dużej
liczby elementów ogranicza możliwość pomyłki. Mówiąc inaczej, wg Bertillona nie
ma możliwości, aby wymiary kilku części
ciała u różnych osób były identyczne,
a zwiększanie liczby mierzonych elementów
ciała obniża możliwość powtórzenia ich wymiarów u innej osoby. System Bertillona,
zwany później bertillonage lub antropometrią, po pewnych początkowych problemach
stał się obowiązującym systemem identyfikacyjnym w służbach policyjnych całego
świata. Bertillonage został wkrótce uzupełniony o fotografię, która również dzięki Bertillonowi, a raczej jego specjalnemu krzesłu
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do zdjęć sygnalitycznych i opracowaniu procedury ich wykonywania, stała się wreszcie
przydatna dla celów kryminalistycznych.
Antropometria, choć na owe czasy rewolucyjna i wydawałoby się wystarczająca
dla potrzeb identyfikacji miała też swoje
wady. Mianowicie zebranie wszystkich pomiarów było czasochłonne, a ponadto znakomicie sprawdzała się dopóki bezpośrednią

pieczę nad dokonywanymi pomiarami sprawował znany ze swej pedantyczności Bertillon. Gdy antropometrię zaczęły stosować
coraz liczniejsze urzędy policyjne w różnych
krajach, zdarzało się, iż wyniki pomiarów
dokonywane były często nieprecyzyjnie, bez
należytej staranności. Źle dokonane pomiary
skutkowały zarejestrowaniem wyników
w innym przedziale kartoteki, a co za tym
idzie niemożnością dokonania identyfikacji.

Antropometria. Źródło: Stulecie detektywów, Jürgen Thorwald, Kraków 1971

Konkurencyjnym systemem identyfikacji osób, który ostatecznie wyparł bertillonage, a którego konsekwentnie do końca życia nie chciał uznać Bertillon, była daktyloskopia, która w odróżnieniu od antropometrii wolna była od subiektywizmu, a ponadto
dawała możliwość identyfikacji sprawcy na
podstawie śladów pozostawionych na miejscu zdarzenia.

2. Sprawa Dreyfusa
Dla Francji były to niespokojne czasy.
Zagrożona planami zjednoczenia Niemiec
oraz osadzenia na tronie Hiszpanii pruskiego
księcia Leopolda von Hohenzollern-Sigmaringen wypowiedziała w lipcu 1870 roku
wojnę Prusom. Dla cesarza Napoleona III
Bonaparte była to okazja do wzmocnienia
prestiżu Cesarstwa Francuskiego. Wojna za-
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kończyła się w maju rok później zwycięstwem lepiej dowodzonej i nowocześniejszej armii pruskiej. W konsekwencji Francja
utraciła Alzację i Lotaryngię, upadła także
monarchia, w miejsce której powstała III Republika. Okazja do odzyskania utraconych
ziem pojawiła się dopiero z wybuchem
Wielkiej Wojny w 1914 roku.
Nietrudno się domyślić, że stosunki pomiędzy oboma państwami nie należały do
najlepszych. Dodatkowo na fali powszechnego upokorzenia po klęsce wojennej do
głosu zaczęły dochodzić nastroje antyżydowskie. W tej atmosferze doszło w 1894
roku do wybuchu afery szpiegowskiej.
O przekazywanie Niemcom tajnych informacji oskarżony został, pochodzący z Alzacji kapitan artylerii pochodzenia żydowskiego, Alfred Dreyfus. Dowodem winy
miała być notatka wysłana do ambasady niemieckiej. Do przeprowadzenia badań pisma
ręcznego zgłosił się m.in. Alphonse Bertillon, będący już wówczas autorytetem
w dziedzinie kryminalistyki. Uznał zapewne, iż warto pojawić się w głośnej już
w całej Francji, a nawet poza jej granicami
sprawie, by poprawić swój nieco nadszarpnięty pojawieniem się konkurencyjnej daktyloskopii, wizerunek. Nie przeszkadzało
mu zupełnie, iż badanie pisma ręcznego nie
jest jego specjalnością. Doszedł tu do głosu
prawdopodobnie jego trudny charakter
i przekonanie o własnej nieomylności.
W efekcie wydał, jak się później okazało
całkowicie błędną opinię, wskazując winę
kapitana Dreyfusa, którego w publicznym
procesie zdegradowano i skazano na dożywotni pobyt w kolonii karnej w Gujanie
Francuskiej.

Alferd Dreyfus. /domena publiczna/

Ostatecznie, po udowodnieniu winy innemu oficerowi, Dreyfus został w 1906 roku
oczyszczony z zarzutów, przywrócony do
służby w stopniu pułkownika oraz odznaczono go Legią Honorową.

Notatka, na podstawie której oskarżono Alfreda
Dreyfusa. /domena publiczna/
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dla Żydów, którym będą rządzili i stanowili
o sobie. Wydał w tym celu książkę pod tytułem „Państwo Żydowskie” (niem.: Der Judenstaat), która stała się manifestem idei syjonistycznej, czyli odtworzenia żydowskiej
siedziby narodowej. Początkowo brano pod
uwagę dwie lokalizacje: Argentynę i Palestynę wchodzącą wówczas w skład Imperium Osmańskiego, a później stanowiącą terytorium mandatowe Wielkiej Brytanii. Nie
wykluczano także trzeciej lokalizacji w afrykańskiej Ugandzie. Co ciekawe przeciwnikami idei syjonistycznej byli rabini i środowiska ortodoksyjne, twierdzący, iż idea ta
stoi w sprzeczności z przekonaniem, iż dopiero Mesjasz sprowadzi Żydów do Ziemi
Izraela. Największymi zwolennikami okazali się natomiast Żydzi zamieszkujący
wschodnią Europę, gorzej sytuowani, mający na względzie pogromy, jakie dokonywały się zwłaszcza na zachodnich terenach
Imperium Rosyjskiego.
Po zakończeniu Wielkiej Wojny ważnym momentem dla idei syjonistycznej okazała się Deklaracja Balfoura, w której rząd
Wielkiej Brytanii okazał wsparcie dla koncepcji utworzenia żydowskiej siedziby narodowej na terenie Palestyny. Należy nadmienić, iż przez cały czas trwał napływ osadników żydowskich do Palestyny, którzy poprzez wykup ziemi zasiedlali ten region wypierając powoli mieszkających tam Arabów.
To właśnie nie liczenie się z narodowymi
aspiracjami palestyńskich Arabów doprowadziło do wybuchu pierwszej wojny izraelsko-arabskiej dzień po proklamowaniu niepodległości Państwa Izrael 14 maja 1948
roku. Region Bliskiego Wschodu jest terenem konfliktów po dziś dzień…
A wszystko zaczęło się w momencie,
gdy Teodor Herzl stał wśród tłumu na Polach Marsowych w Paryżu, na dziedzińcu
Szkoły Wojskowej patrząc, jak z munduru

3. Powstanie Państwa Izrael
Procesowi Alfreda Dreyfusa, który
rozpalał opinię publiczną do czerwoności
jeszcze długo po zapadnięciu wyroku, przyglądał się dziennikarz o nazwisku Teodor
Herzl. Urodził się on w Budapeszcie w rodzinie żydowskiej. Jego rodzice, choć religijni, nie przejawiali większego poczucia
przynależności do narodu wybranego. Jak
większość Żydów, którym nie wiodło się
najgorzej, skłaniali się raczej ku asymilacji
ze społeczeństwem, wśród którego żyli. Taki
był też ich syn. Do zmiany światopoglądu
nie skłoniły go nawet nastroje antysemickie
na uczelni, czy też nasilająca się propaganda
antyżydowska we Francji, do której trafił
jako korespondent gazety „Neue Freie
Presse”, w której pracował.

Teodor Herzl. /domena publiczna/

Dopiero sprawa Dreyfusa spowodowała
u niego nagłą radykalizację poglądów. Dotarło do niego w pełni poczucie przynależności do narodu żydowskiego. Doszedł do
wniosku, iż środkiem na powstrzymanie
prześladowań będzie stworzenie Państwa
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kapitana Dreyfusa zrywane są epolety i złamana zostaje jego szabla. Kapitana, który
padł ofiarą podejrzenia głównie ze względu
na jego żydowskie pochodzenie, a skazany
został w wyniku błędnie przeprowadzonej
ekspertyzy pisma ręcznego dokonanej przez
m.in. Alphonsa Bertillona.
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Podsumowanie
Przypisywanie Bertillonowi, a szerzej
kryminalistyce, nieświadomego udziału
w powstaniu państwa Izrael, a co za tym
idzie późniejszych wydarzeniach w tym rejonie świata jest oczywiście uproszczeniem.
Uproszczeniem mającym na celu przedstawienie czasów, gdy kryminalistyka dopiero
rodziła się w bólach, ale też przestrogą, iż
nierzetelne przeprowadzenie czynności na
miejscu zdarzenia lub w czasie toczącego się
postępowania może przynieść wiele, często
nieprzewidzianych skutków. A co najważniejsze, może doprowadzić do skazania
osoby niewinnej. Według słów, które przypisuje się cesarzowi Trajanowi: „Lepiej,
żeby stu winnych uniknęło kary, niż aby jeden niewinny został skazany”82. Warto więc,
aby adepci kryminalistyki mieli w pamięci te
słowa i pielęgnowali w sobie poczucie odpowiedzialności za wydawane przez siebie opinie.
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W rzeczywistości wypowiedź Trajana brzmiała:
„Lepiej, jeśli pozostawi się bezkarnym winnego, niż
dopuści do skazania niewinnego oskarżonego” –

Krzysztof Amielańczyk, Obecność i znaczenie zasady słuszności w rzymskim prawie karnym, str. 36,
Studia Iuridica Lublinensia 15, Lublin 2011
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Karolina Hołowiecka
Młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile
Magdalena Pałys
P.o. ekspert Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Pile
EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY
Część I – wydanie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego



1. Istota END
Od 8 lutego 2018 r. do kpk wprowadzono
rozdział 62c dotyczący współpracy w zakresie
ścigania przestępstw między państwami członkowskimi UE. Przepisy te są konsekwencją ratyfikowania przez RP Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady Europy 2014/41/UE
z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie Europejskiego Nakazu Dochodzeniowego w sprawach
karnych, której celem jest zapewnienie sprawnego i skutecznego systemu wzajemnej pomocy
prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie czynności dochodzeniowych i dowodowych83. Dyrektywa nie dotyczy Danii i Irlandii. Przepisy te zastępują dotychczasowe instrumenty międzynarodowej pomocy prawnej ale tylko na terenie
Unii Europejskiej. Cel wydania END został
określony w art. 589w kpk. Stanowi on, że END
wydaje się w celu:




zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa przed ich utratą zniekształceniem
lub zniszczeniem (§ 3)

2. Okoliczności zastosowania
Europejski nakaz dochodzeniowy może być
wydany zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i jurysdykcyjnym. W zakresie
przedmiotowym END, ustawodawca wprowadza jedynie dwa ograniczenia, tj. wnioskowanie
o wykonanie czynności w ramach procedury
END jest możliwe tylko w przypadku, gdy wykonanie tej czynności jest prawnie dozwolone
w państwie zlecającym oraz gdy wymaga tego
interes wymiaru sprawiedliwości. Ponieważ zakres przedmiotowy nie został określony przez
przepisy i nie dokonano wyliczenia katalogowego, żadne, poza wspomnianymi obostrzeniami, nie występują. Wnioskowanie o przeprowadzenie czynności w ramach END jest możliwe w toku wykonywanych czynności:

przeprowadzenia dowodu, który znajduje
się lub może zostać przeprowadzony na terytorium innego państwa członkowskiego
UE (§ 1 )
uzyskanie dowodu, który znajduje się lub
może zostać przeprowadzony na terytorium
innego państwa członkowskiego UE (§ 1)

1. w prowadzonym postępowaniu sprawdzającym (art. 307 kpk) – czynności w tym trybie
prowadzi się, jeżeli zachodzi potrzeba uzupełnienia zawiadomienia o przestępstwie
lub dokonania sprawdzenia faktów w tym
zakresie;
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nadkom. dr Michał Białęcki, podinsp. Krzysztof Sawicki „Wybrane aspekty funkcjonowania Europejskiego
nakazu dochodzeniowego
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czalna zgodnie z prawem krajowym84. Ograniczenia przedmiotowe stanowią jedynie wymienione enumeratywnie w art. 589x przesłanki odmowy wykonania END:

2. w postępowaniu przygotowawczym, które
może być prowadzone w formie dochodzenia lub śledztwa, zaś postanowienie
o wszczęciu postępowania wydaje się
w przypadku uzasadnionego podejrzenia
popełnienia przestępstwa;
3. operacyjno – rozpoznawczych, które prowadzone są na podstawie odrębnych przepisów, w tym przypadku ustawodawca wskazał konieczność uprzedniego uzgodnienia
z organem państwa wykonującego END
czasu ich trwania oraz warunków wykonania.




nie wymaga tego interes wymiaru sprawiedliwości
prawo polskie nie dopuszcza przeprowadzenia lub uzyskania danego dowodu.

Zgodnie z treścią art. 589 w § 1 kpk europejski nakaz dochodzeniowy może zostać wydany tak z urzędu jak i na wniosek strony,
obrońcy lub pełnomocnika. Uprawnionym do
wydania END jest sąd, przed którym toczy się
postępowanie, prokurator prowadzący postępowanie przygotowawcze, oraz Policja i inne organy wymienione w art. 312 kpk w zakresie postępowania sprawdzającego i dochodzenia przy
czym END wydany przez wyżej wymienione
organy wymaga zatwierdzenia przez prokuratora. W wyjątkowych sytuacja (np.: zwolnienie
z tajemnicy bankowej) będzie konieczne wydanie END przez sąd.

3. Procedura wydania
W rozdziale 62c kpk oraz w dyrektywie
2014/41/UE nie został zamieszczony katalog
czynności, które mogą zostać zlecone do wykonania w ramach END. Oznacza to, że organy
państw członkowskich mogą składać wnioski
o przeprowadzenie dowolnej czynności dowodowej, pod warunkiem, że jest ona dopusz-

*
4. Omówienie formularza

84

Kodeks postępowania karnego. Komentarz red. A. Sakowicz Legalis CH Beck
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EUROPEJSKI NAKAZ DOCHODZENIOWY85

Niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy został wydany przez właściwy organ. Organ wydający go poświadcza, że wydanie niniejszego nakazu jest konieczne i proporcjonalne do celów określonego w nim
postępowania oraz że uwzględnia ono prawa podejrzanego lub oskarżonego, a wskazane w nim czynności
dochodzeniowe mogłyby zostać zarządzone na takich samych warunkach w podobnej sprawie krajowej.
Proszę o przeprowadzenie wskazanej(-nych) poniżej czynności dochodzeniowej(-wych) przy należytym
uwzględnieniu poufności dochodzenia oraz o przekazanie materiału dowodowego uzyskanego wskutek
wykonania nakazu.
CZĘŚĆ A
Państwo wydające:86 ………………………………………………………………………………………
Państwo wykonujące: ………………………………………………………………………………………
CZĘŚĆ B. Pilny charakter nakazu87
Jeżeli wykonanie nakazu ma pilny charakter, proszę zaznaczyć, z jakiego powodu:
o ukrywanie lub niszczenie materiału dowodowego
o bliski termin rozprawy
o inne powody
Proszę określić poniżej.
Terminy wykonania nakazu określa dyrektywa 2014/41/EU. Jeżeli jednak konieczny jest
krótszy lub inny określony termin, proszę go podać i wyjaśnić powody: 88 ………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

85

Wniosek o przeprowadzenie czynności w ramach END każdorazowo przesyłany jest do Prokuratury Okręgowej w Lublinie do komórki zajmującej się obrotem prawnym za granicą. Tam sprawdzany jest pod względem merytorycznym i formalnym (na tym etapie może zostać cofnięty do uzupełnienia i/lub zmiany). Po zaakceptowaniu END zostaje przesłany za
pismem przewodnim do państwa wykonującego wraz z załącznikami.
86
Należy stosować oficjalne nazwy poszczególnych państw, np. Rzeczpospolita Polska (nie – Polska), Republika Federalna Niemiec (nie – Niemcy)
87
Tryb ten stosuje się biorąc pod uwagę terminy proceduralne, ciężar przestępstwa lub inne szczególne okoliczności, np.
wydanie END w postępowaniu, w którym stosowany jest tymczasowy areszt.
88
Wykonanie END powinno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż po upływie 90 dni od podjęcia decyzji w zakresie uznania lub wykonania END. Jeżeli organ wydający zaznaczył, że konieczny jest termin krótszy, organ wykonujący
uwzględnia ten wymóg w maksymalnym możliwym stopniu. W przypadku pilnego charakteru nakazu, END powinien być
przetłumaczony na język angielski, co wynika z trudności uzyskania tłumaczenia w językach mniej znanych.
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CZĘŚĆ C. Żądana czynność dochodzeniowa lub żądane czynności dochodzeniowe 89
Proszę opisać wymaganą pomoc lub czynność dochodzeniową (czynności dochodzeniowe) oraz zaznaczyć
odpowiednie pole (jeżeli dotyczy), gdy chodzi o jedną z następujących czynności dochodzeniowych:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
o uzyskanie informacji lub materiałów dowodowych będących w posiadaniu organu wykonującego
o uzyskanie informacji z baz danych prowadzonych przez policję lub organy wymiaru sprawiedliwości
o przesłuchanie:
o świadka
o biegłego
o podejrzanego lub oskarżonego
o ofiary
o osoby trzeciej
o identyfikacja osób posiadających abonament związany z określonym numerem telefonu lub adresem
IP
o tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu wydającemu
o przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji lub innej formy przekazu audiowizualnego:
o świadka
o biegłego
o podejrzanego lub oskarżonego
o przesłuchanie z wykorzystaniem telekonferencji:
o świadka
o biegłego
o informacje o rachunkach bankowych i innych rachunkach finansowych
89

Określamy czynność, o wykonanie której wnioskujemy. Nie należy ograniczać się do zaznaczenia czynności wg n/w
zestawu. Wskazane jest, by czynność została uszczegółowiona, np. poprzez określenie konkretnych pytań przy czynności
przesłuchania świadka. Brak wskazania pytań spowoduje cofnięcie wniosku END do uzupełnienia bądź wymyślenie przez
organ wykonujący tych pytań, co w konsekwencji może spowodować konieczność ponownego przesłuchania świadka.
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o informacje o transakcjach bankowych i innych transakcjach finansowych
o czynności dochodzeniowe wymagające gromadzenia materiału dowodowego na bieżąco, w sposób
ciągły i przez konkretny okres:
o monitorowanie transakcji bankowych lub innych transakcji finansowych
o przesyłki niejawnie nadzorowane
o inne
o dochodzenie niejawne
o przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych
o czynność tymczasowa ( czynności tymczasowe) w celu zapobiegania niszczeniu, przekształcaniu,
przemieszczaniu, przekazywaniu lub wyzbywaniu się przedmiotu, który może być wykorzystany jako
dowód.
CZĘŚĆ D. Związek z wcześniejszym europejskim nakazem dochodzeniowym 90
Proszę wskazać, czy niniejszy nakaz uzupełnia wcześniejszy europejski nakaz dochodzeniowy. W stosownym przypadku proszę podać informacje pozwalające zidentyfikować poprzedni nakaz (datę jego wydania,
nazwę organu, do którego został przekazany, i - o ile jest znana - datę przekazania mu nakazu, a także
numery referencyjne nadane przez organ wydający i wykonujący): ………………………………............
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
W stosownym przypadku proszę wskazać, czy europejski nakaz dochodzeniowy dotyczący tej samej
sprawy został również skierowany do innego państwa członkowskiego:
CZĘŚĆ E. Tożsamość osób, których dotyczy żądana czynność 91
1. Proszę podać wszelkie informacje, o ile są znane, dotyczące tożsamości: osoby fizycznej (osób fizycznych) lub osoby prawnej (osób prawnych), których dotyczy czynność dochodzeniowa (jeżeli chodzi o
więcej niż jedną osobę, proszę podać informacje o każdej z nich):
1) Osoba fizyczna …………………………………………………………………………………..
Nazwisko: …………………………………………………………………………………………..
Imię (imiona): ………………………………………………………………………………………
Inne nazwisko(-ka) (jeżeli dotyczy): ……………………………………………………………….

90

Jeżeli w prowadzonym postępowaniu uprzednio wnioskowano o pomoc prawną za granicę, należy w tym miejscu wskazać jej szczegóły, co będzie pomocne przy ustaleniu organu właściwego do realizacji END.
91
W tym miejscu wskazujemy wszystkie osoby, które są niezbędne do wykonania czynności. Im więcej wskażemy informacji, tym większe prawdopodobieństwo ustalenia miejsca pobytu osoby, z którą czynność należy wykonać, tym bardziej,
że nie każdy kraj nakłada na obywateli obowiązek meldunkowy.
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Pseudonimy (jeżeli dotyczy):……………………………………………………………………….
Płeć:…………………………………………………………………………………………………
Obywatelstwo:………………………………………………………………………………………
Numer identyfikacyjny lub numer ubezpieczenia społecznego: …………………………………..
Rodzaj i numer dokumentu(-tów) tożsamości danej osoby (dowodu osobistego, paszportu), jeżeli
są znane:…………………………………………………………………………………………….
Data urodzenia:……………………………………………………………………………………..
Miejsce urodzenia:…………………………………………………………………………………
Miejsce zamieszkania lub znany adres (jeżeli aktualny adres nie jest znany, proszę podać ostatni
znany adres):………………………………………………………………………………………...
Język(i) zrozumiały(-łe) dla danej osoby: ………………………………………………………….
2) Osoba prawna
Nazwa: ……………………………………………………………………………………………...
Forma prawna: ……………………………………………………………………………………...
Nazwa skrócona, nazwa powszechnie używana lub nazwa handlowa (jeżeli dotyczy):
………………………………………………………………………………………………………
Siedziba: ……………………………………………………………………………………………
Numer nadany przy rejestracji: ……………………………………………………………………..
Adres osoby prawnej: ……………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko przedstawiciela osoby prawnej: …………………………………………………..
Proszę opisać, w jakim charakterze w postępowaniu występuje osoba, której dotyczy żądana czynność:
o podejrzany lub oskarżony
o ofiara
o świadek
o biegły
o osoba trzecia
o inny (proszę podać)
………………………………………………………………………………………………………
2. Proszę podać miejsce, w którym ma być przeprowadzona czynność dochodzeniowa, jeżeli jest inne od
adresu podanego powyżej: ………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………….
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3. Proszę podać wszelkie inne informacje, które pomogą wykonać europejski nakaz dochodzeniowy:
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
CZĘŚĆ F. Rodzaje postępowań, w których jest wydawany europejski nakaz dochodzeniowy: 92
o 1) postępowanie karne, które wszczął organ wymiaru sprawiedliwości lub które może zostać wszczęte
przed organem wymiaru sprawiedliwości w sprawie o przestępstwo na mocy prawa krajowego państwa
wydającego, lub
o 2) postępowanie wszczęte przez organy administracji w związku z czynami, które są zagrożone karą
na mocy prawa krajowego państwa wydającego, gdyż stanowią naruszenie przepisów prawa, a wydana
decyzja może skutkować wszczęciem postępowania przed sądem właściwym zwłaszcza w sprawach
karnych, lub
o 3) postępowanie wszczęte przez organy wymiaru sprawiedliwości w związku z czynami, które są zagrożone karą na mocy prawa kraj owego państwa wydającego, gdyż stanowią naruszenie przepisów
prawa, a wydana decyzja może skutkować wszczęciem postępowania przed sądem właściwym zwłaszcza w sprawach karnych,
o 4) postępowania, o których mowa w pkt 1-3, odnoszące się do przestępstw lub naruszeń prawa, za
które osoba prawna może zostać pociągnięta do odpowiedzialności lub ukarana w państwie wydającym.
CZĘŚĆ G. Powody wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego
1. Streszczenie faktów93
Proszę uzasadnić wydanie nakazu, w tym proszę streścić odnośne fakty, podać opis przestępstw, które są
przedmiotem zarzutów lub dochodzenia, obecny etap dochodzenia, przesłanki wszelkich czynników ryzyka i wszelkie inne stosowne informacje.
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………

92
93

Zakreślić należy rodzaj postępowania, w którym można wydać END.
Określamy stan faktyczny z prowadzonego postępowania – krótko ale treściwie.
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2. Charakter i kwalifikacja prawna przestępstwa (przestępstw), w związku z którym(i) zostaje wydany
europejski nakaz dochodzeniowy, oraz odnośny przepis ustawy/kodeksu:94
………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………….
3. Czy czyn, w związku z którym zostaje wydany europejski nakaz dochodzeniowy, podlega w państwie
wydającym karze pozbawienia wolności lub środkowi polegającemu na pozbawieniu wolności na maksymalny okres co najmniej trzech lat zgodnie z prawem państwa wydającego i figuruje w poniższym wykazie
przestępstw? Jeżeli tak, proszę zaznaczyć właściwe pole:95
o przynależność do organizacji przestępczej
o terroryzm
o handel ludźmi
o seksualne wykorzystywanie dzieci i pornografia dziecięca
o nielegalny handel środkami odurzającymi i substancjami psychotropowymi
o nielegalny handel bronią, amunicją i materiałami wybuchowymi
o korupcja
o nadużycia finansowe, w tym na szkodę interesów finansowych Unii Europejski ej w rozumieniu Konwencji w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r.
o pranie dochodów pochodzących z przestępstwa
o fałszowanie walut, w tym waluty euro
o przestępczość komputerowa
o przestępstwa przeciwko środowisku, w tym nielegalny handel zagrożonymi gatunkami zwierząt oraz
zagrożonymi gatunkami i odmianami roślin
o ułatwianie bezprawnego wjazdu i stałego przebywania
o zabójstwo, spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu
o nielegalny obrót organami i tkankami ludzkimi
o porwanie, bezprawne przetrzymywanie i branie zakładników
o rasizm i ksenofobia
o kradzież zorganizowana lub rozbój z użyciem broni
o nielegalny handel dobrami kultury, w tym antykami i dziełami sztuki

94

Umieszczamy wszystkie przepisy oraz ich treści (np. z postanowienia o wszczęciu bądź z postanowienia o przedstawieniu zarzutów), łącznie z informacją dot. grożącej kary. Jeżeli czyny zostały popełnione bardzo dawno, można w tym miejscu dokonać wzmianki, kiedy następuje jego przedawnienie.
95
N/w przepisy katalogowe nie wymagają badania podwójnej karalności. Obowiązuje tu zasada tzw. represji wszechświatowej; przestępstwa te ścigane są w każdym kraju.
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o sprzeniewierzenie cudzego mienia
o ściąganie haraczy i wymuszanie
o podrabianie i piractwo produktów
o fałszowanie dokumentów urzędowych i handel nimi
o fałszowanie środków płatniczych
o nielegalny obrót substancjami hormonalnymi i innymi środkami pobudzającymi wzrost
o nielegalny handel materiałami jądrowymi lub radioaktywnymi
o handel kradzionymi pojazdami
o zgwałcenie
o podpalenie
o przestępstwa podlegające jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego
o bezprawne zajęcie samolotu lub statku
o sabotaż
CZĘŚĆ H. Dodatkowe wymogi dotyczące niektórych czynności
Proszę wypełnić części dotyczące żądanej czynności dochodzeniowej (żądanych czynności dochodzeniowych)
I. Przekazanie osoby pozbawionej wolności96
1. Jeżeli wnosi się o tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu wydającemu do celów
dochodzenia, proszę wskazać, czy ta osoba wyraziła zgodę na przeprowadzenie tej czynności:
o tak
o nie
o proszę o zwrócenie się do tej osoby o wyrażenie zgody
2. Jeżeli wnosi się o tymczasowe przekazanie osoby pozbawionej wolności państwu wykonującemu do
celów dochodzenia, proszę wskazać, czy ta osoba wyraziła zgodę na przeprowadzenie tej czynności:
o tak
o nie

96

END można wydać w celu tymczasowego przekazania osoby pozbawionej wolności w państwie wykonującym, pod
warunkiem że osoba ta zostanie odesłana z powrotem w terminie określonym przez państwo wykonujące. Podstawą odmowy uznania lub wykonania END może być nie wyrażenie zgody przez osobę pozbawioną wolności
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II. Wideokonferencja, telekonferencja lub inna forma przekazu audiowizualnego.
Jeżeli wnosi się o przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji, telekonferencji lub innej formy
przekazu audiowizualnego:97
- proszę podać nazwę organu, który przeprowadzi przesłuchanie (dane kontaktowe i język):
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………..
- proszę podać powody występowania o przeprowadzenie tej czynności: …………………………….
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
o a) przesłuchanie z wykorzystaniem wideokonferencji lub innej formy przekazu audiowizualnego:
o podejrzany lub oskarżony wyraził zgodę
o b) przesłuchanie z wykorzystaniem telekonferencji
III. Środki tymczasowe
Jeżeli wnosi się o zastosowanie tymczasowego środka w celu zapobieżenia zniszczeniu, przekształceniu, przemieszczeniu, przekazaniu lub wyzbyciu się przedmiotu, który może być wykorzystany jako
dowód, proszę wskazać, czy:
o przedmiot ma zostać przekazany państwu wydającemu
o przedmiot ma pozostać w państwie wykonującym; proszę podać przewidywaną datę:
o a) uchylenia środka tymczasowego: ………………………………………………………………..
o b) przedłożenia kolejnego wniosku dotyczącego przedmiotu: ……………………………………..
IV. Informacje o rachunkach bankowych i innych rachunkach finansowych 98
1. Jeśli wnosi się o przekazanie informacji na temat rachunków bankowych lub innych rachunków
finansowych, które dana osoba posiada lub kontroluje, proszę w odniesieniu do każdego z nich uzasadnić, dlaczego środek ten jest istotny do celów postępowania karnego i na jakiej podstawie zakłada
się, że banki w państwie wykonującym prowadzą taki rachunek:
o informacje o rachunkach bankowych, które osoba posiada lub do których ma pełnomocnictwo

97

Organ wydający może wydać END w celu przesłuchania świadka/ biegłego/ podejrzanego/ oskarżonego z wykorzystaniem wideokonferencji lub innej formy przekazu audiowizualnego. Organy (wydający i wykonujący) uzgadniają między
sobą kwestie praktyczne.
98
Wszystkie czynności muszą być wykonane zgodnie z krajowymi procedurami, w związku z powyższym wniosek o
uzyskanie danych stanowiących tajemnicę bankową Prokuratura kieruje do Sądu wskazując konkretny zakres danych. Sąd
wydaje postanowienie o wydaniu END w zakresie wnioskującym przez Prokuraturę i do niej przekazuje postanowienie.
W przypadku wykonania dodatkowych czynności, np. przesłuchanie w charakterze świadka posiadacza rachunku bankowego, należy wydać kolejny formularz END, do którego załączamy END wydany przez Sąd.
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o informacje o innych rachunkach finansowych, które osoba posiada lub do których ma pełnomocnictwo
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
2. Jeżeli wnosi się o przekazanie informacji na temat transakcji bankowych lub innych transakcji finansowych, proszę w odniesieniu do każdej z nich uzasadnić, dlaczego ten środek jest istotny do celów
postępowania karnego:
o informacje o transakcjach bankowych
o informacje o innych transakcjach finansowych
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................
Proszę podać właściwy przedział czasowy i odnośne rachunki:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
V. Czynności dochodzeniowe wymagające gromadzenia materiału dochodzeniowego na bieżąco, w sposób ciągły i przez konkretny okres 99
Jeżeli wnosi się o przeprowadzenie takiej czynności dochodzeniowej, proszę uzasadnić, dlaczego
żądane informacje są istotne do celów postępowania karnego:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
99

Do czynności tych można zaliczyć monitorowanie operacji bankowych lub innych operacji finansowych czy też nadzorowanie przesyłek na terytorium państwa wykonującego. Organ wydający powinien uzasadnić, dlaczego uważa, że żądane
informacje są istotne dla celów danego postępowania karnego. Organ wykonujący może odmówić jego wykonania, jeżeli
przeprowadzenie tej czynności nie byłoby dozwolone w podobnej sprawie krajowej.

68

VI. Dochodzenia niejawne100
Jeżeli wnosi się o przeprowadzenie dochodzenia niejawnego, proszę uzasadnić, dlaczego ten środek dochodzeniowy może być istotny do celów postępowania karnego:
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
VII. Przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych101
1. Jeżeli wnosi się o przechwytywanie przekazów telekomunikacyjnych, proszę uzasadnić, dlaczego ten
środek dochodzeniowy jest istotny do celów postępowania karnego:
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
2. Proszę podać następujące informacje:
a) dane identyfikujące osobę objętą postępowaniem karnym, której dotyczy przechwytywanie:
…………………………………………………………………………………………………………….
b) pożądany okres przechwytywania:
……………………………………………………………………………………………………………
c) dane techniczne (w szczególności identyfikator celu, np. telefonu komórkowego, telefonu
stacjonarnego, adres poczty elektronicznej, połączenie internetowe), by umożliwić wykonanie nakazu:
……………………………………………………………………………………………………………
3. Proszę wskazać preferowaną metodę wykonania:
o natychmiastowe przesłanie
o zarejestrowanie, a następnie przesłanie
4. Proszę wskazać, czy wymagane są również transkrypcja, odkodowanie lub odszyfrowanie przechwyconego materiału*):
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
*) Koszty transkrypcji, odkodowania lub odszyfrowania ponosi państwo wydające.

100

END może zostać wydany do celów wystąpienia o pomoc w prowadzeniu dochodzeń w sprawach przestępstw przez
funkcjonariuszy działających niejawnie lub pod fałszywą tożsamością. Organ wykonujący może odmówić wykonania
END gdy przeprowadzenie dochodzenia niejawnego nie byłoby dopuszczalne w podobnej sprawie krajowej lub nie byłoby
możliwe osiągnięcie porozumienia co do uzgodnień odnoszących się do dochodzeń niejawnych pomiędzy organem wydającym i wykonującym.
101
END może być wydany w sprawie przechwytywania przekazów telekomunikacyjnych w państwie członkowskim, którego pomoc techniczna jest potrzebna. Organ wykonujący może odmówić wykonania END, gdy przeprowadzenie danej
czynności nie byłoby dopuszczalne w podobnej sprawie krajowej. Państwo wykonujące może jednak uzależnić swoją
zgodę od spełnienia wszystkich warunków, jakie byłyby przestrzegane w podobnej sprawie krajowej.
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CZĘŚĆ I. Wymagane formalności i procedury wykonania 102
Proszę zaznaczyć pole i wypełnić (jeżeli dotyczy):
o Jest wymagane, aby organ wykonujący dopełnił następujących formalności i procedur
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………..
o Jest wymagane, aby właściwym organom państwa wykonującego towarzyszyli jako wsparcie przy
wykonywaniu nakazu funkcjonariusz lub funkcjonariusze państwa wydającego.
Dane kontaktowe tych funkcjonariuszy:
……………………………………………………………………………………………………....
Języki, w których można się komunikować: ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
CZĘŚĆ J. Środki odwoławcze103
1. Proszę wskazać, czy przeciwko wydaniu europejskiego nakazu dochodzeniowego wnoszono już
środek odwoławczy. Jeżeli tak, proszę podać bardziej szczegółowe informacje (opis środka odwoławczego, w tym kroki, które należy podjąć, i terminy, których należy przestrzegać):
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………….
2. Organ w państwie wydającym, który może dostarczyć dalszych informacji o procedurach korzystania ze środków odwoławczych w państwie wydającym oraz o dostępności pomocy prawnej i tłumaczeń
ustnych i pisemnych:
Nazwa: ………………………………………………………………………………………………….
Osoba do kontaktu (jeżeli dotyczy): ………………………………………………………………...….
Adres: ………………………………………………………………………………………………..….
Numer telefonu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) …………………………….…
Numer faksu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) …………………………...……..
Adres poczty elektronicznej: …………………………………………………………………………..

102

Część, w której należy poprosić państwo wykonujące czynność o dopełnienie wszelkich formalności przy jej wykonywaniu, np. przy przesłuchaniu świadka – wręczenie pouczenia o prawach i obowiązkach świadka, czy pouczenie świadka
o treści art. 182 kpk i/lub 183 kpk, czy też wypełnienie załącznika adresowego. Należy wziąć pod uwagę różne systemy
prawne i pamiętać, że dość często państwo wykonujące END przekazuje osobie, z którą wykonuje czynność, oryginały
materiałów.
103
Należy wskazać informacje, w jaki sposób osoba, której czynność dotyczy złożyła środki zaskarżenia, np. przesłuchujemy w charakterze świadka osobę, wobec której uprzednio wykonywane było przeszukanie, na które osoba ta złożyła
zażalenie.
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CZĘŚĆ K. Dane organu wydającego niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy 104
Proszę zaznaczyć rodzaj organu, który wydaje nakaz:
o organ wymiaru sprawiedliwości
o *) inny właściwy organ określony w prawie państwa wydającego
*) Proszę uzupełnić również część L.
Nazwa organu: ……………………………………………………………………………………………...
Imię i nazwisko przedstawiciela/osoby do kontaktu: ……………………………………………………..
Sygnatura sprawy: ………………………………………………………………………………………….
Adres: …….….…………………………………………………………………………………………….
Numer telefonu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) …………………………………..
Numer faksu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) ……………………………………..
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………...
Języki, w których można się komunikować z organem wydającym: ………………………………………
Dane kontaktowe osoby (osób), z którą (którymi) można się kontaktować, by uzyskać dodatkowe informacje lub dokonać praktycznych ustaleń w celu przekazania materiału dowodowego, jeżeli są inne od
wskazanych powyżej
Imię i nazwisko/tytuł/organizacja: ………………………………………………………………………….
Adres: …………………………...………………………………………………………………………….
Adres poczty elektronicznej/numer telefonu kontaktowego: ………………………………………………
Podpis organu wydającego lub jego przedstawiciela potwierdzający prawdziwość i poprawność informacji
zawartych w niniejszym europejskim nakazie dochodzeniowym:
Imię i nazwisko: …………………………………………………………………………………………….
Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): …………………………………………………………………….
Data: ……………………………………………………………………………..………………………….
Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna):

104

END może wydać prowadzący postępowanie (np. Policja i organy wymienione w art. 312 kpk, oraz 133 § 1 kks i 134
§ 1 kks), Prokuratura, Sąd.
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CZĘŚĆ L. Dane organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy105
Proszę wskazać rodzaj organu wymiaru sprawiedliwości, który zatwierdził niniejszy europejski nakaz dochodzeniowy:
o sędzia lub sąd
o sędzia śledczy
o prokurator
Urzędowa nazwa organu zatwierdzającego: ………………………………………………………………..
Imię i nazwisko przedstawiciela: …………………………………………………..……………………….
Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): …………………………………………………………………….
Sygnatura sprawy: ………………………………………………………………………………………….
Adres: ……………………………………...……………………………………………………………….
Numer telefonu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) …………………………………..
Numer faksu: (nr kierunkowy kraju) (nr kierunkowy miejscowości) ……………………………...………
Adres poczty elektronicznej: ……………………………………………………………………………….
Języki, w których można się komunikować z organem zatwierdzającym: ………………………………...
Proszę wskazać, który z poniższych organów powinien być głównym punktem kontaktowym dla organu
wykonującego:
o organ wydający
o organ zatwierdzający
Podpis i dane zatwierdzającego: ……………………………………………………………………………
Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………………………………
Zajmowane stanowisko (tytuł/stopień): …………………………………………………………………….
Data: ………………………………………………………………………………………………………...
Pieczęć urzędowa (jeżeli dostępna): ………………………………………………………………………

105

Wydanie END wymaga zatwierdzenia przez prokuratora, chyba, że dopuszczenie, uzyskanie lub przeprowadzenie dowodu jest zastrzeżone do właściwości Sądu. Wówczas wydanie END wymaga zatwierdzenia przez Sąd.
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Marcin Kolasiński, Radosław Spychalski
Młodsi wykładowcy Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile
PIERWSZA POMOC W WYBRANYCH STANACH NAGŁYCH

BÓL W KLATCE PIERSIOWEJ
Przyczyny zawału mięśnia sercowego
Z jakiej przyczyny możemy odczuwać ból
w klatce piersiowej

Przyczyną ostrego zespołu wieńcowego
(OZW), włączając w to zawał mięśnia sercowego jest najczęściej pęknięcie lub owrzodzenie blaszki miażdżycowej, co inicjuje powstanie
skrzepliny. Powstający w ten sposób zator tętnicy wieńcowej powoduje całkowite lub częściowe jej zamknięcie i jednocześnie niedotlenienie obszaru mięśnia sercowego, zaopatrywanego przez tą tętnicę wieńcową.

Ból w klatce piersiowej zawsze powinien wzbudzić niepokój. Jest to objaw, który może świadczyć o występowaniu m.in. nerwicy, a także jednej z wielu chorób układu pokarmowego,
układu
szkieletowo-mięśniowego,
płuc,
a przede wszystkim zagrażającej życiu choroby
niedokrwiennej serca, której poświęciliśmy ten
artykuł.

Ryc. 1. Proces tworzenia się blaszki miażdżycowej, pęknięcie blaszki miażdżycowej i powstanie skrzepliny.
Źródło: https://chorobawiencowa.mp.pl/zawal/62035,zawal-serca, 11 luty 2019

Innym mechanizmem powstania zawału serca
może być skurcz tętnicy wieńcowej, ale w tych
przypadkach zwykle to naczynie także dotknięte jest miażdżycą. Doprowadzić do zawału

może również: wrodzone zwężenie lub nieprawidłowość tętnic wieńcowych, zmiany zapalne
w tętnicach więńcowych, przedawkowanie amfetaminy, kokainy i niektórych leków, a także
zatrucie tlenkiem węgla.
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Ryc. 2. Zwężenie tętnicy doprowadzającej krew do mięśnia sercowego.
Źródło: https://chorobawiencowa.mp.pl/zawal/62035,zawal-serca, 11 luty 2019

Wbrew powszechnej opinii, zawał serca nie
jest skutkiem stresującego życia, a stylu życia.
Niektóre choroby, zaburzenia, nałogi oraz leki
zwiększają ryzyko wystąpienia zawału serca.
Czynniki ryzyka możemy podzielić na takie,
które możemy eliminować (poddające się modyfikacji) i na takie, które nie mamy wpływu
(niepoddające się modyfikacji).

Co czwarty przedstawiciel płci męskiej, u którego stwierdzono zawał serca miał cukrzycę,
a już prawie 80% nadciśnienie tętnicze. Prawie
połowa badanych miała podwyższone stężenie
cholesterolu, a 1/4 z nich to osoby otyłe.
W przypadku kobiet, kłopoty z chorobami
wieńcowymi pojawiają się o około 10-15 lat
później, a to za sprawą żeńskiego hormonu – estrogenu. Hormon ten rozszerza naczynia krwionośne, zapewniając lepszy przepływ krwi, reguluje poziom ''dobrego'' cholesterolu HDL,
co z kolei zmniejsza intensywność odkładania
się w tętnicach ''złego'' cholesterolu LDL. Estrogeny stymulują również uwalnianie się w ścianach naczyń krwionośnych tlenku azotu, który
zapobiega stanom zapalnym tętnic ograniczając
tym samym rozwój miażdżycy. Przeciwdziała
też zlepianiu się płytek krwi, zapobiegając powstawaniu skrzepów. Ta uprzywilejowana sytuacja kończy się w momencie menopauzy, kiedy
w organizmie kobiety spada poziom estrogenów
i ryzyko wystąpienia niedokrwienia serca u obu
płci jest niemal identyczne.
Wbrew powszechnemu przekonaniu,
że zawał serca to głównie domena osób starszych, kłopoty wieńcowe dotykają coraz częściej osób młodych. Dane statystyczne wskazują, że liczba osób przed ukończeniem 40 roku

Czynniki ryzyka nie poddające się modyfikacji
to:
 czynnik genetyczny,
 wiek i płeć.
Czynniki ryzyka poddające się modyfikacji to:
 nadciśnienie tętnicze,
 podwyższony poziom cholesterolu,
 cukrzyca,
 palenie papierosów,
 otyłość,
 siedzący tryb życia.
Sprawdź czy jesteś w grupie ryzyka.
Statystycznymi zawałowcami w większości, bo aż 60% są mężczyźni w wieku 60-70 lat.
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życia, u których zdarzył się zawał wynosi 5%
ogółu pacjentów.
Choroby serca i naczyń są głównym problemem zdrowotnym w Polsce. Prawie połowa
zgonów to właśnie konsekwencja tych schorzeń. Niepokojący jest fakt, że w wieku aktywności zawodowej (20-64 lata) aż 28% ludzi
umiera tylko z tego powodu. Pomimo poprawy
sytuacji epidemiologicznej w kilku ostatnich
dekadach, współczynniki umieralności z powodu chorób niedokrwiennych serca, nadal są
w Polsce wysokie. Niestety dotyczy to również
osób poniżej 65 roku życia, którzy z tego powodu umierają przedwcześnie. Przy obecnych
trendach zachorowań i tempie starzenia się populacji Polski szacuje się, że liczba zgonów z
powodu chorób serca i naczyń już w 2020 r.
może przekroczyć 200 tys. Choroba niedokrwienna serca, w tym przede wszystkim ostry
zawał serca, stanowią pierwszą przyczynę zgonów w Europie u osób poniżej 75 roku życia.

z zawałem serca zazwyczaj wskazuje miejsce
bólu, przykładając całą dłoń do mostka.
U osób w starszym wieku lub chorujących
na cukrzycę ból w trakcie zawału może być
mniej charakterystyczny albo (rzadko) nie występuje wcale. Wówczas zawał objawia się np.
w postaci zasłabnięcia lub duszności.
Często zamiast bólu w klatce piersiowej pojawiają się jego równoważniki: ucisk, pieczenie,
rozrywanie, ból w nadbrzuszu i omdlenie. Objawy te, często powodują błedną interpretacje i
opóźniają rozpoznanie zawału serca.

Objawy zawału mięśnia sercowego
Zawał serca najczęściej pojawia się nagle,
bez objawów ostrzegawczych. Może wystąpić
w każdej sytuacji, np. w pracy, podczas wysiłku
fizycznego, ale również podczas odpoczynku.
Jednak prawie u połowy poszkodowanych
mogą pojawić się niepokojące zwiastuny na
kilka godzin, a nawet dni przed wystąpieniem
zawału (dolegliwości wieńcowe – tzw. dławica
piersiowa).
Głównym objawem zawału serca jest nasilony ból w klatce piersiowej, najczęściej zamostkowy i zaciskający, trwający ponad 20 min
(może się utrzymywać lub ustępować i nawracać), promieniujący do szyi, żuchwy lub lewego
ramienia, któremu mogą towarzyszyć nudności,
nadmierna potliwość i duszność.
Ból zgłaszany przez chorego ma charakter
rozlany, a nie punktowy, tzn. nie można wskazać miejsca bólu jednym palcem. Dlatego osoba

Ryc. 3. Lokalizacja bólu wieńcowego.
Źródło: https://chorobawiencowa.mp.pl/zawal/62035,zawal-serca, 11 luty 2019

Należy zwrócić uwagę, że nietypowe objawy zawału serca występują głównie u kobiet.
W przeciwieństwie do mężczyzn zdecydowanie
częściej odczuwają ból i znaczny dyskomfort
w nadbrzuszu oraz skarżą się na nudności i wymioty.
Ból pochodzenia nie sercowego, będzie
z reguły zależny od wykonywanych ruchów
i będzie nasilał się podczas kaszlu. Nie zmienia
to faktu, że każdy zgłaszany przez poszkodowa-
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nego ból w klatce piersiowej powinien wzbudzić czujność u osoby udzielającej pierwszej
pomocy.

czy lekarza rodzinnego. Jak wskazują badania,
z powodu opieszałości połowa chorych z zawałem serca umiera przed przyjęciem do szpitala.
Niestety Polacy zbyt późno wzywają karetkę pogotowia do chorego z ostrym zawałem
serca, średnio dopiero po około 4 godzinach.
Głównym tego powodem jest bagatelizowanie
pierwszych objawów zawału.
W przypadku pojawienia się bólu w klatce
piersiowej, chory lub świadek zdarzenia powinien natychmiast zadzwonić na pogotowie (numer 112), nawet jeśli nie jest do końca pewny,
czy występujące objawy są objawami zawału
serca.
Należy pamiętać, że pierwsza pomoc może
być rozpoczęta przez każdego i w każdej sytuacji. Osoba taka powinna rozpoznać i ocenić
priorytety w zakresie udzielania pierwszej pomocy, a także mieć świadomość ograniczeń i w
razie potrzeby wezwać dodatkową pomoc.
Do czasu przyjazdu zespołu ratownictwa
medycznego należy:
 ocenić stan poszkodowanego (według
schematu ABC)

Pierwsza pomoc w przypadku wystąpienia
bólu w klatce piersiowej
Złota godzina
Bardzo ważny jest czas, jaki upływa od wystąpienia bólu w klatce piersiowej do rozpoczęcia leczenia. Im wcześniej rozpocznie się leczenie zawału, tym więcej mięśnia sercowego
można uratować. Zwykle po 3-6 godzinach
umiera cały obszar mięśnia sercowego zaopatrywany przez zamkniętą tętnicę wieńcową
i wówczas zmiany te są nieodwracalne, mimo
zastosowania nowoczesnych metod leczenia.
Najlepsze rokowanie dotyczy pacjentów, u których leczenie rozpoczęto w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia objawów. Jest to tzw.
złota godzina. Niestety, wiele osób opóźnia
wdrożenie odpowiedniego leczenia takimi niepotrzebnymi czynnościami, jak leczenie się na
własną rękę, dzwonienie do rodziny, znajomych

A Drożność dróg oddechowych

Jeżeli poszkodowany rozmawia i nie ma objawów częściowej
niedrożności (świsty, chrapanie, charczenie) ma drożne drogi
oddechowe
Obserwuj ruchy klatki piersiowej,

B Ocena oddechu

Staraj się wyczuć na policzku strumień powietrza wydobywający się z otworów oddechowych,

C Ocena krążenia

Nasłuchuj oddech
Obserwacja objawów, które można dostrzec gołym okiem,
będą to przede wszystkim widoczne krwotoki





pomóc przyjąć osobie poszkodowanej najdogodniejszą dla niego pozycję (leżącą lub siedzącą)
zapewnić wsparcie psychiczne
zebrać wywiad według schematu SAMPLE:
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(symptomy)
(alergie)

określenie charakteru bólu i jego umiejscowienie
w szczególności uczulenie na kwas acetylosalicylowy
(aspirynę)
(medykamenty)
czy poszkodowany przyjmuje jakieś leki, w szczególności
kardiologiczne
(przebyte choroby)
przede wszystkim, czy poszkodowany leczy się kardiologicznie
(lunch)
ostatnio zjedzony posiłek
(ewentualnie inne dane) np. opis sytuacji poprzedzającej incydent wystąpienia bólu

S
A
M
P
L
E


podać kwas acetylosalicylowy (np. popularną Polopirynę S)

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi resuscytacji w warunkach przedszpitalnych poszkodowany z bólem w klatce piersiowej, w
związku z podejrzeniem zawału serca, powinien
wcześnie otrzymać 150-300 mg kwasu acetylosalicylowego. Tabletkę należy rozgryźć lub
przyjąć w formie rozpuszczonej w małej ilości
wody. Ryzyko wystąpienia powikłań takich jak
anafilaksja czy poważne krwawienie jest
względnie małe, ale nie zaleca się podawania
Aspiryny/Polopiryny S w przypadku uczulenia
lub występującego krwotoku.
Kwas acetylosalicylowy (Aspiryna, Polopiryna S) działa przeciwzakrzepowo, a więc poprawia i utrzymuje krążenie krwi w zwężonych
tętnicach wieńcowych. Badania wykazały, że
wczesne podanie wpływa na zmniejszenie
liczby zgonów.
Śmiertelność związana z chorobą niedokrwienną serca w fazie przedszpitalnej związana jest z rozwijającymi się w jej wyniku zaburzeniami rytmu serca (niemiarowa praca).
Nawet u 1/3 poszkodowanych z niedokrwieniem mięśnia sercowego dochodzi do zatrzyma-

nia krążenia w ciągu pierwszej godziny od wystąpienia bólu w klatce piersiowej. Nagłe zatrzymanie krążenia rozpoznajemy jeśli poszkodowany jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo. Wówczas zalecanym postępowaniem
jest natychmiastowe rozpoczęcie resuscytacji
krążeniowo-oddechowej (sekwencja czynności
przedstawiona została na ryc. 4).
Wszystkie osoby wykonujące RKO powinny uciskać klatkę piersiową, a osoby przeszkolone, które są w stanie wykonać oddechy
ratownicze powinny prowadzić naprzemiennie
uciśnięcia klatki piersiowej i oddechy ratownicze, co może być korzystne, kiedy przyjazd zespołu ratownictwa medycznego się opóźnia.
Należy prowadzić resuscytację do czasu:
 gdy przybędzie profesjonalna pomoc
i powie, że można ją przerwać,
 aż poszkodowany zacznie wykazywać
oznaki życia, np. zacznie prawidłowo
oddychać, poruszać się, otwierać oczy,
 kiedy sytuacja na miejscu zdarzenia zacznie stwarzać zagrożenie dla życia
i zdrowia ratownika.
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Ryc. 4. Algorytm podstawowych zabiegów resuscytacyjnych i automatycznej defibrylacji zewnętrznej (BLS/AED).
Źródło: Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016, s. 108

Ważnym ogniwem łańcucha przeżycia jest
wczesna defibrylacja. Wykonana w ciągu 3-5
minut od utraty przytomności może zapewnić
przeżywalność na poziomie 50-70%. Można to
osiągnąć poprzez realizację programów powszechnego dostępu do defibrylacji oraz rozmieszczenie AED w miejscach publicznych.
Miejsca gdzie jest dostępne AED są oznaczone
uniwersalnym symbolem, co ułatwia lokalizację
tych urządzeń. Jednym z takich miejsc jest

Szkoła Policji w Pile, a dokładniej pomieszczenie Biura Przepustek (przy wejściu głównym do
budynku).
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Wiele badań naukowych udowodniło, że
stosowanie defibrylatora AED przez osoby bez
wykształcenia medycznego jest bezpieczne. Jest
to urządzenie, które za pomocą poleceń słownych i wizualnych prowadzi osobę udzielającą
pierwszej pomocy przez procedurę zatrzymania
krążenia i defibrylacji. W zależności od producenta urządzenia różnią się od siebie wyglądem,
ale zasada działania jest taka sama.
W każdym zestawie z AED znajdują się
elektrody samoprzylepne, które należy prawidłowo rozmieścić na klatce piersiowej poszkodowanego. W tym celu należy się kierować rysunkami umieszczonymi na każdej elektrodzie.
Obie elektrody działają tak samo więc nie ma
znaczenia, kiedy przypadkowo zamienimy ich
pozycję ułożenia.

Ryc. 5. Uniwersalny symbol informujący o dostępności
AED.
Źródło: Wytyczne resuscytacji 2015, Polska Rada Resuscytacji, Kraków 2016

Ryc. 6. Standardowe ułożenie elektrod na klatce piersiowej.
Źródło: http://polimaty.pl/2013/12/aed-maszyna-ktora-ratuje-zycie/, 11 luty 2019
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UDAR MÓZGU (ostre zaburzenia krążenia
mózgowego)
Zarys
Udar mózgu jest jedną z głównych przyczyn zgonów w Polsce. Choroba ta przybiera
postać epidemii i to nie tylko w naszym kraju.
Według prognoz zaprezentowanych w międzynarodowym raporcie „Udary mózgu: skala problemu”, w ciągu 20 lat należy spodziewać się
35% wzrostu liczby udarów w Unii Europejskiej. W Polsce co roku na udar mózgu zapada
około 70 tys. osób, 30 tys. z nich umiera, a 70%
spośród pozostających przy życiu ma trwałe objawy inwalidztwa (utrata wzroku, mowy, częściowy lub całkowity niedowład). Nawet 85%
wszystkich udarów stanowią udary niedokrwienne.
Zdjęcie 1. Urządzenie AED dostępne w pomieszczeniu
Biura Przepustek Szkoły Policji w Pile
Źródło: Opracowanie własne.

Definicja
Zgodnie z obowiązującą definicją
WHO, udar mózgu to nagłe wystąpienie deficytu neurologicznego o podłożu naczyniowym
utrzymującego się dłużej niż 24 godziny. W razie ustąpienia objawów ogniskowych w ciągu
pierwszych 24 godzin, rozpoznawany jest przemijający atak niedokrwienny mózgu. W stanach nagłych należy posługiwać się określeniem ostre zaburzenia krążenia mózgowego,
ponieważ w wielu przypadkach nie jest możliwe
konkretne rozpoznanie. Każdy przypadek zaburzeń krążenia mózgowego należy traktować
jako stan zagrożenia życia.

W nagłych stanach zagrożenia życia i zdrowia, czynności prowadzone w zakresie pierwszej pomocy są kluczowym czynnikiem poprawiającym przeżywalność. Rola świadka zdarzenia w łańcuchu przeżycia jest bardzo ważna.
Jego wiedza i umiejętności, w zakresie udzielania pierwszej pomocy, nie tylko wpływają na jakość prowadzonych działań ale przede wszystkim są kluczowe w ratowaniu życia i zdrowia
poszkodowanego.
Osoby, od których oczekuje się udzielenia
pomocy, powinny znać aktualne wytyczne
i umieć efektywnie je wykorzystać. Warto dodać, że taka umiejętność merytoryczna daje potencjalnemu świadkowi zdarzenia uczucie pewności, że jest w stanie udzielić pomocy poszkodowanemu.
Pamiętaj, bólu w klatce piersiowej nie ukoi
przysłowiowa szklanka wody. Dlatego udzielając pierwszej pomocy osobie poszkodowanej
z podejrzeniem zawału mięśnia sercowego postępuj zgodnie z zaleceniami i wytycznymi.

Rodzaje i przyczyny udarów
Pod względem mechanizmu, udary mózgu dzieli się na:
 udary niedokrwienne,
 udary krwotoczne,
 krwotoki podpajęczynówkowe.
Do udaru niedokrwiennego dochodzi
wskutek niedostatecznego dopływu krwi do
określonego obszaru mózgu. W udarze krwotocznym, uszkodzenie spowodowane jest wynaczynieniem krwi do mózgu, z kolei w krwotoku

80

podpajęczynówkowym dochodzi do wynaczynienia krwi do przestrzeni podpajęczynówkowej – najczęściej w wyniku pęknięcia tętniaka.

Nieco odmienne objawy ma krwawienie
podpajęczynówkowe, gdzie dominuje nagły,
silny ból głowy (często opisywany jako najgorszy ból głowy w życiu), pojawiają się również
zaburzenia świadomości, a w 25% przypadków
występują napady drgawkowe.

Objawy
Objawy udaru niedokrwiennego i krwotocznego są podobne i nie jest możliwe odróżnienie tych dwóch typów udaru w warunkach
przedszpitalnych. Najczęściej występujące objawy to:
 niedowład połowiczy,
 izolowane niedowłady kończyny górnej lub
dolnej,
 zaburzenia mowy (niewyraźna lub bełkotliwa),
 afazja (problem ze zrozumieniem bądź znalezieniem odpowiedniego słowa),
 zaburzenia widzenia,
 połowicze zaburzenia czucia i siły mięśniowej,
 asymetria twarzy (obniżenie kącika ust, opadanie powieki, którym może towarzyszyć
drętwienie twarzy),
 zaburzenia równowagi,
 zawroty głowy.

Postępowanie
Leczenie udaru powinno zacząć się
możliwie w jak najwcześniejszej fazie choroby.
Dlatego od osób udzielających pierwszej pomocy, wymaga się szybkiego wychwycenia niepokojących objawów i podjęcia jak najszybszych działań zmierzających do przekazania poszkodowanego zespołowi ratownictwa medycznego. Osoby udzielające pierwszej pomocy powinny być szkolone w wykorzystywaniu prostych schematów potwierdzających wystąpienie
udaru.
Takim schematem ułatwiającym wychwycenie objawów udaru mózgu jest, m. in.
pochodzący od angielskich słów, akronim
FAST.

Face (twarz)

- poproś poszkodowanego, aby się uśmiechnął. Oceń czy jest zachowana symetria twarzy.

Arms (ręce)

- poproś poszkodowanego, aby uniósł przed siebie obie ręce. Oceń czy jedna
z nich lekko opada i czy jedna z rąk jest słabsza.

Speech (mowa)

- poproś poszkodowanego, aby powtórzył pełne zdanie np.: „Nie da się starego
psa nauczyć nowych sztuczek”. Oceń czy występują zaburzenia mowy.

Time (czas)

- jeżeli u poszkodowanego występuje którykolwiek z tych objawów, czas wezwać pomoc.
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Ryc. 7 Schemat potwierdzający wystąpienie udaru "FAST".
Źródło: http://pierwszapomoc.edu.pl/udar-mozgu, z dnia 19.02.2019.
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Polskim odpowiednikiem akronimu FAST jest „MASZ UDAR”.

Ryc. 8. Schemat potwierdzający wystąpienie udaru „MASZ UDAR”.
Źródło: http://pierwszapomoc.edu.pl/udar-mozgu z dnia 19.02.2019.
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 psychogenne
(omdlenie
rzekome,
drgawki niepadaczkowe),
 rzadkie przyczyny (krwawienie podpajęczynówkowe, bezdech z sinicą).

Warto również ustalić i zanotować czas wystąpienia objawów (jeżeli poszkodowany obudzi się z niepokojącymi objawami, w miarę
możliwości należy ustalić, o której zasnął i czy
objawy nie wystąpiły jeszcze przed zaśnięciem). W czasie wywiadu zapytać czy aktualny
stan chorego znacznie różni się od normalnego,
np. jeżeli poszkodowany ma zaburzenia mowy,
ustalić czy występowały już wcześniej, być
może w wyniku przebytego w przeszłości
udaru. Pozwoli to na wdrożenie, w fazie leczenia, odpowiedniego schematu postępowania.

Klasyfikacja
Informacje na temat cech klinicznych charakteryzujących przemijającą utratę przytomności uzyskuje się zwykle z wywiadów zbieranych
od pacjentów i naocznych świadków zdarzenia.
Należy ustalić objawy podmiotowe i przedmiotowe, występujące w okresie przedomdleniowym.

OMDLENIE
Klasyfikacja omdlenia

Omdlenie definiuje się jako przemijającą
utratę przytomności, charakteryzującą się szybkim początkiem, krótkim czasem trwania oraz
samoistnym całkowitym powrotem przytomności.
Omdlenie ma wiele wspólnych cech klinicznych z innymi zaburzeniami i dlatego rozpoznanie różnicowe tego stanu jest szerokie.
Z omdleniami często mylone są: stany napadowe bez utraty przytomności (upadki, katapleksja, napady padania, psychogenne omdlenie
rzekome) i z częściową lub całkowitą utratą
przytomności (hipoglikemia, hipoksja, hiperwentylacja, padaczka, zatrucia).

Omdlenie odruchowe (zależne od mechanizmów nerwowych)
1. Wazowagalne:
 ortostatyczne: w pozycji stojącej, rzadziej
siedzącej,
 emocjonalne: strach, ból (somatyczny lub
trzewny), instrumentacja, fobia krwi.
2. Sytuacyjne:
 podczas oddawania moczu,
 stymulacja żołądkowo-jelitowa (przełykanie, defekacja),
 kaszel, kichanie,
 po wysiłku fizycznym,
 inne (np. śmiech, gra na instrumentach dętych).
3. Zespół zatoki szyjnej.
4. Postacie nieklasyczne (bez objawów prodromalnych i/lub bez oczywistych czynników
wyzwalających i/lub nietypowy obraz kliniczny)

Przemijającą utratę przytomności definiuje się jako stan rzeczywistej lub pozornej
utraty przytomności z utratą świadomości, charakteryzujący się amnezją dotyczącą okresu nieprzytomności, nieprawidłową kontrolą motoryczną, utratą reagowania na bodźce oraz krótkim czasem trwania.
Przemijająca utrata przytomności dzieli się
na:
1. Przemijającą utratę przytomności z powodu
urazu głowy,
2. Nieurazową przemijającą utratę przytomności:
 omdlenie (omdlenie odruchowe, hipotensja ortostatyczna, omdlenie kardiogenne),
 drgawki padaczkowe (uogólnione: toniczne, kloniczne, toniczno-kloniczne,
atoniczne)

Omdlenie spowodowane OH (ciśnieniem
krwi)
1. Polekowe (najczęstsza przyczyna OH):
 np. leki rozszerzające naczynia, diuretyki,
pochodne fenotiazyny, leki przeciwdepresyjne
2. Zmniejszenie objętości wewnątrznaczyniowej:
 krwawienie, biegunka, wymioty itd.
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 dysfunkcja węzła zatokowego (w tym zespół tachykardia-bradykardia)
 zaburzenia przewodzenia przedsionkowokomorowego
2. Tachyarytmia:
 nadkomorowa
 komorowa

3. Pierwotna niewydolność układu autonomicznego (neurogenna OH):
 czysta niewydolność układu autonomicznego, zanik wielonarządowy, choroba
Parkinsona, otępienie z ciałami Lewy’ego
4. Wtórna niewydolność układu autonomicznego (neurogenna OH):
 cukrzyca, uszkodzenia rdzenia kręgowego, niewydolność nerek

Strukturalne choroby serca: ostry zawał
serca/niedokrwienie mięśnia sercowego, kardiomiopatia przerostowa, nieprawidłowe masy
w sercu (śluzak przedsionka, inne guzy itp.),
choroby osierdzia/tamponada serca, wrodzone
anomalie tętnic wieńcowych, dysfunkcja protezy zastawkowej.

Omdlenie kardiogenne
Zaburzenia rytmu serca jako pierwotna
przyczyna:
1. Bradyarytmia:

Pierwsza pomoc przy omdleniach:
1. Oceń stan świadomości (na początku głośno zawołaj np. „Jak się Pan/Pani czuje?” i delikatnie
potrząśnij, żeby sprawdzić reakcję na bodźce).
2. Udrożnij drogi oddechowe i sprawdź podstawowe funkcje życiowe wg schematu ABC. Jeśli
nie oddycha → rozpocznij resuscytację.
3. Jeśli utrata przytomności nastąpiła w następstwie urazu albo podejrzewasz uraz głowy bądź
kręgosłupa szyjnego → stabilizuj ręcznie odcinek szyjny kręgosłupa i przeprowadź szybką
ocenę urazową.
4. Jeśli chory nie doznał NZK, urazu i nie ma drgawek, unieś jego nogi – jest to pomocne w hipotensji, choć może pogorszyć wentylację.

Ryc. 9. Pozycja z uniesieniem kończyn, stosowana w przypadku omdlenia
https://mind42.com/public/02ff7311-11ca-44ae-9280-b05b1fa80737, z dnia 21.02.2019r.
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5. Jeśli utrata przytomności się przedłuża, a pacjent nie doznał urazu i oddycha samodzielnie,
ułóż go w pozycji bezpiecznej i wezwij pogotowie.

Ryc. 10. Ułożenie nieprzytomnego chorego w bezpiecznej pozycji https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.III.23.2.,
z dnia 21.02.2019 r.

6. Chroń przed skrajnymi temperaturami otoczenia (przegrzaniem albo wychłodzeniem). Jeżeli
utrata przytomności może być spowodowana warunkami zewnętrznymi (np. skrajne temperatury, zatrucie substancjami lotnymi - tlenkiem węgla), wynieś pacjenta w bezpieczne miejsce.
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Wojciech Thiel
Ekspert Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia Szkoły Policji w Pile
Sędzia Główny Turnieju
XI OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ KLAS POLICYJNYCH „KLASA POLICYJNA
ROKU 2019”
W dniach 15-16 kwietnia 2019 r.
w Szkole Policji w Pile, pod patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
Joachima Brudzińskiego, odbył się XI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych „Klasa
Policyjna Roku 2019”.

Patronat medialny nad Turniejem objął
miesięcznik Komendanta Głównego Policji
„Policja 997”.

W tegorocznej edycji Turnieju
udział wzięły 23 drużyny składające się z
czterech zawodników i kierownika reprezentujących szkoły z różnych województw,
w których utworzono klasy o profilu policyjnym. (Ze względów technicznych nie dojechały dwie drużyny, reprezentujące: Zespół

Szkół w Nowym Dworze Gdańskim i Zespół
Szkół nr 1 w Zbąszyniu). Po raz pierwszy w
finale zadebiutowały dwie drużyny: Zespół
Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim oraz Liceum Służb Mundurowych
we Wrocławiu.
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W ramach Turnieju rozegrano następujące konkurencje:




sprawdzian obejmujący ogólną wiedzę o policji (za który reprezentacja
mogła zdobyć 160 punktów),
test sprawności fizycznej (za który
reprezentacja mogła zdobyć 160
punktów),
test umiejętności w zakresie udzielania pierwszej pomocy (za który reprezentacja mogła zdobyć 40 punktów),

test umiejętności strzeleckich (za
który reprezentacja mogła zdobyć
160 punktów).

W konkurencjach ogólnej wiedzy o policji oraz w teście sprawności fizycznej brała
udział cała, czteroosobowa reprezentacja.
Natomiast w pozostałych konkurencjach po dwóch członków reprezentacji.
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KLASYFIKACJA GENERALNA
XI Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych
„Klasa Policyjna Roku 2019”
Miejsce
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Szkoła
Liceum Ogólnokształcące Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Suwałkach
Policyjne Liceum Ogólnokształcące w Słupsku
Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w
Gromniku
Powiatowy Zespół Szkół nr 1 w Kościerzynie
Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego w Częstochowie
Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Malborku
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Białobrzegach
Zespół Szkół im. Władysława Orkana w Marcinkowicach
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2, II Liceum Ogólnokształcące im.
Królowej Jadwigi w Toruniu
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Jarocinie
Zespół Szkół im. Macieja Rataja w Gościnie
Zespół Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie
III Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie
Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile
Prywatny Zespół Szkół w Czarnkowie
Liceum Służb Mundurowych we Wrocławiu
IV Liceum Ogólnokształcące im. Marynarzy WOP w Gdańsku
Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Wadowicach
Zespół Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym
IV Liceum Ogólnokształcące w Wyszkowie
Zespół Szkół w Lubomierzu

Liczba
punktów
426
420
416
408*
408*
405
402
398*
398*
392*
392*
391
383*
383*
379
370
365*
365*
344
339
334
314
304

* zgodnie z § 14 ust. 2 Regulaminu w przypadku jednakowej liczby punktów decyduje miejsce
zajęte w konkurencji test sprawności fizycznej.
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W konkurencjach Test sprawności fizycznej i Test wiedzy rozdano komplety medali:
Klasyfikacja indywidualna
sprawności fizycznej:

3. Krzysztof Słoma - Zespół Szkół
Ogólnokształcących nr 2, II Liceum
Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Toruniu (czas:1:03,78)

testu

Pomimo bardzo dobrego czasu zwycięzcy, do dziś nie został pobity rekord
z 2016 roku, ustanowiony przez Szymona
Bolka (58,15) - reprezentanta tej samej
szkoły, co złoty medalista.

1. Szymon Baran - Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im.
Jana Pawła II w Gromniku (czas:
1:00,66)
2. Kacper Brzeziński - III Liceum
Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Gnieźnie (czas: 1:03,26)

3. Kamil Grasza - Zespół Szkół Mechanicznych im. KEN w Poznaniu – 22 pkt
(I dogrywka 5 pkt., II dogrywka 1 pkt)

Klasyfikacja indywidualna testu wiedzy:
1. Andrzej Garczyński - Liceum Służb
Mundurowych we Wrocławiu – 33 pkt
2. Mikołaj Bienias - Zespół Szkół przy Teatralnej w Pile – 30 pkt (I dogrywka 5
pkt, II dogrywka 2 pkt)
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Sebastian Wegner
P.o. zastępca naczelnika Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia
Szkoły Policji w Pile
POLICJANT SŁUŻBY KRYMINALNEJ ROKU 2019
W dniach 25-27 czerwca 2019 r.
w Szkole Policji w Pile odbył się Finał
V Ogólnopolskiego Konkursu „Policjant
Służby Kryminalnej 2019”, którego organizatorami byli: Biuro Kryminalne Komendy
Głównej Policji, Centralne Laboratorium
Kryminalistyczne Policji oraz Szkoła Policji
w Pile. Honorowy patronat nad konkursem
objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pani Elżbieta Witek.

zaciętą rywalizację w następujących konkurencjach:
■

■
■
■
■

Podczas dwóch pierwszych dni trwania finału Konkursu, organizowanego przez
Szkołę Policji w Pile, Biuro Kryminalne
KGP oraz Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, 17 grup reprezentujących garnizony poszczególnych województw, w tym garnizon Stołeczny, stoczyło

oględziny miejsca zdarzenia, gdzie
zadanie grup procesowych polegało
na ujawnieniu i zabezpieczeniu śladów kryminalistycznych,
test wiedzy zawodowej,
sprawdzian wiedzy praktycznej, tzw.
kazus,
sprawdzian umiejętności strzeleckich,
sprawdzian umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pierwszej
pomocy przedmedycznej.

Do tegorocznego turnieju zaproszono także,
w charakterze gości, drużynę reprezentującą
Żandarmerię Wojskową.
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Trzeciego dnia konkursu, 27 czerwca, w auli
pilskiej Szkoły Policji odbyło się uroczyste
zakończenie Konkursu, które zainaugurował

wykład okolicznościowy podinspektora
w stanie spoczynku, psychologa – biegłego
profilera, dra Bogdana Lacha.

W uroczystości, obok policjantów stanowiących trzon polskiej Policji kryminalnej, organizatorów, komendantów i zastępców komendantów wojewódzkich, dyrektorów Biur
Komendy Głównej Policji i naczelników Zarządów CBŚP udział wzięli: Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Kamil
Bracha, Dyrektor Biura Służby Kryminalnej
Komendy Głównej Policji nadkom. Piotr Janik, Dyrektor Centralnego Laboratorium
Kryminalistycznego Policji insp. Radosław

Juźwiak, Prokurator Regionalny w Poznaniu
– Rafał Maćkowiak, Zastępca Dyrektora
Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu –
Sławomir Groch, płk Tomasz Kajzer – Szef
Zarządu Dochodzeniowo-Śledczego Komendy Głównej Żandarmerii Wojskowej,
Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Beata Dudzińska, a także grono ekspertów i sędziów
tegorocznego Konkursu, w tym prokuratorzy Prokuratury Krajowej.

93

W finale wyłonieni zostali: najlepszy
policjant sprawujący nadzór nad pracą
dochodzeniowo - śledczą – podinsp. Alicja
Zabłocka (KWP Wrocław), najlepszy policjant dochodzeniowo - śledczy, którym został sierż. szt. Piotr Berus (KWP Poznań),
najlepszy policjant operacyjno - rozpoznaw-

czy – asp. szt. Marcin Grugiel (KWP Bydgoszcz) oraz najlepszy technik kryminalistyki – asp. szt. Adam Parkitny (KWP Wrocław). W każdej z wymienionych kategorii
indywidualne wyróżnienia otrzymali również policjanci zajmujący kolejno drugie
i trzecie miejsca na podium.

W klasyfikacji generalnej tytuł „Najlepszej
Drużyny Służby Kryminalnej Roku 2019”,
zdobyła reprezentacja Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Wicemistrzem

Konkursu została drużyna z Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach, a na trzecim
miejscu uplasowała się drużyna z Komendy
Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

Laureaci Konkursu zostali uhonorowani
nagrodami finansowymi, a także odznakami
laureatów konkursu „Policjant Służby Kryminalnej”, pucharami i dyplomami. Dodatkowo jednostki Policji, w których pracują

trzej najlepsi technicy kryminalistyki, wyłonieni w drodze finałowych zmagań, otrzymały walizki kryminalistyczne od Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji.
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Po uhonorowaniu laureatów, głos zabrali:
Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata
Różniak-Krzeszewska, Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Kamil Bracha, oraz
Wicestarosta Pilski Arkadiusz Kubich i Zastępca Prezydenta Miasta Piły - Beata Dudzińska. Nadinsp. Kamil Bracha szczególnymi słowami uznania zwrócił się do drużyny

reprezentującej Komendę Wojewódzką we
Wrocławiu, z której dwoje reprezentantów
pracowało przy trudnej sprawie zabójstwa 10letniej Kristiny z Mrowin (woj. dolnośląskie).
Jednocześnie wręczył policjantom z woj. dolnośląskiego pamiątkowe ryngrafy podkreślając ich ogromne zaangażowanie w wykrycie
sprawcy tej okrutnej zbrodni.

Na zakończenie uroczystego apelu, szkolny zespół „Awans” zagrał koncert, który wzbudził duże zainteresowanie wszystkich zaproszonych gości.

95

Leszek Koźmiński
P.o. naczelnik Wydziału Prezydialnego Szkoły Policji w Pile
VII FESTIWAL KRYMINAŁU „KRYMINALNA PIŁA”
Tegoroczna edycja Festiwalu Kryminału „Kryminalna Piła”, którego organizatorami jest pilska Szkoła Policji i Regionalne
Centrum Kultury „Fabryka Emocji” w Pile,
miała szczególny wymiar, ponieważ została
zorganizowana w ramach obchodów 100.
rocznicy powstania Policji Państwowej.
Przez cztery dni mogliśmy uczestniczyć
w ciekawych spotkaniach autorskich. Piotr

Liana opowiadał jak trują twórcy powieści
kryminalnych. Jędrzej Pasierski dzielił się
swoimi doświadczeniami związanymi z pisaniem kryminału „W imię natury”. Kazimierz Kyrcz zdradził tajemnicę jak to jest
być funkcjonariuszem Policji i autorem książek kryminalnych. Katarzyna Bonda podsumowała swoje literackie przygody z tetralogią kryminalną.

Nie zabrakło także naukowych wrażeń.
Dr Bogdan Lach wygłosił wyjątkowy wykład pt. „Zabójstwo maskowane – czy
można skazać za zabójstwo bez znalezienia
zwłok?”, zaś kom. dr Paweł Leśniewski, wykładowca Szkoły Policji w Pile, po raz kolejny odsłaniał przed publicznością świat entomologii sądowej.

Na przygodę z kryminalnymi zagadkami uczniów pilskich szkół podstawowych
zaprosiła autorka książek dla dzieci
Agnieszka Urbańska i wykładowca kryminalistyki asp. Jacek Cyran, a starsi uczniowie wraz z dorosłymi brali udział w Kryminalnej Grze Miejskiej, której scenariusz
przygotowała poznańska autorka Joanna
Opiat-Bojarska.
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Szczególnym wydarzeniem był panel
dyskusyjny autorów nominowanych do Nagrody dla Najlepszej Polskiej Miejskiej Po-

wieści Kryminalnej roku 2018: Marka Krajewskiego, Ryszarda Ćwirleja, Jacka
Ostrowskiego i Roberta Małeckiego.

Katarzyna Bonda, związana od lat ze Szkołą Policji w Pile, otrzymała specjalne wyróżnienie Pani Komendant
insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej za wnikliwość i rzetelność w przedstawianiu policyjnych aspektów kryminalnych spraw dziejących się na kartach jej powieści.
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Zgodnie z tradycją Festiwalu, ostatnim jego akcentem było ogłoszenie laureatów. Nagroda dla Najlepszej Polskiej Miejskiej Powieści Kryminalnej Roku 2019 trafiła do rąk Roberta Małeckiego za powieść
„Skaza”. Nagrodę finansową oraz dyplom
ufundował Prezydent Miasta Piły, dr Piotr
Głowski, zaś okolicznościową statuetkę
członek zarządu województwa wielkopolskiego, Jacek Bogusławski. Wyróżnienie,
Dyrektora Regionalnego Centrum Kultury
w Pile otrzymał Marek Krajewski, autor powieści „Mock. Pojedynek”. Wyróżnienie
Komendanta Szkoły Policji w Pile otrzymał Ryszard Ćwirlej, autor powieści „Już nikogo nie słychać”.
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Piórem i ołówkiem
Opowiada i rysuje Zbigniew Wlazło
W związku przejściem mł. insp. Zbigniewa Wlazło w 2020 roku na zaopatrzenie emerytalne,
przedstawiamy ostatni już artykuł w stałym cyklu „Piórem i ołówkiem” z serii A to Polska właśnie, w którym autor opisuje znaczenie wirydarza w ogrodach dworskich oraz przybliża historię
i architekturę kościoła pw. św. Mikołaja w Borowej Wsi. Mł. insp. Zbigniew Wlazło, naczelnik
Wydziału – Główne Archiwum Policji w Biurze Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej
Policji, zafascynowany architekturą dworów polskich oraz zabudowy dworskiej, ich przeszłością, tradycją i zwyczajami w nich panującymi a także architekturą kościelną, 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.
ogrodom kwiatowym z włoska „dziardynami” nazywanym, w których u możnych
pielęgnowano
zagraniczne
kosztowne
kwiaty: imperjały, tulipany (tulibami hiszpańskimi także zwane), narcyzy czyli hjacynty włoskie, grandile albo imperjały indyjskie, nieśmiertelniki, konsolidy i aloesy z
Frankfurtu lub Gdańska sprowadzane.”106
Współcześnie zakładane ogrody ziołowe nawiązują do dawnych dworskich czy też późniejszych klasztornych wirydarzy. Tak jak
dawniej, dostarczają nam przypraw kuchennych i materiału zielarskiego, służą jako
miejsce do aromaterapii. Najsłynniejszym
obecnie w Polsce ogrodem ziołowym jest
„Ziołowy zakątek” znajdujący się na terenie
Podlaskiego Ogrodu Botanicznego w miejscowości Koryciny w powiecie siematyckim
województwa podlaskiego. „Wśród malowniczych pól i lasów dziewiczego Podlasia,
z dala od miejskich zanieczyszczeń i zgiełku
cywilizacji, ulokowany jest Ziołowy Zakątek. Miejsce to tchnie spokojem i sielskością
życia, które tutaj wydaje się zwalniać i toczyć swoim leniwym tempem, zgodnym
z naturą i cyklami pór roku. Na tych czys-

Wirydarz
Nazwa wirydarz prawie wyłącznie kojarzona jest z ogrodem usytuowanym na klasztornym dziedzicu, otoczonym krużgankami,
na środku którego znajduje się studnia. Pierwotnie wirydarz był częścią ogrodu dworskiego z bogatą i przemyślaną aranżacją zielonej przestrzeni, pochodzącej z łąki kwietnej służącej do zabaw i odpoczynku. Jego
charakter kształtowały gatunki uprawianych
roślin oraz układ ich sadzenia. Kompozycja
wirydarzu, oparta na jego geometrycznych
podziałach oddzielonych od siebie ścieżkami, wyróżniała kwatery: rosarium – z dominującą uprawą róż; nypheum – gdzie królowała woda; hortus conclusus – miejsce
przeznaczone do uprawy kwiatów i ziół. Wirydarz najczęściej schowany był za murem
dworu. „Przez wirydarze (z łac. viridis, zielony) rozumiano ogródki kwiatowe, w których zwykle rosły: majeran, bazylika, szałwja, ruta, fijołki, gwoździki, lilje, kosaciec,
boże drzewko, rozmaryn, lawenda, krokosz,
szpikanarda i inne. O ogródku takim mówi
Zimorowicz: „Wirydarz pięknemi usadzony
zioły”. Później ustąpiły wirydarze okazałym

106

Z. Gloger, Encyklopedia staropolska ilustrowana,
Warszawa 1972, t. III s. 282.
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tych i pięknych terenach wciąż żywa jest tradycja zielarska, rdzenni mieszkańcy Podlasia od pokoleń zbierają rośliny lecznicze, korzystając z ich dobrodziejstwa i prozdrowotnych właściwości. W Ziołowym Zakątku
goście mają okazję zapoznać się z historią
ziołolecznictwa i tradycyjnego zbioru roślin
ze stanu naturalnego. Wśród dobiegających
zewsząd aromatów ziół i przypraw goście
mogą komponować własne mieszanki herbaciane, tworzyć nalewki na bazie cennych
surowców zielarskich, jak również zasięgnąć wiedzy zielarskiej podczas przemierzania ścieżek edukacyjnych Podlaskiego
Ogrodu Botanicznego. ”107
Kościół w Borowej Wsi
Kościół pw. św. Mikołaja w Borowej Wsi –
dzielnicy Mikołowa znajduje się na Szlaku
Architektury Drewnianej województwa śląskiego. Jest to kościół parafialny w dekanacie Mikołów archidiecezji katowickiej. Jego
pierwotną lokalizacją były Przyszowice,
skąd został, tuż przed wybuchem II Wojny
Światowej, przeniesiony do Borowej Wsi.
„Dnia 26 grudnia 1936 roku mieszkańcy
zdecydowali się adoptować kościół z Przyszowic. Utworzono Komitet Budowy Kościoła. Aby zgromadzić środki finansowe na
przeniesienie kościoła komitet ustalił miesięczną składkę 1 zł., a dla ubogich 0,50 gr.
Honorowym członkiem komitetu mógł zostać każdy, który wpłacił na rzecz kościoła
50 zł. Postanowiono, że kościół stanie w
miejscu boiska szkolnego, które było własnością gminy, a które gmina była gotowa
oddać bezpłatnie pod budowę kościoła. Dnia
8 lutego 1937 roku Sąd Wojewódzki Śląski
wydał pozwolenie na przeniesienie kościoła
według wskazań konserwatora zabytków dr
T. Dąbkowskiego. Poszczególne części budowli zostały ponumerowane aby odtworzyć
kościół jak najdokładniej. Prace trwały ponad dwa lata i były nadzorowane przez Wojewódzki Urząd Budownictwa w Rybniku.

Poświęcenia kościoła na nowym miejscu dokonano 16 XII 1939 r., natomiast parafię
erygowano dopiero 18 lat później – 20 XII
1957 r.”108 Jako prawdopodobny rok wybudowania kościoła przyjęło się uważać datę
1640 roku. Kościół jest orientowany (zwrócony prezbiterium na wschód). Prezbiterium
przylega do nawy rozmieszczonej na planie
prostokąta. Przy nawie znajduje się kruchta
(przedsionek kościoła). Wieża wybudowana
została ok. 1720 r. i posiada konstrukcję słupową. Wieża zakończona jest izbicą (najwyższa część wieży kościelnej z pomieszczeniem na dzwon), a całość nakrywa hełm
cebulasty z latarnią (konstrukcja z otworami
doświetlającymi). Na dachu nawy umieszczono sygnaturkę (najmniejsza z wież kościoła, w której umieszczano najmniejszy
z dzwonów) z hełmem. Kościół otoczony
jest sobotami („niskie podcienia wsparte na
słupach i przykryte jednospadowym dachem, otaczające drewniane kościółki lub
cerkwie, na całym lub części ich obwodu,
mające konstrukcję słupową, a w dolnej części zazwyczaj odeskowane lub odgrodzone
balustradą”109). „Kościół posiada wyposażenie w większości barokowe. Ołtarz główny
jest wczesnobarokowy. Umieszczono w nim
obraz patrona kościoła – świętego Mikołaja,
a w zwieńczeniu – obraz św. Józefa z Dzieciątkiem. Dekorację ołtarza uzupełniają
rzeźby świętych: Jana Ewangelisty (z prawej
strony, z kielichem) i św. Jana Chrzciciela (z
lewej, z barankiem) oraz w górnej części ołtarza: Jadwigi Śląskiej, Jacka i Stanisława
biskupa. Rokokowy ołtarz boczny z prawej
strony zdobi bogata snycerka i obraz
św. Jana Nepomucena oraz rzeźby dwóch
rycerzy. Antepedium (czyli „ściany podstawy” ołtarza, łac. „przed stopami”) ołtarza
zdobi płaskorzeźba, przedstawiająca męczeństwo św. Jana Nepomucena i scenę spowiedzi królowej (z boku). W zwieńczeniu
ołtarza „Oko Opatrzności”. Lewy ołtarz
boczny jest późnobarokowy z obrazem św.
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http://ziolowyzakatek.pl/O-nas,38.html [dostęp
09.08.2019].
108
http://www.stnicolaus.katowice.opoka.org.pl/historia.php [dostęp 02.08.2019].

Witold Szolginia, Architektura. Warszawa, Sigma
NOT, 1992, s. 148.
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 Obraz św. Barbary z książką (rzadka
forma atrybutu tej świętej) – obok wejścia
do kaplicy,
 Rzeźba św. Marcina na koniu, ale w kapeluszu (co jest ewenementem) – nad
bocznym, południowym wejściem do kościoła ,
 Dwukondygnacyjny chór muzyczny. Na
górnej kondygnacji zabytkowy barokowy
portatyw organowy [małe, przenośne organy piszczałkowe – przyp. autora],
 Płaskorzeźbione stacje Męki Pańskiej,
 Autentyczne drzwi klepkowe z XVIII
w.”110

Antoniego. W ołtarzu znajdowały się niegdyś późnogotyckie płaskorzeźby świętych
Piotra i Pawła, obecnie umieszczone nad
wejściem do zakrystii. Ostatni ołtarz – św.
Judy Tadeusza (właściwie sama nastawa ołtarzowa wisząca na ścianie) – późnobarokowy zawiera też figury św. Jana Nepomucena i św. Ludwika (króla Francji). Ambona
jest barokowa z płaskorzeźbami czterech
Ewangelistów. Na profilowanej belce tęczowej umieszczone są barokowe rzeźby przedstawiające scenę Ukrzyżowania z Matką Boską, św. Janem i Marią Magdaleną. W kaplicy znajduje się późnorenesansowy ołtarz
z obrazem A. Grzywińskiego ukazującym
„Opłakiwanie” (Zdjęcie z krzyża). Na ścianach obok – obrazy symbolizujące Boże Narodzenie oraz Wniebowzięcie Matki Boskiej. Także w kaplicy znajduje się ciekawa
chrzcielnica
barokowo-klasycystyczna,
drewniana w formie kuli ziemskiej z wężem,
nad nią umieszczona jest płaskorzeźba
chrztu Chrystusa w Jordanie. Do ciekawych
elementów wyposażenia kościoła należą
także:

Ciekawostką turystyczną jest, znajdujący się
w pobliżu kościoła, Szlak Krawędziowy
GOP (Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego) liczący 78 kilometrów. Jest to zielony
znakowany pieszy szlak turystyczny przebiegający z Gliwic do Chełmka, którego
atrakcją jest punkt widokowy w Mikołowie
na wzgórzu Gronie, z którego w pogodne dni
można podziwiać panoramę Beskidu Śląskiego.

Autor: Zbigniew Wlazło „Kościół w Borowej Wsi”
2017 r. Tusz i akwarela na papierze 18 x 16 cm.
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http://www.stnicolaus.katowice.opoka.org.pl/historia.php [dostęp 02.08.2019].
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Z ŻYCIA SZKOŁY
STYCZEŃ 2019
Wigilijna wizyta w szpitalu
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka
do człowieka. Kierując się słowami Jana
Pawła II, funkcjonariusze Szkoły Policji
w Pile, Komendy Powiatowej Policji
w Pile, Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pile, w czerwcu bieżącego roku, na pikniku rodzinnym z okazji
Dnia Dziecka, przeprowadzili zbiórkę zabawek pod hasłem „Przekaż pluszaka dla
Dzieciaka”.

Okres Świąt Bożego Narodzenia to doskonały moment na przekazanie zabawek młodym pacjentom z oddziału dziecięcego pilskiego szpitala. W czwartkowe południe
policyjni i strażaccy wolontariusze gościli
w Szpitalu Specjalistycznym w Pile. Zaskoczone taką miłą niespodzianką, dzieci nie
kryły radości, bardzo cieszyły się z otrzymanych prezentów. Życzymy im szybkiego
powrotu do zdrowia oraz samych radosnych
chwil i codziennego uśmiechu.

Szkolenie z zakresu pozyskiwania i obsługi osobowych źródeł informacji
Dzięki inicjatywie Komendanta Miejskiego
pozyskiwania i obsługi osobowych źródeł
Policji w Słupsku insp. Leszka Gurskiego
informacji.
oraz jego zastępcy mł. insp. Wojciecha JaAdresatami szkolenia było 16 funkcjonariukubowskiego, w dniach 10-14 grudnia 2018
szy wykonujących na co dzień zadania
r. wykładowcy Zakładu Służby Kryminalpionu operacyjnego z Komendy Miejskiej
nej Szkoły Policji w Pile nadkom. Artur
Policji w Słupsku oraz komend powiatoMazur oraz podkom. Przemysław Zublewych i posterunków Policji. Podczas szkowicz przeprowadzili szkolenie z zakresu
lenia, naszych funkcjonariuszy wspomagali
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policjanci z Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji
w Gdańsku.

W ramach kilkudniowego szkolenia zrealizowano m.in. zagadnienia z zakresu: regulacji prawnych, pozyskiwania i pracy z osobowymi źródłami informacji oraz zadań
praktycznych.

Komendant Miejski Policji w Słupsku, insp.
Leszek Gurski, doceniając profesjonalizm
naszych wykładowców, w ramach podziękowania przekazał na ich ręce grawer wraz
z pamiątkowym medalem Komendy Miejskiej Policji w Słupsku oraz podziękowania

dla Komendanta Szkoły Policji w Pile insp.
Beaty Różniak-Krzeszewskiej za wsparcie
inicjatywy szkolenia poprzez oddelegowanie funkcjonariuszy swojej jednostki.

Warsztaty metodyczne
W miniony czwartek, w Szkole Policji z inicjatywy metodyków Wydziału Organizacji
Szkolenia i Dowodzenia przeprowadzono
warsztaty metodyczne nt. metod aktywizujących i podstaw sketchnotingu. Zajęcia dla
26 wykładowców naszej placówki przeprowadziła pani Danuta Kitowska, doktor nauk
humanistycznych – konsultant w Centrum
Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
Metody aktywizujące to grupa metod nauczania, które charakteryzują się tym, że w
procesie kształcenia aktywność uczniów
(słuchaczy) - przewyższa aktywność nauczyciela. Stosowanie metod aktywizują-

cych w procesie dydaktycznym sprzyja pogłębieniu zdobytej wiedzy, jej operatywności i trwałości. Słuchacze muszą myśleć
podczas wykonywania podjętych działań.
Angażują się emocjonalnie; są aktywni
w sferze percepcyjnej, ruchowej, werbalnej
i emocjonalno-motywacyjnej. Główna zaleta tych metod polega na doskonaleniu
umiejętności przydatnych nie tylko podczas
zajęć, ale również w codziennym życiu, np.
umiejętności wyciągania wniosków, myślenia analitycznego i krytycznego, łączenia
zdarzeń i faktów. Druga część zajęć poświęcona była sketchnotingowi, czyli myśleniu
wizualnemu. Co może zrobić wykładowca
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na zajęciach, aby notatki słuchaczy były dla
nich atrakcyjne? Nasi nauczyciele uczyli się
podstaw sporządzania notatek rysunkowych.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali potwierdzenia uczestnictwa w szkoleniu. Kolejne warsztaty przewidziane są
w marcu 2019 roku.

Szkolenie zawodowe podstawowe SZP I/19
Za nami rozpoczęcie pierwszej tegorocznej
edycji kursu zawodowego podstawowego
SZP IA/19. Przez najbliższe 143 dni szkoleniowe funkcjonariusze z województw:
wielkopolskiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego i dolnośląskiego zdobywać będą
podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych.
Rozpoczęcie pierwszej edycji szkolenia zawodowego podstawowego dla 85 nowo
przyjętych policjantów odbyło się 15 stycznia 2019 r. w auli Szkoły Policji w Pile
z udziałem Zastępcy Komendanta ds. dydaktycznych mł. insp. Michała Kominowskiego, Zastępcy Komendanta ds. logistycznych nadkom. dra Marcina Druszcza oraz
kadry szkoły.

Podczas 1141 godzin zajęć dydaktycznych
policjanci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi: bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia
służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców przestępstw, skutecznego
przeprowadzania interwencji policyjnych,
podejmowania czynności wobec uczestników ruchu drogowego, taktyki i technik interwencji oraz odbędą przeszkolenie strzeleckie.
Po 7 miesiącach intensywnej nauki, szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności pozwalające na
skuteczne wykonywanie czynności służbowych na podstawowych stanowiskach
w pionie prewencji.
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Odprawa roczna w pilskiej Szkole Policji
W dniu 31 stycznia 2019 roku w Szkole Policji w Pile odbyła się odprawa roczna podsumowująca osiągnięcia w 2018 roku. Odprawę poprowadziła Komendant Szkoły

Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, a uczestniczyli w niej: zastępcy
komendanta, kierujący komórkami organizacyjnymi Szkoły, policjanci i pracownicy
Policji.
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Początek nowego roku to zawsze moment
podsumowań wszystkich aspektów działalności Szkoły. To również czas na przedstawienie planu jej funkcjonowania na kolejny
rok. Odprawę rozpoczęła się przyjęciem
meldunku przez Komendanta Szkoły Policji
w Pile insp. Beatę Różniak-Krzeszewską.
Następnie kierujący komórkami organizacyjnymi omówili strukturę, organizację
i zadania
poszczególnych
komórek.
A przede wszystkim sukcesy i osiągniecia
wydziałów, zakładów i sekcji działających
w Szkole.
Pani Komendant w swoim wystąpieniu odniosła się do: stanu etatowego szkoły, fluktuacji kadr, wykształcenia, stanu dyscypliny
wśród funkcjonariuszy, pracowników i słuchaczy pilskiej Szkoły. W dalszej części
prezentacji omówiła zrealizowane w Szkole
przedsięwzięcia, takie jak: Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”, X Ogólnopolski
Turniej Klas Policyjnych, konferencje, seminaria, Festiwal Kryminału „Kryminalna
Piła”, wolontariat, działalność szkoleniowa
i wykłady dla instytucji pozapolicyjnych
i działalność sportowa.
Z przedstawianych na rok bieżący przedsięwzięć, na uwagę zasługują następujące:
1. Realizacja priorytetów szkoleniowych
wskazanych przez Komendanta Głównego Policji;
2. Realizacja procesu dydaktycznego na
najwyższym poziomie, wykorzystywanie efektywnej metodyki prowadzenia
zajęć;

3. Przestrzeganie dyscypliny służby i pracy
wśród policjantów, pracowników Policji
i słuchaczy;
4. Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”
(03-06 kwietnia);
5. Konferencja „Sygnał” – zwalczanie
przestępczości intelektualnej (10-11
kwietnia);
6. XI Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych (15-16 kwietnia);
7. Konferencja farmaceutyczna (07-08
maja);
8. Ogólnopolski Konkurs „Policjant Służby
Kryminalnej” roku 2019 (04-06
czerwca);
9. Uroczystości z okazji obchodów święta
Policji połączone z oddaniem do użytku
budynku zamieszkania zbiorowego
„akademika” (03 sierpnia);
10.
Konferencja – Odpowiedzialność
dyscyplinarna w służbach mundurowych
(19-20 listopada).
„ … Był to rok bardzo trudny, bardzo intensywny. Ale myślę, że był to rok, który można
zaliczyć do bardzo udanych, ponieważ poziom realizacji zadań, przy tak dużej ich
liczbie, zasługuje na wysokie uznanie”.
Tymi słowami Pani Komendant insp. Beata
Różniak-Krzeszewska
podziękowała
swoim zastępcom, kierującym komórkami
organizacyjnymi, policjantom i pracownikom policji za ubiegły rok sumiennej pracy.

LUTY
Zakończenie kursów OR-III/18 oraz SZP-V/18
W minionym tygodniu w Szkole Policji w
Pile dobiegły końca dwa szkolenia, które
rozpoczęły się w 2018 roku. Łącznie 105
policjantów, po uzyskaniu pozytywnych
wyników z egzaminów końcowych odebrało świadectwa z rąk Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile ds. dydaktycznych mł. insp. Michała Kominowskiego.
W czwartek, 7 lutego, odbyło się zakończeniu kursu specjalistycznego OR-III/18.
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Uczestnicy doskonalenia zawodowego dla
policjantów służby kryminalnej wykonujących czynności operacyjno-rozpoznawcze
podczas trzymiesięcznego szkolenia wzbogacali swoją wiedzę i umiejętności związane z realizacją swoich obowiązków
w jednostkach terenowych Policji, tj. w zakresie: prowadzenia postępowania przygotowawczego i pracy operacyjnej, realizowa-

nia procesu wykrywczego wybranych przestępstw, doskonalenia strzeleckiego i umiejętności udzielania pierwszej pomocy.
W dniu 8 lutego zakończyła się kolejna edycja szkolenia zawodowego podstawowego

SZP-V/18. Po blisko siedmiu miesiącach
nauki, 65 młodych funkcjonariuszy, bogatszych o nowe umiejętności, powróciło do
swoich macierzystych jednostek, gdzie rozpocznie się ich dalsza służba.

Oszustwa na Allegro i Olx
Klasyczne oszustwa, kradzieże kont/tożsamości, oszustwa związane z wykorzystaniem funkcjonalności serwisu, wyłudzenia
ratalne, carding, oszustwa przy użyciu
e-waluty
i systemów płatności, Program Ochrony
Kupujących, bezpieczeństwo transakcji internetowych i system komunikowania się
Policji, w ramach współpracy, z Działem
Bezpieczeństwa Grupy Allegro i Olx - to
kwestie, które zostały poruszone podczas
prelekcji zrealizowanej w dniu 12 lutego dla
słuchaczy kursu specjalistycznego dla policjantów służby kryminalnej wykonujących
czynności dochodzeniowo-śledcze.
Zajęcia przeprowadził Jakub Pepłoński kierownik ds. Współpracy z Organami Ścigania Grupy Allegro oraz Wojciech Kiszka
z Olx Group.
Allegro to największy serwis transakcji online w Europie Środkowo-Wschodniej, na-

tomiast Olx to największy w Polsce internetowy serwis darmowych ogłoszeń lokalnych, a ponieważ skala oszustw dokonywana za ich pośrednictwem jest coraz większa, stanowi to problem również dla samej
Policji, która zmaga się z tego rodzaju przestępczością, prowadząc postępowania przygotowawcze.
Do zadań Grupy Allegro oraz Olx Group
należy między innymi przygotowywanie
analiz w sprawach prowadzonych przez organy ścigania, reprezentowanie serwisu
przed organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz działalność edukacyjna,
w tym szkolenie funkcjonariuszy Policji,
sędziów i prokuratorów, przejawem czego
była właśnie wizyta naszych gości w Szkole
Policji w Pile.
Jest to już kolejna edycja tego rodzaju spotkań zorganizowanych przez Zakład Służby
Kryminalnej Szkoły Policji w Pile, gdzie
słuchacze, w ramach zajęć programowych,
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mają możliwość zdobycia dodatkowej wiedzy z zakresu przestępstw popełnianych
przy wykorzystaniu sieci internetowej.

Współpraca pomiędzy Szkołą a Allegro
i Olx odbywa się na podstawie porozumienia z dnia 30 marca 2017 r.

Pilskie Targi Edukacyjne
W minioną sobotę Szkoła Policji w Pile
promowała zawód policjanta podczas Pilskich Targów Edukacyjnych. Stoisko cieszyło się dużą popularnością wśród młodzieży i ich rodziców.
Pilskie Targi Edukacyjne odbyły się w sobotę, 16 lutego, w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Gastronomicznych i skierowane były do uczniów kończących gimnazja oraz ósmoklasistów. Szkoła Policji
w Pile, w ramach targów, zachęcała młodzież do wstąpienia w szeregi służb mundurowych. Zainteresowani, podczas rozmowy
z nadkom. Sebastianem Wegnerem oraz
obecnymi na targach słuchaczami pilskiej
Szkoły, mogli uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich tematy związane głównie z procedurą doboru do Policji, ścieżką kariery
zawodowej oraz charakterem pracy w mun-

durze. Zainteresowani mogli również zobaczyć walizkę kryminalistyczną, której wyposażenie jest wykorzystywane w pracy
technika kryminalistyki, a także wypróbować alko- i narkogogle.
W związku z tym, że nasze stoisko cieszyło
się popularnością przypominamy, że aby
zostać policjantem, oprócz przejścia przez
poszczególne etapy rekrutacji, należy m.in.
być obywatelem Polski, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, cechować się
nieposzlakowaną opinią, wykazywać odpowiednie zdolności fizyczne i psychiczne,
a także nie być skazanym prawomocnym
wyrokiem sądu. Praca w Policji, jak i innych służbach mundurowych, wymaga zaangażowania, samodyscypliny, ciągłej
pracy i kształcenia - dając w zamian dużo
satysfakcji.
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Praktyka czyni mistrza
W dniu 21 lutego 2019 r. w Szkole Policji
w Pile odbyły się fakultatywne wykłady poświęcone problematyce kontroli stanu technicznego pojazdów poruszających się po
drogach, a także śladów kryminalistycznych pozostawionych na miejscach przestępstw.
Prowadzącymi zajęcia byli wykładowcy
Szkoły Policji w Pile podkom. Bartosz
Ogrodniczuk z Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych oraz st. asp. Maciej
Galar z Zakładu Służby Kryminalnej. Wykład został przeprowadzony z podziałem na
dwie części. W pierwszej, szczególną
uwagę zwrócono na aspekty praktycznotechniczne przy wykonywaniu kontroli
stanu technicznego pojazdów osobowych i
ciężarowych, w tym szczegółowej kontroli
autobusów. Wskazane zostały konkretne

elementy układów hamulcowych, jezdnych
i zawieszania, które mają kluczowy wpływ
na bezpieczeństwo poruszania się pojazdem
podlegających sprawdzeniu. Uczestniczących w wykładzie słuchaczy zapoznano
również z procedurą zatrzymywania dowodu rejestracyjnego w oparciu o zmiany
przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.
- Prawo o ruchu drogowym.
Druga część wykładu dotyczyła tematyki
zabezpieczenia miejsca znalezienia zwłok,
ze zwróceniem uwagi na możliwość występowania różnych śladów kryminalistycznych. Przedstawiono tematykę zabezpieczenia miejsca wypadku drogowego ze
skutkiem śmiertelnym. Następnie omówiono problematykę samobójstw, a także
zwrócono uwagę na istotę śladów biologicznych pod kątem kontaminacji.
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MARZEC
„Lider Sukcesu 2018” dla Szkoły Policji w Pile
Zarząd Powiatu w Pile, na mocy uchwały nr
40.2019 z dnia 29 stycznia 2019 r., nadał
Szkole Policji w Pile honorowy tytuł „Lidera Sukcesu 2018” w kategorii „Edukacja
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i Nauka”. Statuetkę, podczas jubileuszowej
gali, odebrała delegacja Szkoły Policji w
Pile na czele z Panią Komendant insp. Beatą
Różniak-Krzeszewską.

Piętnasta edycja gali „Liderów sukcesu” –
nagród ustanowionych i przyznawanych od
2004 roku przez Zarząd Powiatu w Pile, odbyła się w piątek 1 marca. Nasza Szkoła, po
raz pierwszy w historii, została uhonorowana tytułem „Lidera Sukcesu” w kategorii
„Edukacja i Nauka”. Statuetkę, z rąk Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego,
odebrała delegacja Szkoły Policji w Pile na
czele z Panią Komendant insp. Beatą Różniak-Krzeszewską. W gali uczestniczyli
również przedstawiciele kadry i funkcjonariuszy Szkoły: podinsp. Jacek Słoński, nadkom. Artur Mazur, asp. szt. Sławomir Jurczyński oraz mł. asp. Magdalena Pałys.
Do nominacji w kategorii „Edukacja i Nauka” niewątpliwie przyczyniły się działania
naszych funkcjonariuszy na rzecz edukacji
dzieci i młodzieży oraz budowa akademika
dla słuchaczy pilskiej Szkoły Policji. Jak
można było usłyszeć podczas krótkiego
filmu promującego naszą placówkę:
„Szkoła Policji w Pile to jednostka, która
poza szkoleniem funkcjonariuszy z całego

kraju, organizuje również międzynarodowe
konferencje i szkolenia z zakresu przestępczości gospodarczej, w cyberprzestrzeni,
przy współpracy z Interpolem i innymi międzynarodowymi organizacjami policyjnymi. Słynie również z organizacji Ogólnopolskiego Turnieju Klas Policyjnych. (…)
Ponadto wykładowcy Szkoły edukują
dzieci i młodzież z zasad bezpieczeństwa,
a kursanci uczestniczą np. w licznych zbiórkach krwi. W tym roku dla słuchaczy będzie
oddany nowy internat na 386 miejsc, który
znakomicie wpisał się także w krajobraz
miasta”.
Statuetka „Lidera Sukcesu” to ogromne wyróżnienie dla Szkoły Policji w Pile oraz
wszystkich związanych z nią funkcjonariuszy i pracowników. To swoiste potwierdzenie tego, że władze powiatu dostrzegają naszą codzienną pracę i starania o poprawę
warunków bytowych kształcących się funkcjonariuszy oraz współpracę z przedszkolami, szkołami powiatu pilskiego oraz seniorami, a także działania charytatywne.

KWIECIEŃ
Wicemistrzyni Świata Masters
W ostatnim tygodniu marca 2019 roku w
Toruniu odbyły się 8. Halowe Mistrzostwa
Świata Masters w Lekkiej Atletyce. W mistrzostwach wzięło udział blisko 4500 sportowców z 88 państw. Wśród reprezentantów Polski znalazła się asp. szt. Małgorzata
Krzyżan - młodszy wykładowca Zakładu
Służby Kryminalnej Szkoły Policji w Pile.
W pierwszym dniu mistrzostw, utalentowana zawodniczka w pilskiej Szkoły wystartowała w konkurencji pchnięcia kulą
kobiet W50 i zajęła 8. miejsce. Kilka dni
później, w swojej koronnej konkurencji,

jaką jest rzut dyskiem, nasza koleżanka zdobyła srebrny medal i tytuł halowej wicemistrzyni świata w rzucie dyskiem kobiet
W50.
Jak mówi sama medalistka, jest jeszcze zbyt
wcześnie na osiąganie pełnych możliwości,
ale można patrzeć w nadchodzący sezon optymistycznie, a czekają ją jeszcze 15. Mistrzostwa Polski w Rzutach Nietypowych,
29. Mistrzostwa Polski Masters w Lekkiej
Atletyce i 21. Mistrzostwa Europy Masters
w Lekkiej Atletyce, które odbędą się w
dniach 5-15 września 2019 roku w Wenecji.
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„Kradzież sygnału TV i własności intelektualnej w Internecie”
Za nami VII edycja konferencji pt. „Kra Współpraca platformami e-commerce w
dzież sygnału TV i własności intelektualnej
ramach strategii „Follow the money” –
w Internecie”, zorganizowana w Szkole PoAgnieszka Rauch, Przewodnicząca Rady
licji w Pile przy współudziale StowarzyszeKampanii FTM, Stowarzyszenie Sygnał;
nia SYGNAŁ. Wzięli w niej udział przed Pozyskiwanie danych o podmiotach
stawiciele Ministerstwa Finansów, Komisji
prowadzących sprzedaż kodów dostępu
Nadzoru Finansowego, Komendy Głównej
na platformach e-commerce – NaczelPolicji, jednostek terenowych, szkół Policji,
nik Wojciech Ryżowski - Departament
prokuratury, Stowarzyszenia Sygnał oraz
Informacji Finansowej Ministerstwa FiKoalicji Antypirackiej.
nansów;
Konferencja, stanowiąca jeden ze stałych
 Serwis społecznościowy – forum wyelementów zaangażowania Szkoły w zwalmiany poglądów, czy piracka giełda? –
czanie kradzieży dóbr własności intelektuAndrzej Nieckarz, Mikołaj Wojtal,
alnej i ochronę praw autorskich, została zorZPAV;
ganizowana w dniach 10-11 kwietnia 2019
 Smart IPTV – analiza i opis nowego zar. wspólnie ze Stowarzyszeniem SYGNAŁ.
grożenia, działanie oraz zwalczanie –
Głównymi odbiorcami referatów byli poliErnest Hetman, Discovery TVN;
cjanci z terenu całego kraju, którzy na co
 Ewaluacja metod przyjmowania płatnodzień realizują czynności służbowe w zaści przez pirackie strony telewizyjne kresie zwalczania przestępstw gospodarMarcin Przasnyski, AntyPiracyProtecczych i cyberprzestępczości.
tion;
Podczas dwóch dni spotkań wygłoszono na Streaming internetowy – ochrona treści
stępujące referaty:
na przykładzie seriali nc+ - Piotr Wój Techniczne aspekty związane z przeciwtów, nc+;
działaniem sharingu telewizyjnego –
Dawid Krośniewski, Cyfrowy Polsat
S.A.;
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 Podsumowanie wspólnych realizacji w
obszarze kradzieży sygnału TV – Zbigniew Taraś, Stowarzyszenie SYGNAŁ;
 Sharing – przestępczość związana z nieuprawnionym dostępem do usług
świadczonych drogą elektroniczną
opartych lub polegających na dostępie
warunkowym – st. asp. Piotr Grzegórzko
– Wydział dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Powiatowej Policji w
Krakowie;
 Odzyskiwanie partycji szyfrowanych –
st. asp. Mariusz Cichy, mł. asp. Radosław Słabaczewski, Szkoła Policji w
Pile;

 Przegląd orzecznictwa dotyczącego własności intelektualnej – Tomasz Szymula, Stowarzyszenie SYGNAŁ;
 Ochrona praw przysługujących TVP –
Bronisława Maślanka, TVP.
Konferencja, na stałe wpisana w kalendarz
naukowo-kulturalny Szkoły Policji w Pile,
jest niepowtarzalną okazją do spotkań i wymiany doświadczeń przez osoby z instytucji
zajmujących się, z mocy prawa, ściganiem
przestępczości skierowanej przeciwko własności intelektualnej oraz tych instytucji,
które swoją działalnością wspierają ten proces.

MAJ
Konferencja naukowo-szkoleniowa nt. przestępczości farmaceutycznej
Za nami konferencja „Przestępczość farmaKonferencja jest konsekwencją podpisaceutyczna – praktyczne aspekty ujawniania
nego w ubiegłym roku porozumienia o
i zwalczania”, która została zorganizowana
współpracy pomiędzy Szkołą Policji w Pile
przez Szkołę Policji w Pile wraz z przedstai Stowarzyszeniem "STOP Nielegalnym
wicielami Wydziału Farmaceutycznego
Farmaceutykom". Celem zawartego poroWarszawskiego Uniwersytetu Medycznego
zumienia jest m.in. doskonalenie i propagoi Stowarzyszeniem "STOP Nielegalnym
wanie wiedzy oraz umiejętności z zakresu
Farmaceutykom".
nauk farmaceutycznych, prawnych oraz

113

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 odpowiedzialności

prawnej z tytułu naruszania norm prawnych
regulujących obrót produktami i wyrobów
medycznych, a także wyróżnianie i promowanie wybitnych osiągnięć naukowych,
działalności i upowszechniania wiedzy w
zakresie dobrych praktyk dedykowanych
dla produktów i wyrobów medycznych.

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 ope-
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racyjnych spraw o przestępstwa farmaceutyczne. Najwięcej dyskusji wywołał Zbigniew Siedlarczyk ze Stowarzyszenia
"STOP nielegalnym farmaceutykom", proponując wykorzystanie komunikacji NFC
dla zabezpieczania i identyfikowania produktów leczniczych.

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.

Zajęcia dla uczniów klas mundurowych
W dniach 21-23 maja odbyła się druga w
tym roku i druga w historii Szkoły, wycieczka o charakterze szkoleniowym, skie-

rowana do uczniów klas o profilu policyjnym. Tym razem w murach Szkoły gościliśmy uczniów z Liceum Ogólnokształcącego
w Komornicy.

Podobnie jak poprzednim razem, uczniowie
podczas trzydniowej wizyty zwiedzili budynek Szkoły oraz uczestniczyli w przygotowanych przez wykładowców Szkoły Policji w Pile zajęciach. Dla licealistów zorganizowane zostały zajęcia praktyczne i teoretyczne z zakresu pierwszej pomocy
przedmedycznej, wybranych czynności
techniczno-kryminalistycznych, podstaw

ruchu drogowego oraz entomologii sądowej
i oględzin. Celem wizyty było przybliżenie
młodzieży zawodu policjanta, ze szczególnym uwzględnieniem pracy techników kryminalistyki. Tego typu spotkania stanowią
również okazję do promowania zawodu policjanta wśród potencjalnych kandydatów
do służby w Policji.
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Za nami 6. edycja Turnieju Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile
W dniu 25 maja 2019 r. na obiektach sportowych pilskiej jednostki szkoleniowej odbył się Turniej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Beaty
Różniak-Krzeszewskiej. Organizatorami
przedsięwzięcia byli Szkoła Policji w Pile
i Zarząd Szkolny NSZZP.
W Turnieju udział wzięło pięć drużyn reprezentujących: Szkołę Policji w Pile, Komendę Powiatową Policji w Pile, Komendę
Powiatową Państwowej Straży Pożarnej
w Pile, Komendę Powiatową Policji w Szamotułach oraz Komendę Powiatową Policji
w Złotowie. Mecze rozgrywano systemem
każdy z każdym.

Puchar Komendanta Szkoły Policji w Pile
wywalczyła reprezentacja pilskiej Szkoły,
II miejsce zajęła drużyna Komendy Powiatowej Policji w Pile, III miejsce – reprezentacja Komendy Powiatowej Państwowej
Straży Pożarnej w Pile.
Wyróżniono najlepszych zawodników Turnieju. Tytuł króla strzelców zdobył sierż.
Krzysztof Mrozek z Komedy Powiatowej
Policji w Pile, najlepszym bramkarzem okazał się kom. Romuald Cieciura, tytuł najlepszego zawodnika turnieju zdobył mł. asp.
Jacek Cyran - reprezentanci drużyny gospodarzy.

Wyróżniono również pierwszą kobietę grającą w Turnieju, post. Adriannę Szlendak słuchaczkę kursu zawodowego podstawowego z kompanii 5. Swoją postawą na treningach przed Turniejem zyskała w oczach
pozostałych reprezentantów sportowe zaufanie i została powołana do reprezentacji
pilskiej Szkoły Policji.

Turniej jest organizowany w Szkole Policji
w Pile od 6 lat. To znakomita okazja do spotkań, rozmów i wymiany doświadczeń. To
był zdecydowanie dzień pełen sportowych
emocji i humoru.
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CZERWIEC
Uroczysta inauguracja szkolenia podstawowego w pilskiej Szkole Policji
W czwartek, 4 czerwca, dla 45 nowo przyZastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile
jętych policjantów rozpoczęło się szkolenie
mł. insp. Michała Kominowskiego, kierowzawodowe podstawowe. Uroczysta inauguników oraz kadry dydaktycznej Szkoły.
racja odbyła się w auli szkoły z udziałem

Podczas 144 dni szkoleniowych policjanci z
garnizonów lubuskiego i dolnośląskiego
zdobywać będą podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności służbowych. Policjanci zapoznają się m.in. z zagadnieniami dotyczącymi bezpieczeństwa i porządku publicznego w miejscu pełnienia służby, poszukiwania osób i rzeczy, ujawniania sprawców

przestępstw oraz teoretycznymi i praktycznymi aspektami skutecznego przeprowadzania interwencji policyjnych.
Szkolenie zakończy się egzaminem sprawdzającym wiedzę i umiejętności pozwalające na skuteczne wykonywanie czynności
służbowych na podstawowych stanowiskach w pionie prewencji.

Piknik Rodzinny Służb Mundurowych
W pierwszą sobotę czerwca sobotę, na terenie obiektów sportowych Szkoły Policji
w Pile obchodzono Dzień Dziecka. Przedsięwzięcie zorganizowały zarządy: Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA
i Niezależnych Samorządnych Związków
Zawodowych w Szkole Policji w Pile, Komendzie Powiatowej Policji w Pile oraz Komendzie Powiatowej Państwowej Straży
Pożarnej w Pile.
Dla uczestników organizatorzy przygotowali wiele atrakcji w postaci animacji, gier,

przejazdów konnych, malowania twarzy,
baniek mydlanych, dmuchanych zamków,
lodów i przekąsek z grilla. Grupa Realizacyjna z KPP w Pile przygotowała pokaz dynamiczny zatrzymania niebezpiecznego
przestępcy, a przewodnicy psów służbowych ciekawy pokaz tresury swoich ulubieńców. Podopieczni MDK „Iskra” w Pile
przygotowali pokaz tańca nowoczesnego
i akrobatyki. Dużo ochłody dla wszystkich
biesiadników dała kurtyna wodna i piana
zafundowana przez pilskich strażaków.
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Autor: Zbigniew Wlazło „Kościół w Borowej Wsi” 2017 r.
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