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Roman Wojtuszek
Główny specjalista Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego Biura Kryminalnego
Komendy Głównej Policji
O NIEKTÓRYCH ZMIANACH W PROCEDURZE KARNEJ W 2019 ROKU
Rok 2019, był kolejnym, w którym
dokonano licznych zmian na wszystkich
etapach postępowania karnego. W artykule
zostaną omówione te spośród nich, które do
postępowania przygotowawczego wprowadziły obowiązująca:
1) od dnia 26 kwietnia 2019 r. ustawa
z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz
ustawy - Kodeks postępowania karnego
(Dz. U. poz. 679),
2) od dnia 5 października 2019 r. ustawa
z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy
- Kodeks postępowania karnego oraz
niektórych innych ustaw (Dz. U. poz.
1694), zwana dalej „ustawą lipcową”.

Art. 618fa. § 1. W wyjątkowych wypadkach
organ procesowy może postanowić
o wypłacie biegłemu przed sporządzeniem
opinii, jednorazowo lub w ratach, określonej kwoty pieniężnej na poczet wynagrodzenia, jeżeli jest to uzasadnione szczególną czasochłonnością czynności niezbędnych
do wydania opinii lub innymi szczególnymi
okolicznościami.
§ 2. Na postanowienie w przedmiocie wypłaty na poczet wynagrodzenia zażalenie
nie przysługuje.
§ 3. Biegły ma obowiązek zwrotu wypłaconej mu kwoty, w zakresie, w jakim przewyższa ona kwotę ostatecznie przyznanego mu
wynagrodzenia, a w wypadkach określonych w art. 618f § 4a i 4b biegły ma obowiązek zwrotu całej wypłaconej mu kwoty,
jeżeli wynagrodzenie mu nie przysługuje
albo od przyznania wynagrodzenia odstąpiono.
Zmiana ta oznacza możliwość zaliczkowego zapłacenia wynagrodzenia biegłemu za opinię jeszcze przed jej sporządzeniem. Jak bowiem wynika z dokumentu
Sejmu RP pt. „Pełny zapis przebiegu posiedzenia Komisji Nadzwyczajnej do spraw
zmian w kodyfikacjach (nr 62)” dnia 17
stycznia 2019 r.”3 uchwalona poprawka
cyt.: „dotyczy sytuacji, w której czasochłonność pracy rzeczywiście powoduje, że
jest duże zaangażowanie biegłego, a on nie
otrzymuje należności. W związku z tym propozycja ta da w wielu przypadkach szansę
na to, żeby biegły wcześniej zakończył pracę i żeby otrzymał wynagrodzenie jeszcze
przed wydaniem opinii.”.

W przygotowaniu artykułu wykorzystano uzasadnienie do Rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw
(VIII kadencja Sejmu RP, druk nr 3251)1.
I.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r.
o zmianie ustawy - Kodeks karny
wykonawczy oraz ustawy - Kodeks
postępowania karnego.
Ustawa ta wprowadziła do ustawy
z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. z 2018 r. poz.
1987 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 150), zwana
dalej „k.p.k.”, po art. 618f w Dziale XIV pt.
„Koszty procesu” nowy art. 618fa2
w brzmieniu:

1
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/A617BC77
1FDAE095C12583AC004875E9/%24File/3251uzas.docx
2
Zmianę, w formie poprawki, zgłosił Poseł Waldemar Buda (KP PiS), podczas prac nad senackim
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny
wykonawczy (VIII kadencja Sejmu RP, druk nr
3028) dot. realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 marca 2017 r. o sygn. akt SK

13/14, w którym TK stwierdził niezgodność art. 204
§ 1 i 2 w związku z art. 22 § 1 k.k.w. z Konstytucją RP.
3
http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy8.nsf/wgskrnr/NKK62
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nikom postępowania. 5 Jako zasadne, więc
uznać należy poszerzenie kręgu osób
uprawnionych do skutecznego odbierania
pism organów procesowych za pośrednictwem pełnomocnika pocztowego. Co istotne, zakres podmiotowy możliwości dokonywania doręczeń za pośrednictwem pełnomocnika pocztowego pozostaje w ścisłym związku z kwestią zapewnienia rzeczywistego dotarcia pisma sądowego
do rąk adresata. Specyfika postępowania
w sprawach karnych powoduje, że ta potrzeba występuje w większym stopniu niż
w innych postępowaniach sądowych. Należy, bowiem mieć na uwadze względy
gwarancyjne w odniesieniu do podejrzanych czy oskarżonych, trudności z ustaleniem i dotarciem do świadków, którzy
w zdecydowanie większej mierze niż
w sprawach cywilnych, rodzinnych i gospodarczych, są przypadkowymi obserwatorami relewantnych dla postępowania zdarzeń i rzadziej mają faktyczne relacje ze
stronami, oraz większe znaczenie zasady
prawdy materialnej w procesie karnym.
Dlatego zmiana w treści § 2a w art. 133
k.p.k. rozszerzyła zakres zastosowania instytucji
pełnomocnika
pocztowego
na uczestników postępowania, którzy
ze względu na stan zdrowia nie mają możliwości lub w znacznym stopniu utrudnione osobiste odebranie pisma w placówce
pocztowej. Z uwagi na znaczenie, jakie
w postępowaniu karnym przywiązuje się
do rzeczywistego doręczenia pism adresatowi (obserwowane w praktyce mniejsze
zdyscyplinowanie świadków niż w postępowaniu cywilnym, dalej idący rygoryzm,
co do zasady bezpośredniości w przeprowadzaniu dowodów, pojawiająca się konieczność poszukiwania miejsca pobytu

Jak się wydaje ta zmiana w praktyce
nie rodzi żadnych problemów.
II.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw.

Jak wynika z uzasadnienia rządowego projektu tej ustawy ma ona na celu
usprawnienie postępowania karnego, wyeliminowanie dostrzeżonych w ustawie procesowej usterek i błędów legislacyjnych
oraz dostosowanie regulacji procesowych
do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego. W szczególności ustawa ta
ma eliminować zbędny formalizm procesowy, wprowadza ułatwienia dla uczestników postępowania związanych z udziałem
w nim, ma zapobiegać obstrukcji procesowej stron i szerzej zabezpieczać interes społeczny w postępowaniu.
1. Ułatwienia dla uczestników postępowania o istotnym znaczeniu praktycznym.
1) Wprowadzenie instytucji pełnomocnika pocztowego.
Ustawa z dnia 23 listopada 2012 r.
– Prawo pocztowe (t.j. Dz. U. z 2018 r.
poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495
i 2005) wprowadziła do praktyki odbioru
przesyłek lub przekazów pocztowych korzystanie z instytucji pełnomocnika pocztowego4. Ułatwia ona już obecnie odbieranie korespondencji profesjonalnym uczestArt. 38. 1. Operator pocztowy może przyjąć od
adresata pisemne oświadczenie o udzieleniu innej
osobie pełnomocnictwa do odbioru przesyłek lub
przekazów pocztowych, zwanego dalej „pełnomocnictwem pocztowym”.
2. Pełnomocnictwo pocztowe obejmuje:
1) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
osoby udzielającej pełnomocnictwa;
2) zakres pełnomocnictwa;
3) imię i nazwisko oraz rodzaj, serię i numer dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość
pełnomocnika.
4

5
Temu celowi służyło dodanie ustawą z dnia
10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Kodeks
postępowania karnego, ustawy o zawodach lekarza
i lekarza dentysty oraz ustawy o prawach pacjenta
i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 1070 i 2103)
przepisu art. 133 § 2a k.p.k., który umożliwiał odebranie w placówce pocztowej na podstawie pełnomocnictwa pocztowego pisma adresowanego do
obrońcy albo pełnomocnika będącego adwokatem
lub radcą prawnym.

4

świadków, stosowania wobec nich środków przymusu, włącznie z aresztowaniem), nie było celowym umożliwienie
odbioru wszelkich pism przez pełnomocników pocztowych – którymi mogą być
osoby obce, zupełnie niezwiązane z toczącym się postępowaniem karnym. Stosownie do wysuwanych w tej mierze postulatów, m.in. Rzecznika Praw Obywatelskich,
uznano, że jest uzasadnione upoważnienie
do odbioru pism przez pełnomocników
pocztowych, ale wyłącznie w odniesieniu
do osób, które z przyczyn zdrowotnych nie
mogą samodzielnie odebrać pisma w domu
ani w placówce pocztowej. Stwierdzenie,
że stan zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru
przesyłek pocztowych w placówce pocztowej, uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia osobiste odebranie pisma pozostawionego w placówce pocztowej, następuje na podstawie zaświadczenia lekarza wystawionego, na czas określony albo
bezterminowo (w zależności od stanu
zdrowia tej osoby), na wniosek osoby
upoważnionej na podstawie tego pełnomocnictwa. Formę zaświadczenia oraz jego wzór określił Minister Sprawiedliwości
w rozporządzeniu z dnia 4 października
2019 r. w sprawie zaświadczenia o stanie
zdrowia osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek
pocztowych w placówce pocztowej (Dz. U.
nr 1893). Zgodnie z § 2 ust. 1 lekarz podstawowej opieki zdrowotnej wystawia zaświadczenie w oparciu o osobiście wykonane badania osoby, która udzieliła pełnomocnictwa pocztowego do odbioru przesyłek pocztowych w placówce pocztowej
w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada
2012 r. – Prawo pocztowe, lub dokumentację medyczną tej osoby. Natomiast zaświadczenie wydaje się za pokwitowaniem
albo przesyła listem poleconym tej osobie
albo osobie upoważnionej na podstawie
pełnomocnictwa pocztowego. Co istotne,
czynności związane z wydaniem zaświadczenia oraz zaświadczenie są nieodpłatne.

2) Umożliwienie wskazania przez każdego uczestnika procesu skrytki
pocztowej do doręczenia pism.
W art. 132 k.p.k. dodany został § 1a
w brzmieniu: „§ 1a. Na wniosek adresata
doręczenie może być dokonane na wskazany przez niego adres skrytki pocztowej.
W tym wypadku pismo przesłane za pośrednictwem operatora pocztowego, o którym mowa w art. 131 § 1 pkt 1, składa się
w placówce pocztowej tego operatora,
umieszczając zawiadomienie o tym
w skrytce pocztowej adresata.”. Umożliwia to doręczanie pism organów procesowych, w tym Policji, na adres skrytek
pocztowych. Konsekwencją tej zmiany jest
modyfikacja art. 139 § 1 k.p.k.6 o odpowiednim zastosowaniu przepisu do strony,
która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres oznaczonej skrytki pocztowej.
3) Zobowiązanie uczestników postępowania do wskazywania adresów
poczty elektronicznej.
Ustawa lipcowa nadała art. 119 § 1 k.p.k.
następujące brzmienie:
„1. Pismo procesowe powinno zawierać:
1) oznaczenie organu, do którego jest skierowane, oraz sprawy, której dotyczy;
2) oznaczenie oraz adres wnoszącego pismo, a także – w pierwszym piśmie złożonym w sprawie – numer telefonu, telefaksu
i adres poczty elektronicznej lub oświadczenie o ich nieposiadaniu;
3) treść wniosku lub oświadczenia, w miarę
potrzeby z uzasadnieniem;
4) datę i podpis składającego pismo.”.

Art. 139. § 1. Jeżeli strona, nie podając nowego
adresu, zmienia miejsce zamieszkania lub nie przebywa pod wskazanym przez siebie adresem, w tym
także z powodu pozbawienia wolności w innej
sprawie, pismo wysłane pod tym adresem uważa się
za doręczone. Dotyczy to także strony, która zgłosiła wniosek o dokonywanie doręczeń na adres
oznaczonej skrytki pocztowej i nie zawiadomiła
organu o zmianie tego adresu lub zaprzestaniu
korzystania z niego.
§ 1a. Przepis § 1 stosuje się do pokrzywdzonego
także wtedy, gdy nie jest stroną

6
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Zmiana treści art. 119 § 1 k.p.k. ma ułatwić
kontakt z autorem pisma procesowego, który może nie mieć w Polsce adresu do doręczeń, w tym z wykorzystaniem komunikacji
elektronicznej. Ma ona usprawnić postępowanie i umożliwiać zastosowanie subsydiarnego sposobu doręczeń wówczas, gdy
z jakichś przyczyn nie będzie możliwe zadośćuczynienie ich tradycyjnej postaci.
Organ procesowy będzie, bowiem dysponował informacją, czy jest możliwe w danym wypadku skorzystanie z subsydiarnego
sposobu doręczeń, czy też nie. Ustawa
wprowadziła, więc obowiązek wskazywania przez uczestników postępowania w pismach procesowych oraz obowiązek ustalania w stosunku do podejrzanego (oskarżonego) numeru telefonu, telefaksu i adres
poczty elektronicznej (art. 213 k.p.k.7) –
o ile je posiadają, lub oświadczenia o ich
nieposiadaniu.
Należy jednak wskazać, że znowelizowany przepis art. 148a § 3 k.p.k. stanowi
„§ 3. Jeżeli dane dotyczące miejsca zamieszkania, miejsca pracy, numeru telefonu, telefaksu i adresu poczty elektronicznej
pokrzywdzonych i świadków zawarte są
w dokumentach innych niż protokół, o którym mowa w § 1, dokumenty, w całości lub
w części, w jakiej zawierają te dane, przechowuje się w załączniku adresowym do akt
sprawy, do wiadomości organu prowadzącego postępowanie. Do akt sprawy załącza
się uwierzytelnione kserokopie dokumentów
lub ich części, sporządzone w sposób unie-

możliwiający zapoznanie się z tymi danymi.”
2. Zmiany dotyczące postępowania dowodowego.
1) Wprowadzenie tzw. prekluzji dowodowej.
Zgodnie ze znowelizowanym art.
170 § 1 pkt 6 k.p.k., organ procesowy „oddali wniosek dowodowy, jeśli został złożony po zakreślonym przez organ procesowy
terminie, o którym strona składająca wniosek została zawiadomiona”. Sformułowanie oddala należy rozumieć, jako obligatoryjne nieuwzględnienie określonego wniosku dowodowego przez organ procesowy
w każdej sytuacji przekroczenia przez
stronę terminu do jego złożenia.
W art. 170 § 1a k.p.k. wprowadzony
został wyjątek od tej zasady, jednak znajdzie on zastosowanie tylko wówczas, gdy
objęta wnioskiem dowodowym okoliczność będzie miała istotne znaczenie dla
ustalenia czy został popełniony czyn zabroniony, czy stanowi on przestępstwo
i jakie, czy czyn zabroniony został popełniony w warunkach powrotu do przestępstwa lub czy zachodzą warunki do orzeczenia pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Do oceny, czy powyższe przesłanki
zaistniały, władny jest wyłącznie organ
prowadzący postępowanie, co może, zdaniem części przedstawicieli doktryny
i praktyki, w istotny sposób ograniczyć
prawo do rzetelnego postępowania, czy też
prawo do obrony. Przepis ten spotkał się
już na etapie prac legislacyjnych z krytyką
części przedstawicieli doktryny8 jak i praktyki9.

7
Art. 213 § 1. W postępowaniu należy ustalić tożsamość oskarżonego, jego numer Powszechnego
Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku osoby nieposiadającej numeru
PESEL – numer i nazwę dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz nazwę organu, który wydał dokument, a także wiek oskarżonego, jego stosunki
rodzinne i majątkowe, wykształcenie, zawód i źródła
dochodu, dane o jego karalności oraz w miarę możliwości numer telefonu i telefaksu oraz adres poczty
elektronicznej umożliwiające kontaktowanie się
z oskarżonym oraz numer identyfikacji podatkowej
(NIP), o ile został nadany. Odnośnie do oskarżonego
będącego funkcjonariuszem publicznym w chwili
popełnienia czynu lub w czasie postępowania należy
ponadto zebrać dane dotyczące przebiegu służby
publicznej, wyróżnień oraz ukarań dyscyplinarnych.

http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/3B46A
C2B04778E64C12583CC004F235C/%24File/i50019.rtf - Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3251);
Opinia prawna na temat rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (druk 3251), ocenianego w świetle wymogów prawa Unii Europejskiej
http://orka.sejm.gov.pl/rexdomk8.nsf/0/3C4BE2A3F
CA54502C12583D1002C7120/%24File/i500-19.rtf
- - Opinia dotycząca rządowego projektu ustawy o
8
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gły zapoznając się z treścią poprzedniej
opinii niejednokrotnie sugeruje się jej treścią. Z tych powodów wprowadzono
unormowanie wedle, którego, biegłemu
udostępnia się poszczególne dokumenty
lub ich kopie z akt sprawy. Dla celów porządkowych i dowodowych wprowadzono
obowiązek sporządzenia w formie notatki
urzędowej wykazu dokumentów, których
oryginały, postać elektroniczna lub uwierzytelnione kopie zostały przed wydaniem
opinii udostępnione biegłemu (art. 198 § la
k.p.k.10). Brzmienie tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że w każdym przypadku udostępnienia biegłemu dokumentów sporządzenie notatki jest obligatoryjne,
bowiem notatka powinna być podpisana
przez osobę sporządzającą z podaniem
imienia, nazwiska i stanowiska służbowego
oraz załączona do akt sprawy. Jest to niezbędne minimum ustawowe, którego realizacja spoczywa na organie prowadzącym
postępowanie przygotowawcze (Policji).
Nie ma jednakże przeszkód, aby w postanowieniu o dopuszczeniu dowodu z opinii
biegłego wymienić dokumenty, które udostępniono biegłemu. Nie zwalnia to jednak
organu, który wydał postanowienie (Policji) od obowiązku dokumentowania
w formie notatki urzędowej jakie dokumenty, ich kopie lub postać elektroniczna
została biegłemu udostępniona. Nie powinno budzić wątpliwości, że przedmiotową notatkę należy, jeszcze przed wydaniem
przez Policję postanowienia o dopuszczeniu dowodu z opinii biegłego przedłożyć
prokuratorowi.
Ponadto ustawa wprowadziła unormowanie, wg, którego sąd lub prokurator
udostępniał będzie biegłemu poszczególne

2) Biegły, a osoba w instytucji naukowej lub specjalistycznej sporządzająca opinię.
Nowela lipcowa usunęła niekonsekwencję występującą w aktualnym stanie
prawnym w odniesieniu do przepisów dotyczących dowodu z opinii biegłego. Przepisy
art. 193 § 1 i 2 k.p.k. wyraźnie odróżniają
opinie biegłych od opinii instytucji naukowej lub specjalistycznej. Oznacza to, że np.
podstawy wyłączenia biegłego, określone
w art. 196 § 1 k.p.k., nie odnoszą się wprost
do osób sporządzających opinię z ramienia
instytucji naukowej lub specjalistycznej,
którzy de iure biegłymi nie są. Z tego
względu uzupełniono przepis art. 193 k.p.k.
o § 2a wg, którego do instytucji naukowej
lub specjalistycznej oraz do osób, które
biorą udział w wydaniu opinii tej instytucji,
stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące
biegłych. Przepis ten ma praktyczne zastosowanie w przypadku opinii wydawanych
przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji i laboratoria kryminalistyczne funkcjonujące w komendach wojewódzkich i Stołecznej Policji.
3. Udostępnianie biegłemu dokumentów lub ich kopii z akt sprawy.
Z uzasadnienia rządowego projektu
tej ustawy wynika, że nowelizacja art. 198
k.p.k. ma na celu przeciwdziałanie błędnej
praktyce udostępniania biegłemu akt sprawy w każdym przypadku przed sporządzeniem opinii, niezależnie od rzeczywistej
celowości takiej czynności. Wskazano też
na inną negatywną konsekwencję przesyłania w każdym wypadku całości akt sprawy
polegającą na tym, że nowo powołany biezmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3251); Opinia
prawna na temat rządowego projektu ustawy
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego
oraz niektórych innych ustaw (druk 3251), ocenianego w świetle wymogów prawa Unii Europejskiej.
9
http://orka.sejm.gov.pl/Druki8ka.nsf/0/F5BF27
E91FA57F7DC12583C3002E9D24/%24File/3251002.pdf, - opinia SN dotycząca rządowego projektu
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania
karnego oraz niektórych innych ustaw (druk
nr 3251).

§ 1a. W wypadku udostępnienia biegłemu dokumentów z akt sprawy, również w postaci elektronicznej, lub uwierzytelnionych kopii tych dokumentów, o których mowa w § 1, sporządza się w formie
notatki urzędowej wykaz dokumentów, których
oryginały, postać elektroniczna lub uwierzytelnione
kopie zostały przed wydaniem opinii udostępnione
biegłemu. Notatka powinna być podpisana przez
osobę sporządzającą z podaniem imienia, nazwiska
i stanowiska służbowego oraz załączona do akt
sprawy.
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poszanowanie prywatności i godności osoby przeszukiwanej. Utrzymana została reguła, iż przeszukanie osoby, ale także zatrzymanie rzeczy winno być przeprowadzone bez wyrządzania niepotrzebnych
szkód i dolegliwości. Nawiązując do zmian
dokonanych ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych
innych ustaw, w celu kompleksowego wykonania wyroku TK, dokonano również
zmiany w art. 219 § 2 k.p.k.12, określającej
cel i warunki dokonania przeszukania.

dokumenty z akt sprawy lub uwierzytelnione kopie tych dokumentów tylko wówczas,
gdy będzie to niezbędne do wydania opinii.
Dokumenty te będzie można również udostępniać w postaci elektronicznej. Co istotne biegłemu powołanemu z tego względu,
że wydana przez innego biegłego opinia
jest niepełna lub niejasna albo, gdy zachodzi sprzeczność w niej samej lub między
różnymi innymi opiniami w tej samej sprawie, przed wydaniem opinii nie będzie udostępniana ta inna opinia lub te inne opinie.
Inną opinię lub inne opinie można będzie
udostępnić biegłemu, w niezbędnym zakresie, tylko w wyjątkowym, szczególnie uzasadnionym wypadku, gdy przedmiot opinii
powołanego biegłego bezpośrednio dotyczy
treści tej innej opinii lub tych innych opinii.

3. Pokrzywdzony w postępowaniu karnym.
1) Uzyskanie wniosku o ściganie
(art. 12 § la k.p.k.).
Wykładnia art. 12 § 1a k.p.k.
w brzmieniu „Uzyskanie wniosku o ściganie należy do oskarżyciela. Jeżeli powodem
uzyskania wniosku jest wyłącznie uprzedzenie przez sąd stron o możliwości zakwalifikowania czynu według innego przepisu
prawnego, przewidującego ściganie na
wniosek, uzyskanie wniosku o ściganie należy do sądu.” powinna uwzględniać zasadnicze cele określone w projekcie uchwalonej w dniu 19 lipca 2019 r. ustawy.
Zmiany wskazujące nałożenie na oskarżyciela, jako gospodarza postępowania przygotowawczego,
obowiązku
uzyskania
wniosku o ściganie, należy interpretować,
jako odzwierciedlenie określonych w k.p.k.
zasad nadzoru prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym, w szczególności
dotyczących kontroli jego prawidłowości
i sprawnego przebiegu. W tym kontekście
przyjęcie wniosku o ściganie przez Policję
uznać należy za dopuszczalne. Art. 12 § la
k.p.k. nie określa przesłanek ważności
przyjęcia wniosku o ściganie. W swojej
treści nie zawiera, w odróżnieniu
od znowelizowanego art. 12 § 3 k.p.k.13,

3) Przeszukanie osoby
Nowela lipcowa wprowadziła zmiany w art. 219 § 2 k.p.k., warunkowane koniecznością wykonania wyroku Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 14 grudnia 2017 r.,
K 17/14, OTK-A 2018/411. Należy zauważyć, że ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r.
o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. poz. 2399) w związku
z wykonaniem tego wyroku TK, doprecyzowała treść art. 227 k.p.k., przez wskazanie, że granice przeszukania, w tym także
przeszukania osoby, wyznacza ich cel, którym jest znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających
zajęciu w postępowaniu karnym. Warunkiem podjęcia przeszukania osoby są, więc
uzasadnione podstawy do przypuszczenia,
że wymienione rzeczy tam się znajdują.
Z drugiej zaś strony zmiana redakcji art.
227 k.p.k., przyjęta w ustawie z dnia 14
grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o Policji
oraz niektórych innych ustaw podkreśla
potrzebę podejmowania działań przez funkcjonariuszy publicznych z zachowaniem
należytej staranności, ukierunkowanej na

Art. 219 § 2. W celu znalezienia rzeczy wymienionych w § 1 i pod warunkiem określonym w tym
przepisie oraz z uwzględnieniem zasad i granic
określonych w art. 227 można też dokonać przeszukania osoby, jej odzieży i podręcznych przedmiotów.
13
§ 3. Wniosek może być cofnięty w postępowaniu
przygotowawczym za zgodą prokuratora, a w postę12

W wyroku TK stwierdził, że art. 219 § 2 k.p.k.
oraz art. 44 § 2 k.p.s.w. w zakresie, w jakim przewidują przeszukanie osoby, nie określając granic tego
przeszukania, są niezgodne z art. 41 ust. 1 i art. 47
w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP.
11
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ności z udziałem osoby uprawnionej do
złożenia wniosku o ściganie.

elementu decyzyjnego. Przyjęcie wniosku
o ściganie nie jest uzależnione od wyrażenia zgody prokuratora. Określona w art. 12
§ la k.p.k. norma jest wykreowaniem odpowiedzialności oskarżyciela za przyjęcie
wniosku o ściganie, bowiem jego brak
w konsekwencji obciąża prokuratora, jako
organ zobowiązany do nadzoru nad postępowaniem przygotowawczym.
Wykładnia odmienna wedle, której
wyłącznie oskarżyciel (prokurator) byłby
uprawniony do odebrania wniosku o ściganie byłaby sprzeczna nie tylko z ratio
wprowadzonych zmian, ale i również
z interesem pokrzywdzonego, który składając zawiadomienie o przestępstwie przed
Policją nie mógłby złożyć podczas czynności wykonywanych z jego udziałem wniosku o ściganie14.
Argumentem przemawiającym za
dopuszczalnością odebrania wniosku o ściganie przez Policję jest również redakcja
art. 12 § 1 k.p.k., z którego expressis verbis
wynika, że na Policji tj. na organie uprawnionym do prowadzenia postępowania
przygotowawczego, spoczywa obowiązek
pouczenia osoby uprawnionej do złożenia
wniosku o przysługującym jej uprawnieniu.
Konkludując, oskarżyciel (prokurator) nie jest zobowiązany do odebrania
wniosku o ściganie osobiście i może zostać
zastąpiony w tej powinności przez Policję,
która jako organ ścigania wykonuje czyn-

2) Cofnięcie wniosku o ściganie
W obecnym stanie prawnym pokrzywdzony przestępstwem ściganym na
wniosek ma prawo oświadczyć, że cofa
swój wniosek o ściganie sprawcy przestępstwa do momentu rozpoczęcia przewodu
sądowego na pierwszej rozprawie głównej.
Powszechny jest pogląd, że ograniczenie
takie jest niefunkcjonalne, a dodatkowo
strony często dochodzą do ugody na dalszym etapie postępowania i pokrzywdzony,
który posiada wolę cofnięcia wniosku, nie
może tego zrobić. Nowela lipcowa zmienia
§ 3 w art. 12 k.p.k., przez wydłużenie
wspomnianego ograniczenia czasowego aż
do zamknięcia przewodu sądowego na
pierwszej rozprawie głównej. Niezbędny dla
cofnięcia wniosku po rozpoczęciu przewodu
sądowego będzie brak sprzeciwu oskarżyciela publicznego obecnego na rozprawie lub
posiedzeniu, co ma przeciwdziałać instrumentalnemu traktowaniu tej instytucji.
3) Zawiadamianie
pokrzywdzonych
poprzez ogłoszenie w prasie, radiu,
telewizji lub na stronie internetowej
sądu albo prokuratury.
Znowelizowany przepis art. 131 § 2
k.p.k., w sprawach, w których ustalono tylu
pokrzywdzonych, że ich indywidulane zawiadomienie o przysługujących im uprawnieniach spowodowałoby poważne utrudnienie w prowadzeniu postępowania, poszerza możliwość ich zawiadomienia również przy wykorzystaniu strony internetowej sądu lub prokuratury. W praktyce stosowanie tego przepisu i podejmowanie decyzji o wykorzystaniu środków komunikacji (ogłoszenie w prasie, radiu, telewizji lub
stronach internetowych wspomnianych
wyżej organów) winno wiązać się z określoną w art. 298 § 1 k.p.k. właściwością
organów do prowadzenia postępowania
przygotowawczego15. Decyzję o umiesz-

powaniu sądowym za zgodą sądu – aż do zamknięcia przewodu sądowego na pierwszej rozprawie
głównej. W sprawach, w których akt oskarżenia
wniósł oskarżyciel publiczny, cofnięcie wniosku po
rozpoczęciu przewodu sądowego jest skuteczne,
jeżeli nie sprzeciwi się temu oskarżyciel publiczny
obecny na rozprawie lub posiedzeniu. Ponowne
złożenie wniosku jest niedopuszczalne.
14
Pomijając już nawet konieczność przerwania
czynności procesowej i zbędny formalizm procesowy (czynności wykonywane przez dwa różne organy np. Policję i prokuratora) należy mieć na względzie konsekwencje takiego postąpienia, które niewątpliwie mogą naruszać uzasadniony interes osoby
składającej zawiadomienie (pokrzywdzonego)
w postaci np. utraty dowodów, wydłużenia czasu
trwania czynności i w konsekwencji okresu trwania
postępowania, czy ponoszenia dodatkowych kosztów z powodu konieczności odbywa podróży z jednostki Policji do budynku prokuratury.

Art. 298. § 1. Postępowanie przygotowawcze
prowadzi lub nadzoruje prokurator, a w zakresie
przewidzianym w ustawie prowadzi je Policja.
15
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wyniki mogły stać się podstawą wniesienia
do sądu aktu oskarżenia, ale też mogły
utwierdzić oskarżyciela w przekonaniu,
że brak jest podstaw do dalszego prowadzenia postępowania. W takiej sytuacji
oskarżyciel mógł ponownie wydać postanowienie o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu postępowania. Wówczas pokrzywdzony, który chciał dochodzić swoich racji
w sądzie bez pomocy oskarżyciela publicznego, uprawniony był do wniesienia i popierania przed sądem własnego aktu oskarżenia, zwanego subsydiarnym. Koniecznym
warunkiem skorzystania z tego uprawnienia
było zatem dwukrotne wydanie przez
oskarżyciela postanowienia o odmowie
wszczęcia lub umorzeniu postępowania.
Nowelizacja wprowadziła w tym
zakresie istotną zmianę, bowiem zgodnie
z nowym brzmieniem przepisów art. 330
§ 2 k.p.k.16 oraz art. 55 k.p.k.17, po wydaniu
przez prokuratora po raz drugi postanowienia o odmowie wszczęcia lub umorzeniu
postępowania, właściwym środkiem procesowej reakcji pokrzywdzonego jest wniesienie zażalenia na to postanowienie do
prokuratora nadrzędnego. Z jednej strony
jest to zmiana dająca możliwość ponownej
weryfikacji zaskarżonej decyzji w ramach
prokuratury, z drugiej zaś strony może ona
znacząco ograniczać pokrzywdzonym prawo do sądu i niepotrzebnie wydłużać cały

czeniu na stronie internetowej prokuratury
ogłoszenia skierowanego do pokrzywdzonych podejmować będzie prokurator prowadzący lub nadzorujący postępowanie
przygotowawcze.
4) Przesłuchanie przez sąd małoletniego
pokrzywdzonego.
Nowela lipcowa wprowadziła instrukcyjny 14-dniowy terminu do przesłuchania przez sąd małoletniego pokrzywdzonego szczególnie ciężkimi przestępstwami, przede wszystkim przeciwko wolności seksualnej (art. 185a i art. 185b
k.p.k.). Zmiany ta były pożądane ze względu na potrzebę maksymalnego zredukowania traumatycznych przeżyć i dyskomfortu
psychicznego pokrzywdzonych małoletnich
lub pokrzywdzonych przestępstwami przeciwko wolności seksualnej. Należy nadmienić, że rozwiązanie to było kilkukrotnie
postulowane w wystąpieniach Rzecznika
Praw Obywatelskich. Także Policja wskazywała na potrzebę tych zmian.
5) Subsydiarny aktu oskarżenia.
Nowela lipcowa wprowadziła zmiany odnoszące się wprost do sytuacji procesowej osób pokrzywdzonych przestępstwem. Najważniejsza z punktu widzenia
pokrzywdzonego zmiana dotyczy trybu
wnoszenia tzw. subsydiarnego aktu oskarżenia - nowelizacja przepisów art. 55 k.p.k.
oraz art. 330 § 2 k.p.k.
Warto przypomnieć, że na gruncie
poprzednio obowiązujących przepisów,
związana z tym procedura wyglądała następująco: gdy oskarżyciel publiczny wydał
postanowienie o odmowie wszczęcia lub
o umorzeniu postępowania przygotowawczego, pokrzywdzony mógł zaskarżyć tę
decyzję do sądu, który z kolei mógł albo
utrzymać ją w mocy, albo ją uchylić i nakazać oskarżycielowi dalsze prowadzenie
postępowania. W drugim z opisanych przypadków oskarżyciel publiczny zobowiązany
był do przeprowadzenia szeregu czynności
dowodowych wskazanych przez sąd – ich

§ 2. Jeżeli organ prowadzący postępowanie nadal
nie znajduje podstaw do wniesienia aktu oskarżenia,
wydaje ponownie postanowienie o umorzeniu postępowania lub odmowie jego wszczęcia. Postanowienie to podlega zaskarżeniu tylko do prokuratora
nadrzędnego. W razie utrzymania w mocy zaskarżonego postanowienia pokrzywdzony, który dwukrotnie wykorzystał uprawnienia przewidziane w art.
306 § 1 i 1a, może wnieść akt oskarżenia określony
w art. 55 § 1 – o czym należy go pouczyć.
17
Art. 55. § 1. W razie powtórnego wydania postanowienia o odmowie wszczęcia lub o umorzeniu
postępowania w wypadku, o którym mowa w art.
330 § 2, pokrzywdzony może w terminie miesiąca
od doręczenia mu zawiadomienia o postanowieniu
prokuratora nadrzędnego o utrzymaniu w mocy
zaskarżonego postanowienia wnieść akt oskarżenia
do sądu, dołączając po jednym odpisie dla każdego
oskarżonego oraz dla prokuratora. Przepis art. 488
§ 2 stosuje się odpowiednio. Przepisów art. 339 § 3
pkt 3a i art. 396a nie stosuje się.
16

W wypadkach przewidzianych w ustawie uprawnienia Policji przysługują innym organom.
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proces karny. Inaczej mówiąc przywrócona
została funkcjonującego w polskiej procedurze regulacja obowiązująca do dnia
12 lipca 2007 r., umożliwiająca prokuratorowi nadrzędnemu pełniejszą kontrolę nad prawidłowością decyzji prokuratora niższego
rzędu dotyczącej ponownej odmowy wszczęcia lub umorzenia postępowania przygotowawczego. Ta zmiana dla policjantów nie
rodzi dodatkowych obowiązków.

przesłuchany w charakterze świadka, powinien zostać przesłuchany w tym charakterze, jeżeli tego zażąda, chyba że uwzględnienie żądania prowadziłoby do przewlekłości postępowania.” wychodzi naprzeciw
postulatom zgłaszanym ze strony praktyki.
Należy, bowiem zauważyć, że jednym ze
źródeł przewlekłości części postępowań
przygotowawczych to przesłuchiwanie
w charakterze świadków wszystkich ujawnionych w sprawie pokrzywdzonych liczących niekiedy setki, a nawet tysiące osób,
pomimo że z uwagi na charakter sprawy
czynność ta nie jest niezbędna z punktu
widzenia realizacji zadań postępowania
określonych w art. 297 k.p.k. Dotyczyło to
w szczególności, choć nie wyłącznie,
spraw, w których wielość pokrzywdzonych
wynikała z rozległości skutku przestępstwa
(m.in. czyny przeciwko bezpieczeństwu
powszechnemu oraz określone w art. 160
k.k. przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, mające charakter przestępstw narażenia
na niebezpieczeństwo) oraz spraw o przestępstwa przeciwko mieniu i przeciwko obrotowi
gospodarczemu, zwłaszcza przestępstw opisanych w art. 284 § 1 i § 2 k.k. (przywłaszczenie i sprzeniewierzenie cudzego mienia),
w art. 286 § 1 k.k. (oszustwo) oraz w art. 287
§ 1 k.k. (tzw. oszustwo komputerowe).
Jak wskazano w uzasadnieniu do
projektu ustawy fakt pokrzywdzenia przez
przestępstwo nie przesądza o posiadaniu
przez taką osobę informacji istotnych dla
ustaleń w przedmiocie odpowiedzialności
karnej sprawcy czynu, a zwłaszcza informacji unikatowych, a więc dotyczących
okoliczności, które nie mogą być ustalone
na podstawie innych dowodów (np. dokumentów, opinii biegłych, zeznań innych
osób). Oczywistym jest, że w sprawach
o przestępstwa, w wypadku których osoba
pokrzywdzonego nie stanowi przedmiotu
czynności wykonawczej przedsięwziętej
przez sprawcę, a sam pokrzywdzony nie był
naocznym świadkiem przestępstwa, najczęściej nie dysponuje on informacjami istotnymi w kontekście odpowiedzialności karnej jego sprawcy.
Obowiązek przesłuchania dotyczy je-

6) Powiadamianie
pokrzywdzonego
o sposobie zakończenia sprawy.
Zmiana art. 299a § 2 k.p.k.18 ma na
celu usprawnienie sposobu powiadamiania
pokrzywdzonego o sposobie zakończenia
sprawy. Obowiązek ten może być spełniony
także przy użyciu drogi elektronicznej. Należy zwrócić uwagę, że przepis art. 299a k.p.k.
stanowi implementację art. 3 ust. 3 oraz art.
20 lit. c dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 2012/29/UE z dnia 25 października
2012 r. ustanawiającej normy minimalne w
zakresie praw, wsparcia i ochrony ofiar przestępstw oraz zastępującej decyzję ramową
Rady 2001/220/WSiSW. Jest on uwarunkowany wyłącznie interesem pokrzywdzonego.
Z tego względu doręczenie to będzie stosowane wyłącznie na wniosek pokrzywdzonego
oraz – ze względu na sposób doręczenia (aktualnie listem zwykłym) – nie jest wymagane
potwierdzenie dostarczenia informacji do
pokrzywdzonego.
7) Odstąpienie od przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka.
Wprowadzony nowela lipcową
przepis art. 315a k.p.k. w brzmieniu „Od
przesłuchania pokrzywdzonego w charakterze świadka można odstąpić, jeżeli czynność
ta nie jest niezbędna do dokonania ustaleń
faktycznych. Pokrzywdzony, który nie był
§ 2. Na wniosek pokrzywdzonego zgłoszony
w postępowaniu przygotowawczym sąd powiadamia
go o sposobie zakończenia sprawy listem zwykłym,
przesłanym na wskazany przez pokrzywdzonego
adres, za pośrednictwem telefaksu lub poczty elektronicznej wraz z odpisem prawomocnego orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie lub jego
wyciągiem, które mogą być przesłane w postaci
elektronicznej.
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dynie pokrzywdzonego ujawnionego
w toku postępowania, czyli osoby, co do
której organ prowadzący postępowanie
przygotowawcze dysponuje danymi umożliwiającymi jej przesłuchanie i powiadomienie o podjętych decyzjach19, udzielenie
stosownych pouczeń lub doręczenie pism
procesowych. W przypadku ustalenia jedynie kręgu osób pokrzywdzonych lub nawet
ich dokładnej liczby, przy braku danych,
co do ich tożsamości, aktualnych danych
adresowych lub miejsca pobytu, odstąpienie
od ich przesłuchania będzie wynikiem istnienia przeszkody faktycznej w postaci braku
możliwości ich przesłuchania, a nie celowej
rezygnacji z przeprowadzenia dostępnego
dowodu na podstawie art. 315a k.p.k.20
Co do zasady pokrzywdzony powinien
zostać przesłuchany w tym charakterze tylko
wówczas, gdy zachodzą przesłanki dopuszczenia tego dowodu. Nie można odstąpić od
przesłuchania żadnego pokrzywdzonego,
jeżeli czynność ta jest niezbędna dla dokonania ustaleń faktycznych – np., co do wysokości poniesionej szkody. Inaczej mówiąc, wymóg przesłuchania pokrzywdzonego, jako
świadka dotyczy jedynie tych wypadków, w
których przeprowadzenie takiego przesłuchania jest niezbędne – z uwagi na potrzeby postępowania dowodowego związane z dokonywaniem ustaleń faktycznych lub ze względu na stanowisko pokrzywdzonego, który
zażąda by go przesłuchano. Realizację tego
celu ma zapewnić posłużenie się w art. 315a
k.p.k. pojęciem „żądania”, nie zaś „wniosku”,
co ma podkreślić imperatywny charakter stanowiska pokrzywdzonego w tym zakresie,

które w wypadku jego ujawnienia będzie
musiało zostać przez organ procesowy
uwzględnione, z wyjątkiem sytuacji, gdy
uwzględnienie żądania prowadziłoby do
przewlekłości postępowania.
Uprawnienie do złożenia takiego żądania
przysługuje tylko pokrzywdzonemu, który
nie był jeszcze w sprawie przesłuchiwany,
gdyż nieracjonalne byłoby zapewnienie możliwości każdorazowego wymuszania przeprowadzenia takiej czynności przez pokrzywdzonego wielokrotnie ponawiającego
żądanie tego rodzaju. O prawie zażądania
przesłuchania w charakterze świadka pokrzywdzony jest pouczany na piśmie na podstawie art. 300 § 2 k.p.k.
Wprowadzony nowela lipcową przepis
art. 315a k.p.k. ma doprowadzić do zmiany
rozpowszechnionej praktyki przejawiającej
się w automatyzmie przesłuchiwania w charakterze świadków wszystkich osób mających w sprawie status pokrzywdzonych. Jak
wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy
nowelizującej, najważniejsze korzyści z doprowadzenia do takiej zmiany to, cyt.:
 „skrócenie czasu trwania postępowania
i szybsze przekazanie sprawy z aktem
oskarżenia do sądu bądź zakończenie
go inną decyzją merytoryczną, a tym
samym obniżenie ryzyka przedawnienia czynu i skrócenie stanu niepewności prawnej (oskarżony) oraz szybsze
uzyskanie rozstrzygnięcia mającego
charakter prejudykatu w odniesieniu do
ewentualnego rozstrzygnięcia sądu cywilnego (pokrzywdzony),
 redukcja kosztów postępowania ponoszonych
przez
Skarb
Państwa
(w szczególności w wypadku umorzenia postępowania, rozstrzygnięcia
uwalniającego oskarżonego od odpowiedzialności karnej oraz w wypadku
zwolnienia oskarżonego od kosztów
sądowych), jak również uciążliwości
i kosztów ponoszonych przez strony,
m.in. związanych z obowiązkiem stawiennictwa świadków na wezwanie
organu procesowego i zwrotem świadkom tych kosztów oraz zwrotem utraconego przez świadka zarobku.”

Ujawnionego pokrzywdzonego należy w szczególności zawiadomić: o wszczęciu, odmowie
wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa (art. 305 § 4
k.p.k.); o przekazaniu do sądu wniosku, o którym
mowa w art. 324 § 1 k.p.k.; o przesłaniu do sądu
aktu oskarżenia wraz z pouczeniem o treści przepisów art. 49a k.p.k., art. 343 k.p.k. i art. 343a k.p.k.
oraz o prawie do złożenia oświadczenia o działaniu
w charakterze oskarżyciela posiłkowego (art. 334
§ 3 k.p.k.); a także doręczyć odpis wniosku, o którym mowa w art. 335 § 1 k.p.k., albo odpis aktu
oskarżenia zawierającego wniosek, o którym mowa
w art. 335 § 2 k.p.k. (art. 338 § 1b k.p.k.).
20
Jerzy Skorupka Kodeks postępowania karnego.
Komentarz 2020, wyd. 4
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Alicja Baranowska
Młodszy wykładowca Wydziału Organizacji Szkolenia i Dowodzenia Szkoły Policji w Pile
Marzena Brzozowska
Kierownik Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile
PRAWNE I PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZABÓJSTWA W AFEKCIE
usprawiedliwione okolicznościami, to swoiste pojęcie prawne, dlatego dla stwierdzenia jego wystąpienia, powołany jest przede
wszystkim sąd. Silne wzburzenie jest zjawiskiem fizjologicznym, a zarazem pojęciem prawnym i jego ustalenie w kontekście związku tego stanu z usprawiedliwionymi okolicznościami nie wymaga zasięgnięcia opinii biegłych22. Ustalenie czy
okoliczności, które doprowadziły do silnego wzburzenia były usprawiedliwione jest
oceną prawną. Należy ona do sfery ustaleń
faktycznych dokonywanych przez sąd na
podstawie przeprowadzonych dowodów,
opierając się na wiedzy i życiowym doświadczeniu. Tylko w szczególnie skomplikowanych przypadkach w tym zakresie
mogą być pomocne opinie biegłych – socjologów moralności i obyczajowości23.
Kryteria oceny, czy silne wzburzenie
jest usprawiedliwione konkretnymi okolicznościami danej sprawy czy też nie, wywodzą się z przesłanek, nie tylko psychologicznych - ale też moralnych oraz zasad
współżycia społecznego, które sąd winien
każdorazowo ustalić, jako podstawę do
przypisania sprawcy zabójstwa w postaci
uprzywilejowanej.
Zastosowanie art. 148 § 4 k.k. wymaga ustalenia, że:
1) u sprawcy wystąpiło „silne wzburzenie”
rozumiane jako afekt fizjologiczny;
2) stan ten został wywołany czynnikami
zewnętrznymi – co istotne - niezawinionymi przez sprawcę;

Zabójstwo w afekcie jest postacią
uprzywilejowaną zabójstwa, charakteryzującą się dodatkowym elementem strony
podmiotowej w postaci silnego wzburzenia
usprawiedliwionego okolicznościami. Strona przedmiotowa, podmiot i przedmiot
ochrony tego przestępstwa są identyczne
jak w przypadku zabójstwa typu podstawowego.
Silne wzburzenie oznacza afekt fizjologiczny, który wywołuje reakcje nietypowe dla danego sprawcy. W istocie chodzi tu
o wytrącenie psychiki zdrowego człowieka
ze stanu równowagi. Zabójstwo „w afekcie”
charakteryzuje się bowiem tym, że jego
sprawca znajduje się w stanie istotnego
zakłócenia równowagi psychicznej, polegającego na tym, że elementy intelektualne
zdominowane są przez czynniki natury
emocjonalnej (dominacja sfery emocjonalnej nad intelektualną), przy czym dodatkowo stan ten musi jeszcze zasługiwać na
usprawiedliwienie. Każdej zbrodni zabójstwa towarzyszy wzburzenie, jednakże
w przypadku zabójstwa w afekcie, wzburzenie jest takim stanem emocjonalnym
sprawcy, który gwałtownie i z niezwykłą
siłą burzy równowagę psychiczną, sprawiając, że sfera emocjonalna zaczyna dominować nad kontrolną funkcją rozumu 21.
Afekt fizjologiczny ma zazwyczaj
charakter krótkotrwałego wybuchu uczucia.
Afektu fizjologicznego nie można wiązać
z patologicznymi reakcjami
podmiotu
związanymi z upośledzeniem umysłowym
czy chorobą psychiczną. Silne wzburzenie

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2018 r., IV KK 516/18, Legalis, www.sn.pl.
23
Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14
stycznia 2016 r., V KK 361/15, KZS 2017 nr 2, poz.
21.
22

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia
29 października 2018 r., II AKa 384/18, www. orzeczenia.ms.gov.pl.
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środka odurzającego, może skorzystać
z uprzywilejowanej kwalifikacji w wyjątkowych wypadkach, w których silne wzburzenie zostało wywołane innymi czynnikami niż alkohol czy środek odurzający. Przyjęcie afektu fizjologicznego dopuszczalne
jest tylko wówczas gdy nie towarzyszą jemu przesłanki negatywne jak nietrzeźwość,
dysproporcja pomiędzy zachowaniem się
sprawcy a doznaną krzywdą, niedostateczny stopień wzburzenia czy zbyt duża rozpiętość czasowa pomiędzy wywołanym
wzburzeniem a zabójstwem. Sąd apelacyjny
w Białymstoku w wyroku z 3 grudnia 2015
r.26 nie uznał za zabójstwo w afekcie działania sprawcy, który będąc ofiarą znęcania
fizycznego i psychicznego oraz wykorzystywania seksualnego, działając w stanie
nietrzeźwości zabił swojego oprawcę.
W ocenie sądu, opartej na opinii biegłych
z zakresu psychiatrii i psychologii, stan
nietrzeźwości, w tym przypadku, w istotnym zakresie wpłynął odhamowująco na
zachowanie sprawcy zabójstwa.
Sąd Apelacyjny w Krakowie podkreślił, że nie można uznać za działanie w stanie silnego wzburzenia, w sytuacji, gdy
sprawca nie był zaskoczony przyczyną a
denat ani się nad nim nie znęcał, nie poniżał
go, ani też sprawca nie doznał niepamięci
wstecznej, ani znużenia, osłabienia, dezorganizacji funkcji poznawczych, co zwykle
jest następstwem takiego wybuchu,
a w jego działaniu widać pewne elementy
planowania zabójstwa, niedające się pogodzić z gwałtownością wzburzenia 27.
Zgodnie z linią orzecznictwa nie jest
prawidłowym badanie okoliczności mogących spowodować stan wzburzenia tylko
w oparciu o kryteria subiektywne. Zdarzenia generujące wzburzenie poddawać należy ocenie stosując kryterium zobiektywizowane oparte o przyjęte powszechnie
normy etyczne oraz zasady współżycia społecznego. Wymaganym jest również,
co szczególnie istotne w kontekście

3) wzburzenie to jest usprawiedliwione
okolicznościami.
Okoliczności usprawiedliwiające stan
silnego wzburzenia muszą mieć obiektywnie taki charakter, że jakkolwiek nie ekskulpują sprawcy zabójstwa, to jednak
z punktu widzenia moralnego i społecznego
mogą wywołać swego rodzaju zrozumienie
dla zachowania sprawcy i uzasadniać
znacznie mniejsze społeczne potępienie
tego zachowania godzącego w najwyższe
dla człowieka dobro24.
Działaniu zmierzającemu do pozbawienia życia innej osoby towarzyszy z reguły stan wzburzenia emocjonalnego, ale
w sytuacji określonej w art. 148 § 4 k.k.
chodzi o wzburzenie o najwyższym stopniu
nasilenia, które w sposób zdecydowany
wykracza poza zwykłe wzburzenie. Pojęcie
wzburzenia jest wprawdzie bliskie pojęciu
gniewu, ale nie jest z nim tożsame. Gniew
to wyraz gwałtownego sprzeciwu przeciwko faktom dotykającym sprawcę, co w konsekwencji łączy się z chęcią odwetu25.
Oczywiście możliwa jest też kwalifikacja
prawna z art. 148 § 4 k.k. w zw. z art. 31
§ 2 k.k. - w sytuacji, gdy niezależnie od
siebie wystąpiły u sprawcy oba stany i podlegały one dwojakim uwarunkowaniom tj. z jednej strony, u podstaw znacznego
ograniczenia poczytalności leżał stan patologiczny (art. 31 k.k.), a z drugiej, niezależnie od tego, sprawca działał w stanie silnego wzburzenia, wynikłego z usprawiedliwiających go okoliczności zdarzenia
(art. 148 § 4 k.k.).
Możliwe jest także zastosowanie
art. 148 § 4 k.k. wobec osoby działającej
w stanie nietrzeźwości, ale tylko wówczas,
gdy silne wzburzenie usprawiedliwione
okolicznościami mogłoby powstać również
bez odurzenia alkoholowego. W sytuacji,
gdy sprawca znajduje się w chwili popełnienia czynu pod wpływem alkoholu lub
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 5
września 2006 r., II AKa 220/06, Apel. W-wa
2007/1/74.
25
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia
16 listopada 2006 r., II AKa 454/06, KZS 2007/5/65.
24

II Aka 102/15, KZS 2016/3/58.
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Krakowie z dnia 22
września 2005 r., II AKa 157/05, KZS 2005/10/27.
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„usprawiedliwienia” wzburzenia, by wspomnianym okolicznościom, które najczęściej
dotyczą zachowania pokrzywdzonego towarzyszyła cecha pewnej obiektywnej
współmierności, adekwatności wzburzenia,
które winno być „silne” w takim stopniu,
że spowodowało w następstwie działania
zmierzające do pozbawienia życia.
O działaniu sprawcy pod wpływem
silnego wzburzenia usprawiedliwionego
okolicznościami można mówić wyłącznie
wówczas, gdy działanie sprawcy zrodziło
się w takiej szczególnej sytuacji, w której
gwałtowna reakcja człowieka jest w sposób
obiektywny w pewnym stopniu usprawiedliwiona (zrozumiała) i z tego też względu
ocena etyczno-moralna sprawcy jest mniej
surowa, przez co zasługuje on na mniejsze
społeczne potępienie.
Sąd Apelacyjny w Katowicach uznał,
że oskarżony dopuścił się przypisanego mu
zabójstwa pod wpływem silnych uczuć
i emocji związanych z poczuciem krzywdy,
odrzucenia i brakiem możliwości rozwiązania powstałej sytuacji tym bardziej,
że stwierdzono u niego cechy emocjonalnej
niedojrzałości. Również zasady moralne
dają przesłanki do usprawiedliwienia silnego wzburzenia oskarżonego. Pokrzywdzona
długo odkładała rozmowę na temat dalszych losów ich małżeństwa, ukrywała swoją bliską znajomość z innym mężczyzną
i okłamywała oskarżonego, co do przyczyny
swojej nieobecności w domu. Jednocześnie
swoim zachowaniem dawała oskarżonemu
nadzieję na utrzymanie ich małżeństwa.
Zachowanie się pokrzywdzonego stanowiące przyczynę silnego wzburzenia polegać
może na wyrządzeniu sprawcy krzywdy,
ocenianej społecznie, jako naganna,
w szczególności na znęcaniu się przyszłej
ofiary zabójstwa nad sprawcą, zdradzie
małżeńskiej28.
Analiza działań emocjonalnych,
za pomocą których sprawca wypełnił ustawowe znamiona przestępstwa, powinna być
trójfazowa:

a)

pierwsza faza - wiąże się z szukaniem
odpowiedzi na pytanie - czy podstawę
działania stanowił afekt?
b) w drugiej fazie - należy ustalić okoliczności wyjaśniające afekt i odpowiedzieć na pytanie, dlaczego sprawca zareagował afektem?
c) W trzeciej fazie - przez pryzmat ocen
etycznych – należy ustalić należy okoliczności usprawiedliwiające lub nie
jego zaistnienie.

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 5
czerwca 2003 r., II AKa 183/03, OSA/2004/4/20.

W. Ambrozik, F. Zieliński, Młodociani mordercy…, op. cit., s. 55.

Za zabójstwo w afekcie sąd uznał
czyn młodocianego sprawcy, który razem
z 16-letnim bratem zabił ojca uznając,
że jest to jedyne wyjście z traumatycznej
sytuacji, jedyna szansa na spokojne i normalne życie chorej matki, życie bez alkoholu, awantur. Biegli orzekli, iż badany młodociany sprawca żył w ciągłym stresie,
w napięciu ze świadomością bezskuteczności dotychczasowych działań (biegli stwierdzili tzw. zaleganie afektu). W dniu zabójstwa u badanego nastąpiło skumulowanie
agresji i wyładowanie afektywne spowodowane nagłym pogorszeniem się stanu
zdrowia matki, agresywnym zachowaniem
ojca wobec członków rodziny. W przypadku takim zabójstwo jest jednostkowym aktem agresji, a sam sprawca nie wykazuje
objawów nieprzystosowania społecznego 29.
Podżegacz, pomocnik, czy inna osoba
współdziałająca ze sprawcą działającym
w stanie silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, jeżeli sam (sama)
nie działa pod wpływem takiego wzburzenia,
odpowiada za współdziałanie przy popełnieniu zabójstwa w typie podstawowym.
Zjawisko zabójstwa w afekcie, czyli
pozbawienie życia innej osoby pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami porusza wiele zagadnień z dziedziny prawa, jednocześnie uwidaczniając
przesłanki
psychologiczne
w rozumieniu stanu silnego afektu fizjologicznego. Pomimo faktu, iż zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego z dnia
14 listopada 2018 r. do stwierdzenia silnego
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wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami powołany jest głównie sąd i powyższe nie wymaga zasięgnięcia opinii biegłych 30, problematyka zabójstw w afekcie
często wiąże się z powoływaniem w powyższych sprawach biegłych z dziedziny
psychologii i psychiatrii. Po pierwsze
z uwagi na fakt skomplikowanych i tym
samym niejednoznacznych sytuacji związanych z popełnieniem zabójstwa, jak również w związku z wielością czynników
wpływających na postępowanie sprawców
zabójstw. Taki pogląd podziela J. K. Gierowski, który wskazuje na korzyści w zasięganiu opinii biegłych z dziedziny psychologii objawiające się dodatkową, poza
czynnikami zewnętrznymi, analizą procesów motywacyjnych oraz czynników intrapsychicznych, mających wpływ na zachowanie sprawców zabójstw w afekcie 31.
W procesie opiniowania w powyższych
sprawach, psycholog bierze pod uwagę wiele czynników mogących mieć wpływ na
postępowanie sprawcy czynu (zewnętrznych i wewnętrznych), skupiając się jednocześnie na indywidualnych cechach jednostki i jej reakcjach w sytuacjach stresogennych. Aby trafnie ocenić postępowanie
i rolę poszczególnych przeżyć sprawcy
czynu, biegły psycholog podejmuje postawę opisaną przez S. Gerstmann’a polegającą na podjęciu wysiłku, w celu zrozumienia
całości zachowania. Uwzględnia stopień
dojrzałości intelektualnej i emocjonalnej
sprawcy, jego wcześniejsze doświadczenia
życiowe, stan organizmu i źródła uczuć,
które wywołały reakcję w określonym momencie32. Dodatkowo w ocenie J. K. Gierowskiego biegły psycholog powinien
wnioskować o powołanie dwóch biegłych
psychiatrów, jeżeli stwierdzi, że natężenie
afektu przekracza ramy stanu fizjologicznego, co z kolei może wskazywać na współ-

występowanie silnego wzburzenia ze stanem patologicznym, czy też innym zakłóceniem czynności psychicznych33.
Ogólnie rzecz ujmując, silne wzburzenie
jest zjawiskiem fizjologicznym, ale i pojęciem prawnym i z tego względu jego ocena
zależy od sądu. Jednak opinia biegłych w
tego typu sprawach będzie na pewno pomocna, a w wielu nawet konieczna. Za koniecznością indywidualnej oceny zachowania człowieka przemawia wpływ jaki ma
struktura osobowości jednostki na rodzaj i
charakter jej reakcji na bodźce. W licznych
badaniach potwierdzono, że reakcje na stres
zależą od takich czynników jak stopień dojrzałości emocjonalnej i intelektualnej, właściwości postaw, natężenie potrzeb, stopień
odporności emocjonalnej, czynniki motywacyjne, zakres wiedzy itp.34.
Analizując aspekty psychologiczne
zabójstwa w afekcie należy zacząć od rozróżnienia emocji od uczuć oraz od rozumienia pojęcia afektu w dziedzinie psychologii. Kwestia rozgraniczenia uczuć i emocji dla prawa karnego jest ważna, gdyż
utożsamianie tych pojęć byłoby stawianiem
znaku równości pomiędzy przestępstwem
dokonanym pod wpływem emocji i przestępstwem popełnionym pod wpływem
uczuć. Jednym z pierwszych psychologów,
który wyjaśnił różnice pomiędzy emocjami
i uczuciami był W. McDougall. Twierdził,
że procesy regulujące zachowanie człowieka występują w dwóch formach: w postaci
emocji, które są bezpośrednio zależne od
wrodzonych mechanizmów instynktownych, oraz w formie uczuć, które są nabyte,
mają charakter bardziej złożony i są związane z określonymi obiektami35. Dodatkowo I. P. Pawłow rozdzielił emocje i uczucia
wskazując na ich różne neurofizjologiczne
podłoże, ujmując emocje jako procesy zachodzące w warstwie podkorowej, nato-

Postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 14 listopada 2018 r., IV KK 516/18, Legalis, www.sn.pl.
31
J. K. Gierowski, Stan silnego wzburzenia jako
przedmiot sądowej ekspertyzy psychologicznej,
Palestra 1995, nr 3-4, s. 108
32
S. Gerstmann, Uczucia w naszym życiu, Warszawa 1963, s. 95

J. K. Gierowski, Stan silnego wzburzenia jako
przedmiot sądowej ekspertyzy psychologicznej,
Palestra 1995, nr 3-4, s. 108, 111.
34
S. Cora, Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia w świetle prawa i psychologii, NP. 1973,
nr 7-8. s. 1028
35
J. Reykowski, Eksperymentalna psychologia emocji, Warszawa 1974, s. 18
33
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miast uczucia w korze mózgu36. Zatem
uczucia pozostają pod stałą kontrolą wyższych części mózgu, takich jak kora mózgowa. Emocje natomiast kierowane są
głównie przez układ limbiczny i podwzgórze. Podsumowując uczucia jako procesy
zachodzące w warstwie podkorowej charakteryzują się mniejszą gwałtownością niż
emocje i stanowią dla nich podłoże. Emocje
cechuje bardziej wyrazisty i często trudny
do opanowania przebieg, których silną,
gwałtowną odmianą są właśnie afekty.
J. Reykowski określa afekt jako bardzo
silne emocje, charakteryzujące się wysokim
stopniem pobudzenia i mające gwałtowny
przebieg37. B. Tiepłow przedstawia afekty
jako procesy emocjonalne opanowujące
człowieka szybko i burzliwie, które mają
charakter stosunkowo krótkich wybuchów38. Do głównych cech afektu należy
zatem zaliczyć nagłość, siłę i gwałtowność.
Nagłość dotyczy pojawienia się afektu,
gwałtowność – jego przebiegu, a siła – intensywności. Należy zaznaczyć, iż psychologiczne pojmowanie afektu koresponduje
z prawnym rozumieniem „silnego wzburzenia”. Takie podejście przedstawia większość autorów takich jak A. Zoll39 czy
A. Marek40 czy też prace Komisji Kodyfikacyjnej nad Kodeksem karnym z 1932 r.
według której pojęcie silnego wzburzenia
należy rozumieć jako afekt fizjologiczny41.
Ważnym aspektem, którego nie można
pominąć przy omawianiu silnego wzburzenia jest fakt, iż sam zewnętrzny wybuch
emocjonalny nie musi się wiązać ze stanem
silnego wzburzenia. Podobnie silne wzburzenie nie zawsze przekłada się na zewnętrzne zachowanie. J. K. Gierowski
stwierdza, iż istnieją pewne stany psychicz-

ne, które nie objawiają się gwałtownymi
i wybuchowymi reakcjami, pomimo tego,
że mają związek z silną przewagą emocji
nad intelektem. Powyższe sytuacje dodatkowo przemawiają za wspomaganiem się
w procesie orzekania w sprawach dotyczących zabójstw w afekcie wiedzą specjalistyczną biegłych z dziedziny psychologii,
a nawet psychiatrii42.
Kolejnym aspektem są procesy motywacyjne sprawców zabójstw w afekcie.
Zabójstwo pod wpływem silnego wzburzenia stanowi reakcję na stresogenną, trudną
sytuację, która najczęściej związana jest
z istnieniem konfliktu pomiędzy sprawcą
a ofiarą czynu. Takie sytuacje tylko do
pewnego czasu i stopnia mogą nie dezorganizować zachowania i cechować się panowaniem nad swoimi reakcjami. Jednakże po
przekroczeniu stopnia tolerancji na stres,
który zależny jest zarówno od wielkości
bodźca, jak również od cech indywidualnych osoby, powstaje sytuacja alarmowa
wywołująca silny dyskomfort. Naturalną
konsekwencją takiego stanu rzeczy są próby zlikwidowania, a przynajmniej złagodzenia konfliktu. Sposoby poradzenia sobie
z taką sytuacją mogą być różne. W przypadku zabójstwa w afekcie reakcją na taką
sytuację jest agresja ze strony osoby przeżywającej stres. Dodatkowo obserwujemy
dążenie sprawcy do likwidacji konfliktu
z obiektem wywołującym u niego sytuację
stresową. Taki motyw może być od dłuższego czasu uświadomiony, ale również
może być wynikiem nagle powziętej decyzji np. w wyniku nagłego przebiegu zdarzeń43. Jednocześnie należy podkreślić,
że proces motywacyjny będzie zawsze wypadkową działania czynników wewnętrznych takich jak osobowość, intelekt, jak
również zewnętrznych czynników sytuacyjnych. Zatem przedmiotem badania bie-

S. Gertsmann, Problemy teorii emocji, Toruń
1963, s. 9
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J. Reykowski, Emocje i motywacja, (w:) Psychologia, pod red. T. Tomaszewskiego, Warszawa 1978,
s. 570
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B. Tiepłow, Psychologia, Warszawa 1951, s. 87
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A. Zoll, Kodeks karny. Część szczególna. Komentarz, t.II, Kraków 2006, s. 262
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A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2007, s. 431
41
Komisja kodyfikacyjna RP, t. V, nr 3, Warszawa
1930
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M. Tarnawski, Z problematyki motywacji sprawcy
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winno się rozpatrywać pomijając indywidualnych cech osobowościowych jednostki
jak również jej rozwoju intelektualnego.
Nasuwa się zatem wniosek ogólny,
iż w wielu przypadkach uzasadnienia silnego wzburzenia należy upatrywać zarówno
w przyczynach zewnętrznych jak i w indywidualnych właściwościach psychicznych
sprawcy czynu. Zatem orzekanie w sprawach dotyczących zabójstw popełnionych
w stanie silnego wzburzenia jest kolejnym
przykładem sytuacji, w której trafna i zobiektywizowana ocena zależna jest często
nie tylko od fachowej wiedzy prawnej
i kodeksowej, ale również specjalistycznej
wiedzy biegłych z dziedziny psychologii
i psychiatrii.

głego z zakresu psychologii w ramach wypowiadania się o stanie silnego wzburzenia
powinny być takie wybrane cechy procesu
motywacyjnego jak kierunek i natężenie,
poziom regulacji czynności przestępnych
oraz stopień samokontroli badanego. Ponadto dla pełnej oceny należy również
wziąć pod uwagę specyfikę sytuacji zewnętrznej. Tylko takie całościowe podejście
do
procesów
motywacyjnych,
uwzględniające wpływ czynników intrapsychicznych i czynników zewnętrznych
zapewnia trafną ocenę zdarzenia 44. Gwałtowny wybuch afektu jest więc wypadkową
wielu czynników i jest polimotywacyjnie
uwarunkowany. Działający na sprawcę zabójstwa bodziec to tylko jeden z czynników
pobudzających, który często tylko jest
czynnikiem facylitującym reakcję. Efekt
końcowy w postaci konkretnego działania
jest zależny m.in. od takich czynników indywidualnych jednostki jak siła mechanizmów kontrolnych i stopień hamowania
procesów nerwowych. Do mechanizmów
kontrolnych mających wpływ na hamowanie reakcji emocjonalnych zalicza się takie
czynniki jak: zinternalizowane normy moralne, utrwalone reakcje emocjonalne na
określone sytuacje, czynniki kulturowe, jak
również uwarunkowania pewnych stereotypów reakcji45.
W świetle powyższych rozważań
nad rolą biegłych z dziedziny psychologii w
procesie ustalania stanu silnego wzburzenia
należy stwierdzić, iż korzystanie ze specjalistycznej wiedzy psychologicznej okazuje
się często bardzo pomocne, a nawet konieczne. Współczesna psychologia zakłada,
iż źródeł silnego pobudzenia emocjonalnego należy szukać zarówno w przyczynach
zewnętrznych, jak również wewnętrznych.
Nawet jeśli reakcja uczuciowa uwarunkowana jest wyłącznie czynnikami sytuacyjnymi, to powodów jej powstania nie poJ. K. Gierowski, Stan silnego wzburzenia jako
przedmiot sądowej ekspertyzy psychologicznej,
Palestra 1995, nr 3-4, s. 109-110
45
J. Pobocha, Aspekty psychiatryczne, psychologiczne i prawne stanu silnego wzburzenia, Palestra
1993, nr 7-8, s. 35-36
44
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Mateusz Pałys
Wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile
AKTYWNY ZABÓJCA
Około godziny 9:30, rozbijając
strzałami szklane drzwi do szkoły wchodzi
napastnik uzbrojony w samopowtarzalny
karabin oraz broń krótką i zaczyna zabijać
dzieci, oddając do każdego od kilku do kilkunastu strzałów. Zabija dwadzieścioro
dzieci i sześciu dorosłych, a następnie odbiera sobie życie. Niestety, to nie scenariusz
filmu, tylko krótki opis zdarzenia z 14
grudnia 2012 roku, mającego miejsce w
szkole podstawowej Sandy Hook w Stanach
Zjednoczonych w miejscowości Newton.
Aktywny zabójca? Nas to nie dotyczy, to problem Zachodu. Czy tak jest naprawdę? Jakie faktycznie jest zagrożenie
atakiem przez aktywnego zabójcę w Polsce?
A może to już się dzieje? Jak są do tego
przygotowane służby i obywatele? Jaki jest
system alarmowania w przypadku ataku aktywnego zabójcy i jak powinny się zachowywać potencjalne ofiary podczas ataku?
Nie przez przypadek w tytule posłużyłem się zwrotem „aktywny zabójca”, zamiast „aktywny strzelec”. Tego typu ataki
mogą wystąpić w różnych formach, z różnych pobudek i w różnych miejscach. Najgłośniejsze zdarzenia dotyczą aktywnego
strzelca. W przypadku użycia przez niego
broni palnej, jego działanie jest najskuteczniejsze, ponieważ jeśli jest dobrze przygotowany do ataku, może zabić i ranić wiele
osób zanim zostanie powstrzymany przez
odpowiednie służby lub inne osoby.
Za przykład może posłużyć Anders Breivik,
który 22 lipca 2011 roku dokonał ataku
o charakterze terrorystycznym na siedzibę
premiera Norwegii oraz na obóz młodzieżówki norweskiej Partii Pracy na wyspie
Utoya. W tym zamachu zginęło 77 osób,
a 33 zostały ranne. A. Breivik nie jest jednak przykładem typowego aktywnego zabójcy, gdyż jego działaniu towarzyszyło
przekonanie o obronie Europy przed napływem islamskich imigrantów. Zwykle to

nie fanatycy dokonują tego typu ataków.
Mogą to być zarówno z pozoru zwykli uczniowie, jak i zaliczający się do szczególnie
uzdolnionych. W dalszej części przyjrzymy
się dokładniej sposobowi działania sprawców tych ataków. Nie zapominajmy jednak
i nie lekceważmy również narzędzia, jakim
jest nóż. Jest on bardzo niebezpieczny, łatwy do ukrycia i cichy w użyciu, co znacznie utrudnia potencjalnym ofiarom orientację w sytuacji i odpowiednią reakcję.
1. Kim jest aktywny zabójca?
Pojęcia „aktywny strzelec” oraz „aktywny zabójca” w zasadzie są ze sobą tożsame. Jedyną różnicą między nimi jest to,
że napastnik może używać również innego
rodzaju broni niż broń palna. W celu przybliżenia i scharakteryzowania aktywnego
zabójcy posłużę się jednak definicją aktywnego strzelca:
AKTYWNY STRZELEC (z ang. active shooter) - to osoba niestabilna psychicznie i emocjonalnie, usiłująca zabić jak
najwięcej otaczających ją osób (bez konkretnego profilu ofiar), w mocno zaludnionych miejscach i obiektach stanowiących
tzw. cele miękkie (np. w szkołach, zakładach pracy, centrach handlowych) w krótkim czasie, zazwyczaj używając broni palnej, przy jednoczesnym targnięciu się na
własne życie46.
Aktywny zabójca działa na terenie zurbanizowanym. Wybiera przy tym miejsca,
w których znajduje się jak największa liczba tzw. celów miękkich (nieuzbrojonych),
dzięki czemu maleją szanse na to, że ktoś
mu przeszkodzi w zrealizowaniu jego planu, a jemu uda się zabić wiele osób. Dlatego często miejscem ataku są centra handlowe lub szkoły. Aktywny zabójca zazwyczaj
J. Kudliński, Active shooter, Terroryzm 2010,
nr 2, s. 38-40.
46
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nie selekcjonuje swoich ofiar ze względu
np. na wiek, płeć czy wyznanie. Zdarzało
się jednak, że przypadkowym osobom
„wspaniałomyślnie” darował życie pomimo
tego, że miał możliwość je zabić.

Taki zabójca zwykle planuje swój atak,
a nie działa spontanicznie. Przygotowuje
broń, amunicję, materiały wybuchowe lub
blokuje wyjścia ewakuacyjne. Swoim działaniem chce spowodować zebranie przyszłych ofiar w jednym miejscu.

Nietypowa sytuacja, jak zamknięcie wyjścia ewakuacyjnego, nie tylko powoduje zagrożenie w razie pożaru, ale
może też być elementem przygotowania do ataku aktywnego zabójcy.
Źródło: https://gazetalubuska.pl/zamkniete-wyjscie-ewakuacyjne/ar/7719579

Czasem planuje akcję dywersyjną, mającą na celu odwrócenie uwagi służb i opóźnienie odpowiedzi na jego atak.

Eksplozja przy kompleksie budynków rządowych w Oslo była akcją dywersyjną Breivika przed rajdem na wyspie Utoya, gdzie przebrany za policjanta mordował uczestników obozu młodzieżówki rządzącej w Norwegii
Partii Pracy.
Źródło: http://wyborcza.pl/1,75399,9995175,Tragedia_w_Norwegii__Co_najmniej_93_osoby_zginely.html
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Zdarza się również, że przed dokonaniem ataku przygotowuje się do niego. Trenuje strzelanie, testuje ładunki wybuchowe,
czy też publikuje w Internecie treści mogące świadczyć o zainteresowaniu tematyką
zabijania.
Aktywny zabójca nie planuje przy tym
ucieczki, a swój rajd przy konfrontacji
z policją często kończy samobójstwem lub
zostaje przez nich zastrzelony. Tylko
w sporadycznych przypadkach poddaje się
i zostaje zatrzymany.
Znacznie groźniejsze są sytuacje, kiedy
atakuje osoba wyszkolona, np. żołnierz,
posiadający umiejętności strzeleckie i wiedzę z zakresu taktyki prowadzenia działań
wojskowych, jakiej nigdy nie zdobędzie
cywil. W 2017 roku w wyniku ataku byłego
żołnierza, Devina P. Kelley’a na kościół
baptystów, w osadzie Sutherland Springs
w Teksasie w ciągu kilku minut zginęło
27 osób, a rannych zostało 24. To zdarzenie
obrazuje jak niebezpieczna w charakterze
aktywnego zabójcy jest przeszkolona osoba.
W USA broni się prawa dostępu do
broni palnej, argumentując to tym, że zawsze jest szansa na kontratak ze strony
uzbrojonego obywatela. Jednak warto zauważyć, że to również w Stanach Zjednoczonych było najwięcej ataków aktywnych
strzelców i pochłonęły one największą liczbę ofiar. W krajach takich jak Polska, gdzie
dostęp do broni palnej jest bardzo ograniczony, zdarzeń takich jest statystycznie
mniej. Nie oznacza to jednak, że jesteśmy
bezpieczni i stanowimy enklawę, w której
nigdy nie dojdzie do ataku takiego zabójcy.
We wrześniu 2014 roku w Chorzowie na
strzelnicy klient zastrzelił instruktora, który
był obecny w czasie strzelania. Po zabiciu
instruktora Hubert Ch. spakował do torby
kilka jednostek broni i amunicję. Kiedy
próbował opuścić strzelnicę doszło do wymiany ognia z właścicielem strzelnicy.
Sprawca poddał się po przybyciu na miejsce policji. Prawdopodobnie zamierzał udać
się ze zdobytą bronią do największej na
Śląsku galerii handlowej, Silesia City Center i wykorzystać ją do ataku na nieświadomych zagrożenia klientów.

Współcześni terroryści również coraz
częściej wykorzystują taktykę aktywnego
zabójcy, chcąc wprowadzić chaos, spowodować uczucie strachu u obywateli w przestrzeni publicznej podczas koncertu, wizyty
w restauracji czy zwykłego spaceru. W takich przypadkach mamy już jednak wyraźne znamiona ekstremizmu religijnego, a nie
tylko chęci zabijania. Na 7 stycznia 2019 r.
przypadła czwarta rocznica zamachu na
redakcję tygodnika „Charcie Hebdo” gdzie
zginęło 12 osób. Zamachu dokonało trzech
islamskich terrorystów w odwecie za karykatury Mahometa. W tym zamachu zginął
również policjant zajmujący się ochroną
redaktora naczelnego tygodnika. Sprawcy
w trakcie zamachu krzyczeli „Pomściliśmy
proroka” i „Allah Akbar”. Świadkowie
twierdzili, że zamachowcy byli wyposażeni
w broń długą, mieli na sobie kamizelki
z magazynkami, a ich sposób działania wyglądał jakby byli do tego wyszkoleni, aczkolwiek początkowe pomylenie adresów
mogło sugerować słabe rozpoznanie i nieprzygotowanie do zamachu. Sprawcy nie
bali się nawet wymiany ognia z patrolem,
który przyjechał na wezwanie i zdołali
uciec z miejsca zdarzenia. Następnie
w starciu z innym patrolem ponownie strzelali do policjantów, tym razem nawet podeszli do rannego policjanta i dobili go strzałem w głowę, a następnie uciekli i ukrywali
się przed policyjną obławą. Jeden ze sprawców oddał się w ręce policji następnego
dnia, a dwaj pozostali zginęli podczas
szturmu 9 stycznia 2015 r. Zamach pociągnął za sobą kolejne zdarzenia o charakterze terrorystycznym: zabójstwo policjantki
w podparyskim Montorouge oraz wzięcie
zakładników w sklepie koszernym w Paryżu. Widać na tym przykładzie różnicę
w działaniu terrorystów i typowego aktywnego zabójcy, który nie jest przeszkolony
i nie stoi za przygotowaniem takiego zamachu żadna organizacja wspierająca jego
działanie. Widać tu również plan ucieczki
i przygotowania do ukrycia się po dokonaniu zamachu, podczas gdy aktywny zabójca
często sam odbiera sobie życie.
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Podczas ucieczki terroryści nadal stanowią ogromne zagrożenie.
Źródło: https://www.chinasmack.com/paris-charlie-hebdo-shooting-chinese-netizen-reactions

W niedalekiej przeszłości mieliśmy
również do czynienia z nową taktyką działania aktywnego strzelca. Tym razem
sprawca wykorzystał dużą odległość od
swoich ofiar i broń automatyczną. Skutki?
59 osób zabitych i 527 rannych. Do powyższego zdarzenia doszło w nocy 1 października w Las Vegas podczas festiwalu muzyki country Route 91 Harvest Country Music
Festiwal. 64-letni Stephen Paddock wynajął
pokój na 32 piętrze hotelu w pobliżu impre-

zy, skąd otworzył ogień do zgromadzonej
na festiwalu 22-tysięcznej widowni. Liczba
ofiar wynikała z postrzałów oraz tratowania
się uciekających ludzi. Zanim służby dotarły do jego pokoju napastnik popełnił samobójstwo.
Na nieszczęście służb i ofiar przyszłych
ataków sposób działania sprawców wciąż
ewoluuje i pociąga ze sobą coraz więcej
ofiar.

Otwarty teren, tłum ludzi i strzały z pokoju hotelowego. Taki sposób działania wybrał Stephen Paddock w
Los Angeles.
Źródło: http://blazingpress.com/breaking-mandalay-bay-active-shooter-las-vegas-video-photos/
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z kolegą arkusza egzaminacyjnego wyjął
rewolwer i oddał strzały w kierunku dyrektora, a następnie wyjął granat, który wybuchł mu jeszcze w ręce. W reakcji na to
zdarzenie przyjaciel Ławrynowicza, Janusz
Obrąbalski również wyciągnął rewolwer
i oddał strzały usiłując zabić członków komisji egzaminacyjnej. Po tym, jak nie trafił
żadnego członka komisji egzaminacyjnej
wybiegł na korytarz i usiłował odpalić granat, a gdy zapalnik nie zadziałał, strzelił
sobie w głowę. W wyniku tych działań
śmierć poniosły cztery osoby, a dziewięć
zostało rannych. W całej tej tragedii ogromnym szczęściem było niewykorzystanie przez
nich zgromadzonych w jednym z pomieszczeń granatów oraz przygotowanej wcześniej
bomby.

2. Nie tylko broń palna
Już w samej definicji aktywnego
strzelca, przytoczonej powyżej, pojawia się
stwierdzenie „…zazwyczaj używając broni
palnej…” Jednym z przypadków ataku
z wykorzystaniem innego narzędzia niż
broń palna był atak nożownika w galerii
Vivo w Stalowej Woli. Miało to miejsce
20 października 2017 roku około godziny
15:00. W tym dniu 27-letni mieszkaniec
Stalowej Woli Konrad K. uzbrojony w dwa
noże zaatakował klientów galerii handlowej. Jego ofiarami stało się dziesięć osób,
w wieku 18 do 50 lat. Jedna z tych osób
zmarła. W tym przypadku napastnik został
obezwładniony przez klientów sklepu
i przekazany w ręce policji.
Od niedawna do zabijania ludzi zaczęto również wykorzystywać pojazdy,
w tym samochody ciężarowe, które są trudne do zatrzymania, a atak z wykorzystaniem pojazdu może pochłonąć wiele ofiar.
W przypadku wykorzystania pojazdu zazwyczaj atak był powiązany z islamskim
terroryzmem, ale zdarzały się też przypadki, w których sprawcy byli niezrównoważeni emocjonalnie. Dla ofiar przestępstw
z wykorzystaniem jakiejkolwiek broni oraz
ich rodzin nie ma jednak znaczenia, z jakich
pobudek działają sprawcy.

4. Co można zrobić?
Tak naprawdę oczekując, kiedy zdarzy się taki atak w Polsce można tylko postarać się jak najlepiej przygotować do odpowiedniej reakcji cywili, którzy zostaną
zaatakowani oraz jak najszybszej i prawidłowej reakcji służb.
Ogromną rolę w tych przygotowaniach powinno odegrać przeszkolenie obywateli jak reagować w sytuacji ataku,
zwłaszcza nauczycieli w szkołach oraz
służb ochrony w galeriach handlowych na
dworcach w urzędach itp.
Za niezbędne uważam tu przede
wszystkim ustalenie jednolitego systemu
ostrzegania o ataku aktywnego zabójcy oraz
wpojenie ludziom trzech podstawowych
zasad zachowania w tej sytuacji, a mianowicie: uciekaj, kryj się, walcz (lub błagaj
o litość). Brak konkretnego sygnału alarmowego spowoduje, że nikt poza osobami
bezpośrednio związanymi z daną instytucją
nie będzie wiedział co tak naprawdę się
dzieje i wdrożenie odpowiednich procedur
będzie w takim przypadku utrudnione.
W szkołach nauczyciele, mając odpowiednią wiedzę i przygotowanie, będą mieli
szanse uchronić dzieci będące pod ich opieką, zaś te nie muszą być nawet świadome
co się dzieje. Jednak np. w galerii handlowej lub na lotnisku brak wiedzy, z jakim

3. Od czego się zaczęło?
Terminu „aktywny strzelec” zaczęto
używać po masakrze w Columbine High
School w 1999 roku, jako potoczne określenie jednego ze scenariuszy, na jakie
przygotowywane były jednostki specjalne
SWAT. Określenie, początkowo stosowane
w kręgach służb państwowych, przeniknęło
do mediów po kolejnych tego typu zdarzeniach, jak strzelanina w kinie w Aurorze47.
Nie był to jednak pierwszy tego typu atak.
Pierwszy atak aktywnego strzelca, jaki został odnotowany na kartach historii
miał miejsce w Polsce w 1925 roku.
W Wilnie podczas egzaminu maturalnego
jeden z uczniów, niejaki Stanisław Ławrynowicz, po odebraniu mu za rozmowę
Quit abusing 'active shooter' term: Column, „USA
TODAY” [dostęp 2018-01-13] (ang.).
47
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zagrożeniem mają do czynienia, może spowodować chaos i zwiększy prawdopodobieństwo takiej reakcji ludzi, jak podczas
innych sytuacji zagrożenia, czyli udadzą się
do wyjść ewakuacyjnych i zaczną grupować w wyznaczonych strefach, co w tej
sytuacji może zwiększyć liczbę ofiar, jeżeli
sprawca zaplanował właśnie taki scenariusz.
Służby, w tym zwłaszcza policja, muszą pamiętać, że jedyną słuszną reakcją jest
jak najszybsza odpowiedź na atak, która
pozwoli obezwładnić napastnika lub przynajmniej przerwie proces zabijania, który
bez takiej reakcji będzie trwał, a liczba ofiar
będzie rosła. Odpowiedź powinna nastąpić
bez względu na siły, jakimi dysponujemy.
W związku z wielkością obiektów, z którymi możemy mieć do czynienia, podjęcie
takiej interwencji jest bardzo trudne i niebezpieczne. Przyjeżdżający na miejsce zdarzenia patrol, to zwykle dwóch funkcjonariuszy. Może dołączyć do nich drugi patrol,
a może zdarzyć się tak, że funkcjonariusz
będący po służbie (uzbrojony lub nie), będzie zmuszony do odpowiedzi na atak lub
pokieruje ludźmi, zapewniając im bezpieczeństwo. W związku z powyższym, podczas szkoleń z zakresu taktyki interwencji,
należy również skupić się na taktyce indywidualnej i zespołowej na wypadek ataku
aktywnego strzelca, a treści zawarte obecnie tylko w programie kursu podstawowego
powinny znaleźć się również w programach
kursów specjalistycznych. Tylko wtedy
mamy szanse przeszkolić odpowiednią

liczbę policjantów pracujących w jednostkach terenowych. Nie znaczy to oczywiście, że policja nie przygotowuje się na takie zdarzenie. Pododdziały Antyterrorystyczne Policji opracowują plany działania
oraz organizują ćwiczenia i szkolenia na
wypadek takiego ataku. Wykładowcy szkół
policji we współpracy z jednostkami antyterrorystycznymi opracowują zakres szkolenia i sposób działania dla pozostałych
policjantów. Jest to bardzo ważne, gdyż
jednostka specjalna potrzebuje zdecydowanie więcej czasu żeby odpowiedzieć na atak
niż np. patrol policji wysłany przez dyżurnego i powinniśmy zrobić wszystko, co
można, żeby dotrzeć z wiedzą jak postępować w takiej sytuacji do jak największej
liczby policjantów, zarówno pionu prewencji, jak i pozostałych. Policjanci pionu kryminalnego podczas prowadzenia swoich
czynności, mogą spotkać się z informacjami
dotyczącymi przygotowań do ataku lub
chociaż wyrażanych w różnych formach
chęci zabijania. Podczas przygotowań do
wcześniejszych ataków pojawiały się takie
informacje, które niestety zostały zignorowane, a ataki doszły do skutku i ginęli ludzie. Kryminalni mogą się również znaleźć
na miejscu zdarzenia podczas prowadzenia
innych czynności i wtedy to oni będą
pierwszą odpowiedzią na atak, a dzięki
ubraniu cywilnemu mają również większe
szanse na wykorzystanie elementu zaskoczenia i szybkie przerwanie działania zabójcy.

Każde kolejne ćwiczenia pozwalają na określenie słabych punktów przygotowania
i pozwalają na ich wyeliminowanie w sytuacji realnego zagrożenia.
Źródło: http://kanal6.pl/2018/04/13/atak-na-szkole/
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W przypadku naszej formacji istotne
jest również zwrócenie uwagi na braki
w wyposażeniu. Kamizelki kuloodporne,
broń długa, mała tarcza balistyczna zapewnią policjantom w takiej sytuacji minimum
bezpieczeństwa i odpowiednią siłę ognia,
a przygotowanie taktyczne pozwoli im odpowiednio wykorzystać posiadany sprzęt.
Warto również zwrócić uwagę na kwestię
posiadania broni przez policjantów po służbie, gdyż w wolnym czasie każdy policjant
bywa w miejscach, w których może dojść
do ataku, a wtedy pojawi się szansa udaremnienia ataku lub szybkiego obezwładnienia napastnika.
Kolejną istotną sprawą jest odpowiednia reakcja pozostałych służb i koordynacja ich działań, co pozwoli na szybką
i skuteczną pomoc poszkodowanym.

celu zwiększenie świadomość wszystkich
ludzi, jak ogromne zagrożenie może nas
spotkać i jak się przed nim uchronić.
Jednostki szkoleniowe policji opracowują programy szkolenia dla kursów
podstawowych
i
specjalistycznych,
a w przygotowaniu jest również kurs specjalistyczny z zakresu taktyki postępowania
podczas ataku aktywnego strzelca. Policjanci kończący obecnie kursy podstawowe
już posiadają niezbędną wiedzę o tym, jak
reagować w takiej sytuacji i są świadomi do
czego doprowadzi ich brak reakcji. Wiedzą,
że jeżeli nie odpowiedzą niezwłocznie na
atak, to zabójca będzie realizował swój
plan, dopóki ktoś go nie powstrzyma.
Na szczęście w Polsce w dużej mierze
możemy uczyć się od służb innych krajów
i lepiej się przygotować na bazie cudzych
doświadczeń, nie popełniając błędów, które
im się zdarzały.
Braki w wyposażeniu i wyszkoleniu
powinny być niezwłocznie uzupełnione,
zanim dojdzie do sytuacji, w której będziemy musieli stanąć do walki z aktywnym
zabójcą. Tylko dzięki wcześniejszemu
przygotowaniu możemy uniknąć wyrzutów
sumienia i dyskusji na temat, kto jest winny
tej sytuacji, gdyż nie będzie już wtedy miało to znaczenia.

5. Gdzie jesteśmy w tej chwili?
Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania
Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy we
współpracy z Wydziałem Realizacji Komendy Stołecznej Policji wyprodukowało
film prezentujący zasady postępowania w
przypadku ataku aktywnego strzelca. Pojawiają się również inne filmy, mniej czy
bardziej profesjonalne, nauczyciele w szkołach uczestniczą w szkoleniach. Ponadto
organizowane są różne kursy mające na
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Paweł Leśniewski
Wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile
WALIZKA DO OGLĘDZIN ZWŁOK LUDZKICH NA MIEJSCACH ZDARZEŃ
WYKORZYSTYWANA PRZEZ SPECJALISTĘ TECHNIKA KRYMINALISTYKI

W marcu 2015 roku w Szkole Policji
w Pile został zorganizowany pierwszy kurs
dla specjalistów techniki kryminalistycznej.
Są to jedne z najbardziej praktycznych kursów w policyjnym systemie szkolnictwa
zawodowego. Szeroki zakres tematyki teoretycznej, który musi zostać opanowany
przez słuchaczy jest następnie weryfikowany podczas ćwiczeń i zajęć praktycznych.
Zdobyta wiedza teoretyczna i umiejętności
praktyczne dotyczą między innymi zabez-

pieczenia śladów podczas oględzin zwłok
i miejsca ich znalezienia. Dlatego ze
względu na potrzeby szkoleniowe, zakupiono walizkę specjalistyczną wyposażoną
w zestaw do oględzin zwłok, która zawiera
niezbędne elementy do daktyloskopowania
w celu ustalenia tożsamości oraz zabezpieczenia śladów głównie biologicznych, które
mogą znajdować się m.in. za płytkami paznokciowymi palców dłoni.
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Wyposażenie walizki

Wałek daktyloskopijny
nasączony tuszem daktyloskopijnym

Wałek daktyloskopijny, trupia łyżka chromowana

Plastikowe pojemniki z płynami antybakteryjnymi i płynami do odbudowy tkanek.
Chusteczki nasączane do czyszczeniajednorazowe
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Pakiet odcinków folii daktyloskopijnej, pozytywowej

Tusz daktyloskopijny w tubce

Szklane pojemniki z płynami „poprawiającymi czytelność” linii papilarnych
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pinceta
Lusterko stomatologiczne

Nożyczki do
odzieży

Nożyczki do
paznokci

szczękorozwieracz

Plastikowa szpatułka do rozrabiania masy silikonowej
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Zestaw wymazówek do zabezpieczenia treści znajdującej się za płytkami
paznokciowymi.
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Termometr do pomiaru temperatury otoczenia
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Drugi poziom walizki oględzinowej - wyposażenie:

Chromowane pincety

Szklana płyta do rozprowadzania tuszu
daktyloskopijnego

Uchwyt skalpela
Obcinacz do
paznokci

Pilnik do paznokci

Metalowa szpatułka
dentystyczna

Papierowe ręczniki i chusteczki
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Metalowe cążki
do paznokci

Rękawiczki gumowe cienkie, rękawiczki gumowe standard, maska ochronna, ochraniacze na buty,
jednoczęściowy kombinezon ochronny z kapturem.
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Chusteczki nasączone do czyszczeniajednorazowe

Coagulant oraz latex solutin – substancje wykorzystywana podczas daktyloskopowania
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Silikon Mikrosil 200 g, koloru zielonego
z utwardzaczem 30g

Metalowy zestaw do rozginania palcówułatwia daktyloskopowanie pośmiertne
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Artur Pinkowski
Młodszy wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile
POSTĘPOWANIE FUNKCJONARIUSZY POLICJI W PRZYPADKU
WYSTĄPIENIA NIETYPOWYCH ZDARZEŃ TYPU CBRN – WYBRANE ASPEKTY

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi policjantom, jak należy postępować w sytuacjach kryzysowych nietypowych zdarzeń typu CBRN (chemiczne, biologiczne, radioaktywne i nuklearne). Przedstawię ogólne obowiązki policjanta na
miejscu zdarzenia, jednak z uwagi na obszerność materiałów skoncentruję się na
zdarzeniach związanych z materiałem radioaktywnym.
Na całym świecie zdarzają się co jakiś czas sytuacje kryzysowe zaistniałe
w sposób naturalny, jak i w wyniku działań
człowieka. Katastrofami naturalnymi mogą
być trzęsienia ziemi, erupcje wulkanów,
tsunami, huragany, powodzie itp. Katastrofy zaistniałe w wyniku działania człowieka
można podzielić na dwa rodzaje, powstałe
w wyniku zbiegu nieprzewidzianych okoliczności lub zaniedbań, np. katastrofy
w ruchu lotniczym, kolejowym, wodnym,
pożary czy katastrofy budowlane oraz
z powodu celowego działania, np. ataki
terrorystyczne, tj. podłożenie materiału wybuchowego, użycie broni chemicznej, biologicznej, a także wykorzystanie materiałów radioaktywnych.
O sytuacji kryzysowej mówimy
wówczas, gdy zaistniała sytuacja wpływa
negatywnie na poziom bezpieczeństwa ludzi, mienia w znacznych rozmiarach lub
środowiska, wywołująca znaczne ograniczenia w działaniu właściwych organów
administracji publicznej ze względu na nieadekwatność posiadanych sił i środków.48
Jednym z zadań należących do państwa jest zapobieganie sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania nad
nimi kontroli w drodze zaplanowanych
działań, reagowaniu w przypadku wystą-

pienia sytuacji kryzysowych, usuwaniu ich
skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej, do której należą systemy oraz wchodzące w ich skład powiązane ze sobą funkcjonalnie obiekty, w tym
obiekty budowlane, urządzenia, instalacje,
usługi kluczowe dla bezpieczeństwa państwa i jego obywateli oraz służące zapewnieniu sprawnego funkcjonowania organów
administracji publicznej, a także instytucji
i przedsiębiorców. Infrastruktura krytyczna
obejmuje systemy: zaopatrzenia w energię,
surowce energetyczne i paliwa, łączności,
sieci teleinformatycznych, finansowe, zaopatrzenia w żywność, zaopatrzenia w wodę,
ochrony zdrowia, transportowe, ratownicze,
zapewniające ciągłość działania administracji publicznej, produkcji, składowania,
przechowywania i stosowania substancji
chemicznych i promieniotwórczych, w tym
rurociągi substancji niebezpiecznych.
W celu zapobiegania sytuacjom
kryzysowym tworzy się Krajowy Plan Zarządzania Kryzysowego oraz wojewódzkie,
powiatowe i gminne plany zarządzania kryzysowego. Obowiązek podjęcia działań
w zakresie zarządzania kryzysowego spoczywa na tym organie właściwym w sprawach zarządzania kryzysowego, który
pierwszy otrzymał informację o wystąpieniu zagrożenia. Organ ten niezwłocznie
informuje o zaistniałym zdarzeniu organy
odpowiednio wyższego i niższego szczebla,
przedstawiając jednocześnie swoją ocenę
sytuacji oraz informację o zamierzonych
działaniach.49
Działania podejmowane w celu wykonania zadań w sytuacjach kryzysowych
są realizowane w fazach:
1) zapobiegania;

Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym 26.04.2007r.
Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590

Ustawa o Zarządzaniu Kryzysowym 26.04.2007 r.
Dz. U. 2007 Nr 89 poz. 590

48

49
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2) przygotowania;
3) reagowania;
4) odbudowy. 50
Reagując na sytuację kryzysową,
należy dążyć do przywrócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez dostarczenie pomocy poszkodowanym, a także ograniczenie strat. W zależności od powstałego zagrożenia, należy określić formę
działań policyjnych, które realizowane są
w trzech zakresach: alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach, działań porządkowych oraz działań ratowniczych.
W zakresie alarmowania i ostrzegania o zagrożeniach Policja uzyskuje, przetwarza oraz przekazuje informacje i komunikaty o zagrożeniach poprzez policyjne
systemy łączności, a w razie konieczności
udostępnia środki łączności innym organom
lub służbom ratowniczym.
Jeżeli chodzi o działania porządkowe Policja zapewnia drożność dróg dojazdowych dla podmiotów uczestniczących
w działaniach, organizuje objazdy rejonów
zagrożonych oraz informuje o tych objazdach, zapewnia również ochronę porządku
w miejscach pracy ekip ratowniczych oraz
zabezpiecza miejsca mogące stanowić dodatkowe zagrożenie dla życia i zdrowia
ludzi, nie dopuszcza do tworzenia się zbiegowisk i zapobiega objawom paniki, egzekwuje przestrzeganie przepisów i poleceń
kierujących działaniami ratowniczymi, pilotuje kolumny transportu służb ratowniczych
oraz pojazdów transportujących rannych
w przypadku wystąpienia utrudnień w ich
przemieszczaniu, informuje ludność o kierunkach, odległościach, oraz sposobie dojścia lub dojazdu do miejsc zbiórek do ewakuacji, kieruje ruchem na drogach przemieszczania się ewakuowanej ludności
i w zależności od potrzeb pilotuje kolumny
pojazdów z ewakuowanymi, zapewnia bezpieczeństwo i porządek publiczny, m.in.:
w rejonie działania służb ratowniczych,
miejscach dekontaminacji, punktach medycznych, punktach zbiórek poszkodowa-

nych, ochrania pozostawione mienie,
ochrania miejsca przechowywania mienia
porzuconego i ewakuowanego oraz punktów pomocy humanitarnej, przeszukuje
teren w celu zebrania, oznaczenia i zdeponowania porzuconego mienia, uzyskuje
i przekazuje informacje o miejscach pomocy medycznej i miejscach przechowywania
mienia.
W zakresie działań ratowniczych
Policja zapewnia pomoc w ewakuacji osób
poszkodowanych, udziela pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym, udostępnia policyjne obiekty na potrzeby kierowania działaniami ratowniczymi, a także
bierze udział w pracach zabezpieczających
urządzenia techniczne lub tworzeniu umocnień w sytuacji bezpośredniej eskalacji zagrożenia, gdy siły i środki podmiotów odpowiedzialnych za te prace są niewystarczające lub ich nie ma, a zaniechanie spowoduje powiększenie szkód.51
W fazie odbudowy są realizowane
przedsięwzięcia zmierzające do przywrócenia stanu istniejącego przed zagrożeniem.
Działania Policji podejmowane w fazie
odbudowy polegają na zapewnieniu bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie,
w którym realizowane są działania, zorganizowaniu ruchu osób i pojazdów, w tym
umożliwiającego swobodne dotarcie właściwych służb do miejsc likwidowania
szkód, ochronę miejsc dystrybucji środków
pomocy humanitarnej, udzielanie informacji o miejscach pobytu poszkodowanych,
przechowywanego i zabezpieczonego mienia oraz aktualnym stanie zagrożenia, wykonywanie czynności dochodzeniowośledczych w związku z zaistniałym zagrożeniem, odtworzenie gotowości jednostki
organizacyjnej Policji do działań, wprowadzenie nowych rozwiązań w prowadzonych
działaniach oraz uwzględnienie ich w procesie szkolenia.
Jak wcześniej wspomniano, jedną
z sytuacji kryzysowych mogą być ataki
terrorystyczne. Terroryści dążą do spowo-

Zarządzenie 36 Komendanta Głównego Policji z
dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych.

Zarządzenie 36 Komendanta Głównego Policji z
dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych

50

51

37

dowania poważnych zakłóceń w ustroju lub
gospodarce państwa, zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego poprzez
spowodowanie zastraszenia społeczeństwa,
wywołanie paniki w miejscu zdarzenia,
zniszczenie lub kradzież mienia, a czasem
wzięcie i przetrzymywanie zakładników.
W wyniku zamachów terrorystycznych powstają utrudnienia na szlakach komunikacyjnych, zostaje zakłócone funkcjonowanie
obiektów infrastruktury krytycznej oraz
obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności kraju oraz obiektów
administracji państwowej. Głównym celem
ataków terrorystycznych są duże skupiska
ludności w szczególności będą to porty lotnicze (Bruksela 22.03.2016 r.), dworce kolejowe i autobusowe, a także sklepy wielkopowierzchniowe,
metro
(Londyn
07.07.2005 r.) czy w końcu w miejscach
organizacji imprez masowych (Paryż
13.11.2015 r.).
Materiał promieniotwórczy może
zostać umieszczony w miejscu niewidocznym, aby osoby zostały nieświadomie napromieniowane. Miejscami takimi mogą
być np.:
- lotniska,
- wagony metra pod siedzeniem,
- przy wejściu lub wyjściu ze stadionu,
- galerie handlowe,
- kościoły,
- szkoły,
- zbiorniki wody pitnej.

skich złomiarzy), stwarzają oni niskie zagrożenie, ale problemu nie można bagatelizować. Protestujący to kolejna grupa, która
chcąc wymusić spełnienie swoich postulatów, skłonna jest posunąć się do poważnych
działań. Każda z grup kieruje się innymi
motywami, a także dysponuje różnymi
możliwościami i umiejętnościami.
Celem działań Policji w przypadku
groźby zaistnienia lub zaistnienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym jest neutralizacja zagrożenia, przywrócenie bezpieczeństwa i porządku publicznego i przede
wszystkim zatrzymanie sprawców.
W przypadku wystąpienia zagrożenia o charakterze terrorystycznym można
wprowadzić jeden z czterech stopni alarmowych:
1) pierwszy stopień alarmowy - ALFA,
2) drugi stopień alarmowy - BRAVO,
3) trzeci stopień alarmowy - CHARLIE,
4) czwarty stopień alarmowy - DELTA.
Jeżeli jest to uzasadnione sytuacją,
Policja dokonuje sprawdzenia zabezpieczeń
w obiektach infrastruktury krytycznej,
a kierujący działaniami, mając na uwadze
zapewnienie bezpieczeństwa osób i mienia,
może zarządzić ewakuację osób lub mienia
z miejsca zdarzenia i z jego otoczenia do
wskazanego miejsca, obiektu lub obszaru.
W wyniku zaistniałego zagrożenia należy
wstrzymać albo ograniczyć ruch pieszych
oraz pojazdów, a także wprowadzić zakaz
przebywania osób postronnych w miejscu
zdarzenia o charakterze terrorystycznym
i w jego pobliżu. Jeżeli zaistnieje potrzeba,
kierujący działaniami może zażądać
wstrzymania albo ograniczenia ruchu kolejowego, wodnego lub lotniczego, a także
skierowania go w określone miejsce. 52
Kierujący działaniami może również
żądać nieodpłatnego korzystania z nieruchomości lub ruchomości, w tym środków
transportu, a także przedmiotów i urządzeń,
koniecznych do przeprowadzenia działań
kontrterrorystycznych, a także żądać udzielenia pomocy od instytucji, organizacji,

W sytuacji ataku terrorystycznego
trzeba ustalić, ilu jest sprawców, gdzie się
znajdują i jaką bronią mogą dysponować.
Konieczne jest także ustalenie zamiarów
sprawców. Terroryści stwarzają szczególne
zagrożenie z uwagi na chęć wykorzystania
źródła promieniotwórczego do celów terrorystycznych i wywołania jak największych
zniszczeń. Przykładem może być elektrownia atomowa w Tihange w Belgii, gdzie
ISIS śledziło przez 10 godzin z użyciem
kamery pracownika posiadającego dostęp
do elektrowni i ważnych informacji. Kolejną grupą są przestępcy, którzy kierują się
chęcią szybkiego zysku (przykład poznań-

Ustawa z dnia 10 czerwca 2016 r. o działaniach
antyterrorystycznych Dz. U. 2016 poz. 904
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przedsiębiorców i osób fizycznych, wydawać im polecenia zmierzające do minimalizacji lub usunięcia skutków zdarzenia
o charakterze terrorystycznym, zapobieżenia powstaniu kolejnych zdarzeń lub wykrycia i ujęcia osób odpowiedzialnych za
spowodowanie tych zdarzeń.
W przypadku zaistnienia zdarzenia
o charakterze terrorystycznym najważniejszymi czynnościami do wykonania przez
Policję będzie zweryfikowanie informacji
o zdarzeniu, jego intensywności, a także
o sprawcach. W tym celu konieczne będzie
skierowanie na miejsce zdarzenia patrolu,
który musi zebrać informacje na temat trasy
dojazdu i wyjazdu, specyfiki terenu oraz
infrastruktury mediów miejskich: wodociągi, energetyka, gazownictwo, ponieważ
może istnieć konieczność ich odcięcia. Bardzo ważne jest ustalenie umiejscowienia
systemu „monitoringu wizyjnego”, pozyskanie schematów graficznych, planów
budynków, map topograficznych i materiałów wideo. Do zapewnienia prawidłowej
realizacji zadań w miejscu zdarzenia, konieczne jest zweryfikowanie aktualnie panujących warunków atmosferycznych,
przede wszystkim siły i kierunku wiatru.
Po ustaleniu, z jakim zdarzeniem mamy do
czynienia, konieczne jest powiadomienie
odpowiednich służb i instytucji. W tym
samym czasie w celu niedopuszczenia do
strefy zagrożenia osób postronnych należy
odizolować miejsce zdarzenia oraz teren
przyległy, wyznaczyć strefę bezpieczeństwa
jednocześnie przeprowadzając ewakuację
ludności. W trakcie ewakuacji należy poinformować ludność, z jakim zagrożeniem
mamy do czynienia, ale również wskazać
kierunki, odległości oraz sposoby dojścia
lub dojazdu do miejsc zbiórek ewakuacji.
Należy również rozważyć zastosowanie
urządzeń uniemożliwiających telekomunikację (tzw. zagłuszacze sygnału). Zgodnie
z zaistniałą sytuacją konieczne jest skierowanie na miejsce odpowiednich sił i środków Policji, przede wszystkim samodzielnego pododdziału antyterrorystycznego
Policji, komórki minersko-pirotechnicznej
Policji, nieetatowej grupy rozpoznania mi-

nersko-pirotechnicznego (NGRM-P), a także zespołu negocjacyjnego. Nieodzowne
może okazać się użycie lotnictwa policyjnego, w tym bezzałogowych statków powietrznych. Działania Policji ukierunkowane są na zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego w rejonie prowadzonych działań. Jeżeli obszar zdarzenia zostanie zabezpieczony i odizolowany, należy
zapewnić drożność dróg dojazdowych do
miejsca zdarzenia dla służb ratowniczych,
a dla społeczeństwa zorganizować objazdy
rejonów zagrożonych.53
W sytuacji, kiedy podczas ataku terrorystycznego dojdzie do uwolnienia niebezpiecznych substancji chemicznych,
oprócz bezpośredniego zagrożenia dla życia
i zdrowia osób przebywających w rejonie
zdarzenia dodatkowo może dojść do skażenia ludzi, zwierząt i roślin a także ziemi.
W takiej sytuacji, zwłaszcza kiedy nie posiadamy informacji, z jaką substancją mamy do czynienia, należy jak najszybciej
odizolować miejsce skażenia. Wydzielona
strefa do czasu przybycia właściwych podmiotów powinna mieć promień nie mniejszy niż 300m. W celu wyznaczenia obszaru
należy wziąć pod uwagę siłę i kierunek
wiatru. Po przybyciu odpowiednich służb
na miejsce zdarzenia, należy ustalić zakres
współpracy między Policją a tymi służbami, a następnie po uzgodnieniu z dowodzącym działaniami, należy odpowiednio odizolować rejon zagrożenia. W wyznaczonej
strefie obowiązują rygorystyczne zakazy
i nakazy, których bezwzględnie należy
przestrzegać. Z wyznaczonej strefy należy
jak najszybciej ewakuować wszystkie osoby, które poddawane są dekontaminacji.
W miejscach przeprowadzania dekontaminacji, w celu zapewnienia sprawnej pracy,
a także w celu wyeliminowania wtórnego
skażenia, należy zapewnić porządek i bezpieczeństwo, który należy również zapewnić w punktach medycznych i punktach
zbiórek poszkodowanych. Zadaniem Policji
jest także ustalenie danych ofiar, osób poZarządzenie 36 Komendanta Głównego Policji z
dnia 14 listopada 2017 r. w sprawie zadań realizowanych przez Policję w sytuacjach kryzysowych.
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szkodowanych, świadków oraz ewentualnych sprawców.
Jedną z sytuacji, z którą Policja może mieć do czynienia będą działania w warunkach zagrożenia wystąpienia lub zwalczania choroby zakaźnej ludzi, zwierząt lub
roślin. Podstawowym zadaniem Policji
w tej sytuacji będzie współpraca i wymiana
informacji z instytucjami właściwymi do
działań w sytuacjach zwalczania skutków
wystąpienia chorób zakaźnych, a także
wspólnie z tą instytucją przeprowadzenie
szkoleń w zakresie źródeł zakażenia, środowiska występowania choroby, sposobach
jej przenoszenia, objawach, środkach
ostrożności, środkach ochrony osobistej,
sposobie pełnienia służby. W przypadku
wystąpienia choroby zakaźnej, niezbędne
jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku
publicznego w rejonie działania służb ratowniczych, punktów zbiórek osób i miejscach kwarantanny.
Jednym z groźniejszych, jak nie
najpoważniejszym zagrożeniem dla życia
i zdrowia ludzi, są skażenia biologiczne.
Społeczeństwo ma niewielką wiedzę na
temat broni biologicznej, a niewiedza ta
może spowodować powstanie paniki.
W takiej sytuacji społeczeństwo nie zdaje
sobie sprawy z wielkości zagrożenia co
skutkuje tym, że ludzie nie stosują się do
poleceń i zarządzeń wydanych przez służby
ratownicze i porządkowe, w wyniku czego
zostaje zakłócony porządek publiczny oraz
bezpieczeństwo. Jeżeli zostanie zarządzona
ewakuacja miejsca skażonego może nastąpić dewastacja, a także kradzież mienia
pozostawionego przez ewakuowane osoby.
Na odizolowanym obszarze panują rygorystyczne obostrzenia, których nieprzestrzeganie może skutkować niekontrolowanym
rozprzestrzenianiem się skażenia biologicznego, a dzieje się to również przez niekontrolowane wywożenie z miejsca izolacji
różnego rodzaju przedmiotów, roślin czy
zwierząt. W celu uniknięcia rozprzestrzeniania skażenia, Policja musi ściśle współpracować z instytucjami zwalczającymi
skażenie, a podmiotem wiodącym w tej
sytuacji jest Państwowa Inspekcja Sanitar-

na. Za określenie obszaru izolacji odpowiadają odpowiednie służby inspekcyjne, które
określają również adekwatne środki ochrony indywidualnej. W przypadku wystąpienia czynnika biologicznego z III i IV grupy
zagrożenia czyli czynniki, które mogą wywoływać lub wywołują u ludzi ciężkie choroby, ich obecność jest poważnym zagrożeniem dla zdrowia ludzi a rozprzestrzenienie
ich w populacji ludzkiej jest bardzo prawdopodobne, wymagane jest stosowanie
środków ochrony indywidualnej określonych w „Procedurze postępowania w stosunku do osoby podejrzanej o chorobę
szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną lub z potwierdzonym jej rozpoznaniem
jak i sposobem postępowania wobec osoby
zakwalifikowanej do odbywania kwarantanny”.
Na całym świecie występuje zagrożenie wynikające z nieuprawnionego pozyskania źródeł radiologicznych. Największe
zagrożenie występuje podczas transportu
tych źródeł, których ochrona często jest
niewystarczająca.
W Polsce nie ma elektrowni atomowych, ale nie oznacza to, że źródła promieniowania nie występują. W życiu codziennym spotykamy się z nim bardzo często.
Promieniowanie jonizacyjne jest emitowane
przez naturalne radioizotopy powszechnie
występujące w przyrodzie. Promieniowanie
występuje w przemyśle przy produkcji
energii, w badaniach (akceleratory cząstek
i reaktory), a także w niektórych produktach przemysłowych (beton, cegły). Promieniowanie występuje również w rolnictwie podczas zwalczania szkodników, konserwacji żywności, nawożenia, modyfikacji
genetycznych oraz w produktach spożywczych takich jak banany czy orzechy.
Z promieniowaniem mamy do czynienia
również w handlu, gdzie występuje ono
w oświetleniu, różnego rodzaju detektorach,
np. czujki dymu. Bardzo duże zastosowanie
ma promieniowanie jonizujące w medycynie.
Spotykamy je w radiologii diagnostycznej
(mammografia, tomograf komputerowy),
radioterapia (naświetlanie nowotworów,
wszczepianie źródeł), czy w końcu do
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informacji o zdarzeniu, jego intensywności,
liczbie zagrożeń, a także o sprawcach. Podejmując czynności na miejscu zdarzenia,
w celu własnego bezpieczeństwa należy
stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, które muszą być adekwatne do rodzaju zagrożenia. W sytuacji, gdy mamy do
czynienia z materiałem promieniotwórczym, ale nie wiemy dokładnie, z jakim, to
stosujemy najwyższy dostępny poziom
ochrony osobistej. W dalszej kolejności
z oczywistych względów należy odpowiednio zabezpieczyć oraz odizolować miejsce
zdarzenia. W przypadku źródeł zamkniętych, tzn. znajdujących się w specjalnych,
szczelnie zamkniętych pojemnikach uniemożliwiających wyciek materiału promieniotwórczego, do czasu przybycia właściwych służb strefa bezpieczeństwa powinna
zostać wyznaczona na obszarze o promieniu nie mniejszym niż 30 m. Natomiast
w sytuacji, w której mamy do czynienia
z pojemnikami wyraźnie uszkodzonymi lub
źródłem otwartym, czyli nie umieszczonym
w szczelnym, bezpiecznym pojemniku,
ewentualnie gdy doszło do wybuchu, a na
miejscu znajduje się obłok dymu, rozległa
plama lub mamy do czynienia z wypalonym paliwem jądrowym, wówczas promień
obszaru odizolowanego powinien wynosić
nie mniej niż 1000 m. Osoby przebywające
w rejonie skażonym poddawane są pomiarom dozymetrycznym, których dokonują
służby ochrony radiologicznej (ekipa dozymetryczna Państwowej Agencji Atomistyki PAA lub członkowie Wojewódzkiej
Drużyny Wykrywania Zagrożeń Radiacyjnych). Po przeprowadzonych pomiarach
w wyznaczonych miejscach osoby przechodzą dekontaminację. W związku z tak dużym odizolowanym obszarem należy
sprawnie
przeprowadzić
ewakuacje,
a w rejonie zdarzenia zapewnić bezpieczeństwo w ruchu drogowym włącznie z wyznaczeniem objazdów. Zabezpieczeniem
miejsca zdarzenia zajmują się jednostki
Państwowej Straży Pożarnej przy pomocy
Policji po wcześniejszym uzgodnieniu
z Centrum ds. Zdarzeń Radiacyjnych PAA
lub ekipą dozymetryczną PAA. Usuwanie

oczyszczania krwi. Dodatkowo zagrożenie to
występuje w promieniowaniu słonecznym,
ziemskim, radiowym czy kosmicznym.54
Oczywiście nie jestem w stanie wymienić tu
wszystkich źródeł promieniowania, a wspomniałem te najczęściej spotykane.
Jeśli mowa o zagrożeniach radiologicznych, to mam na myśli cztery najpowszechniejsze źródła, które mają zastosowanie w teleterapii i nożach gamma w leczeniu raka (kobalt Co-60), w radiatorach
i sterylizatorach krwi (cez Cs-137), w profilowaniu odwiertów (ameryk Am-241) oraz
w radiografii (iryd Ir-192). Źródło promieniotwórcze może wyglądać jak kawałek
metalu (Iryd), przypominać proszek (Cez),
granulki (Cobalt) lub po prostu jest substancją ciekłą. 55 Inne materiały, z którymi
możemy mieć do czynienia, to izotopy medyczne P-32, Sr-89,Tc-99m, I-131, Sm-153,
komercyjne Am-241, Ra-226.
Wykorzystanie materiałów radiologicznych do celów przestępczych może
wywołać przede wszystkim strach i panikę
wśród ludności, może spowodować również
obrażenia, a także znaczne straty materialne, które przełożą się na poważne konsekwencje dla społeczeństwa. Każde źródło
promieniotwórcze powinno być odpowiednio zabezpieczone poprzez urządzenia
alarmowe i wykrywacze, a także środki
kontroli dostępu. Do ochrony źródeł stosuje
się wieloczynnikowe środki opóźniające
i wydłużające czas potrzebny sprawcy do
pozyskania materiału. Jednak sytuacja
z 2016 roku w Poznaniu pokazuje, że wystarczy drobne zaniedbanie i może dojść do
zdarzenia z udziałem materiałów promieniotwórczych nie wspominając już o sytuacji, w której taki materiał trafiłby w nieodpowiednie ręce, np. terrorystów. Również
na takie sytuacje zostały wprowadzone odpowiednie procedury, w których Policja ma
do wykonania konkretne czynności. Przede
wszystkim konieczne jest zweryfikowanie
2018 — SCK CEN: Belgijskie Centrum Badań
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ne: naniesienie na ubranie, skórę, włosy. 56
Najczęściej w tym przypadku mamy do
czynienia z promieniami alfa i /lub beta.
Wspomniano o promieniowaniu
cząsteczkowym alfa, beta i gamma. Co to
jest i dlaczego rozpoznanie tego promieniowania jest tak ważne. Mianowicie,
w zależności od rodzaju promieniowania
będziemy stosowali różne zabezpieczenia.
W skrócie można powiedzieć, że promieniowanie alfa powstaje poprzez rozpad jądra, w wyniku czego cząstki te są duże
i ciężkie, dlatego też poruszają się wolno
i na niewielką odległość (do kilku centymetrów w powietrzu, a w ciałach stałych lub
cieczach - poniżej 1 milimetra). W związku
z niewielką przenikliwością, cząstki te nie
stanowią wielkiego zagrożenia dla policjanta ubranego w osobiste środki ochronne,
natomiast może wywołać poważne dolegliwości w przypadku dostania się do wnętrza organizmu (otrucie Litvinienki Polonem Po-210). Do ochrony przed promieniowaniem alfa wystarczy zwykła kartka
papieru. Z uwagi na duży ciężar i mały zasięg promieniowania alfa możemy bardzo
łatwo się przed nim ochronić, ale jednocześnie bardzo trudno jest je wykryć. Promieniowanie beta powstaje gdy atom odrzuca
neutrony i protony lub gdy elektrony zmieniają swoje miejsce. W obydwóch sytuacjach uwalniana zostaje duża energia.
Cząstki te są mniejsze i lżejsze a w związku
z tym poruszają się szybciej i dalej (w powietrzu do kilku metrów, ciała stałe - do
kilku centymetrów), a ich przenikliwość
jest większa. Do ochrony przed tym promieniowaniem nie wystarczy kartka papieru czy szyba, ale śmiało można osłonić się
aluminiową płytą. Z powodu większego
zasięgu łatwiej jest wykryć to promieniowanie, względnie łatwo można się ochronić
jednak w kontakcie ze skórą mogą powstać
oparzenia. Po połknięciu nie powoduje tak
poważnych szkód w organizmie jak promieniowanie alfa. Promieniowanie gamma
to emitowanie przez atom nadmiaru energii

skutków skażenia realizowane są przez
Państwową Straż Pożarną oraz stacje sanitarno-epidemiologiczne. Odpadami promieniotwórczymi zajmuje się Zakład
Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych.
W celu zrozumienia zagrożenia
bezpośrednio związanego ze skażeniem
materiałem radiologicznym lub narażeniem
na jego działanie należy wyjaśnić co to jest
promieniowanie i promieniotwórczość. Co
więc powoduje, że izotop jest radioaktywny? Każdy układ występujący w przyrodzie
dąży do osiągnięcia stanu minimalnej energii wewnętrznej. Radioaktywność to rozkład jądra atomowego, w wyniku którego
emitowane jest promieniowanie elektromagnetyczne lub cząsteczkowe. W pierwszym
przypadku mówimy o energii w ruchu, która uwalniana jest przez różne materiały jako
czysta energia oraz jako strumień cząsteczek. Promieniowanie czystej energii zwane elektromagnetycznym ma postać falową
i występuje w promieniach słonecznych,
promieniowaniu rentgenowskim ale również w falach radiowych i radarach. Mówimy tutaj o narażeniu na promieniowanie.
Narażenie ma miejsce wtedy, gdy całe ciało
lub jego część wchłania promieniowanie
przenikające pochodzące ze źródła zewnętrznego ewentualnie gdy zostanie
wchłonięte z pokarmem, wodą czy powietrzem. Jeżeli osoba zostanie napromieniowana to nie może go przenieść ani przekierować z jednej osoby na drugą. Najczęściej
podlegamy działaniu promieni gamma lub x
(RTG).
Promieniotwórczość (promieniowanie cząsteczkowe), to cząsteczki emitowane
przez niestabilne jądra atomowe. Promieniowanie cząsteczkowe ma dużą szybkość i
obejmuje cząstki alfa, beta, gama i neutrony. W tym przypadku mówimy o skażeniu,
które możemy przenieść lub przekierować
na drugą osobę. Można je porównać do
deszczu. Skażenie może być wewnętrzne:
wdychanie, połknięcie lub rany, i zewnętrz-
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dzenie skóry, np. otwarte rany. Dlatego też
w trakcie wykonywania czynności na terenie skażonym nie wolno pić, jeść oraz wdychać powietrza bez założonej maski.
W sytuacji, gdy policjant przebywał
w miejscu zdarzenia przez krótki okres czasu, ale pochłonął jednorazowo dużą dawkę
promieniowania, wystawiony był na tzw.
ostrą ekspozycję. Policjant, który otrzymywał mniejsze dawki, ale pochłaniał je przez
dłuższy okres wystawiony był na promieniowanie chroniczne.
W celu zminimalizowania narażenia
na promieniowanie należy zastosować się
do trzech zasad: czasu przebywania, odległości od źródła i ekranowania. Skrócenie
czasu ekspozycji drastycznie zmniejsza
zagrożenie związane z pochłoniętą dawką.
Długość wystawienia na działanie promieniowania należy zawsze ograniczać do niezbędnego minimum. Przebywając w miejscu o określonym promieniowaniu dwa
razy dłużej przyjmujemy podwójną dawkę
promieniowania. Podobna sytuacja ma
miejsce w przypadku zwiększenia odległości. Zwiększając odległość od źródła dwukrotnie, spowodujemy czterokrotne zmniejszenie dawki (tzw. prawo odwrotności
kwadratu). Kolejnym sposobem zmniejszenia zagrożenia jest stosowanie omówionego
już wyżej ekranowania adekwatnego do
źródła promieniowania.
Zabezpieczenie się przed narażeniem na promieniowanie lub skażenie jest
jednym z problemów, z jakimi musi się
mierzyć policjant. Udając się na miejsce
zdarzenia, nie jesteśmy w stanie przewidzieć, z jaką dokładnie sytuacją będziemy
mieli do czynienia, a jeśli nawet wcześniej
znaleźliśmy się w podobnej sytuacji, to
przebieg interwencji może mieć różne scenariusze. Nie wiedząc, z jakim zdarzeniem
będziemy mieli do czynienia, ciężko dobrać
odpowiednie środki ochrony indywidualnej.
Policjanci muszą wiedzieć, z jakim źródłem
promieniotwórczym mają do czynienia, co
może okazać się bardzo trudne do ustalenia.
Jeżeli nie jesteśmy w stanie ustalić rodzaju
zagrożenia, musimy przygotować się na
najgorszy scenariusz, a w takim wypadku

elektromagnetycznej, której fotony poruszają się z prędkością światła. Z uwagi na małą
masę i dużą prędkość przed tym promieniowaniem ciężko jest się ochronić (jego
zasięg w powietrzu to nawet 100m, osłona
betonowa to nawet 10m, a w ołowiu kilka
centymetrów). W związku z tym jest bardzo
trudny do ochrony, jednak łatwy do wykrycia. Promieniowanie gamma jest niebezpieczne, zarówno dla zewnętrznych, jak
i wewnętrznych części ciała. Jeśli chodzi
o detekcję to służby pierwszego kontaktu
posiadają głównie detektory na promieniowanie gamma, a nie posiadają na promieniowanie alfa i beta, dlatego łatwo jest przetransportować tego rodzaju źródła. Większość produktów rozszczepienia to źródła
promieniowania beta i gama (Cs - 137), niektóre emitują tylko promieniowanie beta (Sr 90).57
Dlaczego więc tak się boimy promieniowania? Ciało ludzkie potrafi się samo regenerować, jednak promieniowanie
jonizujące powoduje jego poważne uszkodzenie. W przypadku zniszczenia, komórki
obumierają i są wydalane z organizmu,
a ubytki są uzupełniane. Jeżeli uszkodzenia
są duże w krótkim czasie, to ciało nie nadąża z regeneracją i powstają ubytki. Takie
ubytki również mogą zostać zregenerowane, ale często z błędem. Ważne jest czy
promieniowanie uszkodzi sekwencję kodującą, ponieważ nawet mała dawka, która
trafi w sekwencję kodującą może wyrządzić
duże zniszczenia (np. rak), natomiast duża
dawka może spowodować zniszczenia, ale
bez poważnych konsekwencji (bez raka).
W tym miejscu trzeba wspomnieć
o ekspozycji policjanta na źródło promieniowania. Pracując na miejscu zdarzenia
policjant jest narażony na skażenie zewnętrzne poprzez pracę ze skażonymi
przedmiotami oraz skażenie powietrza, które może osiąść na skórę, włosy lub odzież.
Wewnętrzne skażenie ciała może nastąpić
poprzez wdychanie skażonego powietrza
(drogi oddechowe), spożycie skażonej
żywności (układ pokarmowy) oraz uszko© 2018 — SCK CEN: Belgijskie Centrum Badań Jądrowych.
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stosować najwyższy dostępny poziom
ochrony.
W trakcie wykonywania czynności
na miejscu zdarzenia z użyciem materiałów
radioaktywnych, policjanci mogą mieć do
czynienia z czterema rodzajami ofiar.
Pierwszy przypadek to gdy osoba przyjęła
dużą dawkę promieniowania ze źródła zewnętrznego. Tu możemy mieć do czynienia
ze stanem ostrym lub stanem chronicznym
(opisane wcześniej). Objawy, jakie mogą
mieć poszkodowani to mdłości, zaczerwienienie skóry oraz zmęczenie. W większości
przypadków objawy będą zauważalne dopiero po kilku dniach, a nawet tygodniach.
Osób takich nie należy się obawiać ani unikać, ponieważ nie są one źródłem promieniowania i nie zagrażają osobom udzielającym pierwszej pomocy, dlatego też nie należy opóźniać udzielenia pomocy medycznej. Skażenie wewnętrzne (wdychanie, spożycie), to kolejny rodzaj ofiar wypadków
radiacyjnych. Udzielając pomocy na miejscu zdarzenia istnieją niewielkie szanse na
jakiekolwiek objawy, jednak może dojść do
poważnych obrażeń wewnętrznych, w wyniku których może nastąpić zgon. W tym
przypadku jest małe prawdopodobieństwo
narażenia osoby udzielającej pomocy. Należy
jednak zachować środki ostrożności gdyż
osoby mogły zostać skażone zewnętrznie.
W przypadku skażenia zewnętrznego, również istnieją niewielkie szanse na
zaobserwowanie jakichkolwiek wczesnych
objawów i tak samo jest małe prawdopodobieństwo narażenia osób udzielających pomocy. Przy skażeniu zewnętrznym istnieje
niewielkie ryzyko, aby przez zanieczyszczenie i kurz znajdujący się w powietrzu
doszło
do
skażenia
wewnętrznego.
W związku z tym, że skażenie znajduje się
na ubraniu, skórze czy włosach i istnieje
możliwość przeniesienia go na inną osobę,
należy jak najszybciej zapobiec rozprzestrzenianiu się skażenia oraz nie wolno
zwlekać z udzieleniem pomocy. W większości przypadków skażenie zewnętrzne
można usunąć za pomocą wody z mydłem.
Istnieje możliwość połączenia skażenia
i napromieniowania. W tym przypadku

priorytetem jest zapobieganie rozprzestrzeniania się skażenia i tak, jak w poprzednich
sytuacjach nie należy opóźniać pomocy
medycznej.
Jak zatem postępować na miejscu
zdarzenia? W sytuacji skażenia terenu, gdy
materiał promieniotwórczy może być rozproszony, np. pył, kurz, należy stosować
środki ochrony indywidualnej, przede
wszystkim górnych dróg oddechowych.
Najlepszym rozwiązaniem jest stosowanie
kombinezonów ochronnych, masek pełnotwarzowych lub półtwarzowych FFP3,
a także okularów ochronnych i rękawic.
Jeżeli nie dysponujemy tego typu zabezpieczeniami, należy zasłonić usta czymkolwiek, np. chusteczką. W miejscu skażonym
nie wolno pić i jeść, a przede wszystkim
palić papierosów. Ręce należy myć jak najczęściej, a dłonie trzymać z dala od twarzy.
W sytuacji, kiedy do czynienia mamy
z promieniowaniem gamma i znamy jego
dawkę, która wynosi od 100 do 1000 mSv/h
należy podejmować wyłącznie czynności
ratujące życie, a czas przebywania w miejscu zdarzenia należy ograniczyć do 30 minut. Jeżeli dawka przekracza 1000 mSv/h
wówczas nie wolno wchodzić na skażony
obszar58.
Policjanci przybyli jako pierwsi na
miejsce zdarzenia powinni zadać sobie podstawowe pytania: czy istnieje potencjalne
zagrożenie dla mnie? Jaki to rodzaj zagrożenia? Czy muszę się chronić, żeby wykonać
zadanie? Czy mam coś co mnie ochroni? Po
podjęciu decyzji o wejściu na teren zdarzenia
policjant powinien zwrócić uwagę czy na
miejscu są martwi lub ranni ludzie, zwierzęta,
ptaki? Czy są zwiędnięte rośliny? Czy na
miejscu znajduje się dużo osób z dziwnymi
objawami: podrażnienia skóry, oczu, dróg
oddechowych, mdłościami, wymiotami,
skurczami, potliwością, konwulsjach? Czy
wyczuwalne są dziwne zapachy i smaki? Czy
woda lub powierzchnie pokryte są warstwą
niezidentyfikowanego oleju? Czy na miejscu
znajdują się nietypowe i niebezpieczne materiały lub urządzenia? Zbierając informacje
2018 — SCK CEN: Belgijskie Centrum Badań
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warto również zwrócić uwagę na napisy
znajdujące się na przedmiotach takich jak
listy, paczki, dokumentacji technicznej, cysternach czy pojazdy zwłaszcza gdy posiadają oznaczenia ADR.
Jakie zabezpieczenia zatem powinniśmy stosować? W zależności od zagrożenia powinniśmy zastosować jeden z czterech poziomów ochrony A, B, C, D. Podstawowym i najniższym poziomem ochrony
jest poziom „D”. Stosujemy tu kombinezony ochronne na czynniki biologiczne z kapturem typu „Tyvex” lub osłoną głowy
w postaci czepków, buty ochronne lub
ochraniacze na buty, okulary ochronne lub
gogle chroniące przed substancjami chemicznymi, maseczki na twarz, najlepiej
typu FFP3, rękawiczki najlepiej nitrylowe
(dwie pary: zewnętrzne i wewnętrzne). Poziom „C” to kombinezon odporny na czynniki chemiczne z kapturem typu „Tychem”,
rękawice ochronne wewnętrzne najlepiej
nitrylowe oraz rękawice zewnętrzne najlepiej butylowe odporne na działania chemikaliów, maska pełnotwarzowa z filtrem.
Odzież ochronna w poziomie „B” składa się
z kombinezonu odpornego na działania chemiczne, tak jak w poziomie „D”, na który
zakładamy aparat oddechowy autonomiczny
lub respirator z dopływem powietrza pod
ciśnieniem. Najwyższy poziom ochrony „A”
to całkowicie hermetyczny kombinezon chemiczno-ochronny (nieprzepuszczalny) wewnątrz którego znajduje się aparat oddechowy z dopływem powietrza pod ciśnieniem.
Środki ochrony indywidualnej są dla
ratownika dodatkową barierą ochronną,
która może mieć różną postać i dlatego należy je dostosować adekwatnie do zagrożenia. Należy pamiętać, że są one niewygodne, irytujące, zaczepiają się o różne przedmioty a w środku kombinezonu jest gorąco,
ubieranie się w kombinezon powoduje
zmęczenie i utratę energii która jest niezbędna do wykonania zadania, chce się pić,
dlatego niezbędna jest pomoc przy ubieraniu się. W odzieży ochronnej mamy ograniczone pole widzenia. Każda dodatkowa
warstwa powoduje utrudnienia w poruszaniu się, a także upośledza zmysły, co może

mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo.
W skrajnych przypadkach odzież ochronna
może uniemożliwić wykonanie zadania.
Dlatego bardzo ważne są szkolenia i ćwiczenia w odzieży ochronnej.
Po wykonaniu swojego zadania na
miejscu zdarzenia została jeszcze jedna
ważna czynność. Bowiem na co nam środki
ochrony indywidualnej, jak nie potrafimy
się z nich rozebrać, a w trakcie zdejmowania doprowadzimy do kontaminacji (przeniesienia zabrudzenia z kombinezonu na
ubranie i skórę). Czynność ta podlega konkretnym zasadom. W przypadku dekontaminacji i zdejmowania kombinezonu pod
kontrolą wyspecjalizowanych służb otrzymamy wyraźne instrukcje co do sposobu
postępowania. W sytuacji kiedy musimy
sami sobie poradzić należy zastosować się
do kilku zasad. Przede wszystkim należy
wyznaczyć tzw. strefę czystą i brudną oraz
linię której nie może przekraczać żadna
skażona osoba czy przedmiot. Odzież
ochronną należy zdejmować wyłącznie
w wyznaczonym miejscu umożliwiającym
zatrzymanie odpadów. W pierwszej kolejności zaczynamy zdejmować odzież od
elementów wymagających dotykania części
zewnętrznych, np. rzepy czy zamek błyskawiczny. Następnie ściągamy rękawice
zewnętrzne w taki sposób, aby nie zanieczyścić rękawic wewnętrznych, którymi
dotykamy tylko części wewnętrznych
odzieży. Elementy ubioru, które są najbardziej zanieczyszczone powinny zostać ściągnięte w pierwszej kolejności a na samym
końcu pozbywamy się ochrony górnych dróg
oddechowych i rękawic wewnętrznych.
Policjanci zabezpieczający miejsce
zdarzenia, po zapewnieniu bezpieczeństwa
sobie i osobom biorącym udział w czynnościach zabezpieczających, powinni spisać
dane osobowe osób zastanych na miejscu
zdarzenia oraz osób wchodzących na ten
obszar, ze wskazaniem czasu i przyczyn
obecności albo celu przebywania oraz czasu
opuszczenia. Od osób prowadzących akcję
ratowniczą odbiera się dane ustnie,
a w przypadku, gdy utrudniałoby to prowadzoną akcję można ograniczyć się do spisa45

2. Czeczenia, Grozny 1999 r. - z kombinatu
chemicznego próbowano skraść pojemnik z promieniotwórczym materiałem.
Jeden ze sprawców zmarł po krótkiej
ekspozycji na materiał podczas wynoszenia, a drugiego zatrzymano, gdy zgłosił się do szpitala.
3. Rosja, Moskwa 1995 r. - grupa czeczeńskich rebeliantów poinformowała, że jest
w stanie wyprodukować bombę radioaktywną. Poinformowali również, że w
parku zakopali pojemnik z materiałami
radioaktywnymi. W Parku znaleziono częściowo zakopany pojemnik z Cezem, którego pochodzenia nie udało się ustalić.
4. Francja 2015 r. na autostradzie między
Lionem a Paryżem 12 uzbrojonych napastników napadło z użyciem materiałów wybuchowych na furgonetkę przewożącą kosztowności i uciekli czterema
sportowymi samochodami. Furgonetkę
spalono. Skradziono wyroby jubilerskie
o wartości 9,5 mln dolarów.

nia numerów rejestracyjnych albo taktycznych pojazdów, którymi przybyli. 59 Osoby
opuszczające obszar skażony powinny
przejść dekontaminację, a jeżeli nie ma
takiej możliwości powinny, jak najszybciej
wziąć prysznic i zmienić ubranie.
W Polsce istnieje jednostka CBRN przy
Centralnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji "BOA" działająca jako centralna
jednostka specjalna, przy grupie zadaniowej
Atlas. Jest to grupa posiadająca odpowiednie
przeszkolenie w zakresie CBRN jednak problemem może okazać się czas reakcji. Przemieszczenie się grupy w odległe rejony kraju
wymaga czasu, co może wymusić na lokalnych policjantach natychmiastowe działanie
na miejscu zdarzenia.
Po zakończonych działaniach, konieczne jest skierowanie w rejon zdarzenia grupy
operacyjno-procesowej w celu zabezpieczenie dowodów na potrzeby prowadzonych czynności procesowych. W sytuacji
wytyczenia stref zagrożenia (czerwona,
żółta i niebieska) ślady zebrane z miejsca
zdarzenia powinny być gromadzone w strefie żółtej (ciepłej), gdzie są pakowane
w szczelne opakowania.
W prowadzonych działaniach należy
stosować „Metodykę oględzin miejsc przestępstw o charakterze terrorystycznym i
katastrof oraz identyfikacji ciał ofiar”
opracowaną przez Zespół Zadaniowy ds.
wypracowania metodologii oględzin miejsc
przestępstw o charakterze terrorystycznym
i katastrof oraz identyfikacji ciał.

Przypadki z materiałem radioaktywnym
1. Meksyk, Mexico City, 2013 r. uzbrojeni
mężczyźni wyrzucili z pojazdu kierowców, którzy ucięli sobie w nim drzemkę,
oprócz pojazdu skradziono wycofany
z użytku aparat do teleterapii, w którym
znajdowało się wciąż źródło Co-60.
Po dwóch dniach policjanci znaleźli porzucony pojemnik w polu kukurydzy.
2. Brazylia, Goianii, wrzesień 1987 r. zbieracze złomu wyjęli wysoce aktywne źródło cez-137 z ochronnej obudowy, które
znajdowało się opuszczonym szpitalu.
Źródło [20g kapsuła] zanieśli do skupu
złomu a następnie pocięli na kawałki.
Skutki okazały się straszne… [szczegóły
w podręczniku: Międzynarodowe szkolenie IRT- materiały dodatkowe]. 4 osoby zmarły, 2 km2 skażone, 3500 m3 odpadów.
3. Meksyk 1977 transportowano mocno
promieniotwórczy Cobalt, który potraktowano jak metal do recyklingu [złom]
nigdy nie użyto, rozebranych 85 domów,
skażonych 77 osób.

Przykłady ataków
Atak bombowy
1. W kwietniu 1995 r. ciężarówka wypełniona 2000 kg nawozowego amonu i paliwem została zdeponowana przy budynku federalnym im. Alfreda P. Murraha w Oklahoma City USA, w wybuchu
zginęło 168 osób, 19 dzieci,

WYTYCZNE NR 3 KOMENDANTA GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie wykonywania niektórych czynności dochodzeniowo-śledczych przez policjantów.
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Paweł Leśniewski
Wykładowca Zakładu Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji w Pile
METODYKA ZABEZPIECZANIA BRONI PALNEJ.
ZABEZPIECZENIE PROCESOWE I TECHNICZNO-KRYMINALISTYCZNE
W przypadku ujawnienia broni palnej:
1. Zadbaj o własne bezpieczeństwo, innych policjantów, osób postronnych.
2. Zwróć uwagę na położenie broni, położenie języka spustowego, zamka.

Język spustowy jest położony bliżej rękojeści – mechanizm spustowouderzeniowy nie jest „napięty”. Obecność naboju w komorze można
stwierdzić tylko poprzez odciągnięcie zamka. Glock 19C

Język spustowy jest położony bliżej przedniej wewnętrznej krawędzi kabłąka. Mechanizm spustowo-uderzeniowy jest napięty. Obecność naboju
w komorze można stwierdzić po odciągnięciu zamka. Glock 19C
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3. Pamiętaj o kontaminacji60. Wszystkie czynności wykonaj w rękawiczkach, dbając
o zachowanie profilaktyki kontaminacyjnej.
4. ROZŁADUJ BROŃ: wyciągnij magazynek z pistoletu/opróżnij komory bębenka rewolweru.

kontaminacja – (z łac. zetknięcie, splamienie) zanieczyszczenie materiału biologicznego, który został zebrany
z określonej powierzchni. Przyczyny kontaminacji:
- naniesienie DNA z aerozolu w trakcie rozmowy, kichania, z włosów, dłoni, odzieży (członków grupy
operacyjno-procesowej, którzy nie stosują kombinezonów ochronnych, masek, rękawiczek).
- używania narzędzi, skalówek, miar, które wcześniej były używane na innych czynnościach (aby temu
zapobiec specjalista może wymienione narzędzia spryskać chloroxem, bezpośrednio przed podjęciem
czynności).
- przechowywanie rękawiczek ochronnych bezpośrednio w kieszeniach odzieży.
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5. Sprawdź, czy w komorze znajduje się nabój/ gilza. Jeżeli tak – wyciągnij.

Odciągnięcie zamka

Pusta komora nabojowa

6. Dopiero teraz możesz myśleć o broni palnej jako nośniku śladów !!!
7. Bezwzględnie przestrzegaj zasad profilaktyki kontaminacyjnej. Od Ciebie będzie zależało, czy ślady zabezpieczone z elementów broni palnej będą mogły zidentyfikować
osobę strzelającą lub posiadającą dany egzemplarz broni palnej.
a. Ślady biologiczne mogą być zabezpieczone z powierzchni porowatych, radełkowanych, zagłębień oraz krawędzi przedniej języka spustowego.
b. Ślady daktyloskopijne z powierzchni gładkich zamka rękojeści, bocznych magazynka, łuski nabojów.
c. Należy rozważyć możliwość zabezpieczenia śladów osmologicznych.
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Ślady biologiczne

Ślady daktyloskopijne

8. Pamiętaj o właściwym zabezpieczeniu procesowym. W protokole oględzin bezwzględnie
należy opisać:
a. miejsce znalezienia broni,
b. położenie broni - należy podać (wymiary) w układzie dwóch współrzędnych,
c. wszystkie czynności określone w pkt 1, 4, 5,
d. stan załadowania broni, magazynków,
e. numery, oznaczeń fabrycznych zarówno samej broni palnej, magazynków i amunicji,
f. sposób technicznego zabezpieczenia broni, amunicji (nadanie odpowiedniej numeracji
śladów/przedmiotów).
9. W trakcie zabezpieczenia technicznego należy:
a. zabezpieczyć jednostkę broni palnej np. w pudełku kartonowym, unieruchamiając ją,
b. na ściance zewnętrznej opakowania oznaczyć, w którą stronę jest skierowany wylot
lufy,
c. przed zabezpieczeniem technicznym, jednostka broni musi być bezwzględnie rozładowana. W przypadku, kiedy niemożliwe jest rozładowanie, broń musi być zabezpieczona w specjalnych metalowych skrzynkach/pojemnikach,
d. przy zabezpieczeniu amunicji, która umieszczona jest w plastikowych koszyczkach,
gdzie naboje są od siebie odizolowane, można je zabezpieczyć w całości (wraz z koszyczkiem) pamiętając o dołożeniu kilku warstw fragmentów kartonu chroniąc spłonki.
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Dodatkowa warstwa kartonu chroniąca spłonki

Zabezpieczając amunicję luzem, trzeba odizolować każdą sztukę naboju (chroniąc
w ten sposób ślady kryminalistyczne, które mogą znajdować się na powierzchni
łusek) dodatkowo pamiętając o ochronie spłonek.

Odizolowanie pojedynczych sztuk amunicji, przy użyciu np. czystego (fabrycznie nowego) ręcznika papierowego.
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ćwiczący wyciąga „nową” rękawiczkę

Ćwiczący wyciera nos w lateksową rękawiczkę

Nikt z ćwiczących nie stosuje się do profilaktyki kontaminacyjnej, brak kombinezonów ochronnych, ochraniaczy na butach, maseczek na twarzy, nie wszyscy mają ubrane rękawiczki lateksowe
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Jarosław Tomczewski
Młodszy wykładowca Zakładu Prewencji i technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile
P-64 I P-83 W KABURACH POLSKICH POLICJANTÓW

wienia z uwagi na fakt, iż jest to obszerny
temat do analizy i porównań. Również nie
podejmuję tematu porównania stosowanej
w nich amunicji tj. 9x18 mm i 9x19 mm,
gdyż będzie to tematem osobnych rozważań.

Zamiast wstępu
Tworzy się Policję jako umundurowaną i uzbrojoną formację służącą społeczeństwu i przeznaczoną do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz do utrzymywania
bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Na uzbrojenie Policji składają się:
1) broń palna bojowa: pistolety,
rewolwery …
Szczegółowo tę kwestię reguluje
DECYZJA NR 253 KOMENDANTA
GŁÓWNEGO POLICJI z dnia 20 lipca
2016 r. w sprawie ustalenia wzorów i typów uzbrojenia Policji z późniejszymi
zmianami.
Na jej podstawie „ustala się, jako uzbrojenie Policji: pistolety samopowtarzalne, rewolwery, …”
Przedmiotem porównania w niniejszym artykule będą tylko pistolety samopowtarzalne następujących wzorów i typów: P-99; GLOCK 17, 19, 26; P-64; P-83;
REX Zero 1 oraz Beretta APX z uwagi na
fakt, iż są one najbardziej rozpowszechnione w jednostkach terenowych oraz jednostkach szkoleniowych.

Szkolenie zawodowe podstawowe
Z uwagi na fakt, iż w programie
szkolenia zawodowego podstawowego ujęte są tylko następujące wzory i typy pistoletów samopowtarzalnych P-99; GLOCK
17,19,26; P-64 i P-83 należałoby rozważyć
zmianę programu nauczania i wprowadzenie do niego najnowszych wzorów broni, tj.
REX Zero 1 oraz Beretta APX. W tym samym momencie zasadne wydaje się rozważenie wycofania z programu szkolenia zawodowego podstawowego pistoletów P-64
i P-83. Jest to broń, która lata swojej świetności ma już dawno za sobą. W przypadku
P-64 w wielu przypadkach nastąpiło zużycie techniczne, a w każdym zużycie moralne (spowodowane postępem technicznym)
z uwagi na starą technologię wytwarzania
broni – metodą ubytkową wiórową - frezowanie. Ponadto posiada on magazynek
o małej pojemności, silny odrzut, krótką
linię celowniczą i niewygodną rękojeść.
Nieco lepiej w tym kontekście wypada P-83
produkowany z zastosowaniem metody
głębokiego tłoczenia i lutowania wytłoczek,
chociaż i ona w XXI wieku wydaje się
przestarzała. Dodatkowo mała pojemność
magazynka i amunicja jaką strzela również
odbiegają od dzisiejszych standardów broni
służbowej. Od lat 80. XX wieku pistolety
ze szkieletami i magazynkami wykonanymi
z tworzyw sztucznych są najchętniej kupowaną i najwyżej cenioną bronią służbową.

Cel rozważań
Celem artykułu jest porównanie pistoletów samopowtarzalnych, które stanowią indywidualne wyposażenie funkcjonariuszy pełniących służbę w pionie prewencji. Są to osoby „pierwszego kontaktu”
z obywatelem, „dobrym” lub „złym” i zapewnienie im optymalnego uzbrojenia decydującego o życiu i zdrowiu policjanta lub
innej osoby jest kwestią fundamentalną
i niewymagającą dodatkowego uzasadniania. Pomijam tu kwestię typów i rodzajów
kabur pozostających na wyposażeniu indywidualnym policjantów oraz ich umiejsco53

uwagę. W przypadku GLOCKA ograniczymy się do generacji od pierwszej do
trzeciej włącznie. W przypadku Walthera P99 przyjmujemy pistolet obecnie produkowany i dostarczany, czyli posiadający
dźwignię zatrzymania / zwalniania zamka
obustronną i magazynek o pojemności 15
sztuk amunicji. Parametry techniczne zostały przyjęte na podstawie katalogów producentów i ich oficjalnych stron internetowych.

Sposób przeprowadzenia porównania
Aby wykazać w sposób bezstronny,
wyższość jednego pistoletu nad drugim
należy zastosować analizę porównawczą,
biorąc pod uwagę wspólne i mierzalne parametry.
Na potrzeby artykułu porównamy
następujące parametry wymienione w kolejności alfabetycznej:
- bezpieczniki,
- długość linii celowniczej,
- długość lufy,
- masa broni w odniesieniu do pojemności
magazynka,
- materiał, z jakiego jest wykonany szkielet broni,
- możliwość
montażu
dodatkowego
oświetlenia,
- możliwość obsługi przez strzelców lewo
i prawo ręcznych,
- możliwość zmiany długości (obwodu)
rękojeści broni,
- odrzut, podrzut broni,
- pojemność magazynka,
- przyrządy celownicze,
- sposób zamocowania lufy,
- wskaźniki,
- wrażenia ze strzelania,
- zasada działania i sposób ryglowania.

Bezpieczniki
Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa podczas posługiwania się bronią
zarówno użytkownikowi, jak i osobom postronnym.
Ograniczymy się tylko do obecności
lub braku bezpieczników zewnętrznych
nastawnych. Są one o tyle istotne, że w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia funkcjonariusz w ferworze wydarzeń, gdy ma miejsce duża dynamika interwencji, można zapomnieć o odbezpieczeniu broni. W takiej
sytuacji brak zjawiska strzału powoduje
napływ kolejnych informacji do mózgu
i rozwiązanie tego prozaicznego wydawałoby się problemu, jakim jest w warunkach
treningu lub strzelnicy. Odbezpieczenie
broni może okazać się problemem nie do
rozwiązania podczas interwencji. W efekcie, może zabraknąć czasu lub możliwości,
aby broń odbezpieczyć. Dlatego zasadne
wydaje się użytkowanie wyłącznie broni
bez zewnętrznych bezpieczników nastawnych. Powoduje to uproszczenie obsługi
broni i przyspieszenie jej użycie lub wykorzystanie w sytuacjach, gdzie liczy się każdy ułamek sekundy, który może decydować
o życiu lub śmierci.
Punktacja w systemie 0 – 1. Za posiadanie
1 pkt za brak 8 pkt.
Zewnętrznego bezpiecznika nastawnego nie posiadają P-99; GLOCK 17,19,26;
Beretta APX – 1 pkt.
Zewnętrzny bezpiecznik nastawny
posiadają: P-64, P-83, REX Zero 1 – 8 pkt.

Broń będziemy oceniać osobno
w każdym z badanych parametrów. Punkty
będziemy przydzielać na podstawie zajętego miejsca od 1 punktu za pierwsze miejsce
do 8 punktów za ostatnie miejsce. Ocena
końcowa, to suma punktów zebranych we
wszystkich porównaniach. Zwycięży ten
pistolet, który, osiągnie ich najmniej.
PORÓWNANIE PARAMETRÓW PISTOLETÓW
Uwagi wstępne
Zajmujemy się wyłącznie typami
i wzorami pistoletów będących fizycznie na
wyposażeniu policji. Jeżeli broń w opcji
posiada coś więcej niż broń zakupiona
przez policję to nie bierzemy tego pod
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Długość linii celowniczej

Masa broni w odniesieniu do pojemności
magazynka

Jest to odległość między krawędzią
szczerbinki, a wierzchołkiem muszki
i wpływa w zasadniczy sposób na dokładność celowania, a co za tym idzie celność.
Ma ona ścisły związek z wielkością broni.
Im dłuższa linia celownicza, tym większa
dokładność celowania. Działa to również w
drugą stronę, mianowicie przy krótszej linii
celowniczej błąd celowania powiększa się.
Najdłuższą linię celowniczą posiada
GLOCK 17 – 165 mm, najkrótszą P-64 –
114 mm. Punktacja GLOCK 17 – 1 pkt
(165 mm), Beretta APX – 2 pkt (160 mm),
P-99 – 3 pkt (159 mm), GLOCK 19 – 4 pkt
(153 mm), GLOCK 26 – 5 pkt (144 mm),
REX Zero 1 – 6 pkt. (141 mm), P-83 – 7
pkt (120 mm), P-64 – 8 pkt (114 mm).

Broń palna służy do samoobrony
i wymuszania posłuszeństwa. Generalnie
jest „tylko” noszona w kaburze. Może być
użyta lub wykorzystywana sporadycznie
w wyjątkowych sytuacjach. Dlatego powinna być jak najlżejsza, a jednocześnie
mieścić w magazynku jak największą liczbę
amunicji. Aby określić, która broń jest najlżejszym „opakowaniem” do amunicji skorzystamy z wzoru zamieszczonego w książce St. Kochańskiego „Cudowne dziewiątki”. Wskaźnik L jest miarą lekkości tego
opakowania,

gdzie:
Q – masa pistoletu z pełnym magazynkiem
n – pojemność magazynka

Długość lufy
Lufa nadaje pociskowi prędkość,
energię i kierunek lotu. Dwie pierwsze wartości są zmienne i zależą od długości lufy.
Pomijamy w rozważaniach kolejne zmienne, które mógłby wnieść do tego układu
nabój (tj. masę pocisku i masę ładunku prochowego). W pewnym uproszczeniu można
powiedzieć, że im dłuższa lufa (do pewnej
granicy), tym pocisk ma większą prędkość,
a co za tym idzie, również energię. Wzrost
długości lufy pozytywnie wpływa również
na celność broni. Pomijamy także typ lufy
mianowicie, czy jest bruzdowana (tradycyjna) czy też poligonalna. W tym zestawieniu
tylko pistolety GLOCK mają lufy poligonalne.
Najdłuższą lufę posiada GLOCK 17
– 114 mm najkrótszą natomiast P-64 – 84, 6
mm.
Punktacja GLOCK 17 – 1 pkt (114 mm),
Beretta APX – 2 pkt (108 mm), P-99
i GLOCK 19 – 3 pkt (102 mm), REX Zero
1 – 5 pkt (98 mm), P-83 – 6 pkt (90 mm),
GLOCK 26 – 7 pkt (88 mm), P-64 – 8 pkt
(84, 6 mm).

Na potrzeby tego parametru przyjmiemy masę broni ze standardowymi magazynkami załadowanymi do pełna.
Amunicja to używane obecnie w policji naboje 9x19 NATO NONTOX firmy
S&B, o następujących parametrach: masa
pocisku: 8 gram, masa ładunku miotającego: 0,35 g, masa naboju: 12,7 g oraz 9x18
Makarow NONTOX firmy S&B, o następujących parametrach: masa pocisku: 6,1
gram, masa ładunku miotającego: 0,25 g,
masa naboju: 10 gram.
Wskaźnik L (g / nabój) wynosi:
GLOCK 17 – 53,9 – 1 pkt, GLOCK 19 –
56,9 – 2 pkt, Beretta APX 57,2 – 3 pkt, P99 – 58,6 – 4 pkt, REX Zero 1 – 70,9 – 5
pkt, GLOCK 26 – 74,2 – 6 pkt, P-83 –
101,7 – 7 pkt, P-64 – 113,8 – 8 pkt.
Materiał, z jakiego wykonany jest szkielet broni
W tym miejscu należy wskazać, że
pożądane jest, aby szkielet broni był wykonany z polimeru. Ma to dwojakie zalety:
obniża masę broni oraz korzystnie wpływa
podczas strzelania (polimer sam w sobie
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tłumi dużo lepiej odrzut broni niż szkielet
stalowy lub z lekkiego stopu).
Punktacja w systemie 0-1. Za posiadanie 1 pkt za brak 8 pkt.
Szkielet z polimeru syntetycznego
posiadają: P-99, GLOCK 17, 19, 26; Beretta APX – 1 pkt.
Szkielet z innego materiału posiadają: P-64, P-83, REX Zero 1 – 8 pkt.

rękojeścią broni. Wymaga on od strzelającego użycia drugiej ręki do jego obsługi.
W ramach szkolenia uczymy wymiany magazynka przy pomocy ręki wspomagającej,
lecz w przypadku zranienia w jedną z rąk
pożądana jest możliwość obsługi broni jedną, dowolną ręką.
Liczbę osób leworęcznych w populacji przyjmuje się od 8 do 15%. Na potrzeby
niniejszego opracowania przeprowadziłem
badanie liczby i płci osób leworęcznych na
reprezentatywnej grupie słuchaczy czterech
kompanii szkolenia zawodowego podstawowego.
Łączna liczba słuchaczy to 382 osoby
(w tym 75 kobiet i 307 mężczyzn). Łącznie
były 22 (1 jedna kobieta i 21 mężczyzn)
osoby leworęczne. Dla całości badanej grupy otrzymujemy wynik 5,75 % osób leworęcznych. Natomiast dla grup szkoleniowych wartości kształtowały się na poziomie
od 0 % (brak osób leworęcznych w grupie
szkoleniowej – plutonie) do 18,18 % (cztery osoby leworęczne w grupie dwudziestu
dwóch słuchaczy).
Zagadnienie
to
rozpatrzymy
w dwóch wyżej wymienionych aspektach,
a mianowicie obsługi dźwigni zwolnienia
zamka i zatrzasku magazynka dowolną ręką. Powinniśmy dążyć do tego, aby pod
tym względem pistolet był symetryczny.
Optymalnym rozwiązaniem jest użytkowanie broni wyposażonej w zdublowane manipulatory, dzięki czemu obsługa będzie
możliwa dowolną ręką.
Maksymalną liczbę punktów przyznamy za zdublowanie dźwigni zwolnienia
/ zatrzymania zamka w tylnym położeniu
oraz zatrzasku magazynka, połowę punktów za zdublowanie jednego z ww. manipulatorów, minimalną liczbę za brak zdublowania jakiegokolwiek z nich.
W tym gronie najlepiej wypada P99, który posiada zdublowane oba manipulatory – 1 pkt. Beretta APX posiada zdwojoną dźwignię zwolnienia zamka natomiast
REX Zero 1 obustronny zatrzask magazynka – 4 pkt. Pozostałe pistolety, tj. P-64; P83; GLOCK 17, 19, 26 nie posiadają żadnego zdublowanego manipulatora – 8 pkt.

Możliwość montażu dodatkowego oświetlenia
Z uwagi na czas i miejsca realizowanych czynności przez funkcjonariuszy
zasadna wydaje się możliwość montażu na
broni dodatkowych źródeł światła. Konieczne wydaje się obligatoryjne wyposażanie części broni w tego typu urządzenia.
Podniosło by to w sposób znaczny bezpieczeństwo i komfort użytkownika pistoletu.
Do tego celu nieodzowne jest wyposażenie
pistoletu w szynę montażową. Nie będziemy zagłębiać się, jaki ma być jej typ, skupimy się wyłącznie na fakcie jej występowania w omawianej broni.
Punktacja w systemie 0 – 1. Za posiadanie 1 pkt. za brak 8 pkt.
Występowanie szyny montażowej:
P-99, GLOCK 17, 19, 26; REX Zero 1;
Beretta APX – 1 pkt.
Brak szyny montażowej: P-64, P-83
– 8 pkt.
Możliwość obsługi przez strzelców lewoi praworęcznych
Do niedawna kwestia ta była lekceważona lub wręcz pomijana przez konstruktorów broni palnej. Wychodzili oni bowiem
z założenia, że wszyscy użytkownicy broni
są osobami praworęcznymi, co prowadziło
do tego, iż manipulatory broni (dźwignia
zwolnienia / zatrzymania zamka, zatrzask
magazynka, bezpiecznik nastawny) znajdowały się po lewej stronie broni tak, aby
można je było obsługiwać kciukiem ręki
wiodącej. Kompletnym anachronizmem
w dzisiejszych czasach jest zatrzask magazynka w P-64 i P-83, który znajduje się pod
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różna. Z tego też powodu do rozważań o
odrzucie przyjmuje się tak zwany odrzut
swobodny.
Do obliczenia odrzutu swobodnego
pistoletów wykorzystamy wzory z książki
J. Nawrotek, F. E. Kazimierski „Krótka
broń palna”.

Możliwość zmiany długości (obwodu)
rękojeści broni
Z uwagi na fakt, iż każdy z nas różni
się pod względem budowy anatomicznej,
wskazane jest zapewnienie możliwości dopasowania chwytu broni (rękojeści) do każdej wielkości dłoni. Szczególnie w obecnych czasach, gdy funkcjonariuszami są
również osoby o drobnej budowie ciała
i małych dłoniach, jak również osoby bardzo dobrze zbudowane fizycznie o stosunkowo dużych dłoniach. W tym aspekcie nie
ma możliwości zastosowania definicji „unisize” ponieważ dla pewnej grupy osób rękojeść broni będzie zbyt duża i uniemożliwi
to prawidłowe trzymanie, a dla innej grupy
zbyt mała, co również będzie powodowało
dyskomfort podczas jej obsługi i użytkowania. Wraz z bronią powinien być wydawany
komplet wymiennych grzbietów rękojeści.
Niestety nie wszystkie komórki zaopatrujące wydają je użytkownikowi broni.
Wskazane jest, aby rękojeść broni
miała fabryczną możliwość zmiany jej obwodu w sposób jak najłatwiejszy dla użytkownika. Do tego celu służą wymienne
grzbiety rękojeści (nakładki tylne chwytu).
Punktacja w systemie 0 – 1. Za posiadanie 1 pkt, za brak - 8 pkt.
Możliwość zmiany obwodu rękojeści występuje w pistoletach: P-99, Beretta
APX – 1 pkt.
Brak możliwości zmiany obwodu
rękojeści występuje w pistoletach: P-64, P83, GLOCK 17, 19, 26; REX Zero 1 – 8
pkt.

β – współczynnik powylotowego działania
gazów prochowych
1275 – liczba stała ( dla broni strzeleckiej )
Vo – prędkość początkowa pocisku

Vob – prędkość odrzutu broni
mp – masa pocisku
β – współczynnik powylotowego działania
gazów prochowych
ω – masa ładunku miotającego
Vo – prędkość początkowa pocisku
Mb – masa broni

Eob – energia odrzutu broni
Z punktu widzenia użytkownika
pożądaną cechą jest jak najmniejszy odrzut
swobodny broni.
Energię odrzutu swobodnego broni
wyrażamy w J ( Joul – dżul ).
Wartości ukazane poniżej wielkość
energii mają ścisły związek z energią pocisku i masą broni.
Wartości energii dla poszczególnych
pistoletów: P-83 – 3,32 J – 1 pkt, P-64 –
3,88 J – 2 pkt, REX Zero 1 – 5,7 J – 3 pkt,
APX 7,32 J – 4 pkt, GLOCK 17 – 7,86 J –
5 pkt., GLOCK 19 – 7,91 J – 6 pkt, P-99 –
8,01 J – 7 pkt, GLOCK 26 – 8,13 J – 8 pkt

Odrzut i podrzut i broni
Odrzut i podrzut w broni palnej jest
odczuwany przez strzelającego jako ruch
broni w kierunku przeciwnym do kierunku
lotu pocisku a podrzut jako ruch broni pod
kątem do góry. Ruch broni działa na strzelającego i odczuwa go jako nieprzyjemne
uderzenie nazywane popularnie „kopnięciem”. Siła hamowania, którą stosuje strzelający, jest bardzo trudna do określenia,
gdyż jej wartość, zależna od strzelca, jest
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wyposażenie każdego egzemplarza broni
np. w trytowe przyrządy celownicze, aby
zapewnić właściwe ich wzajemne ustawienie w ciemności (noc, ciemne pomieszczenie, piwnica itp.). Równie ważny choć pominięty zostanie materiał z jakiego są one
wykonane. Wskazane, aby były metalowe,
przez co będą odporniejsze na odkształcenie w wyniku upadku broni lub uderzenia
o twardy przedmiot.
Punktacja w systemie 0-1. Za posiadanie 1
pkt, za brak - 8 pkt.
Punkty kontrastowe na przyrządach
celowniczych posiadają P-99, GLOCK
17,19,26; REX Zero 1 i Beretta APX – po 1
pkt. Nie posiadają ich P-64 i P-83 – 8 pkt.

Pojemność magazynka
Magazynek służy do podawania
naboi do komory nabojowej. Znajduje się
on w szkielecie broni. Jego pojemność decyduje o szybkostrzelności broni. W broni
służbowej uzasadniona wydaje się duża
pojemność magazynka z uwagi na fakt, iż
nie wiemy, z jaką intensywnością oraz do
ilu celów będziemy prowadzić ogień. Możemy nie mieć zapewnionego szybkiego
wsparcia ogniowego i dostawy amunicji.
Wielokrotnie musimy polegać tylko na
amunicji, którą mamy przy sobie (magazynek podłączony do broni i zapasowy w ładownicy). Znamy z historii formacji przykłady intensywnej wymiany ognia (Parole,
Magdalenka). Wobec tego zasadne jest posiadanie broni o możliwie największej pojemności magazynka.
Porównanie ograniczymy tylko do
magazynków standardowej długości. Pomijamy możliwość „przedłużenia” magazynka
specjalnie do tego celu przeznaczonymi
„stopkami” oraz możliwość zastosowania
magazynków większej pojemności od innych typów broni.
W przypadku P-99 przyjmiemy magazynek o pojemności 15 szt., ponieważ
w ostatnich latach dostawy broni były realizowane z magazynkami o tej pojemności.
Ponadto w niektórych garnizonach pomimo
posiadania magazynka 16-nabojowego
funkcjonariusz otrzymuje do niego 15 sztuk
amunicji.
Pojemność magazynka – GLOCK
17, Beretta APX 17 – szt. – 1 pkt; GLOCK
19, REX Zero 1, P-99 – 15 szt. – 3 pkt,
GLOCK 26 – 10 szt. – 6 pkt, P-83 – 8 szt. –
7 pkt, P-64 – 6 szt. 8 pkt.

Sposób zamocowania lufy
Sposób zamocowania lufy wpływa
na celność broni. Również w tym kryterium
mamy dwa różne sposoby jej mocowania
zależne od typu amunicji jaką strzela porównywana przez nas broń. Pistolety P-64
i P-83 z racji strzelania „niezbyt mocną”
amunicją 9x18 mm działają na zasadzie,
swobodnego odrzutu zamka i posiadają
w związku z tym stałą lufę. Stała lufa
względem szkieletu broni dodatnio wpływa
na jej celność. Pozostałe pistolety zasilane
amunicją 9x19 mm posiadają lufę ruchomą,
której część (komora nabojowa) jest wykorzystywana do ryglowania broni.
Punktacja P-64 i P-83 po 1 punkcie,
P-99; GLOCK 17, 19, 26; REX Zero 1,
Beretta APX po 3 punkty.
Wskaźniki
Ograniczymy się wyłącznie do
wskaźnika obecności naboju w komorze
nabojowej, pominiemy jego kształt i umiejscowienie. Skupimy się tylko nad tym czy
dana broń posiada go czy też nie. Informuje
on nas czy lufa, a dokładniej komora nabojowa jest załadowana amunicją (nabojem)
i gotowa do oddania strzału bez potrzeby
przeładowania broni. Ma on duże znaczenie
gdy po strzelaniu (wymianie ognia) nie jesteśmy pewni czy rozładowaliśmy komorę

Przyrządy celownicze
Wszystkie pistolety posiadają tradycyjne mechaniczne otwarte przyrządy celownicze, tj. muszkę i szczerbinkę. Skupimy się tylko na jednej z ich na obecności
punktów kontrastowych (dwie plamki lub
obwódka na szczerbince oraz plamka na
muszce). Idealnym rozwiązaniem byłoby
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nabojową. Oczywistym jest, że nie zwalnia
to nas z obowiązku jej sprawdzenia, ale
może sugerować większą ostrożność podczas dokonywania tej czynności.
Punktacja w systemie 0-1. Za posiadanie
1 pkt, za brak - 8 pkt.
Wskaźniki posiadają: P-64, P-83, P99, REX Zero 1, Beretta APX – 1 pkt.
Wskaźników nie posiadają: GLOCK 17, 19,
26 - 8 pkt.

zostały tylko trzy z ośmiu omawianych pistoletów wyników tego porównania nie
będziemy oceniać punktowo.
Zasada działania i sposób ryglowania
Pistolety P-64 i P-83 działają na
zasadzie swobodnego odrzutu zamka. Jest
to system najmniej skomplikowany, gdyż
w nim nie występuje ryglowanie zamka.
Jest on dociskany do komory nabojowej
poprzez sprężynę powrotną. Ten sposób
ryglowania może być zastosowany wyłącznie w broni strzelającej amunicją, której
pocisk osiąga energię nie większą niż 350 J.
Te parametry doskonale spełnia amunicja
9x18, którą to są zasilane oba ww. pistolety. Pozostałe pistolety natomiast działają na
zasadzie krótkiego odrzutu lufy i są ryglowane poprzez przekoszenie lufy w płaszczyźnie pionowej. Identyczna zasada działania i sposób ryglowania podyktowane są
wykorzystywaniem przez pozostałe wzory
broni tej samej amunicji, a więc naboju
9x19mm.
Na podstawie obserwacji słuchaczy
szkoleń zawodowych podstawowych sformułowano wnioski, iż niekiedy „udaje” im
się złożyć pistolety P-99 i GLOCK w sposób niewłaściwy. Poprzez nieuwagę, podczas wsuwania zespołu zamka na szkielet
broni zdarzało się, iż nie był on umieszczony na przednich lub tylnych prowadnicach
zamka.
Pistolety REX Zero 1 i Beretta APX
na szkielecie broni posiadają po każdej
stronie po jednej długiej prowadnicy zamka, w związku z czym nie jest możliwe nieprawidłowe jego złożenie.
Na tej podstawie pierwsze miejsce
ex aequo P-64 i P-83 – po 1 pkt, trzecie
REX Zero 1 i Beretta APX – po 3 pkt i piąte P-99, GLOCK 17, 19, 26 po 5 pkt.

Wrażenia ze strzelania
Na potrzeby tej próby zostało przeprowadzone strzelanie z broni najbardziej
dostępnej w jednostkach terenowych policji
(P-64, P-99, GLOCK 17). Badana grupa to
10 osób - słuchacze szkolenia zawodowego
podstawowego - 4 kobiety i 6 mężczyzn.
Wśród nich nie było osób leworęcznych.
Każdy ze strzelających oddał łącznie po 50
strzałów. Następnie w formie krótkiej ankiety przedstawił swoje „wrażenia ze strzelania”. Najniższe noty u wszystkich uczestników otrzymał P-64. Wszyscy zwrócili
uwagę na: duży odrzut broni po strzale
i małą pojemność magazynka oraz niewygodny chwyt pistoletu. Dla 80% osób przyrządy celownicze były mało czytelne. Jako
zalety zostały wymienione jego wielkość
czyli niewielkie wymiary i mała masa oraz
prosta budowa. Walther P-99 i GLOCK 17
zdobyły bardzo podobne noty po 5 uczestników uznało je za najlepszą broń. W „małych punktach” nieznacznie wygrał
GLOCK 17 uzyskując ich 864, P-99 zdobył
852 punkty a P-64 uzyskał 365 punktów.
Najczęściej podkreślane zalety zwycięskich
pistoletów to wygodny chwyt (80%), czytelne przyrządy celownicze i duża pojemność magazynka po 70% badanych. Wadą
zaś jest masa broni według 30% ankietowanych. Z uwagi na fakt, iż ocenie poddane
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Wyniki porównania aktualnie używanych pistoletów

Bezpieczniki
Dł. linii celowniczej
Dł. lufy
Masa broni do poj.
magazynka
Materiał szkieletu
broni
Możliwość dodatkowego oświetlenia
Obsługa
lewo-, praworęczni
Zmiana obwodu
rękojeści
Odrzut podrzut broni
Pojemność
magazynka
Przyrządy
celownicze
Sposób
zamocowania lufy
Wskaźniki
Zasada działania
Suma
Miejsce

P-64
8
8
8

P-83
8
7
6

G17
1
1
1

G19
1
4
3

G26
1
5
7

P99
1
3
3

REX
8
6
5

APX
1
2
2

8

7

1

2

6

4

5

3

8

8

1

1

1

1

8

1

8

8

1

1

1

1

1

1

8

8

8

8

8

1

4

4

8

8

8

8

8

1

8

1

2

1

5

6

8

7

3

4

8

7

1

3

6

3

3

1

8

8

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

1
1
85
8

1
1
79
7

8
5
45
3

8
5
54
4

8
5
68
6

1
5
35
2

1
3
59
5

1
3
28
1

Bronią najlepiej spełniającą założone kryteria dla broni służbowej jest Beretta APX,
następnie Walther P99 oraz GLOCK 17.
Najmniej odpowiednie dla funkcjonariuszy
natomiast P-64 oraz P-83.

(przygotowawcze, w związku z tym, iż na
praktyki zawodowe słuchacze są wyposażeni w tę broń) natomiast pozostałe zajęcia
realizowane są również z P-99.

Broń wykorzystywana do realizacji
strzelań podczas szkoleń zawodowych
podstawowych

Cena amunicji
Nawet aktualna (marzec 2020 r.)
cena amunicji przemawia na korzyść broni
strzelającej amunicją 9x19, ponieważ jeden
nabój kosztuje 85 groszy podczas gdy cena
amunicji 9x18 to 98 groszy. Różnica w
cenie wynosi więc ponad 15 %.

Podczas szkolenia zawodowego
podstawowego funkcjonariusze odbywają
strzelania w ramach kursu. Mają one na
celu nauczyć ich bezpiecznego i sprawnego
posługiwania się bronią palną podczas
służby w jednostkach terenowych. Na
chwilę obecną we wszystkich szkołach Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, w
Szkołach Policji w Katowicach, Pile i Słupsku strzelania są realizowane wyłącznie z
pistoletu P-99. Natomiast w Ośrodku Szkolenia Policji w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
realizowane jest jedno strzelanie z P-83

Dostępność nowoczesnej broni
Na chwilę obecną (stan na
31.12.2019 r.) policja posiada nowoczesną
broń palną kalibru 9 mm Para następujących wzorów i typów we wszystkich odmianach w ilościach: Walther P99 - 83 040
szt, Glock - 16006 szt, Rex Zero 1 - 965 szt,
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Beretta APX - 6132 szt. W sumie jest to
ponad 106 000 sztuk broni. Od tej liczby
należy odjąć pewną liczbę pistoletów znajdujących się na wyposażeniu jednostek
szkoleniowych policji, a także egzemplarze
znajdujące się w naprawie lub wysłane do
przeglądu oraz broń kategorii IV (całkowicie nienadających się do użytku). Według
stanu na dzień 31.12.2019 r. w policji służy
98 820 policjantów. Z powyższego zestawienia jasno wynika, iż dla nowo przyjmowanych funkcjonariuszy powinna być dostępna nowoczesna broń palna krótka. Pamiętajmy również o tym, że kilka do kilkunastu procent będących w służbie funkcjonariuszy wyposażonych jest w broń P-64
i P-83, co również sprawia, iż co najmniej
kilka tysięcy sztuk nowoczesnych pistoletów może zostać przydzielonych nowoprzyjętym.

Pistolety kolekcjonerskie
Na chwilę obecną pistolety P-64 i P83 cieszą się dużym zainteresowaniem kolekcjonerów broni palnej w kraju i za granicą. Powinny one trafić tam z policyjnych
kabur oraz magazynów i zrobić miejsce dla
swoich następców. Taką zamianę docenią
zarówno funkcjonariusze, jak i kolekcjonerzy.
Wnioski końcowe
W związku z powyższym zasadnym
wydaje się:
 ograniczenie różnorodności wzorów
i typów pistoletów do jak najmniejszej liczby poprzez wycofanie najstarszych wzorów najbardziej odbiegających parametrami od reszty,
 ograniczenie używanej amunicji pistoletowej do jednego typu (9x19
Para), co spowoduje również
zmniejszenie kosztów jednostkowych amunicji,
 uzbrojenie w broń posiadającą
szkielet polimerowy (dzięki czemu
spadnie jej masa, poprawi się
współczynnik masy broni do pojemności magazynka oraz zostanie
zapewniona możliwość zmiany obwodu rękojeści),
 użytkowanie broni wyposażonej
w zdublowane manipulatory,
 użytkowanie broni posiadającej magazynek o dużej pojemności amunicji.

Realia w jednostkach terenowych
Również w jednostkach terenowych
(na szczeblach KWP) widoczna jest tendencja do wyposażania „młodych” funkcjonariuszy w broń zasilaną amunicją 9 mm
PARABELLUM, czyli w taką, z jaką mieli
do czynienia podczas szkolenia w jednostkach szkoleniowych.
Standaryzacja uzbrojenia
Kolejnym aspektem jest standaryzacja tego uzbrojenia. Optymalną sytuacją
byłaby taka, w której wszyscy funkcjonariusze używają tego samego wzoru i typu
uzbrojenia. Umożliwiałoby to używanie
tych samych magazynków, ostatecznie tej
samej amunicji. W chwili obecnej przy zastosowaniu dwóch różnych typów amunicji
jest to niemożliwe. W przypadku awarii
broni strzelającej nabojami 9x19 mm lub
9x18 mm osoba mająca broń w przeciwnym kalibrze jest pozbawiona możliwości
ich wykorzystania. Taka sytuacja nie miałaby miejsca, gdyby wszyscy posiadali broń
zasilaną jednym typem amunicji. Wybór
jest oczywisty i sprowadza się do 9 x19
mm.

Korzyści z tego płynące to uproszczenie systemu szkolenia, zaopatrzenia,
przeglądu i naprawy pistoletów.
Podsumowanie
Na podstawie przytoczonych wyników porównania bezsprzecznym jest, iż w
obecnych czasach pistolety P-64 i P-83
w sposób znaczący odbiegają od pozostałych porównywanych pistoletów służbowych. Warto zaznaczyć, że już w latach 70.
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stwierdzono, iż P-64 nie spełnia wszystkich
oczekiwań i z tego powodu opracowano
P-83. Również P-83, mimo iż jest następcą
P-64 lata świetności ma już dawno za sobą.
W odniesieniu do przytoczonych faktów

skłonny jestem postawić tezę, iż w świetle
przeprowadzonej analizy broń ta jest bardziej sentymentem za polską myślą techniczną, niż potrzebą i koniecznością polskiej policji w XXI wieku.

Pistolety biorące udział w porównaniu (bez GLOCK 26)
Źródło: Archiwum autora.
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Sławomir Banach
Starszy wykładowca Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych Szkoły Policji w Pile
KMZ – KARTA MIEJSCA ZAGROŻONEGO
Skrót KMZ powszechnie jest kojarzony z Krajową Mapą Zagrożeń. W rzeczywistości pełna nazwa portalu służącego
do wskazywania zachowań będących zagrożeniem porządku publicznego to Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa, czyli
KMZB.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa opiera się na informacjach zamieszczonych w czterech płaszczyznach:
- pierwsza płaszczyzna dotyczy gromadzenia informacji pochodzących z policyjnych
systemów
informatycznych,
- druga płaszczyzna to informacje gromadzone w KMZB, które są pozyskiwane są
w trakcie
bezpośrednich
kontaktów
z obywatelami, przedstawicielami samorządu terytorialnego lub organizacji pozarządowych
- trzecia płaszczyzna zawiera informacje,
które mieszkańcy przekazują podczas debat
społecznych poświęconych bezpieczeństwu
publicznemu,
- czwarta płaszczyzna to informacje nanoszone na mapę bezpośrednio drogą zgłoszeń elektronicznych.

zagrożeń jakie w nich występują. Jest to
oczywiście najważniejsze, ponieważ pozwala na podjęcie działań przez właściwe
organy (policja, straż miejska). Ponadto
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
pozwala również na podgląd danego rejonu
– możemy sprawdzić jakie zagrożenia występują w danym rejonie. Ten element
można wykorzystać na przykład planując
zakup nieruchomości lub wypoczynek
(choć z reguły zagrożenia są szybko usuwane), ale uwzględniając też codzienne
czynności życiowe – spacer czy zakupy.
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest oczywiście narzędziem,
z którego korzysta głównie Policja. Jednak
w wielu miejscowościach na zasadzie wewnętrznych ustaleń działania w zakresie
sprawdzenia zgłoszeń prowadzą też funkcjonariusze straży miejskich. Zgłoszenia
nanoszone przez obywateli na krajową mapę zagrożeń są na bieżąco weryfikowane –
czas reakcji jest odgórnie ustalony. Ponadto
do portalu trafiają także informacje z baz
informatycznych policji. Jak już wcześniej
podałem potwierdzonych zostało około
50% zgłoszeń. KMZB jest narzędziem pozwalającym na szybkie i punktowe reagowanie przez policję w przypadku pojawiających się zagrożeń bezpieczeństwa i ładu
publicznego.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa funkcjonuje od trzech lat. Okres
ten to kilka milionów zgłoszeń sytuacji stanowiących zagrożenia bezpieczeństwa
w określonym miejscu wskazywanym przez
zgłaszającego. Około pięćdziesiąt procent
z tych zgłoszeń zostało potwierdzonych
przez Policję. Można powiedzieć, że to niski wskaźnik, należy jednak wziąć pod
uwagę, że często występują błędy związane
z niewłaściwą lokalizacją zdarzeń. Ponadto
jak w każdym wypadku wynik zaniża początkowy okres funkcjonowania i spowodowane tym błędy. KMZB jest narzędziem
interaktywnym, umożliwiającym każdemu
obywatelowi na skorzystanie z niego. Nie
chodzi tu jedynie o zaznaczenie miejsc oraz

Z kolei skrót KMZ oznacza druk
wewnętrzny funkcjonujący w jednostkach
policji- Kartę Miejsca Zagrożonego.
To właśnie ten skrót jest często mylony
z wcześniej opisaną Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa. KMZ to dokument
wewnętrzny stosowany w policji dokładnie
w tym samym celu jakiemu służy KMZB –
wskazaniu miejsc, gdzie dochodzi do zdarzeń powodujących zakłócenia porządku
oraz zagrożeń bezpieczeństwa i ładu pu63

blicznego, w szczególności wykroczeń.
Informacje, które trafiają do Karty Miejsca
Zagrożonego pochodzą od obywateli, którzy zgłaszają je dzielnicowemu lub policjantom ogniw patrolowo interwencyjnych
w trakcie przeprowadzanych przez nich
interwencji.

użytkowania nie jest on umocowany żadną
ustawą czy rozporządzeniem. W trakcie
rozmów z osobami odpowiedzialnymi za
funkcjonowanie KMZ nie udało mi się
ustalić podstaw prawnych jego funkcjonowania – „po prostu karty są prowadzone od
wielu lat, więc kontynuujemy to dalej”.

Karta Miejsca Zagrożonego funkcjonuje pod różnymi nazwami. KMZ (załącznik nr 1) – to druk wykorzystywany na
terenie podległym Komendzie Powiatowej
Policji w Pile, Komenda Miejska Policji
w Poznaniu wykorzystuje druk o nazwie
Karta Zadania Doraźnego (załącznik nr 2),
którego zadanie jest dokładnie takie samo –
zebranie informacji na temat zagrożeń
w podległym rejonie. Otrzymane od obywateli informacje warunkują podejmowane
przez policję działania. Poszczególne komórki jednostek mają za zadanie dokonywanie kontroli miejsc zagrożonych i dokumentowanie swoich działań – poprzez zapisy w notatniku służbowym, notatki służbowe oraz zapisy dokonywane na samej Karcie Miejsca Zagrożonego (KZD). Kontroli
miejsc zagrożonych dokonują policjanci
pełniący służbę w rejonach lub sektorach,
na terenie których znajduje się miejsce zagrożone. Działania te są realizowane zarówno przez dzielnicowych, policjantów
pełniący służbę patrolową, wywiadowców,
a nawet policjantów pionów kryminalnych.

Możemy więc zadać pytanie: w jakim celu mają funkcjonować jednocześnie
dwie metody służące temu samemu celowi
– odnotowaniu zgłoszeń społeczeństwa
dotyczących zakłóceń ładu i porządku publicznego? Jak już wykazałem różnica dotyczy jedynie formy odnotowywania wyżej
wymienionych zdarzeń: Krajowa Mapa
Zagrożeń Bezpieczeństwa – ogólna dostępność – ale również oparcie się na policyjnych bazach informatycznych; Karta Miejsca Zagrożonego (KZD) – dane wprowadzane przez policjantów, które trafiają
przecież do policyjnych baz danych, a za
ich pośrednictwem do KMZB. Podobnie
jak cel, również źródło wiedzy na temat
zdarzeń jest takie samo – zgłoszenia obywateli: w przypadku KMZB bezpośrednie,
w przypadku KMZ (KZD) za pośrednictwem policjantów.
Moim zdaniem zakładanie i prowadzenie Kart Miejsca Zagrożonego (KZD)
straciło swój sens w momencie uruchomienia Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W chwili obecnej jest to jedynie powielanie tych samych ustaleń. Reakcja policji bez względu na formę zgłoszenia jest
taka sama. Czy zgłoszenie następuje poprzez KMZB czy też poprzez KMZ (KZD)
powoduje czynności kontrolne wykonywane przez policję przez okres kilku lub kilkunastu dni we wskazanym miejscu.
W przypadku potwierdzenia informacji na
KMZB odnotowywane jest potwierdzenie
informacji i działania są kontynuowane.
Podobnie jest w przypadku KMZ (KZD) –
potwierdzenie zgłoszenia poprzez działania
policji powoduje kontynuowanie działań
kontrolnych przez nią prowadzonych.
W przypadku braku potwierdzenia zgłoszenia oznaczenie miejsca zagrożonego jest

Różnica pomiędzy Krajową Mapą
Zagrożeń Bezpieczeństwa a Kartą Miejsca
Zagrożonego (KPP Piła) czy Kartą Zadania
Doraźnego (KMP Poznań) polega jedynie
na tym, że pierwsza jest dostępna dla
wszystkich obywateli, natomiast KMZ
(KZD) to dokument wytwarzany wewnętrznie dokładnie w tych samych celach.
Druk ten (KMZ) jest stosowany od
wielu lat – miałem z nim do czynienia już
na przełomie XX i XXI wieku, pracując w
ogniwie patrolowo-interwencyjnym, a później jako dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Pile. Najciekawsze jest to, że
mimo jego kilkudziesięcioletniego okresu
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usuwane z Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a Karta Miejsca Zagrożonego
(Karta Zadania Doraźnego) jest zamykana.

- pierwsze rozwiązanie uważam, że najbardziej sensowne to całkowicie zrezygnować
z prowadzenia Kart Miejsca Zagrożonego
(KZD) – zadania są dublowane w Krajowej
Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa,
- drugie rozwiązanie to stworzenie w Krajowej Mapie Zagrożeń Bezpieczeństwa
„zakładki”, w której policjanci aktualnie
zakładający Karty Miejsca Zagrożonego
(KZD) mogliby odnotowywać zgłoszenia
od obywateli.

Prowadzi to na przykład do sytuacji,
gdy na odprawie policjantom przekazywane
są zadania doraźne na podstawie Krajowej
Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, a następnie zadania doraźne na podstawie Karty
Miejsca Zagrożonego (KZD) – w odprawie
takiej brałem udział w miesiącu październiku w Komendzie Powiatowej Policji w Pile
w ramach nadzoru nad praktykami słuchaczy. Nawet jeżeli zgłoszenia się pokrywają
należy uwzględnić oba źródła informacji.
Prowadzi to zarówno do straty czasu
w trakcie odprawy, jak i później w ramach
sporządzania niezbędnej dokumentacji –
oddzielnie dla potrzeb KMZB oraz KMZ
(KZD).

Obawiam się, że siła przyzwyczajenia – jak wcześniej napisałem - kontynuacja
tego, co w użyciu jest od lat, zwycięży
i nadal będzie funkcjonować podwójne odnotowywanie danych dotyczących tych
samych zagadnień, a biorąc pod uwagę rosnącą liczbę zadań wykonywanych przez
policjantów w terenie, nie usprawni ich
pracy.

Podsumowując uważam, że można
podjąć działania idące w dwóch kierunkach:
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Wzór KMP KPP w Pile
KMZ nr WPI-

1. ADRES
2. REJON
3. KATEGORIA / KATEGORIE ZAGROŻENIA
4. WYSTĘPOWANIE
5. DATA OTRZYMANIA INFORMACJI O
ZAGROŻENIU
6. TERMIN REALIZACJI

7. SZCZEGÓŁOWE ZADANIA DLA POSZCZEGÓLNYCH WYKONAWCÓW

8. ADNOTACJE O EFEKTACH REALIZACJI ZADANIA
Data i czas realizacji
zadania

Realizujący zadanie

Efekt
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Wzór KZD KMP w Poznaniu
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BEZPIECZEŃSTWO W TRAKCIE INTERWENCJI - BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ

W poprzednim artykule „bezpieczeństwo interwencji - łączność” omawiałem
algorytm czynności związany z korespondencją radiową, podkreślając znaczenie
prawidłowego toku tych czynności dla bezpieczeństwa funkcjonariusza. Z doświadczenia oraz odbytych praktyk ze słuchaczami, te czynności są skutecznie pomijane
przez dyżurnych jednostek. Podczas szkolenia podstawowego był na ten element
wywierany szczególny nacisk, lecz praca
w terenie jego eliminuje. Tym razem
chciałbym zwrócić uwagę, na kolejny element w zakresie bezpieczeństwa funkcjonariusza, jakim jest odpowiednia odległość
i przyjęcie prawidłowej pozycji oraz ustawienie się w trakcie wykonywania czynności służbowych. Co to jest odpowiednia
odległość, dystans, który ma nam zapewnić
minimum bezpieczeństwa w trakcie wykonywania np. interwencji, kontroli i innych
czynności służbowych? Nad tym zagadnieniem przez znaczny okres czasu rozprawiałem i praktykowałem z moim doświadczonym kolegą podinsp. w st. spocz. Markiem
Ratajczakiem (starszy wykładowca technik
interwencji, jak również mój trener w karate IV dan). Z analizy materiałów amerykańskich kolegów odnośnie bezpiecznej odległości od atakującego napastnika ustalono,
że taką odległość będzie „30 stóp”, co w
systemie metrycznym przekłada się na około 7 metrów. Przykładem obrazującym tę
odległość może być amerykański film szkoleniowy pt. „Historia noża”. Z materiału
tego wynika, że funkcjonariusz policji, który chce się skutecznie obronić przed nagłym atakiem przy użyciu noża potrzebuje
minimum 7 metrów, aby wyjąć broń z kabury, przeładować i skutecznie obezwładnić
napastnika. W przełożeniu na realia służby,
jak choćby podstawowa czynność jaką jest
legitymowanie, jest to odległość abstrak-

cyjna, niefunkcjonalna i nieskuteczna. Tak
jak wspominałem wcześniej szukałem rozwiązania tej minimalnej bezpiecznej odległości metodą prób i błędów z kolegą poprzez symulacje i ćwiczenia nagłego ataku
na funkcjonariusza i jego obrony. Stosowaliśmy min. atak za pomocą pręta, pałki,
noża jak i również ataków przy pomocy rąk
i nóg. Braliśmy także pod uwagę czynność,
którą potrafią zrobić nie liczni, jak atak
nogą wykroczną na korpus i głowę funkcjonariusza. Dalej pod uwagę wzięliśmy
aspekt komunikacji głosowej oraz obserwację zachowań osoby kontrolowanej pod
kątem ewentualnego ataku. Ta , „odległość
bezpieczna” ma również zapewnić skuteczne przeciwdziałanie wyprzedzające zagrożenie, które zauważymy w trakcie rutynowej kontroli.
- Ile to jest metrów, centymetrów? Nie ma
na to precyzyjnej odpowiedzi - ani w centymetrach, ani w metrach, ale można przyjąć pewien algorytm, schemat, przelicznik
tworzenia tej odległości. Mianowicie należy
brać pod uwagę odległość z pozycji „na
spocznij” z wysuniętą nogą zakładając to
jako punkt wyjścia. Czyli wysuwamy nogę
do przodu i analogicznie tę samą czynność
wykonuje funkcjonariusz plus długość
przedramienia. Dla przykładu, gdy prosimy
o podanie nam do ręki dokumentu tożsamości, osoba kontrolowana musi zrobić wykrok nogą do przodu oraz wysunąć rękę
przed siebie, aby podać nam dokument.
Funkcjonariusz z kolei wykona tę samą
czynność analogicznie odbierając podany
dokument. Dystans ten pozwala nam również na poprawną komunikację odnośnie
rozmowy i wydawanych poleceń. Te czynności wykonuje funkcjonariusza, który
prowadzi interwencję. Natomiast drugi
funkcjonariusz odpowiedzialny za asekurację i bezpieczeństwo w tym patrolu ustawia
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się w nie mniejszej odległości niż prowadzący interwencję. O ustawieniu funkcjonariusza asekurującego decyduje tak zwana
zasada „trójkąta bezpieczeństwa”. W trakcie legitymowania stwierdza się, że najbardziej efektywnym „trójkątem bezpieczeństwa” jest kąt rozwarty, czyli powyżej 90
stopni. Miejsca, w których przeprowadzamy interwencje nie zawsze są możliwe do
wprowadzenia tej zasady w życie. Należy
jednak dążyć do tego, aby rozstawienie
funkcjonariuszy utrudniało jednoczesne
obserwowanie czynności policjantów przez
osoby kontrolowane. Biorąc pod uwagę,
że funkcjonariusz w trakcie tych czynności
ma prawo do „ustawienia osoby” w miejscu
przez siebie wybranym, co ma utrudnić
osobie kontrolowanej ewentualne drogi
ucieczki, bądź dogodnego ataku. Kolejnym
istotnym elementem bezpieczeństwa jest w
tym wypadku również zasada tzw. wolnych
rąk. Funkcjonariusz prowadzący interwencję powinien po czynnościach odebrania
dokumentu do kontroli i po jego sprawdzeniu schować radiotelefon do kabury, a notatnik do kieszeni. Tak, aby mieć cały czas
wolne ręce, niezajęte choćby nawet długopisem. W trakcie zajęć szkoleniowych bardzo często zdarzało się, że gdy osoba kontrolowana atakowała prowadzącego interwencję funkcjonariusza, który prowadził
czynności, ten broniąc się trzymał zaciśnięty w jednej ręce notatnik z długopisem,
a w drugiej radiotelefon, ewidentnie obniżając w ten sposób efektywność swoich czynności obrony i ataku. Nie wyobrażalna jest
również sytuacja, w której funkcjonariusz
asekurujący w tym czasie prowadzi jakikolwiek zapis w notatniku służbowym,
gdzie w tym czasie aktywnie powinien
czuwać nad bezpieczeństwem interwencji.
Podczas prób ataku na funkcjonariusza, jak
i jego obrony, przez inne osoby o różnej
sprawności fizycznej jak i zasięgu kończyn
wypracowaliśmy odległość, która mieściła
się w przedziale od 160 do 210 cm. Oczywiście trudno stać w trakcie np. legitymowania i odmierzyć tą odległość, ale to policjant jako aktywny uczestnik tego zdarzenia
kontrolujący zachowanie swoje i kontrolo-

wanej osoby odpowiednio się dystansuje.
Wydając polecenia, bądź zmniejszając lub
zwiększając tę odległość. W dobie obecnie
panującej epidemii zalecana odległość
2 metrów jest odległością sprzyjającą bezpieczeństwu również fizycznemu, jak
i również epidemiologicznemu. Wypracowanie odpowiedniej odległości wymaga,
jak wszystko ćwiczeń i doświadczenia.
Wskazane jest w trakcie szkolenia podstawowego przeprowadzenie takich interwencji z dynamicznym atakiem, aby zobrazować realność zagrożenia, jakie wynikają
z niestosowania się do tych reguł. Szczególnie w okresie szkolenia podstawowego
należy uświadomić nowym funkcjonariuszom, jak istotny jest to element ich bezpieczeństwa.
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Z biblioteczki policjanta służby kryminalnej

Wówczas jeszcze młoda dziennikarka bez wyraźnego kręgu
swoich zainteresowań reporterskich, zaś on to oficer Policji, początkujący profiler kryminalny, z dużym jednak doświadczeniem
psychologiczno-śledczym. Oczywiście mowa o Katarzynie Bondzie, która dzisiaj jest autorką bestsellerowych powieści kryminalnych i wybitnym profilerze doktorze Bogdanie Lachu, emerytowanym policjancie, czynnym biegłym sądowym i naukowcem. Tamten czas to rok 2008-2009 i zupełne początki profilowania kryminalnego. Ze spotkania tych dwóch, z pozoru dalekich sobie emocjonalnie i merytorycznie osób, powstała arcyciekawa książka
„Zbrodnia niedoskonała”. Dziś wydaje się, że odgrywała rolę swoistej „wyroczni”, a może bardziej proroctwa.
Katarzyna Bonda rozpoczęła wówczas długo trwającą przygodę z profilerami policyjnymi, Hubertem Meyerem i Saszą Załuską, tworząc ich głównymi
bohaterami swoich dwóch znakomitych serii powieści kryminalnych. Po drodze była jeszcze
świetna książka „Polskie morderczynie”, w której autorka jak nikt wcześniej potrafiła otworzyć na swoje historie kobiety-zabójczynie. To znakomite studium psychiki i emocjonalności
prowadzącej do zbrodni.
Bogdan Lach nie musiał nic rozpoczynać, on po prostu nabrał tylko rozpędu, najpierw
jeszcze przez kilka lat w mundurze policyjnym, a teraz w zbroi biegłego profilera, z tytułem
doktorskim. Z pewnością najlepszego w Polsce.
Po latach, zresztą dzięki zaaranżowanemu spotkaniu podczas Festiwalu Kryminału
„Kryminalna Piła” 2019, spotkali się ponownie, by popełnić rzecz wartą uwagi każdego fascynata kryminalnych historii, ale i każdego policjanta służby kryminalnej. Wszystkie opisane
w „Motywie ukrytym” zbrodnie i ich w większości udane rozwiązania to prawdziwe historie.
Klucz opowieści jest stały, zgodnie z podtytułem książki. Przedstawienie zbrodni, ofiary
i sprawcy, a w tym wszystkim historia szukania motywu i czytania miejsca przestępstwa.
Dzięki temu „czytaniu”, a więc czynności szukania śladów behawioralnych na miejscu zdarzenia, Bogdan Lach buduje samodzielnie lub z udziałem śledczych policyjnych lub prokuratorskich, obraz zbrodni. Zbrodni, jaka była, ale przede wszystkim dlaczego taka była, skąd
taki, a nie inny jej przebieg. Za tym wszystkim, co ważnie podkreślenia, stoją zawsze ludzie.
Ofiara i ten, który jest w centrum zainteresowań służb kryminalnych - sprawca zabójstwa,
zgwałcenia, rozboju itp. Dzięki temu dowiadujemy się jak znajdowane są dowody bezpośrednio nieodkryte lub niewystępujące na miejscu zdarzenia. Także ci, których
interesuje wiktymologia praktyczna znajdą dla siebie cenne wskazówki
i doświadczenia. Książka, pomimo wagi tematu, została napisana z dużą
lekkością, zrozumiale, pasjonującą i kompletnie. Po raz kolejny potwierdza, że prawda jest ciekawsza niż fikcja. Godna polecenie lektura.
„Niewyjaśnione okoliczności” doktora Richarda Shepherda, to fascynująca opowieść wybitnego brytyjskiego lekarza medycyny sądowej,
który przeprowadził ponad dwadzieścia tysięcy sekcji zwłok. To on opiniował autopsję księżnej Diany, a z książki można dowiedzieć się, jak
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istotne znaczenie dla wyjaśnienia tego tragicznego zdarzenia miała jego opinia. Uczestniczył
także w wyjaśnianiu wielu głośnych medialnie spraw, jak na przykład masakra w Hungerford
z roku 1987, w której z ręki jednej osoby zginęło 17 osób i 15 zostało rannych, czy też atak na
World Trade Center. Zwłaszcza opowiadanie o wszystkich czynnościach dotyczących identyfikacji ofiar największego w historii ataku terrorystycznego robi wyjątkowe wrażenie. Nie
tylko w zakresie wielkości i trudności wymaganych praktyk i badań, ale przede wszystkim
emocjonalnego napięcia, które było udziałem wszystkich mierzących się z tym niewyobrażalnym dramatem. U Shepherda poświęcenie się własnej karierze zawodowej, ukierunkowanej
na odkrywanie tajemnic śmierci, miało przeolbrzymią cenę zburzenia relacji uczuciowych
w najbliższym gronie, a co za tym idzie rozpadem emocjonalnych i psychologicznych więzi
w rodzinie.
W inny, ale równie ciekawy sposób, opowieść o ludzkiej śmierci
i odkrywaniu jej tajemnic snuje Sue Black w książce „Co mówią zwłoki.
Opowieści antropologa sądowego”. Autorka, profesor anatomii i antropologii sądowej na Uniwersytecie w Dundee, podobnie jak wcześniej przywołany dr Shepherd, brała udział w wyjaśnianiu zagadek wielu głośnych
zdarzeń, na przykład zbiorowych mordów w Kosowie, tsunami w Tajlandii oraz licznych śledztwach kryminalnych. Jej narracja jest jedyna w
swoim rodzaju. Pełna dbałości o szczegóły, zarówno te makabryczne, jak
i nierzadko swobodniejsze, zabarwione humorem, każdorazowo wsparte
naukowym wyjaśnieniem. Dla niej jednak antropologia sądowa nie jest
wyłącznie dziedziną naukową. Przypisuje jej w swojej opowieści rolę niejako humanistyczną
o zabarwieniu deontycznym. Jak nikt inny, Black zna wszystkie oblicza
śmierci.
Indywidualny charakter opowieści kryje się także w książce „Ciało nie
kłamie” autorstwa Judy Melinek i T.J. Mitchella. Tym razem są to historie
doświadczane przez patologa sądowego Nowego Jorku. Dzięki niej znaczenie oględzin na miejscu znalezienia zwłok i sekcje zwłok nabierają innego,
decydującego znaczenia, o czym pamiętać powinni funkcjonariusze policji i
prokuratury, ale i autorzy powieści kryminalnych. U Melinek również tematyka osobista, emocjonalna, związana z dramatem i żałobą bliskich, jest ważną dominantą prowadzonej narracji.
Na indywidualny ton narracji, pomimo pełnego profesjonalizmu własnych działań, pozwala sobie w kilku miejscach książki „Tajemnice wydarte
zmarłym” także Emily Craig. Antropolog sądowa, uczennica założyciela
„Trupiej Farmy”, z wszystkich wspomnianych autorów, opowiada najbardziej
plastycznie, a tym samym realistycznie, nie zapominając przy tym o godności
ludzkiej.
Obok opowieści medyka sądowego, antropologa i patologa nie mogło zabraknąć narracji koronera. John Bateson w książce „Sprawa dla koronera. Kulisy zawodu, który codziennie spotyka śmierć” z perspektywy funkcji charakterystycznej dla systemu amerykańskiego odczytuje „mowę śmierci”. Niejednokrotnie są to historie niejednoznaczne i nieprzewidywalne.
Leszek Koźmiński
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W cyklu „Bezpieczna Informacja” poświęconym ochronie informacji, publikujemy ostatni już
artykuł mł. insp. Zbigniewa Wlazło (autor w 2020 roku przechodzi na zaopatrzenie emerytalne), zatytułowany „Archiwizowanie i brakowanie akt postępowań sprawdzających oraz
oświadczeń o stanie majątkowym”. W artykule przedstawione są podstawy prawne prowadzenia zbioru akt postępowań sprawdzających i zbioru oświadczeń o stanie majątkowym,
a także zasady sporządzania spisów akt przekazanych oraz brakowania dokumentacji znajdującej się w tych zbiorach. Mł. insp. Zbigniew Wlazło jest naczelnikiem Wydziału – Główne
Archiwum Policji w Biurze Bezpieczeństwa Informacji Komendy Głównej Policji.
ARCHIWIZOWANIE I BRAKOWANIE AKT POSTĘPOWAŃ SPRAWDZAJĄCYCH
ORAZ OŚWIADCZEŃ O STANIE MAJĄTKOWYM
Archiwizowanie akt postępowań sprawdzających

2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE.L nr 119,
s.1, Dz. Urz. UE.L nr 127, s.2) – dane osobowe muszą być przechowywane w formie
umożliwiającej identyfikację osoby, której
dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż
jest to niezbędne do celów, w których dane
te są przetwarzane. W ustawie z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych ustawodawca dla realizacji celów związanych z prowadzeniem postępowań sprawdzających wskazał okres przechowywania akt postępowań sprawdzających wynoszący co najmniej 20 lat. Znalazło to swoje odzwierciedlenie w zarządzeniu nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku
w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu
akt Policji (Dz. Urz. MSWiA z 2008 r. nr 1,
poz. 1 z późn. zm.), zgodnie z którym pod

Podstawą prowadzenia zbioru akt postępowań sprawdzających jest art. 72 ust. 6
pkt 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r.
o ochronie informacji niejawnych (tj. Dz.
U. z 2019 r., poz. 742), zgodnie z którym
po zakończeniu postępowania sprawdzającego oraz kontrolnego postępowania
sprawdzającego, akta tych postępowań są
przechowywane przez co najmniej 20 lat,
z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia
14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz aktów wykonawczych wydanych na jej podstawie jako
wyodrębniona część w archiwach służb
i instytucji, które przeprowadziły te postępowania. Okres przechowywania danych
osobowych znajdujących się w zbiorze akt
postępowań
sprawdzających
musi
uwzględniać zapisy art. 5 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
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symbolem klasyfikacyjnym 621 archiwizowane są te materiały. Okres ich przechowywania wskazano jako BE-20, co oznacza, że muszą być przechowywane minimum 20 lat a przed ich brakowaniem należy przeprowadzić obowiązkową ekspertyzę
archiwalną, której wyniki mogą skutkować
wydłużeniem okresu przechowywania tych
materiałów lub ich przekwalifikowaniem na
materiały archiwalne przechowywane wieczyście. Przyjmowanie akt postępowań
sprawdzających na zasób archiwum odbywa się na podstawie § 10 zarządzenia nr
920 Komendanta Głównego Policji z dnia
11września 2008 r. w sprawie metod i form
wykonywania zadań w zakresie działalności
archiwalnej w Policji (Dz. Urz. KGP nr 16,
poz. g95 z późn. zm.) – archiwa i składnice
akt Policji przejmują z jednostek i komórek
organizacyjnych wszystkie akta spraw zakończonych najpóźniej po dwóch latach od
zakończenia sprawy. Natomiast zgodnie
z § 12 ww. zarządzenia – archiwa i składnice akt Policji przejmują akta spraw zakończonych, kompletnymi rocznikami, na podstawie spisów akt przekazanych, sporządzonych odrębnie dla materiałów archiwalnych i dokumentacji niearchiwalnej oraz
odrębnie dla materiałów jawnych i niejawnych. Pozycje na spisach akt przekazanych,
na których umieszczone są akta postępowań
sprawdzających powinny zawierać m.in.:
- symbol teczki według jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (621),
- w tytule teczki imiona i nazwiska osób,
wobec których zostały przeprowadzone
postępowania sprawdzające oraz nr z rejestru akt postępowań sprawdzających
(RAPS),
- daty skrajne dokumentów znajdujących
się w aktach,
- kategorię archiwalną (BE-20),
- klauzulę tajności.

sma powiadamiającego o zakończeniu postępowania i jego wynikach lub innego
ostatniego dokumentu włączonego do akt
postępowania.
Archiwizowanie oświadczeń o stanie majątkowym
Zbiór oświadczeń o stanie majątkowym prowadzony jest na podstawie:
- ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku
o Policji (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 161
z późn. zm.),
- ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (tj. Dz. U. z 2017 r. poz.
1393 z późn. zm.),
- rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania
w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym
osób pełniących funkcje organów Policji
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 974).
Okres przechowywania danych osobowych znajdujących się w zbiorze oświadczeń o stanie majątkowym musi również
uwzględniać zapisy art. 5 ust. 1 lit. e Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych. Zgodnie z zarządzeniem
nr 93 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 grudnia 2007 roku
w sprawie jednolitego rzeczowego wykazu
akt Policji, oświadczenia o stanie majątkowym klasyfikowane są pod symbolem 1205
BE-X. Litera „X” występująca przy tym
symbolu klasyfikacyjnym oznacza okres
obowiązkowego przechowywania akt, który
liczony jest na podstawie odrębnych przepisów. I tak:

Każde postępowanie sprawdzające
powinno być ujęte jako odrębna pozycja na
spisie akt przekazanych. Datą początkową
teczki powinna być data wniosku lub polecenia
przeprowadzenia
postępowania
sprawdzającego, a datą końcową, data pi73

- dla oświadczeń majątkowych funkcjonariuszy Policji jest to art. 62 ust. 6 ustawy
z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji –
okres przechowywania wynosi 10 lat,
- dla oświadczeń majątkowych pracowników cywilnych Policji jest to art. 10 ust.
3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku
o ograniczeniu prowadzenia działalności
gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne – okres przechowywania
wynosi 6 lat.

- daty skrajne dokumentów znajdujących
się w teczkach,
- kategorię archiwalną (BE-X).
Każde oświadczenie majątkowe i dokumentacja mu towarzysząca (np. analiza,
notatki wyjaśniające) powinno być archiwizowane w odrębnej teczce i umieszczone na
spisie akt przekazanych w kolejnej, oddzielnej pozycji (stanowiącej jedną jednostkę archiwalną i jeden tom) jako jeden rok.
Datę początkową stanowić powinna data
złożenia oświadczenia (oświadczenie złożone za rok 2018 w roku 2019 – datą początkową będzie rok 2019), natomiast datą
końcową powinna być data przeprowadzenia analizy wraz z ewentualnymi notatkami
wyjaśniającymi (analiza oświadczenia składanego za 2018 r. przeprowadzona w 2019
roku – datą końcową będzie rok 2019).
W trakcie przeprowadzanych przez
pracowników Głównego Archiwum Policji
czynności nadzorczo-kontrolnych nad podległymi archiwami i składnicami akt
stwierdzono następujące sposoby przyjmowania na zasób archiwalny dokumentacji
dot. oświadczeń o stanie majątkowym:
1. Jedna pozycja na spisie akt przekazanych dotycząca jednej osoby
i jednego roku stanowiąca jeden tom
(prawidłowy sposób).
2. Jedna pozycja na spisie akt przekazanych dotycząca jednej osoby
z wielu lat (np. z całego okresu
służby/pracy) stanowiąca jeden tom.
3. Jedna pozycja na spisie akt przekazanych dotycząca wielu osób z jednego roku stanowiąca jeden tom
z wyszczególnieniem nazwisk osób
na spisie akt przekazanych.
4. Jedna pozycja na spisie akt przekazanych dotycząca wielu osób z jednego roku stanowiąca jeden tom bez
wyszczególnienia nazwisk osób na
spisie akt przekazanych.
5. Jedna pozycja na spisie akt przekazanych dotycząca wielu osób z wielu lat stanowiąca jeden tom z wyszczególnieniem nazwisk osób na
spisie akt przekazanych.

Podobnie jak w przypadku akt postępowań sprawdzających, przyjmowanie
oświadczeń o stanie majątkowym i dokumentacji im towarzyszącej na zasób archiwalny odbywa się na podstawie § 10 i 12
zarządzenia nr 920 Komendanta Głównego
Policji z dnia 11września 2008 r. w sprawie
metod i form wykonywania zadań w zakresie działalności archiwalnej w Policji.
Oświadczenia majątkowe pomimo,
iż nie są opatrzone klauzulami tajności, to
na podstawie art. 62 ust. 5 ustawy z dnia 6
kwietnia 1990 r. o Policji i art. 10 ust. 3
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne,
informacje w nich zawarte stanowią tajemnicę prawnie chronioną i podlegają ochronie przewidzianej dla informacji niejawnych o klauzuli tajności „zastrzeżone”
określonej w przepisach o ochronie informacji niejawnych, chyba że policjant lub
osoba, która złożyła oświadczenie, wyraziła
pisemną zgodę na ich ujawnienie. Dokumentacja dot. oświadczeń o stanie majątkowym powinna być przyjmowana do archiwum lub składnicy akt Policji na podstawie spisów akt przekazanych kompletnymi rocznikami, a także corocznie brakowana, zgodnie z ich okresem przechowywania. Spis akt przekazanych powinien
zawierać m.in.:
- symbol teczki według jednolitego rzeczowego wykazu akt Policji (1205),
- w tytule teczki imiona i nazwiska osób,
które złożyły oświadczenia o stanie majątkowym oraz nr z rejestru oświadczeń
majątkowych (ROM),
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6. Jedna pozycja na spisie akt przekazanych dotycząca wielu osób z wielu lat stanowiąca jeden tom bez wyszczególnienia nazwisk osób na spisie akt przekazanych.

niż po dniu 1 stycznia roku następnego po
roku, w którym upływa okres jej przechowywania. Brakowania dokonuje komisja
w składzie co najmniej trzech osób, powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej Policji lub osobę przez niego upoważnioną, w skład której wchodzą policjanci i pracownicy archiwum lub składnicy akt
Policji oraz wytwórców akt lub ich następców prawnych. W przypadku brakowania
dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”
oznaczonej symbolem „BE” należy bezwzględnie przeprowadzić ekspertyzę archiwalną. W procesie brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B”
oznaczonej symbolem „BE” wyróżnia się
następujące etapy:
1. Wydzielenie dokumentacji, dla której
upłynął minimalny okres przechowywania wskazany w jednolitym rzeczowym wykazie akt Policji.
2. Sporządzenie wykazu dokumentacji
niearchiwalnej przeznaczonej do brakowania, którego wzór określa załącznik nr 1 do zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej
w Policji i przekazanie go kierownikowi komórki lub jednostki organizacyjnej Policji, której dokumentacja podlega brakowaniu lub jego następcy prawnemu, w celu dokonania oceny jej
przydatności oraz pisemnego zgłoszenia uwag lub wniosków dotyczących
brakowania tej dokumentacji.
3. Przeprowadzanie ekspertyzy archiwalnej i sporządzenie protokołu, którego
wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie metod i form brakowania
dokumentacji niearchiwalnej w Policji,
który podlega akceptacji kierownika
komórki lub jednostki organizacyjnej
Policji – wytwórcy lub następcy prawnego opiniowanych materiałów.
4. Sporządzenie protokołu brakowania
dokumentacji niearchiwalnej kategorii
„B” oznaczonej symbolem „B” lub

W przypadku materiałów przyjętych
na zasób na podstawie spisów akt przekazanych sporządzonych jak w pkt 2-6 należy
w ramach porządkowania, przez pracowników archiwum lub składnicy akt, zasobu
archiwalnego sporządzić aneks do spisu akt
przekazanych, rozpisując każdą pozycję na
poszczególne osoby i lata w taki sposób,
aby jedna pozycja na spisie dotyczyła jednej osoby, jednego roku i stanowiła jeden
odrębny tom w ramach jednej jednostki
archiwalnej.
Brakowanie akt postępowań sprawdzających i oświadczeń o stanie majątkowym
Akta postępowań sprawdzających
oraz dokumentacja dotycząca oświadczeń o
stanie majątkowym stanowi dokumentację
niearchiwalną kategorii „B” oznaczoną
symbolem „BE”, której brakowanie przeprowadza się na podstawie:
- zarządzenia nr 43 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
28 września 2017 r. w sprawie trybu
brakowania dokumentacji niearchiwalnej oraz sposobu postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją
niearchiwalną w przypadku trwałego
zaprzestania działalności przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych
oraz organy i jednostki organizacyjne
podległe temu ministrowi lub przez niego
nadzorowane (Dz. Urz. MSWiA z 2019
r., poz. 59),
- zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego Policji z dnia 19 lutego 2018 r.
w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji (Dz.
Urz. KGP z 2018 r., poz. 34 z późn. zm).
Brakowania ww. dokumentacji dokonuje się systematycznie wyłącznie w archiwach i składnicach akt Policji nie wcześniej
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5.

6.

7.

„BE”, którego wzór określa załącznik
nr 3 do zarządzenia nr 26 Komendanta
Głównego Policji z dnia 19 lutego
2018 r. w sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej
w Policji.
Przekazanie protokołu brakowania do
zatwierdzenia kierownikowi komórki
lub jednostki organizacyjnej Policji lub
osobie przez niego upoważnionej, przy
czym zatwierdzenie ww. protokołu
oznacza zgodę na zniszczenie brakowanych materiałów.
Komisyjne zniszczenie dokumentacji
niearchiwalnej, przeprowadzane przy
udziale policjantów lub pracowników
archiwum lub składnicy akt, które może nastąpić w siedzibie podmiotu zewnętrznego.
Sporządzenie, po zakończeniu procesu
niszczenia dokumentacji niearchiwalnej, przez członka komisji nadzorującej
niszczenie, protokołu zniszczenia do-

8.

kumentacji niearchiwalnej, którego
wzór określa załącznik nr 4 do zarządzenia nr 26 Komendanta Głównego
Policji z dnia 19 lutego 2018 r. w
sprawie metod i form brakowania dokumentacji niearchiwalnej w Policji.
Naniesienie zmian w ewidencji archiwalnej, wynikających z brakowania, na
podstawie informacji zawartych w protokole brakowania dokumentacji niearchiwalnej kategorii „B” oznaczonej
symbolem „BE”.

Pomoc techniczną, w tym transport,
załadunek i wyładunek dokumentacji niearchiwalnej przeznaczonej do zniszczenia,
zapewniają komórki organizacyjne właściwe do spraw logistyki. Konwojowanie
transportu dokumentacji niejawnej do miejsca niszczenia oraz ochronę podczas procesu niszczenia organizuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
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Z ŻYCIA SZKOŁY
LIPIEC
Zakończenie szkolenia podstawowego
Dobiegła końca kolejna edycja szkolenia
zawodowego podstawowego. 28 czerwca
125 funkcjonariuszy z siedmiu garnizonów,
po uzyskaniu pozytywnej oceny z egzaminu
końcowego, otrzymało z rąk Komendanta
Szkoły Policji w Pile insp. Beaty RóżniakKrzeszewskiej świadectwa ukończenia.

się ich dalsza służba. Ta liczna grupa policjantów kończąca pierwszy, a zarazem jeden z wielu, etap swojej nauki, zasługuje na
szczególne wyróżnienie z uwagi na wzorową postawę zaprezentowaną podczas całego
pobytu w pilskiej Szkole Policji, w tym
duży wkład w organizację wielu imprez
sportowych, integracyjnych i akcji o charakterze charytatywnym.
Post. Aleksandra Mielnik, post. Michał
Cieślak, post. Sebastian Kopiś, post. Przemysław Kmieć, post. Krzysztof Owczarek
i post. Paweł Nowicki zostali uhonorowani
listami gratulacyjnymi Komendanta Szkoły
Policji w Pile. Ich aktywność realizowana
w działalności szkolnego zespołu AWANS
świadczy o umiejętności godzenia obowiązków służbowych z pasją muzyczną,
znajdowania czasu dla innych oraz realizacji swoich zamierzeń.

Po siedmiu miesiącach nauki, bogatsi
o nowe umiejętności, powracają do swoich
macierzystych jednostek, gdzie rozpocznie

Słuchacze Szkoły Policji w Pile zdobywają doświadczenie na bydgoskich, włocławskich
i pilskich ulicach
Na przełomie czerwca i lipca słuchacze
ryzowanych na ulicach Bydgoszczy, WłoSzkoły Policji w Pile pełnili służbę patrocławka i Piły. Pod czujnym okiem policjanlową w ramach praktyk zawodowych na
tów z wymienionych komend, słuchacze
kursie podstawowym. Pod czujnym okiem
pilskiej Szkoły Policji wzbogacali swoje
doświadczonych policjantów z bydgoskiej,
doświadczenie związane z przeprowadzawłocławskiej i pilskiej komendy, młodzi
niem interwencji, czy reagowaniem na poadepci zdobywali praktyczne doświadczepełnione przestępstwa i wykroczenia.
nie zawodowe. 39 słuchaczy Szkoły Policji
Dzięki tej formie praktyk, możliwe jest
w Pile wraz z doświadczonymi funkcjonawystawienie większej liczby patroli, któriuszami prewencji i ruchu drogowego od
rych obecność wpływa na poprawę poczuczwartku (27.06) do poniedziałku (01.07)
cia bezpieczeństwa wśród obywateli.
pełnili służbę w patrolach pieszych i zmoto-
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Warsztaty metodyczne: KETTLEBELL
Pod koniec czerwca br. przy hali sportowej
Szkoły Policji w Pile, w ramach lokalnego
doskonalenia zawodowego odbyło się spe-

cjalistyczne szkolenie z wykorzystaniem
odważników kulowych - kettlebell.

Prowadzącym szkolenie, na zaproszenie
kierownictwa Szkoły Policji w Pile, był
Robert Jędrzejewski - mistrz świata w
kettlebell i zarazem kapitan kadry narodowej Polski Kettlebell Lifting. W szkoleniu
wzięli udział wykładowcy z Zakładu Pre-

wencji i Technik Interwencyjnych pilskiej
Szkoły Policji. W trakcie warsztatów, prowadzący zaprezentował legendarny trening
300 Maxwella oraz proste techniki ukierunkowane na samodzielny rozwój siłowowytrzymałościowy policjantów.
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Półkolonia z MDK „ISKRA” z wizytą w pilskiej Szkole Policji
W lipcu mieliśmy okazję gościć w murach
zaplecze dydaktyczne (sale tematyczne,
Szkoły letnią półkolonie z Młodzieżowego
obiekty sportowe, szkolną galerię sztuki,
Domu Kultury „ISKRA” w Pile.
strzelnicę, obiekt symulacyjny laboratorium
Dla młodzieży przygotowano zajęcia prakamfetaminy i plantacji marihuany), ale
tyczne, które mają przyczynić się w przyprzede wszystkim uczestniczyła w specjalszłości do świadomego wstępowania w
nie przygotowanych na tę okazję zajęciach
szeregi polskiej Policji. Podczas wizyty,
dydaktycznych.
młodzież zwiedziła Szkołę i poznała jej

Dla młodzieży zorganizowano zajęcia z
wykładowcami Zakładu Służby Kryminalnej oraz Zakładu Prewencji i Technik Interwencyjnych dotyczące m.in.: kryminalistyki, wyszkolenia strzeleckiego, pierwszej
pomocy, taktyki i techniki interwencji, historii Policji.

Warto podkreślić, że tego typu wydarzenia
mają charakter nie tylko integracyjnoedukacyjny, ale również mają na celu promocję służby w Policji, a tym samym mogą
przyczynić się przyszłości do podjęcia decyzji o wyborze zawodu policjanta.

Mistrzyni na wagę złota
Pod koniec czerwca bieżącego roku w Białymstoku, odbyły się 29 Mistrzostwa Polski
w Lekkiej Atletyce Masters. Wśród ponad
400 zgłoszonych zawodników i zawodniczek, wystartowała również asp. sztab.
Małgorzata Krzyżan – młodszy wykładowca Zakładu Służby Kryminalnej pilskiej
Szkoły Policji. Małgosia ponownie nie zawiodła, została podwójną mistrzynią Polski.

Zwyciężyła w rzucie dyskiem kobiet oraz
w pchnięciu kulą kobiet w kategorii K50.
Jak mówi sama mistrzyni, na uprawianie
sportu nigdy nie jest za późno, a jej trening
pozwala na osiąganie wyników na poziomie
światowym, co zawdzięcza również możliwości korzystania z obiektów sportowych
Szkoły Policji w Pile.
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Obecnie, nasza sportsmenka przygotowuje
się do 21 Mistrzostw Europy w Lekkiej
Atletyce Masters, które zaplanowane są w
dniach 5 – 16 września 2019 roku we włoskiej Wenecji. „Mam nadzieję, że uda mi
się wrócić z medalem. Chcę wystartować w

rzucie dyskiem i pchnięciu kulą, z rankingu
światowego można wnioskować, że mam
szanse medalowe w rzucie dyskiem kobiet
W50” - komentuje kolejny start asp. sztab.
Małgorzata Krzyżan.

Turniej Piłki Nożnej „Olboy” o Puchar Grzegorza Piechowiaka – Posła na Sejm RP.
W dniu 13 lipca 2019 r. w Tarnówce, w
ramach Turnieju Piłkarskiego Asta Cup,
Drużyny rywalizowali systemem każdy
odbył się Turniej Piłki Nożnej „Olboy” o
z każdym. Po zaciętych pojedynkach i przy
Puchar Grzegorza Piechowiaka – Posła na
gorącym aplauzie kibiców reprezentacja
Sejm RP. Patronat nad zawodami objął
Szkoły Policji w Pile zakończyła zmagania
Wójt Gminy Tarnówka Jacek Mościcki
na pierwszym miejscu.
oraz reprezentant Polski w piłce nożnej
To już drugi sukces naszej reprezentacji
Jakub Wawrzyniak.
w tym roku. We wrześniu następne zmagaW turnieju uczestniczyły następujące reprenia, tym razem na trenie Szkoły Policji
zentacje:
w Pile odbędą się Mistrzostwa Jednostek
- Polonia Jastrowie,
Szkoleniowych Policji, w których nasza
- Tarnovia Tarnówka,
drużyna będzie broniła tytułu mistrzow- Asta-Bud,
skiego.
- Grupa Asta,
Uczestnictwo szkolnej reprezentacji wsparł
- Sparta Złotów,
Zarząd Szkolny NSZZ Policjantów.
- Szkoła Policji w Pile.
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SIERPIEŃ
Obchody 100. rocznicy powstania Policji Państwowej w pilskiej Szkole Policji.
W dniach 3-4 sierpnia 2019 r. w Szkole
zbiórka z okazji Święta Policji, podczas
Policji w Pile odbyły się uroczystości zwiąktórej funkcjonariusze oraz pracownicy
zane z obchodami 100. rocznicy powstania
pilskiej Szkoły Policji otrzymali, z rąk WiPolicji Państwowej. W uroczystej zbiórce,
cewojewody Wielkopolskiego Anety Niektóra odbyła się pod honorowym patronastrawskiej, Pierwszego Zastępcy Komentem Pani Elżbiety Witek – Minister Spraw
danta Głównego Policji nadinsp. Dariusza
Wewnętrznych i Administracji, uczestniAugustyniaka i Komendanta Szkoły Policji
czył Pierwszy Zastępca Komendanta Główw Pile insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej,
nego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.
odznaczenia, wyróżnienia, awanse na wyżW dniu 3 sierpnia na placu apelowym
sze stopnie służbowe oraz nagrody.
Szkoły Policji w Pile odbyła się uroczysta
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W uroczystości udział wzięli zaproszeni
goście, m.in.: parlamentarzyści – Mieczysław Augustyn, Małgorzata Janyska, Marta
Kubiak, Kilion Munyama, Błażej Parda,
Grzegorz Piechowiak, Marcin Porzucek,
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof
Szewc, przedstawiciele służb mundurowych
wojska, straży pożarnej, straży granicznej,
komendanci powiatowi województwa wielkopolskiego, Biskup Pomocniczy Diecezji
Koszalińsko-Kołobrzeskiej Krzysztof Zadarko, przedstawiciele duchowieństwa pilskiego, kadra kierownicza, funkcjonariusze,
pracownicy i słuchacze Szkoły Policji w
Pile, a także rodziny wyróżnionych.
Wśród
nagrodzonych,
wyróżnionych
i awansowanych znaleźli się nie tylko funkcjonariusze Szkoły Policji, ale również pracownicy Policji i słuchacze.
Po nominacjach odczytany został, przez
panią Martę Kubiak – Posła na Sejm RP,
list od pani Elżbiety Witek - Minister
Spraw Wewnętrznych i Administracji, skie-

rowany na ręce Komendanta Szkoły Policji
w Pile. Wicewojewoda Wielkopolski Aneta
Niestrawska odczytała natomiast list od
Wojewody Wielkopolskiego Zbigniewa
Hoffmana.
Następnie gratulacje, podziękowania i życzenia z okazji Święta Policji dla kierownictwa, kadry, funkcjonariuszy oraz pracowników Szkoły Policji w Pile wygłosił
Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego
Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.
Dalsza części uroczystej zbiórki poświęcona była przekazaniu do użytku nowo wybudowanego akademika. Po odmówieniu modlitw oraz wspólnym poświęceniu budynku
przez Biskupa Pomocniczego Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej Krzysztofa Zadarko i ks. mjr. Tomasza Wolę Proboszcza
Parafii Ewangelicko – Augsburskiej w Pile,
symboliczny klucz na ręce Komendanta
Szkoły insp. Beaty Różniak-Krzeszewskiej
przekazał Pierwszy Zastępca Komendanta
Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.
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O zabranie głosu zostali następnie poproszeni Starosta Pilski Eligiusz Komarowski,
Zastępca Prezydenta Miasta Piły Krzysztof
Szewc oraz Prezes Zarządu firmy Pil Building w Pile – główny wykonawca inwestycji – pan Tomasz Toboła.

Na zakończenie uroczystej zbiórki odbyła
się defilada składająca się z kompanii honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w
Poznaniu, pododdziałów kadry i słuchaczy
Szkoły Policji w Pile oraz orkiestry reprezentacyjnej Policji pod batutą mł. insp. Janusza Trzepizura.

Od godziny 15 na placu Staszica mieszkańcy Piły i okolic licznie wzięli udział w miasteczku policyjnym – przedsięwzięciu towarzyszącemu obchodom Święta Policji. W
ramach wspomnianego przedsięwzięcia
swoje stoiska promocyjne wystawili przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego (BOA), Komend Wojewódzkich Policji
w Poznaniu, Szczecinie, Gdańsku, Wrocławiu, Bydgoszczy, Komendy Powiatowej

Policji w Pile i Szkoły Policji w Pile oraz
Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Pile. Ponadto, w ramach programu
odbyły się pokazy technik samoobrony,
musztry policyjnej (manewrowanie tyralierą), tresura psów policyjnych, manewry
kontrterrorystów z użyciem śmigłowca
Black Hawk, a także pokaz koni służbowych w akcji.
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W dniu 4 sierpnia w kościele p.w. NMP
Wspomożenia Wiernych w Pile odbyła się
msza święta koncelebrowana pod przewodnictwem ks. bp. Krzysztofa Zadarko.
We mszy świętej, której towarzyszyła
oprawa Orkiestry Komendy Wojewódzkiej

Policji w Katowicach i kompanii honorowej
Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, wzięło udział kierownictwo, funkcjonariusze, pracownicy i słuchacze Szkoły
Policji w Pile, rodziny funkcjonariuszy oraz
mieszkańcy miasta Piły i okolic.

Kilka dni wcześniej, w dniu 24 lipca Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile
mł. insp. Michał Kominowski i nadkom.
dr Marcin Druszcz oraz przedstawiciele
Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Po-

licyjnych przy Szkole Policji w Pile, pod
przewodnictwem Prezesa mł. insp. w st.
spocz. Krzysztofa Górki, złożyli kwiaty pod
tablicą upamiętniającą poległych na służbie
policjantów.
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Rozpoczęcie kursów specjalistycznych
W dniu 12 sierpnia 2019 r. 92 policjantów
służby kryminalnej rozpoczęło edukację
w pilskiej Szkole.
Uczestnicy doskonalenia zawodowego będą
zdobywać wiedzę i umiejętności, dzięki
którym w teorii i praktyce przygotują się,
bądź udoskonalą, poziom wiedzy i umiejętności związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych oraz wykonywaniem
czynności
operacyjnorozpoznawczych.
Policjanci służby kryminalnej, uczestniczący w doskonaleniu zawodowym, legitymują

się od kilku- do kilkunastoletnim stażem
służby. 46 funkcjonariuszy odbywać będzie
doskonalenie zawodowe dla policjantów
służby kryminalnej wykonujących czynności dochodzeniowo-śledcze, natomiast 46 –
dla policjantów służby kryminalnej wykonujących
czynności
operacyjnorozpoznawcze.
W uroczystej inauguracji kursów uczestniczyli: Komendant Szkoły insp. Beata Różniak-Krzeszewska, kierujący komórkami
dydaktycznymi oraz członkowie zespołów
pedagogicznych.

Sierpniowa wizyta
Przedstawiciele samorządu szkolnego pilskiej Szkoły Policji odwiedzili uczestników
Warsztatów Terapii Zajęciowej oraz Środowiskowego Domu Ludzi z Zaburzeniami
Psychicznymi w Leżenicy.
Wolontariusze zapoznali się z zasadami
funkcjonowania placówki oraz historią jej
powstania. W Warsztatach Terapii Zajęciowej w Leżenicy znajduje się pięć pracowni terapeutycznych: gospodarstwa domowego i zaradności życiowej, stolarskorzemieślnicza, krawiecko-rękodzielnicza,
komputerowo-plastyczna oraz ogrodnicza.
Pięcioosobowe grupy podopiecznych pra-

cują w każdej pracowni pod okiem terapeuty zajęciowego, realizując indywidualne
programy terapeutyczne, które mają przede
wszystkim na celu oddziaływanie na płaszczyznach: zawodowej, społecznej, ruchowej, psychologicznej oraz współpracy z
rodziną.
Na zakończenie spotkania obydwie placówki otrzymały od wolontariuszy Szkoły
Policji w Pile zebrane środki czystości, materiały do zajęć i słodycze. Wolontariusze
przekazali również dla oddziałów przedszkoli Caritas zabawki, gry i książki podarowane przez kadrę Szkoły.
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WRZESIEŃ
Wrześniowa kropla krwi
Samorząd Szkolny Słuchaczy Szkoły Policji w Pile po raz kolejny zorganizował akcję krwiodawstwa. Grupa 31 wolontariuszy,

w ramach kontynuacji przedsięwzięcia „100
litrów krwi na stulecie Policji Państwowej”,
oddała prawie 14 litrów krwi.

Akcja przeprowadzona została wspólnie
z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa

i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy. W jej
trakcie słuchacze i kadra zebrali dodatkowo
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słodycze, które trafią do najmłodszych pacjentów Szpitala Specjalistycznego w Pile
im. Stanisława Staszica. Należy z wielką
dumą podkreślić, że słuchacze szkoleń zawodowych podstawowych oraz bardziej
doświadczeni policjanci kursów specjali-

stycznych nie tylko starają się sumiennie
zdobywać wiedzę podczas zajęć dydaktycznych, ale również dzieląc się „cząstką
siebie”, ratują tym samym życie wielu ludzi.

Profilaktyka kryminalna
W miniony weekend policjanci ze Szkoły
Policji w Pile wzięli udział w działaniach
profilaktycznych w ramach V Rajdu Granicznego Nordic Walking w Jeziorkach
oraz festiwalu kryminalnego GRANDA w
Poznaniu.
V Rajd Graniczny NW został zorganizowany przez Stowarzyszenie Aktywna Wieś w
Jeziorkach. Tematem wydarzenia było
uczczenie pamięci pierwszych ofiar II wojny światowej oraz edukacja i integracja

młodzieży z osobami niepełnosprawnymi.
Stanowisko kryminalistyczne wystawione
przez wykładowców Szkoły Policji w Pile
(st. asp. Artura Pinkowskiego oraz asp.
Magdalenę Pałys) cieszyło się dużym zainteresowaniem. Uczestnicy rajdu mogli wykonać samodzielnie pamiątkową daktyloskopię, uzyskać informacje dotyczące zawartości walizki kryminalistycznej oraz
otrzymać gadżety promocyjne Szkoły Policji w Pile.

V edycja GRANDY zgromadziła tłumy
gości zafascynowanych światem kryminałów. Przedstawiciele Szkoły Policji w Pile,
asp. szt. Małgorzata Krzyżan, st. asp. Artur
Pinkowski oraz asp. Przemysław Wypuść,
prezentując walizki kryminalistyczne, specjalistyczne walizki do ujawniania śladów
daktyloskopijnych i oględzin zwłok, doskonale wpisali się w ideę festiwalu. Funkcjo-

nariusze zaspokajali ciekawość uczestników, odkrywając wybrane tajemnice pracy
technika kryminalistyki oraz wykorzystywanych przez niego metod ujawniania i
zabezpieczania śladów. Wydarzenie było
także doskonałą okazją do zapoznania się z
powszednim dniem pracy policjanta służby
kryminalnej.
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Kryminał w stulecie Policji Państwowej
Z okazji 100. powołania Policji Państwowej, Biuro Programu „Niepodległa”, we
współpracy z polską Policją zorganizowało
konkurs na opowiadanie kryminalne lub
sensacyjne.
Szkoła Policji w Pile, w ramach podpisanego porozumienia dotyczącego organizacji
konkursu literackiego „Stulecie polskiego
kryminału”, dołączyła do grona jego partnerów. Uczestnicy mogli wzbogacić swój
warsztat lub poszukać inspiracji podczas
warsztatów zrealizowanych przez pasjonatów kryminalistyki z pilskiej Szkoły Policji,

wykładowców: kom. Pawła Leśniewskiego
i asp. Jacka Cyrana. Warsztaty z technikami
kryminalistyki umożliwiły zdobycie nowej
wiedzy i zweryfikowanie realiów miejsca
zdarzenia z fikcją literacką.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się rozmowy na temat zabezpieczanych śladów,
a w szczególności owadów, prowadzone
z kom. Pawłem Leśniewskim – biegłym
sądowym w dziedzinie kryminalistyki o
specjalności ujawniania i zabezpieczania
śladów entomologicznych.

Ogłoszenie wyników konkursu miało miejsce w Poznaniu podczas Festiwalu Kryminału GRANDA. Uczestnicy rywalizowali
w trzech kategoriach. Prace oceniane były
przez jury, w składzie którego był przedstawiciel Szkoły Policji w Pile, podinsp.
Leszek Koźmiński, p.o. naczelnik Wydziału
Prezydialnego, biegły sądowy w dziedzinie
kryminalistycznego badania dokumentów,
a na co dzień pasjonat kryminałów.
W związku z wysokim poziom nadesłanych
prac, w każdej kategorii przyznano nie tylko 3. główne nagrody, ale także wyróżnienia. Nagrodę specjalną Komendanta Szkoły
Policji w Pile insp. Beaty Róźniak-

Krzeszewskiej otrzymała Magdalena Lewandowska-Rosa za opowiadanie „Teczka”.
Zdobywczyni wyróżnienia oraz laureaci
pierwszych miejsc otrzymają zaproszenie
do pilskiej Szkoły Policji na wyjątkowe
warsztaty, prowadzone przez specjalistów
kryminalistyki.
Nagrodzone opowiadania zostaną wydane
przez Wydawnictwo Czwarta Strona w
formie książki, której premiera planowana
jest w przyszłym roku w ramach Festiwalu
Kryminalna Piła w murach Szkoły Policji
w Pile.
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XVIII Jasnogórskie Spotkanie Środowiska Policyjnego
Co roku, w okolicy święta św. Michała ArHonorowej Policji, przy akompaniamencie
chanioła – patrona Policji, na Jasnej Górze
Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.
odbywają się spotkania środowiska policyjUroczysta Msza Święta, która odbyła się na
nego. Przedstawiciele Szkoły również
Jasnej Górze celebrowana była przez Jego
uczestniczyli w tym wydarzeniu. W tym
Ekscelencję Księdza Biskupa Polowego
roku odbyło się ono w ostatnią niedzielę
Wojska Polskiego Józefa Guzdka - Delegawrześnia i miało szczególną intencję – 100.
ta Konferencji Episkopatu Polski do Spraw
rocznicy powołania Policji Państwowej.
Duszpasterstwa Policji, z kapelanami PoliUczestnicy wydarzenia, mogli podziwiać
cji. Udział w niej wzięli Wiceminister
pokaz musztry paradnej policjantów z
Spraw Wewnętrznych i Administracji BłaKompanii Honorowej Komendy Wojeżej Poboży, Komendant Główny Policji
wódzkiej Policji w Katowicach i pokaz
gen. insp. Jarosław Szymczyk oraz przedmusztry paradnej Motocyklowej Asysty
stawiciele wszystkich garnizonów Policji z
całego kraju.

Szkołę Policji w Pile reprezentowała p.o.
Zastępca Komendanta mł. insp. Agnieszka
Kozłowska – Kordy, poczet sztandarowy w
składzie: podkom. Paweł Deutsch – do-

wódca pocztu, asp. szt. Maciej Kańczkowski – sztandarowy, asp. szt. Sebastian Mencel – asystujący, a także policjanci i pracownicy Szkoły.
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OMPPwP w ramach 29. Międzynarodowy Półmaraton Signify PHILIPS Piła
W dniu 8 września, już po raz 29., około
Międzynarodowe Stowarzyszenie Policji
2700 zawodników z Polski i z zagranicy
IPA, Niezależny Samorządny Związek Zastanęło na starcie pilskiego Międzynarodowodowy Policjantów oraz Urząd Miasta w
wego Półmaratonu Signify Philips Piła. W
Pile. Dodatkowo każdy z uczestników
tym roku, po raz piąty, przy współpracy
otrzymał unikatowy medal z sylwetką ZbiSzkoły Policji w Pile, w ramach półmaratogniewa Nadolskiego, czołowego polskiego
nu rozegrany został Otwarty Międzynaromaratończyka w latach 90., a obecnie trenedowy Puchar Policji w Półmaratonie,
ra wielu biegaczek długodystansowych.
w którym udział wzięło 82 policjantów
Warto podkreślić, że jest to już czternasty
z Polski oraz 14 policjantów z Izraela.
medal z wizerunkiem najlepszych polskich
maratończyków w unikalnej kolekcji medali pilskiego półmaratonu, a tradycja ta jest
kultywowana od 2006 roku. Pilski półmaraton jest zaliczany do Korony Polskich Półmaratonów w 2019 roku.
Tegoroczny tytuł najlepszej drużyny zagranicznej zdobyła reprezentacja IPA Israel,
a najszybszym policjantem Szkoły Policji
w Pile został podkom. Jarosław Pińkowski.
Puchary i nagrody zwycięzcom wręczyli:
Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Prezes WielkoNa trasie biegu Szkołę Policji w Pile reprepolskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarozentowali: podkom. Jarosław Pińkowski,
dowego Stowarzyszenia Policji IPA pan
mł. asp. Radosław Słabaczewski i sierż.
Witold Drzażdżyński oraz Przewodniczący
Marek Starosta - słuchacz kursu specjaliZarządu Szkolnego Niezależnego Samostycznego.
rządnego Związku Zawodowego PolicjanPuchary oraz nagrody rzeczowe dla najleptów w Szkole Policji w Pile podkom. Przeszych policyjnych biegaczy ufundowane
mysław Zublewicz.
zostały przez: Komendanta Głównego Policji, Komendanta Szkoły Policji w Pile,
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pile,
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PAŹDZIERNIK
Noc detektywów
5 października w Powiatowej i Miejskiej
Bibliotece Publicznej im. Pantaleona Szumana w Pile, zorganizowana została Noc
bibliotek pod hasłem „Znajdźmy wspólny
język”.
Wzięli w niej udział wykładowcy Zakładu
Prawa i Kryminalistyki Szkoły Policji

w Pile: kom. Paweł Leśniewski - biegły
sądowy w dziedzinie kryminalistyki o specjalności ujawniania i zabezpieczania śladów entomologicznych oraz st. asp. Artur
Pinkowski.

Dzieci, młodzież oraz rodzice mogli otrzymać lub samodzielnie wykonać pamiątkową
daktyloskopię, dowiedzieć się co zawiera
walizka kryminalistyczna oraz jakie metody wykorzystywane są podczas ujawniania
śladów.

Spotkanie z naszymi specjalistami przybliżyło realia pracy w Policji. Uczestnicy
chętnie zadawali pytania z dziedziny badania miejsca zdarzenia oraz z ogromnym
zainteresowaniem wysłuchali informacji o
wybranych tajnikach pracy policyjnych
techników kryminalistyki.

Warsztaty funkcjonariuszy BSWP
W dniu 9 października rozpoczęły się trzydniowe warsztaty doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy Biura Spraw Wewnętrznych Policji z całego kraju. Organizatorem spotkania jest BSWP, a miejscem
realizacji Szkoła Policji w Pile.

W rozpoczęciu warsztatów uczestniczył
Komendant BSWP insp. Robert Stachera,
a także zastępcy Komendanta Szkoły mł.
insp. Michał Kominowski oraz mł. insp.
Agnieszka Kozłowska – Kordy. Szkolenie
prowadzone jest przez przedstawicieli Wydziału I Biura Nadzoru Wewnętrznego Mi-
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nisterstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji: panią naczelnik Marię Matejko
i pana inspektora Bogdana Ziębę oraz ekspertów BSWP.
Podczas warsztatów uczestnicy wzbogacają
wiedzę niezbędną w realizacji zadań w zakresie rozpoznawania, zapobiegania i zwal-

czania przestępczości popełnianej przez
policjantów i pracowników Policji oraz
przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu popełnianych na szkodę Policji, a
także wykrywania i ścigania sprawców tych
przestępstw.

Zakończenie kursu prania pieniędzy oraz współpracy z OZI
10 października zakończyła się pierwsza
nalnej i śledczej, którzy realizują zadania
edycja kursu specjalistycznego z zakresu
związane ze zwalczaniem przestępczości
przeciwdziałania praniu pieniędzy i zwalkryminalnej, narkotykowej, gospodarczej
czania tego procederu. Szkolenie przeznaoraz ekonomicznej.
czone było dla policjantów służby krymi-
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Celem, trwającego 4 dni, kursu jest przygotowanie policjantów do wykonywania zadań służbowych związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i zwalczaniem tego
procederu. Warsztaty obejmują pięć głównych zakresów tematycznych, podczas których uczestnicy uzyskują informacje na
temat przepisów krajowych i międzynarodowych dotyczących prania pieniędzy, systemu przeciwdziałania temu zjawisku, metod działania sprawców, możliwości zastosowania wybranych metod pracy operacyjnej, a także zasadności ustalania składników majątkowych, które podlegają zajęciu
celem pozbawienia zysków z przestępczego
procederu.
Podczas wykładów i ćwiczeń grupa 20 słuchaczy poszerzała wiedzę z udziałem wykładowców Szkoły Policji w Pile oraz specjalisty z zewnątrz podinsp. Filipa Stratyń-

skiego z Wydziału do walki z Korupcją
Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi.
11 października zakończyła się trzecia
w tym roku edycja 5-dniowego kursu specjalistycznego w zakresie współpracy z
osobowymi źródłami informacji, na który
skierowani zostali policjanci służby kryminalnej wykonujący czynności operacyjnorozpoznawcze. W czasie szkolenia słuchacze po przyswojeniu wiedzy teoretycznej,
uczestniczyli w symulacjach praktycznych.
Zajęcia prowadzone przez specjalistów ze
Szkoły, w tym psychologa, wzbogacane
zostały udziałem nauczycieli stowarzyszonych z KWP w Olsztynie. Na obu kursach
słuchacze wysoko ocenili prowadzone zajęcia, podkreślając ich wartość w prowadzonych postępowaniach z zakresu zwalczania
przestępczości prania pieniędzy oraz w pracy operacyjnej podczas współpracy z OZI.

Targi Pracy i Kariery w Pile
Funkcjonariuszki Wydziału Prezydialnego
Szkoły Policji uczestniczyły w XII edycji
Pilskich Subregionalnych Targach Pracy
i Kariery, które odbyły się w Inwest-Parku
w Pile.

Pierwszy dzień targów poświęcony był
ofertom edukacyjnym. Wśród odwiedzających znajdowały się przede wszystkim osoby młode, poszukujące inspiracji do racjonalnego wyboru przyszłego zawodu.
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Na stanowisku przygotowanym przez Szkołę Policji w Pile mogli dowiedzieć się, na
czym polega praca policjanta oraz jak wygląda procedura przyjęcia do służby w Policji. Zainteresowanym udzielono niezbędnych wiadomości na temat rekrutacji,
omówiono poszczególne etapy postępowania kwalifikacyjnego, a także przekazano
informacje dotyczące spełnienia warunków
formalnych przyjęcia.

Forma prezentowania ofert jest wyjątkowa
i stanowi wspaniałą okazję, by w bezpośrednim kontakcie z młodzieżą przedstawić
zawód policjanta. Każdy zainteresowany
otrzymał broszurę informacyjną zachęcającą do wstąpienia w nasze szeregi oraz
przedstawiającą szczegóły wszystkich etapów rekrutacji, pamiątkowe gadżety oraz
egzemplarz
Kwartalnika
Prawno–
Kryminalistycznego wydawanego w Szkole
Policji w Pile.

Warsztaty dziennikarskie
Dwunastu policjantów z garnizonów kujawsko – pomorskiego, łódzkiego oraz
opolskiego otrzymało świadectwa potwierdzające podwyższenie kwalifikacji zawodowych. Przez siedem dni uczestniczyli w
kursie specjalistycznym przeznaczonym dla
policjantów, którzy w ramach wykonywanych obowiązków służbowych kontaktują
się ze środkami masowego przekazu. W
ramach kursu poznawali podstawy prawne
regulujące działalność medialną, techniki
przekazywania informacji i jej weryfikacji
oraz przygotowywali się do wystąpienia

przed kamerą. Uczestnicy warsztatów spotkali się z mł. insp. Andrzejem Borowiakiem, rzecznikiem prasowym Komendanta
KWP w Poznaniu oraz podkom. Żanetą
Kowalską, oficerem prasowym Komendanta KPP w Pile, którzy podzielili się swoją
wiedzą i doświadczeniem. W celu praktycznego omówienia sposobów działania
Policji w kontaktach z mediami, słuchacze
odwiedzili telewizję ASTA, radio ESKA
oraz mieli okazje gościć na zajęciach lokalnych dziennikarzy.
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Wizyta wolontariuszy w szpitalu
W ostatni wtorek października, grupa słuchaczy z naszej Szkoły odwiedziła pacjentów Oddziału Dziecięcego w pilskim Szpitalu Specjalistycznym. Wolontariusze prze-

kazali dzieciom upominki w postaci pluszowych maskotek, zabawek, książek i gier
planszowych oraz czekolady zebrane podczas piątkowej akcji krwiodawstwa.

W trakcie spotkania, w szpitalnej świetlicy
najmłodsi pacjenci wykonali pamiątkową
daktyloskopię oraz mieli okazję wysłuchać
na czym polega praca policjanta. Głośny
śmiech dzieci, towarzyszący wizycie,
świadczył o najbardziej korzystnym efekcie

takiej „terapii”. Takie spotkania są wspaniałą okazją by choć na chwilę dzieci mogły
zapomnieć o chorobach i bezwarunkowo
pośmiać się. Bo czyż nie jest prawdą, jak
mawiał Janusz Korczak, że „kiedy śmieje
się dziecko śmieje się cały świat”?

Obchody 101. rocznicy odzyskania niepodległości
W poniedziałek, 11 listopada, w całym kraOjczyznę. Delegacja służb policyjnych, na
ju świętowano dzień odzyskania przez Polznak szacunku złożyła wiązankę kwiatów
skę niepodległości. W Pile oficjalna uropod pomnikiem.
czystość odbyła się na pl. Zwycięstwa. W
Szkołę reprezentował Zastępca Komendanobchodach udział wzięli również policjanci.
ta Szkoły mł. inp. Michał Kominowski oraz
W 101. rocznicę odzyskania przez Polskę
poczet sztandarowy w składzie: dowódca
niepodległości, mieszkańcy Piły spotkali się
pocztu kom. Artur Lepalczyk, sztandarowy
przy Pomniku Zwycięstwa na pamiątkę
asp. Filip Urbaniak oraz asystujący asp.
Bitwy Warszawskiej. Był to czas na upaJacek Cyran.
miętnienie tych, którzy walczyli o naszą
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Nagrody dla laureatów konkursu plastycznego.
13 listopada, podczas uroczystej zbiórki z
tem Komendanta Głównego Policji, w raokazji Narodowego Święta Niepodległości,
mach obchodów 100. rocznicy powstania
w pilskiej Szkole Policji zostały wręczone
Policji Państwowej. Celem konkursu było
nagrody dla zwycięzców konkursu plapopularyzowanie wiedzy na temat bezpiestycznego „Jestem bezpieczny – praca policzeństwa oraz poszerzanie wiedzy na temat
cji oczami dziecka”.
pracy Policji. Laureaci zostali uhonorowani
Konkurs został zorganizowany przez Szkodyplomami oraz nagrodami rzeczowymi.
łę Policji w Pile pod honorowym patrona-
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Kolejne szkolenie zawodowe podstawowe
14 listopada, w auli Szkoły, nastąpiło uroczyste rozpoczęcie ostatniej tegorocznej
edycji szkolenia zawodowego podstawowego. 115 nowo przyjętych policjantów z
garnizonów: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego
oraz opolskiego rozpoczęło pierwsze w
swojej karierze zawodowej szkolenie.

W uroczystości uczestniczyła Komendant
Szkoły insp. Beata Różniak – Krzeszewska
wraz z zastępcami oraz kierujący komórkami dydaktycznymi Szkoły i kadra dydaktyczna.
Słuchacze przez 142 dni szkoleniowe będą
zdobywać wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na rozpoczęcie policyjnej służby.

Za nami 10. jubileuszowa edycja seminarium prawniczego
Ireneusz Adamczak, dr Piotr Jóźwiak, dr
Czy rozstrzygnięcia sądowe mają wpływ na
Olaf Włodkowski, kom. dr Paweł Gacek, dr
postępowanie dyscyplinarne? Jakie relacje
Małgorzata Żbikowska oraz asp. szt. Adam
zachodzą pomiędzy postępowaniem karRoszak.
nym, administracyjnym a przewinienia dysDruga część seminarium cieszyła się rówcyplinarnym? Między innymi na temat tych
nie dużym zainteresowaniem i przybrała
pytań debatowano podczas dwóch dni Seformę warsztatów. Przedyskutowano spominarium Prawniczego.
Uroczyste zakończenie, jedynego cykliczsoby prawidłowego konstruowania zarzunego w Polsce o takiej tematyce, Seminatów w postępowaniu dyscyplinarnym, prorium Prawniczego (z cyklu odpowiedzialblematykę przywoływania przepisów inności dyscyplinarnej w służbach munduronych ustaw i aktów wykonawczych oraz
wych) odbyło się w dniu wczorajszym w
rozważano zakres udzielania pełnomocnicauli Szkoły. W spotkaniu uczestniczyli
twa do obrony w tychże postępowaniach.
najwybitniejsi znawcy prawa dyscyplinarPodczas uroczystego zakończenia Pani
nego i administracyjnego. Podczas pierwKomendant Szkoły insp. Beata Różniak –
szej części referaty wygłosili: SSN Wiesław
Krzeszewska wykazała nadzieję na kolejną
Kozielewicz, prof. dr hab. Radosław Giętedycję przedsięwzięcia i podziękowała
kowski, prof. dr hab. Piotr Herbowski, prof.
uczestnikom, wręczając im certyfikat udziadr hab. Barbara Janusz-Pohl, prof. WSG dr
łu w seminarium.
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GRUDZIEŃ
Umowa z PUSS
16 grudnia, Komendant Szkoły, insp. Beata
Różniak-Krzeszewska, wraz z Rektorem
Państwowej Uczelni Stanisława Staszica, dr
hab. Donatem Mierzejewskim, w obecności
Prorektora ds. Rozwoju, Nauki i Współpracy Międzynarodowej, dr hab. Jana Polcyna
i dr hab. Przemysława Frąckowiaka, profesorów PUSS, sygnowali umowę, na mocy

której zintensyfikowane zostaną wzajemne
działania w zakresie działalności dydaktycznej i naukowo-badawczej.
Ponadto obydwie strony będą mogły korzystać ze swoich baz dydaktycznych i bibliotecznych oraz uczestniczyć będą w przedsięwzięciach naukowo-dydaktycznych jak
np. konferencje, seminaria.
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Betlejemskie Światło Pokoju
W 29-letniej historii Betlejemskiego Światła Pokoju nigdy nie zdarzyło się by Światło
nie wyruszyło z Betlejem w swoją drogę.
To czyni ze Światła znak pokoju, poświadczenie wzajemnego zrozumienia i symbol
pojednania między narodami.
Takim darem skauci z całej Europy, a
wśród nich harcerki i harcerze ZHP dzielą
się ze wszystkimi. Światło świecy jako
symbol radosnej nowiny i znak braterstwa

oraz pokoju odebrała Komendant Szkoły,
insp. Beata Różniak-Krzeszewska. Tegorocznym hasłem "Światło daje moc..." podzielili się z nami szef pilskiego hufca hm.
Grzegorz Rzymski, jego zastępczyni Bożena Wojciechowska oraz druh Krzysztof
Rzymski, życząc wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym spokojnych
i pełnych nadziei Świąt Bożego Narodzenia.

Przeciwdziałanie kradzieży sygnału telewizyjnego
W dniu 17 grudnia, w murach pilskiej
zakresie wykonywanych obowiązków zajSzkoły gościliśmy Pana Zbigniewa Tarasia,
mują się m.in. tematyką kradzieży własnojednego z członków Zarządu Stowarzysześci intelektualnej. Uczestnicy zapoznali się
nia SYGNAŁ. W spotkaniu uczestniczyli
z celem działania Stowarzyszenia, z ustawą
słuchacze kursów specjalistycznych.
z dnia 5 lipca 2002 roku o ochronie niektóStowarzyszenie SYGNAŁ od wielu lat
rych usług świadczonych drogą elektrowspółpracuje ze Szkołą Policji w zakresie
niczną opartych lub polegających na dostęupowszechniania wiedzy i wymiany dopie warunkowym oraz z najpowszechniejświadczeń w zakresie kradzieży sygnału
szymi metodami i formami kradzieży sytelewizyjnego. Ostatnie szkolenie skierognału telewizyjnego.
wane było do funkcjonariuszy, którzy w
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Mikołaje w policyjnych mundurach
Okres świąteczny w tym roku okazał się
wyjątkowy dla dzieci z placówki opiekuńczo – wychowawczej „Dzwoneczek” i
„Zaczarowany Domek” z Jastrowia.
Zaczęło się niewinnie. Asp. szt. Joanna
Patrzyk, młodszy wykładowca Zakładu
Prewencji i Technik Interwencyjnych włączyła się w organizowaną zbiórkę prezentów dla dzieci będących pod opieką Stowarzyszenia „Uśmiech Dziecka” w Jastrowiu.
Informacja dość szybko rozprzestrzeniła
się w murach Szkoły Policji. Reakcja słuchaczy kursu podstawowego przerosła
najśmielsze oczekiwania. Zebrano tak
dużą ilość słodyczy, że zostały one zadysponowane nie na dwie, jak początkowo
zamierzano, a na trzy placówki, w tym jedną w Wągrowcu. W ostatnią niedzielę, przedstawiciele – najbardziej zaangażowani w akcję słuchacze oraz sprawująca patronat nad zbiórką asp.
szt. Joanna Patrzyk osobiście podarowali najmłodszym dzieciom przygotowane paczki. Radości dzieci nie było widać końca.
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