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WPROWADZENIE

W dniach od 20 do 22 maja 2009 r. w Rynie odby o si  I Forum Naukowe 
„Podlasie – Warmia i Mazury” pod has em „Wspó czesne zagro enia przest pczo -
ci  i innymi zjawiskami patologicznymi a prawo karne i kryminologia”. W spotka-
niu tym udzia  wzi li pracownicy naukowo–dydaktyczni reprezentuj cy rodowi-
ska naukowe Uniwersytetu w Bia ymstoku (Katedra Prawa Karnego), Uniwersytetu 
Warmi sko–Mazurskiego w Olsztynie (Katedra Prawa Karnego Materialnego, Ka-
tedra Procesu Karnego oraz Zak ad Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki 
Przest pczo ci Zorganizowanej1) oraz Wy szej Szko y Policji w Szczytnie. 

W uroczystym otwarciu I Forum w dniu 20 maja 2009 r. g os zabrali patronuj -
cy tej imprezie dziekani: Dziekan Wydzia u Prawa i Administracji UWM prof. zw. 
dr hab. Bronis aw Sitek oraz Dziekan Wydzia u Prawa UwB prof. zw. dr hab. Leo-
nard Etel. Specjalne yczenia dla uczestników Forum przekazali Komendant G ów-
ny Policji gen. insp. Andrzej Matejuk oraz Komendant – Rektor WSPol. w Szczytnie 
dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, który by  reprezentowany przez Prorektora tej Uczel-
ni podinsp. dr in . Andrzeja Urbana. W imieniu Organizatorów wyst pi  przewodni-
cz cy Komitetu Organizacyjnego I Forum dr hab. Wies aw P ywaczewski, profesor 
UWM, kieruj cy Zak adem Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przest p-
czo ci Zorganizowanej na Wydziale Prawa i Administracji UWM w Olsztynie.2

Obrady Forum toczy y si  w ramach czterech sesji plenarnych, którym prze-
wodniczyli kolejno: dr hab. Gra yna Szczygie , profesor UwB, prof. zw. dr hab. 
Stanis aw Pikulski (UWM), prof. zw. dr hab. Emil W. P ywaczewski (UwB) oraz 
dr Gra yna K dzierska (UWM). W ostatnim dniu obrad, tj. w dniu 22 maja 2009 r. 
podj ta zosta a formalna uchwa a inicjuj c  powo anie Forum Naukowego wraz 
z konkretnymi postanowieniami co do przysz ych jego przedsi wzi , ukierunko-
wanych na integracj  rodowisk naukowych obu uczelni, wymian  do wiadcze  
i okre lanie konkretnych dzia a  realizowanych na rzecz regionu podlaskiego i war-
mi sko–mazurskiego.

rodkiem realizacji za o onych celów b d  podejmowane badania w zakresie 
prawa karnego i kryminologii, w tym badania empiryczne obejmuj ce rozpoznawa-

1 Obecnie Katedra Kryminologii i Polityki Kryminalnej.

2 I Forum Naukowe „Podlasie – Warmia i Mazury” zosta o sÞ nansowane z projektu statutowego nr 1402–0809 re-

alizowanego w Zak adzie Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki Przest pczo ci Zorganizowanej na Wydzia-

le Prawa i Administracji UWM w Olsztynie obejmuj cego badania dotycz ce etiologii, fenomenologii oraz metod 

przeciwdzia ania przest pczo ci i innych zjawisk patologicznych, ze szczególnym uwzgl dnieniem przest pczo-

ci transgranicznej.
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nie i ustalanie zagro e  przest pczo ci  i zwi zanych z ni  zjawisk patologii spo-
ecznej oraz ustalanie czynników kryminogennych we wspó pracy z instytucjami 

pa stwowymi i samorz dowymi. Powinno to s u y  przeciwdzia aniu przest pczo-
ci i innych zjawisk patologii spo ecznej. Celem spotka  uczestników Forum b dzie 

formu owanie wniosków de lege lata i de lege ferenda w zakresie regulacji prawno-
karnych, przepisów proceduralnych odnosz cych si  do sfery zapobiegania i zwal-
czania przest pczo ci, poprawy bezpiecze stwa oraz przeciwdzia ania patologiom 
spo ecznym. 

W postanowieniach I Forum zaznaczono te , i  jego cele programowe wpi-
suj  si  w takie obszary dzia alno ci, jak: wspomaganie wspólnot i spo eczno-
ci lokalnych, dzia ania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontak-

tów i wspó pracy mi dzy spo ecze stwami, upowszechnianie i ochrona wolno ci 
i praw cz owieka oraz swobód obywatelskich, wspomaganie rozwoju demokracji, 
upowszechniania i ochrony praw konsumentów, dzia alno  na rzecz bezrobotnych 
i rynku pracy oraz inicjatywy na rzecz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodni-
czego. Podejmowane inicjatywy realizowane b d  we wspó pracy z odpowiednimi 
instytucjami pa stwowymi i samorz dowymi dzia aj cymi na rzecz poprawy bez-
piecze stwa, ograniczania lub eliminowania zjawisk kryminogennych oraz przeciw-
dzia ania niszczeniu rodowiska naturalnego. 

Uczestnicy Forum wyrazili przekonanie, e ich inicjatywa s u y  b dzie inte-
gracji i aktywizacji spo eczno ci lokalnych w celu poprawy bezpiecze stwa w wo-
jewództwie warmi sko–mazurskim i podlaskim. Interesuj cym elementem I Forum, 
w ramach programu kulturalnego, by o zapoznanie jego uczestników z procesem re-
witalizacji pokrzy ackiego zamku w Rynie przez kustosza zamku.

Forum odbywa  si  b dzie co dwa lata, pocz wszy od roku 2009; spotkania 
organizowane b d  kolejno przez poszczególne strony, z wyj tkiem II Form, któ-
re odb dzie si  w 2010 roku i zostanie zorganizowane przez Wydzia  Prawa UwB – 
reprezentowany przez Katedr  Prawa Karnego. Posiedzenia Forum mog  by  orga-
nizowane tak e w ramach innych przedsi wzi  naukowych.

Opracowania artyku owe zawarte w niniejszej publikacji stanowi  rozwini cie 
g ównych tez referatów wyg oszonych przez ich autorów w czasie wspomnianych 
wy ej sesji plenarnych. Ró norodno  tematyczna tych opracowa  sta a si  asump-
tem do dokonania podzia u zasadniczej warstwy merytorycznej niniejszego tomu 
na cztery cz ci. Pierwsza z nich, zatytu owana „Prawo karne i proces karny w uj -
ciu krajowym i mi dzynarodowym”, obejmuje opracowania S. Pikulskiego, M. Me-
lezini, E. Guzik–Makaruk, E. Zatyka, J. Kara niewicz, I. Nowickiej, K. Kazmiruka 
oraz M. ukszy. W drugiej cz ci, na temat „Zagro e  przest pczo ci  zorganizo-
wan ”, znalaz y si  prace E.W. P ywaczewskiego, W. Filipkowskiego oraz W. Jaro-
cha. Opracowania K. Laskowskiej, W. P ywaczewskiego, P. Chlebowicza, G. K -
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dzierskiej oraz M. Kotowskiej zosta y obj te formu  „Innych zagro e  i zjawisk 

patologicznych”. Wreszcie do kategorii „Innych zagadnie  z zakresu nauk krymino-

logicznych” zakwalifikowano prace G.B. Szczygie , P. Chorbota oraz M. Perkow-

skiej. Zgodnie z przyj t  uprzednio formu  „Bia ostockich Studiów Prawniczych” 

wydanie to obejmuje te  dzia  recenzyjny, koresponduj cy z ich g ównym tematem 

(recenzje H. Parafianowicz i E.W. P ywaczewskiego) oraz wybór orzecznictwa i li-

teratury (M. Perkowska).

Emil W. P ywaczewski
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Stanis aw Pikulski 

POLITYKA KARNA W POLSCE 
Z PERSPEKTYWY MI DZYNARODOWEJ

I. Uwagi ogólne

Prawo karne jest ga zi  prawa, którego celem dzia ania jest zwalczanie nega-
tywnych zjawisk spo ecznych, szkodliwych spo ecznie i stypizowanych w ustawie 
karnej jako przest pstwa. Jest to ga  prawa, która z jednej strony chroni okre lo-
ne konkretnie dobra prawne, których naruszenie w sposób okre lony w dyspozy-
cji danego przepisu karnego jest zabronione pod gro b  kary przewidzianej w tym 
przepisie. Z drugiej za  strony prawo to w sposób dramatyczny ogranicza prawa 
i wolno ci obywatelskie, które s  wyra one w istocie kary przewidzianej w ustawie 
karnej, zwanej te  kar  kryminaln . Poza kar  kryminaln  w systemie prawa wy-
st puj  równie  kary za wykroczenia oraz kary dyscyplinarne. Kary za wykrocze-
nia s  przewidziane w kodeksie wykrocze , a kary dyscyplinarne w kodeksie pracy, 
a tak e w ustawach szczególnych1. Nie s  to jednak e kary kryminalne. Mo na mie  
pewne w tpliwo ci co do kary za wykroczenia. W niektórych krajach, np. we Fran-
cji wykroczenia s  zaliczane do przest pstw, a wówczas kara za wykroczenia b dzie 
uwa ana za kar  kryminaln . Wi kszo  przedstawicieli prawa karnego w Polsce 
nie uwa a bowiem wykroczenia za przest pstwa. Ich pogl d w tym zakresie znaj-
duje uzasadnienie w art. 1 § 3 kk. oraz art. 7 § 4 kk. Zgodnie z art. 1 § 3 kk., nie sta-
nowi przest pstwa czyn, którego stopie  spo ecznej szkodliwo ci jest znikomy. Za  
art. 7 § 4 kk. dzieli przest pstwa na zbrodnie i wyst pki. Nie ulega w tpliwo ci, i  
istota kary za wykroczenia jest zbli ona do kary kryminalnej, lecz nie jest to kara za 
przest pstwo. Tym samym trudno j  uzna  na gruncie prawa karnego w Polsce za 
kar  kryminaln .

Prawo karne jest ga zi  prawa, która w cz ci materialnej wyznacza zakres 
kryminalizacji ycia spo ecznego, czyli okre la, jakie czyny s  zakazane lub na-

1 Por. A. Marek, Prawo karne, Warszawa 2004, s. 17. 
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kazane pod gro b  kary. Zbyt szeroka kryminalizacja ycia spo ecznego mo e do-
prowadzi  do dezorganizacji i ograniczenia rozwoju spo ecznego oraz powodowa  
strach i l k przed dzia aniem w adzy publicznej. Poszczególne osoby mog  gubi  
si  w codziennym dzia aniu, które z ich zachowa  zawieraj  znamiona okre lo-
nych przest pstw, a które s  czynami dozwolonymi przez prawo. Powstanie takiej 
sytuacji w pa stwie powoduje, e poszczególni cz onkowie spo ecze stwa zacho-
wuj  ostro no  w podejmowaniu ró nych przedsi wzi , w tym i powodowanych 
w obawie przed zarzutami o dopuszczeniu si  czynów karalnych.

Dlatego te  bardzo istotn  rol  odgrywaj  tutaj takie instytucje, jak polityka 
kryminalna, polityka karna oraz racjonalny prawodawca, który ma tworzy  normy 
karne tylko w zakresie niezb dnym dla ochrony norm prawnych pozosta ych ga zi 
prawa oraz prawid owego funkcjonowania spo ecze stwa, zabezpieczenia tego spo-
ecze stwa przed czynami uznanymi za spo ecznie szkodliwe powy ej znikomo ci 

tego stanu.

II. Zarys polityki kryminalnej

Mo na przyj , e polityka kryminalna jest zespo em dzia a  pa stwa ukie-
runkowanych na zwalczanie przest pczo ci oraz innych ujemnych zjawisk spo ecz-
nych przy u yciu rodków prawnych, a tak e inicjowanie ró nych dzia a  o cha-
rakterze ekononomicznym, pedagogicznym i socjologicznym w celu stworzenia 
sytuacji w pa stwie, w której wyst powanie zjawisk spo ecznych sprzyjaj cych po-
wstawaniu zjawisk przest pczo ci by oby powa nie utrudnione i ograniczone. Tak 
okre lone poj cie polityki kryminalnej nak ada na w adz  publiczn  obowi zek po-
dejmowania racjonalnych decyzji oraz zespo u dzia a  w ró nych dziedzinach y-
cia spo ecznego ukierunkowanych na skuteczne ograniczenie zjawisk spo ecznych 
o charakterze kryminalnym. 

Wydawanie nawet najlepszych ustaw bez stworzenia kompletnych sytuacji 
ekonomicznych i spo ecznych do powodzenia ich dzia ania w yciu nie osi gnie za-
mierzonego celu2. Bardzo wa nym kierunkiem dzia ania w polityce kryminalnej jest 
profilaktyka, do której B. Ho yst przywi zuje du  wag 3. Oczywistym wydaje si , 
e korzystniejszym jest ze wszech miar zapobiega  ani eli zwalcza  objawy zja-

wisk kryminologicznych. Kryminologiczne dzia ania profilaktyczne s  ukierunko-
wane na neutralizacj  róde  przest pczo ci i innych negatywnych zjawisk spo ecz-
nych, na tle których rodz  si  przest pstwa. W perspektywie czasu s  to efektywne 
i op acalne przedsi wzi cia.

2 Por. B. Ho yst, Kryminologia, Warszawa 2009, s. 341.

3 Ibidem, s. 392.
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W polityce spo ecznej Polski, a tak e wielu innych pa stw, nie przywi zuje si  
nale ytej wagi do tak rozumianej polityki kryminalnej. W polityce spo ecznej planu-
je si  ró ne dzia ania w adzy publicznej w zakresie polityki karnej, która jest cz -
ci  polityki kryminalnej. W niewielkim stopniu s  zauwa alne w dzia aniach w a-
dzy publicznej pozosta e zjawiska z obszaru polityki kryminalnej. 

III. Zarys polityki karnej 

Polityka karna wi e si  z tworzeniem i odpowiednim stosowaniem rodków 
prawnych o charakterze karnym, ukierunkowanych na zwalczanie zjawisk spo ecz-
nie szkodliwych nosz cych znamiona przest pstw. Polityka karna jest obj ta dzia a-
niem w adzy publicznej. O ile polityka kryminalna w sferze dzia a  profilaktycznych 
przeciwdzia a przyczynom powstawania przest pstw, o tyle w cz ci dotycz cej po-
lityki karnej jest ukierunkowana na zwalczanie objawów i skutków pope nionych 
przest pstw. Niemniej jednak nie wyczerpuj  one wymogów skutecznych dzia a  
profilaktycznych o jakich mowa w pe nym zakresie polityki kryminalnej. Nie mo -
na nie zauwa a  prewencyjnego oddzia ywania kary i rodków karnych. 

Polityka karna jest planowym kompleksem dzia a  w adzy publicznej w zakre-
sie kryminalizacji (dekryminalizacji) ycia publicznego, ustawowego i s dowego 
wymiaru kary a tak e wykonania kary. Dzia ania te przyjmuj  odpowiednie kierun-
ki, przychylaj c je do okre lonego modelu dzia ania organów publicznych w tym 
zakresie. Wyró nia si  tutaj trzy modele polityki karnej, tj:

1. Model represyjny, charakteryzuj cy si  ostrym kursem polityki karnej, który 
wyst puje w takich pa stwach jak USA czy Polska4. Jak wskazuje do wiadczenie, 
przyj cie modelu represyjnego w polityce karnej nie wp ywa skutecznie na ograni-
czenie przest pczo ci. Niew tpliwie powoduje zwi kszenie liczby osadzonych w za-
k adach karnych5. Przyk adem mog  tutaj s u y  Stany Zjednoczone Ameryki, gdzie 
jak podaje A. Marek za K. Krajewskim, na pocz tku lat 70-tych liczba uwi zionych 
wynosi a niewiele ponad 500-tysi cy, a wspó czynnik prizonizacji nie przekracza  
200, na pocz tku 2000 r. liczba uwi zionych ju  przekroczy a 2 mln, a wspó czyn-
nik priozonizacji 700. W 2004 r. za  liczba uwi zionych wynosi a 2135901, a wspó -
czynnik prizonizacji osi gn  rekordow  warto  724. S  to wielko ci przekracza-
j ce wspó czynniki prizonizacji w tradycyjnie represyjnych krajach, jak Rosja czy 
Chiny, nie mówi c ju  o krajach europejskich6. W Polsce liczba osadzonych, licz c 
od 1990 r. do 2006 r., wykazuje tendencje wzrostowe i przedstawia si  nast puj -

4 Por. A. Marek, Funkcja kary pozbawienia wolno ci na tle zmian polityki karnej, (w:) X lat obowi zywania kodeksu 

karnego wykonawczego, Bia ystok 2009, s. 66–67. 

5 Por. A. Marek Funkcja kary…, s. 70.; M. Melezini, Punitywno  wymiaru sprawiedliwo ci karnej w Polsce XX wie-

ku, Bia ystok 2003, s. 27.

6 Por. A. Marek Funkcja kary…, s. 66.
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co: w 1990 r. – 50165 osób, w 1991 r. – 58619 osób, w 1992 r. – 61409, w 1993 r. – 
61562, w 1994 r. – 62719 osób, w 1995 r. – 61136, w 1996 r. – 55487, w 1997 r. – 
57382, w 1998 r. – 54373 osoby, w 1999 r. – 56765 osób, w 2000 r. – 70544 osób, 
w 2001 r. –79634 osób, w 2002 r. – 80467 osób, w 2003 r. – 80281 osób, w 2004 r. 
– 80368 osób, w 2005 r. – 82955 osób, w 2006 r. – 89546 osób7. W 2006 r. liczba 
oczekuj cych na wykonanie kary pozbawienia wolno ci wynosi a oko o 44 tys. ska-
zanych. Z tego nale y wnioskowa , i  Polska od strony logistycznej nie jest przygo-
towana do wprowadzenia tak represyjnego modelu polityki karnej, który nastawiony 
jest na stosowanie w przewa aj cej mierze kar niewolno ciowych, tj. bezwzgl d-
nej kary pozbawienia wolno ci. W ostatnich dwóch latach zauwa a si  w polityce 
karnej w Polsce zwi kszenie liberalizacji i wyra a si  to w praktyce w stosowaniu 
w szerszym zakresie kar wolno ciowych, co w krótkim czasie doprowadzi o do po-
ka nego zmniejszenia liczby skazanych oczekuj cych na wykonie kary pozbawienia 
wolno ci. Radykalna poprawa w tym zakresie wymaga zmian legislacyjnych, które 
umo liwi yby s dom stosowanie w szerszym zakresie kar wolno ciowych (grzyw-
na, kara ograniczenia wolno ci). Z informacji Ministra Sprawiedliwo ci wynika, i  
w kwietniu 2009 r. liczba ta wynosi a oko o 36 tys. osób. Jest to jednak stale zbyt 
wysoka liczba. Jak s usznie zauwa a A. Marek „jest bezsporne, i  polski kodeks 
karny z 1997 r. i realizowana na jego podstawie polityka karna nale  do najsurow-
szych w Europie. wiadcz  o tym wspó czynniki prizonizacji przekraczaj ce obec-
nie 206 osób na 100 tys. mieszka ców, podczas gdy rednia europejska (przy znacz-
nych zró nicowaniach) utrzymuje si  w granicach 90–110 osób”8.

2. W stosowaniu polityki karnej przez poszczególne pa stwa wyró nia si  tak-
e model umiarkowany, charakteryzuj cy si  ide  sprawiedliwego karania, ade-

kwatnego do wagi kryminalnej pope nionego czynu oraz potrzeb resocjalizacyjnych 
sprawcy tego czynu. Chodzi tutaj o odpowiedni poziom umiarkowania s dowego 
wymiaru kary, przyjmowanego przez spo ecze stwo jako odpowiedni do oczekiwa  
spo ecznych i sprawiedliwy. 

Model umiarkowany wynika z obowi zuj cych przepisów prawa karnego, 
a zw aszcza przyj tych w tym zakresie zasad i ogranicze  ustawowego wymiaru 
kary i dyrektyw s dowego wymiaru kary, a tak e mo liwego zakresu stosowania 
rodków probacyjnych. 

Tak okre lony ustawowy system kar i rodków karnych oraz zasad ich wymia-
ru stwarza s dom karnym mo liwo ci wymierzania konkretnych kar, które ogólnie 
rzecz bior c s  karami oczekiwania spo ecznego, wymierzanymi na odpowiednim 
poziomie umiarkowania. Umiarkowany model polityki karnej wyst puje w Szwe-

7 A. Siemaszko (red.), B. Gruszczy ska, M. Marczewski, Atlas przest pczo ci w Polsce 4, Warszawa 2009, 

s. 165. 

8 Por. A. Marek, Funkcja kary…, s. 72; W. Wróbel, Spór o dostateczny poziom represyjno ci prawa karnego 

w p aszczy nie legislacyjnej, (w:) Represyjno  polskiego prawa, Pozna  2008, s. 14.
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cji, który czy program sprawiedliwego karania z zachowaniem wymogów resocja-
lizacji. Podobny kierunek w polityce karnej przyj y pozosta e kraje skandynawskie 
(humane neoclassicism)9.

3. Trzecim z wyró nianych modeli polityki karnej jest model agodny, charak-
teryzuj cy si  stosowaniem przez s dy karne za pope nione przest pstwa w szero-
kim zakresie kar wolno ciowych oraz rodków probacyjnych. W tym modelu prze-
prowadza si  resocjalizacj  skazanego w warunkach wolno ciowych, nak adaj c na 
niego ró nego rodzaju obowi zki i ograniczenia. Przyk adami krajów, w których 
przyj to model agodny polityki karnej s  Francja, Niemcy, Czechy, W gry i Holan-
dia. W krajach tych koszty spo eczne wykonania wyroków s dów karnych s  o wie-
le ni sze ni  w Polsce czy w Stanach Zjednoczonych Ameryki, w których wspó -
czynniki prizonizacji s  stosunkowo wysokie10. Warto tak e zauwa y , i  rednio 
we Francji, Niemczech, Holandii, Czechach i na W grzech orzekana kara bez-
wzgl dnego pozbawienia wolno ci wynosi kilka miesi cy, podczas gdy w Polsce 
rednia ta wynosi oko o 2 lat11. Jak wykazuje praktyka, d ugo  wymierzanych kar 

pozbawienia wolno ci przez s dy karne za pope nione przest pstwa nie wp ywa od-
straszaj co, prewencyjnie na ilo  pope nianych przest pstw. Od dawna kryminolo-
dzy zwracaj  uwag  na to, i  to nie surowo  kary odstrasza przest pców od pope -
niania przest pstw, lecz nieuchronno  tej kary, nieuchronno  wykrycia sprawcy 
i poci gni cia go do odpowiedzialno ci karnej12.

IV. Struktura polityki karnej

Ogólnie rzecz bior c, w polityce karnej wyró nia si  trzy podstawowe dzia y: 
a) kryminalizacji lub dekryminalizacji ycia publicznego, b) wymiaru kary (ustawo-
wego lub s dowego), c) wykonania kary.

1. Kryminalizacja lub dekryminalizacja ycia publicznego polega na tworze-
niu nowych typów przest pstw w ramach kodeksowych lub pozakodeksowych 
albo likwidacji niektórych istniej cych typów przest pstw, uznaj c, i  przest pstwa 
te z punktu widzenia potrzeb spo ecznych i ochrony danych dóbr s  zb dne. Ten 
dzia  polityki kryminalnej jest g boko zwi zany z materi  kryminologii, gdy  ba-
dania kryminologiczne wyprzedzaj  przyj cie okre lonych rozwi za  legislacyj-
nych i ma bezpo redni wp yw na liczb  przest pstw, gdy  powstanie nowych ty-
pów przest pstw powi ksza ogóln  liczb  przest pstw. Sytuacja ma si  odwrotnie 

9 Por. S. Frankowski, Szwecja, (w:) Prawo karne niektórych pa stw Europy Zachodniej, Warszawa 1982, s. 163; 

A. Marek, Funkcje kary…, s. 69. 

10 Por. A. Marek, Funkcje kary…, s. 73.

11 Por. T. Szymanowski, Orzecznictwo s dów karnych w Polsce na tle obrazu przest pczo ci w latach 1997 i 2005, 

(w:) Represyjno  polskiego prawa karnego, pod red. A.J. Szwarca, Pozna  2008, s. 42–43.

12 Por. C. Beccaria, O przest pstwach i karach, Warszawa 1959, s. 73.
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w przypadku likwidacji niektórych typów przest pstw, nie b d  one bowiem wcho-
dzi  w ogóln  liczb  przest pstw w danym okresie i na danym obszarze. Odnosz c 
si  do Polski, od 1990 r. wyra nie zauwa a si  coraz g bsz  i szersz  kryminali-
zacj  ycia publicznego. Trudno jest obecnie ustali , ile jest w Polsce stypizowa-
nych przest pstw pozakodeksowych, w ka dej nowej ustawie w jej ko cowej cz -
ci jest kilka przepisów statuuj cych przest pstwa, które chroni  odpowiednio dobra 

prawne okre lone przepisami tej ustawy, z uwagi na to, i  przepisy cz ci szczegól-
nej kodeksu karnego wymaganej tutaj ochrony nie zapewniaj . Rozszerza to powa -
nie „imperium” nauk penalnych, które coraz g biej przesuwaj  sie w obszary ycia 
publicznego. Zjawisko to jest krytykowane przez karnistów krajów europejskich, 
którzy apeluj  do ustawodawców, aby powstrzyma  ten niepo dany spo ecznie 
marsz prawa karnego w ycie publiczne oraz poszukiwa  rodków ochrony praw-
nej danych dóbr, okre lonych w przepisach ustawowych w innych ga ziach prawa. 
Szczególnie chodzi tutaj o wykorzystywanie w szerszym zakresie rodków cywil-
noprawnych. Przyk adem mo e tutaj s u y  ustawa o odpowiedzialno ci karnej pod-
miotów zbiorowych (Dz.U. 2002 r. Nr 197, poz. 1661). Ustaw  t  naruszono zasad  
subsydiarno ci prawa karnego oraz ultima ratio rozwi zania odno nego problemu.

Naczeln  zasad  kryminalizacji ycia publicznego jest ochrona okre lonych 
dóbr prawnych. Zachodzi wiec pytanie, jakie dobra prawne chroni  przepisy tej 
ustawy. Jak odpowiedzialno  karna, przewidywana w tej ustawie, ma si  do usta-
wowych znamion przest pstwa, których kumulatywne wyst pienie jest warunkiem 
sine qua non odpowiedzialno ci karnej w ka dym wypadku. Uzasadnienie winy 
jako b du w wyborze danej osoby na dane stanowisko jest uzasadnieniem odpowie-
dzialno ci cywilnoprawnej, a nie karnej. Kwestia ta wymaga odr bnych rozwa a . 

2. Drugim dzia aniem polityki karnej jest ustawowy i s dowy wymiar kary. 
W tym zakresie mo na przyj  w kodeksie karnym ró ne rozwi zania w zale no ci 
od prezentowanego w polityce spo ecznej pa stwa modelu polityki karnej, a wi c 
czy to b dzie model represyjny, umiarkowany czy te  liberalny. W modelu represyj-
nym przyjmuje si  rozwi zania, które b d  prowadzi  do wymierzania przez s dy 
surowych kar przewa nie bezwzgl dnego pozbawienia wolno ci oraz do masowego 
uwi zienia. W ustawowym wymiarze kary powa nie jest tutaj ograniczona mo li-
wo  stosowania kar wolno ciowych. Przyk adem mog  by  tutaj Stany Zjednoczo-
ne Ameryki i Polska, a tak e Litwa, otwa i Estonia. Ten model polityki w Stanach 
Zjednoczonych Ameryki, jak i w Polsce, nie zda  egzaminu i obydwa te kraje do-
konuj  powolnego zwrotu w kierunku modelu umiarkowanego, co powoli roz ado-
wuje napi t  sytuacj  w zak adach karnych. Polityka ta doprowadzi a do sytuacji, 
w której liczba przest pczo ci ro nie, zak ady karne s  zape nione, a cz  skaza-
nych oczekuje na odbycie kary pozbawienia wolno ci i nie ma racjonalnego progra-
mu, jak wyj  z tej trudnej sytuacji, zawiod y programy resocjalizacji w warunkach 
zak adów karnych.
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Jak wykazuje w swoich badaniach M. Melezini, w PRL-u, przez ca y okres 
trwania tego ustroju, polityka karna charakteryzowa a si  wyj tkowo wysok  re-
presyjno ci  w porównaniu do pa stw Europy Zachodniej13. Od 1990 r. nast pi-
a pewna liberalizacja prawa karnego, pocz tkowo do nowej kodyfikacji karnej 

w 1997 r. W zakresie s dowego wymiaru kary np. uchwalono moratorium dotycz -
ce kary mierci. W nowym kodeksie karnym powa nie zliberalizowano ustawowy 
wymiar kary, jak i w zakresie s dowego wymiaru kary. Jednocze nie liberalizacja ta 
towarzyszy a powa nemu wzrostowi przest pczo ci. Jak podaje T. Szymanowski, 
w 1990 r. liczba przest pstw stwierdzonych w Polsce wynosi a 883346, w 2003 r. – 
1466643, w 2005 r. – 117039514. W 2008 r. liczba przest pstw stwierdzonych spad-
a do 1082057. Zachodzi wi c pytanie, czy wspomniana liberalizacja prawa kar-

nego w Polsce po 1990 r. ma zwi zek ze wzrostem przest pczo ci, jaka wyst pi a 
w tym okresie? Zdania w tym zakresie s  podzielone. Moim zdaniem o wzro cie 
liczby przest pstw po 1990 r. w Polsce zadecydowa y inne czynniki ani eli libe-
ralizacja prawa karnego w dziale ustawowego i s dowego wymiaru kary. Nale y 
pami ta , i  zosta a otwarta granica pa stwowa Polski, która stworzy a mo liwo-
ci przest pczo ci transgranicznej. Demokracja i wolno ci, wolny rynek stworzy y, 

oprócz mo liwo ci rozwoju gospodarczego kraju, tak e w szerokim zakresie mo li-
wo ci do prowadzenia dzia alno ci przest pczej, zw aszcza gospodarczej. Powsta o 
wiele nowych typów przest pstw, jak np. pranie pieni dzy. Rozwin a si  przest p-
czo  zorganizowana, powsta y grupy przest pcze o charakterze mafijnym. Jest to 
tylko jedna z podstawowych przyczyn wzrostu liczby przest pstw stwierdzonych po 
1990 r., a jest ich wi cej, o których mowa w kryminologii B. Ho ysta15.

3. Trzecim dzia em polityki karnej jest wykonanie kary. W tym zakresie mo na 
zaostrza  lub liberalizowa  instytucje wykonania kary. Nale y tutaj zaliczy  takie 
instytucje jak warunkowe zawieszenie kary, warunkowe przedterminowe zwolnie-
nie z odbycia reszty kary pozbawienia wolno ci lub ograniczenie wolno ci, skróce-
nie czasu trwania rodków karnych, stosowanie rodków zabezpieczaj cych, a tak e 
przedawnienie i zatarcie skazania.

Odr bnym problemem jest sposób wykonania kary pozbawienia wolno ci. 
W jednej ma ej celi jest osadzonych kilkana cie osób. W takiej sytuacji zawodz  
programy resocjalizacyjne, je li takie s . Jak ju  wspomnia em, powa nym prob-
lemem w Polsce jest oczekiwanie skazanych na odbycie kary pozbawienia wolno-
ci. W kwietniu 2009 r. oczekiwa o takich osób 36400. Ministerstwo Sprawiedliwo-
ci podejmuje starania, aby w 2010 r. cz  skazanych, którym pozosta o do odbycia 

oko o 6 miesi cy, odbywa o t  reszt  kary w swoim mieszkaniu przy zastosowaniu 
obro y elektronicznej. Przy pomocy takiej obro y skazani byliby dozorowani przez 

13 Por. M. Melezini, Punitywno …, s. 24.

14 Por. T. Szymanowski, Orzecznictwo…, s. 29. 

15 Por. B. Ho yst, Kryminologia…, s. 342.
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zak ad karny. Na pocz tek planuje si  zastosowanie tej instytucji wobec oko o 5 tys. 
skazanych. Docelowo w 2015 r. kar  pozbawienia wolno ci w warunkach dozoro-
wania przy pomocy obro y elektronicznej ma odbywa  oko o 15tys. skazanych.

V. Wnioski ko cowe

Na podstawie przeprowadzonych rozwa a  nasuwaj  sie nast puj ce wnioski:

1. Polityka karna stanowi cz  polityki kryminalnej, której kierunki i podsta-
wowe za o enia rz d powinien przedstawia  w ramach polityki spo ecznej Sejmo-
wi i spo ecze stwu. Polityka karna powinna by  co roku poddawana pod dyskusj  
i ocen  spo eczn .

2. Polityka karna jest wyra ona w okre lonym modelu dzia ania pa stwa w tym 
zakresie, który w zale no ci od przyj tego kierunku i za o e  jego realizacji mo e 
by  modelem represyjnym, umiarkowanym lub liberalnym. 

3. Jak wykazuje do wiadczenia pa stw Europy Zachodniej, model liberalny 
zapewnia spo ecze stwu najwi ksze bezpiecze stwo i pewno  ycia. Skala prze-
st pstw na 100.000 ludno ci jest stosunkowo wysoka, np. we Francji wynosi oko-
o 700 przest pstw, a w Niemczech oko o 600 przest pstw, w Polsce wynosi oko o 

300 przest pstw. W krajach tych od dawna stosuje si  z powodzeniem liberalny mo-
del polityki karej. W Polsce, jak dot d z pewnymi korzystnymi zmianami, wyst pu-
je represyjny model polityki karnej. Jednak e w tych krajach spo ecze stwo czyje 
si  pewniej i bezpieczniej. Polska nie jest uwa ana w krajach europejskich za kraj 
bezpieczny pod wzgl dem przest pczo ci. Warto przy tym zauwa y , i  w Polsce 
wska nik pozbawionych wolno ci na 100000 ludno ci wynosi 206 osób, a w kra-
jach Europy Zachodniej od 90–110. Zak ady karne Polsce s  przepe nione, a oko o 
36000 osób oczekuje na odbycie kary pozbawienia wolno ci.

4. W polityce karnej w Polsce nale a oby powstrzyma  post puj cy proces kry-
minalizacji ycia spo ecznego. Wymaga ograniczenia nadmiernej i niepotrzebnej 
kryminalizacji, zast puj c j  rozwi zaniami z zakresu prawa cywilnego lub admi-
nistracyjnego.

5. W modelu polityki karnej w Polsce nale a oby w szerszym zakresie stoso-
wa  kary wolno ciowe oraz rodki probacyjne. Je li przepisy dotycz ce ustawowe-
go i s dowego wymiaru kary na to pozwalaj , a prognoza resocjalizacyjna dotycz ca 
danej osoby jest pozytywna, s dy powinny odst powa  od wymierzania bezwzgl d-
nej kary pozbawienia wolno ci. Jest to uzasadnione wzgl dami spo ecznymi oraz 
ekonomicznymi. 
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SUMMARY 

The author of the article analyzes the contemporary tendencies present in crim-
inal law, both in Poland and globally. He emphasizes the importance of criminal 
policies in their broad sense, in particular comprising prevention of all phenome-
na which are considered to be negative by the society, to include those that meet the 
statutory definition of crimes, the importance of penal policy and its structures relat-
ed to criminalization or decriminalization of public life, the statutory and judicial de-
termination of penalties and the execution of pronounced sentences, and the impor-
tance of the rational legislator in this matter.

The author distinguishes three models of penal policy: a repressive model whose 
characteristic property is its severity; a moderate model which emphasizes the prin-
ciple of justice in adjudicating penalties; and a lenient model where courts tend to 
choose a broad range of non–prison sentences and probation measures.

In the article’s conclusion, the author states his support for a liberal model of 
penal policies, which guarantees the greatest security and certainty of life to the so-
ciety and prevents excessive criminalization of the social life. Also, the author ex-
presses his belief that non–prison penal measures should enjoy the highest priority 
in the penal law. 
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ODPOWIEDZIALNO  PODMIOTÓW ZBIOROWYCH 
ZA PRZEST PSTWA KORUPCYJNE 
(ASPEKTY MATERIALNOPRAWNE)

1. We wspó czesnym wiecie zjawisko korupcji nale y do tych problemów 
i zagro e , które wywo uj  szczególne zaniepokojenie. Ranga problemu jest tym 
wi ksza, e korupcja dotyka wszystkie sfery ycia politycznego, gospodarczego 
i spo ecznego. Staje si  zjawiskiem ponadnarodowym, o wymiarze globalnym. Nie-
jednokrotnie powi zana jest z innymi formami przest pczo ci, w tym w szczególno-
ci z przest pczo ci  zorganizowan  i przest pczo ci  gospodarcz  oraz zwi zanym 

z tym „praniem brudnych pieni dzy”. Spo eczno  mi dzynarodowa, dostrzegaj c 
zagro enia, jakie niesie ze sob  zjawisko korupcji, podj a liczne dzia ania i inicja-
tywy zmierzaj ce do stworzenia skutecznych instrumentów prawnych zapobiegania 
i zwalczania korupcji. Warto tu wspomnie  chocia by o przyj tej przez Rad  Euro-
py w 1999 r. Prawnokarnej konwencji o korupcji, czy przyj tej przez Zgromadzenie 
Ogólne Narodów Zjednoczonych w 2003 r. Konwencji przeciwko korupcji, a tak e 
Decyzji Ramowej Rady Unii Europejskiej z 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji 
w sektorze prywatnym. Równie  ustawodawca polski, kieruj c si  wzgl dami na-
tury kryminalno–politycznej, a tak e potrzeb  dostosowania unormowa  kodeksu 
karnego do standardów mi dzynarodowych, dokona  kryminalizacji szerokiej gamy 
przest pstw korupcyjnych oraz przyj  rozwi zania, które maj  za zadanie uspraw-
nienie zwalczania korupcji1. 

1 Zob. w szczególno ci E. Zieli ska, Polskie prawo karne a ochrona interesów ekonomicznych Wspólnot Europej-

skich, Pa stwo i Prawo 2001, nr 1, s. 47–49; P. Kardas, Odpowiedzialno  karna za apownictwo (rozwa ania 

na tle projektowanych nowelizacji kodeksu karnego), Przegl d S dowy 2002, nr 7–8, s. 3–34; B. Mik, Nowela 

antykorupcyjna z dnia 13 czerwca 2003 r., Kraków 2003, passim; C. Nowak, Nowe instrumenty prawa mi dzy-

narodowego w walce z korupcj  a prawo polskie, Pa stwo i Prawo 2004, nr 3, s. 82–93; tej e, Korupcja w pol-

skim prawie karnym na tle uregulowa  mi dzynarodowych, Warszawa 2008, passim; R.A. Stefa ski, Przest p-

stwo korupcji gospodarczej (art. 296a), Prokuratura i Prawo 2004, nr 3, s. 50 i n.; tego , Przest pstwo czynnej 

p atnej protekcji (art. 230a kk.), Prokuratura i Prawo 2004, nr 5, s. 15 i n.; tego , Przest pstwo korupcji w spor-

cie profesjonalnym (art. 296b kk.), Prokuratura i Prawo 2004, nr 2; J. Bojarski, T. Oczkowski, Penalizacja korupcji 

gospodarczej, Prokuratura i Prawo 2004, nr 4, s. 65; J. Raglewski: Odpowiedzialno  karna za korupcj  gospo-

darcz  (art. 296a kk.), Prawo Spó ek 2005, nr 6, s. 33 i n.; M. Melezini, A. Sakowicz, Nowe regulacje antykorup-

cyjne a standardy mi dzynarodowe, (w:) T. Bojarski (red.), Zmiany w polskim prawie karnym po nowelizacjach 

kk. z 1997 r. Materia y konferencyjne. 20–22 wrze nia 2005 r., Lublin 2006, s. 261–284.
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W polu zainteresowa  organizacji mi dzynarodowych, zaanga owanych 
w stworzenie kompleksowej polityki antykorupcyjnej, obok problematyki odpowie-
dzialno ci osób fizycznych za czyny korupcyjne, znalaz o si  tak e zagadnienie od-
powiedzialno ci podmiotów zbiorowych.

Wypracowane przez spo eczno  mi dzynarodow  dokumenty dotycz ce odpo-
wiedzialno ci osób prawnych w zakresie zwalczania, zw aszcza korupcji2, ale tak-
e przest pczo ci zorganizowanej i „prania brudnych pieni dzy”, sta y si  nast pnie 

impulsem do wprowadzenia koncepcji odpowiedzialno ci osób prawnych do prawa 
polskiego. Dokumenty te mia y równie  wp yw na rozwi zania przyj te przez usta-
w  z 28.10.2002 r. o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabro-
nione pod gro b  kary3. Dzisiaj pozostaje jednak pytanie, czy przyj ta konstrukcja 
odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych umo liwia efektywne zwalczanie prze-
st pczo ci korupcyjnej? Na pocz tek warto przyjrze  si  najbardziej istotnym posta-
nowieniom mi dzynarodowych aktów prawnych w przedmiocie odpowiedzialno ci 
podmiotów zbiorowych za czyny korupcyjne, by nast pnie odnie  si  do rozwi -
za  polskich.

2. Na szczeblu europejskim jednym z najwcze niejszych dokumentów zawie-
raj cych wa ne rozstrzygni cia w przedmiocie odpowiedzialno ci osób prawnych 
za czyny korupcyjne jest Konwencja o ochronie interesów finansowych Wspól-
not Europejskich z dnia 26 lipca 1995 r., a ci lej nawi zuj cy do niej Drugi Proto-
kó  z dnia 19 czerwca 1997 r.4 Zobowi zuje on Pa stwa Cz onkowskie do ustano-
wienia w ich wewn trznym porz dku prawnym odpowiedzialno ci osób prawnych 
za oszustwo na szkod  interesów finansowych Wspólnot Europejskich, czynn  ko-
rupcj  oraz pranie pieni dzy, je eli zosta y pope nione w interesie osób prawnych 
przez jak kolwiek osob , dzia aj c  indywidualnie b d  wchodz c  w sk ad pe ni -
cego funkcj  kierownicz  organu danej osoby prawnej na podstawie pe nomocni-
ctwa do jej reprezentowania, uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu tej 
osoby prawnej lub uprawnienia do sprawowania kontroli w obr bie tej osoby praw-
nej, jak równie  za udzia  w pope nieniu lub usi owaniu pope nienia przez powy -
sz  osob  przest pstwa oszustwa, korupcji czynnej lub prania pieni dzy w charak-
terze wspó sprawstwa lub pod egania (art. 3 ust. 1). Protokó  nakazuje te  podj cie 
przez Pa stwa Cz onkowskie takich rozstrzygni , które zapewni , e osoby praw-
ne b d  poci gane do odpowiedzialno ci w przypadkach, gdy brak nadzoru lub kon-

2 Por. S. Walto , Odpowiedzialno  karna podmiotów zbiorowych – stary problem legislacyjny na nowo, (w:) Pra-

wo. Spo ecze stwo. Jednostka. Ksi ga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, red. A. o-

patka, B. Kunicka–Michalska, S. Kiewlicz, Warszawa 2003, s. 389; J. Garstka, Odpowiedzialno  karna osób 

prawnych w prawie mi dzynarodowym, Prawo i ycie 2000, nr 5, s. 14–20.

3 Dz.U. 2002 r. Nr 197, poz. 1661.

4 Dz.U. WE C 221 z 19.07.2001 r. Ustawa z dnia 22.10.2004 r. Polska ratyÞ kowa a niniejszy Protokó , jak te  Kon-

wencj  o ochronie interesów Þ nansowych Wspólnot Europejskich (Dz.U. 2004 r. Nr 273, poz. 2699). Ustawa we-

sz a w ycie 11.01.2005 r.
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troli przez jedn  z wy ej wymienionych osób umo liwi  podw adnemu pope nie-
nie wskazanego przest pstwa na rachunek osoby prawnej (art. 3 ust. 2). Ponadto, 
Protokó  przyjmuje tzw. zasad  dwutorowo ci odpowiedzialno ci, zgodnie z któr  
odpowiedzialno  osoby prawnej nie wy cza prowadzenia post powania karnego 
przeciwko osobom fizycznym, które bra y udzia  w pope nieniu przest pstwa oszu-
stwa, czynnej korupcji lub prania pieni dzy jako sprawcy, pod egacza lub pomoc-
nika (art. 3 ust. 3).

W my l art. 1 Protoko u ustanawiaj cego definicj  kilku poj : „osob  prawn ” 

jest jakikolwiek podmiot maj cy taki status w obr bie prawa krajowego, z wyj t-

kiem pa stwa i innych instytucji publicznych pe ni cych funkcje w adcze oraz mi -

dzynarodowych organizacji publicznych. Poj ciem „osoba prawna” nie zosta y za-

tem obj te u omne osoby prawne, np. na gruncie prawa polskiego spó ki jawne czy 

komandytowe. Z kolei „korupcja czynna” oznacza umy lne dzia anie kogokolwiek, 

kto obiecuje albo daje, bezpo rednio lub przez po rednika, jakiekolwiek korzy ci 

samemu urz dnikowi lub stronie trzeciej dla urz dnika, dla podj cia albo powstrzy-

mania si  przez urz dnika od dzia a  nale cych do jego obowi zków w sposób na-

ra aj cy lub mog cy narazi  interesy finansowe Wspólnot Europejskich5.

Nale y zauwa y , e omawiany dokument nie okre la charakteru odpowiedzial-

no ci osób prawnych, pozostawiaj c tym samym pa stwom cz onkowskim wybór 

modelu tej odpowiedzialno ci, w szczególno ci, czy ma to by  odpowiedzialno  

karna, cywilna czy administracyjna. Wa ne jest to, by w ramach odpowiedzialno ci 

osób prawnych zosta y wprowadzone sankcje natury finansowej, które jednak maj  

charakter represyjny.

Zgodnie z art. 4 Protoko u, osoby prawne maj  podlega  sankcjom skutecznym, 

proporcjonalnym i odstr czaj cym, w czaj c w to kar  grzywny lub inn  kar  pie-

ni n . Ponadto, mog  te  by  ustanowione inne sankcje, takie jak w szczególno-

ci:

odebranie uprawnie  do korzystania ze wiadcze  lub pomocy publicznej, 

terminowy lub sta y zakaz prowadzenia dzia alno ci gospodarczej,

oddanie pod nadzór s du,

s dowy nakaz rozwi zania osoby prawnej.

Katalog rodków jest otwarty. Równie  w tym zakresie dokument pozostawia 

pa stwom cz onkowskim daleko id c  swobod  w wyborze sankcji stosowanych 

5 Protokó  Drugi, deÞ niuj c poj cie „korupcji czynnej”, odwo uje si  do postanowie  art. 3 Protoko u Pierwszego 

z dnia 27 wrze nia 1996 r. do Konwencji o ochronie interesów Þ nansowych Wspólnot Europejskich.

–

–

–

–
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wobec osób prawnych za dokonane w ich interesie oszustwa, czynnej korupcji lub 
prania pieni dzy6.

3. Postanowienia w przedmiocie odpowiedzialno ci osób prawnych za czyny 
korupcyjne zawiera te  Konwencja OECD o zwalczaniu przekupstwa zagranicz-
nych funkcjonariuszy publicznych w mi dzynarodowych transakcjach handlowych 
z dnia 17.12.1997 r.7 W preambule Konwencji Pa stwa–Strony uzna y, e przekup-
stwo jest szeroko rozpowszechnionym zjawiskiem w mi dzynarodowych transak-
cjach handlowych, w czaj c handel i inwestycje, które powoduje powa ne zanie-
pokojenie moralne i polityczne, podwa aj c dobre sprawowanie rz dów oraz rozwój 
gospodarczy i wypaczaj c warunki mi dzynarodowej konkurencji. Strony uzna y 
tak e, e wszystkie pa stwa „dziel  odpowiedzialno ” za zwalczanie tego zjawi-
ska. Traktuj c problem jako niezwykle donios y, Konwencja przedstawi a zapisy 
na mocy których na o y a na Pa stwa–Strony obowi zek ustanowienia obok odpo-
wiedzialno ci osób fizycznych tak e odpowiedzialno  podmiotów zbiorowych za 
przekupstwo zagranicznego funkcjonariusza publicznego (art. 2).

Nale y zauwa y , e tre  przepisów Konwencji ma charakter bardzo ogólny. 
Przepis art. 3 pozostawia Stronom swobod  w okre laniu rodzaju odpowiedzialno ci 
i jej przes anek. Jednak e z przepisu art. 3 ust. 2 Konwencji wynika pewna preferen-
cja odpowiedzialno ci karnej osób prawnych. Stanowi on bowiem, e „W przypad-
ku gdy w systemie prawnym Strony osoby prawne nie podlegaj  odpowiedzialno ci 
karnej, Strona ta zapewni, e osoby prawne podlega  b d  za przekupstwo zagra-
nicznego funkcjonariusza publicznego skutecznym, proporcjonalnym oraz odstr -
czaj cym sankcjom innym ni  karne, w cznie z sankcjami pieni nymi”. Doda  
trzeba, e w zakresie kar Konwencja postanawia, i  maj  to by  kary porównywalne 
do kar, jakie s  stosowane w prawie wewn trznym za przekupstwo w asnych funk-
cjonariuszy publicznych (art. 3 ust. 1).

Ponadto Konwencja nakazuje Stronom podj cie niezb dnych dzia a  w celu za-
gwarantowania, e apówka i korzy  maj tkowa wskutek przekupstwa zagranicz-
nego funkcjonariusza publicznego lub mienie, którego warto  odpowiada takim 
korzy ciom, podlega  b d  zaj ciu i konfiskacie, albo zamiennie z przepadkiem – 
stosowane b d  kary pieni ne o porównywalnym skutku (art. 3 ust. 3). Dodatkowo 
w art. 4 ust. 3 zobowi zuje si  strony do rozwa enia mo liwo ci na o enia na osoby 

6 Por. J. Garstka, Odpowiedzialno  podmiotów zbiorowych w prawie mi dzynarodowym, Prawo i ycie 2000, 

nr 5, s. 14 i n.; O. Górniok, Komentarz do konwencji o ochronie interesów Þ nansowych Wspólnot Europejskich 

wraz protoko ami dodatkowymi, (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawo polskie. Dokumenty karne, pod red. 

E. Zieli skiej, Warszawa 2000, s. 276.

7 Konwencja zosta a podpisana przez Polsk  i og oszona 3.11.2000 r. Wesz a w ycie 4.02.2001 r. (Dz.U. 2001 r. 

Nr 23, poz. 264).
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prawne tak e sankcji cywilnych lub administracyjnych za przekupstwo zagraniczne-
go funkcjonariusza publicznego8.

4. Bardzo wcze nie problem korupcji sta  si  przedmiotem zainteresowania 
Rady Europy. Pierwsze wypracowane dokumenty (zalecenia czy rezolucje) mia y 
charakter tzw. „soft law”9. Dopiero przyj ta przez Rad  Europy dnia 27.01.1999 r. 
Prawnokarna konwencja o korupcji by a dokumentem zawieraj cym zobowi zania 
w zakresie dostosowania prawa karnego do wypracowanych standardów10. Mia a 
te  znacz cy wp yw na rozwi zania przyj te w prawie polskim w zakresie przepi-
sów antykorupcyjnych.

Konwencja, ustanawiaj c szeroki zakres przest pstw korupcyjnych, za które 
nale y poci ga  do odpowiedzialno ci osoby fizyczne, wprowadza tak e zobowi -
zanie dotycz ce odpowiedzialno ci osób prawnych. Artyku  18 ust. 1 stanowi, e 
ka da Strona przyjmie takie rodki ustawodawcze i inne, jakie mog  by  koniecz-
ne do zapewnienia, by osoby prawne mog y ponosi  odpowiedzialno  za przest p-
stwa czynnego przekupstwa, handlu wp ywami i prania pieni dzy, okre lone zgod-
nie z konwencj , pope nione na ich korzy  przez dzia aj c  indywidualnie, albo 
jako cz  organu osoby prawnej, jak kolwiek osob  fizyczn , która posiada wiod -
c  rol  w ramach tej osoby prawnej, na podstawie:

umocowania do reprezentowania tej osoby prawnej, lub

uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu tej osoby prawnej, lub

uprawnienia do sprawowania kontroli w obr bie tej osoby prawnej, jak rów-
nie  za udzia  takich osób fizycznych we wskazanych wy ej przest pstwach, 
jako wspó sprawców lub pod egaczy.

Dodatkowo, osoba prawna b dzie ponosi  odpowiedzialno , je li brak nadzo-
ru lub kontroli ze strony osoby fizycznej wymienionej wy ej umo liwi  podporz d-
kowanej jej osobie fizycznej pope nienie jednego z przedmiotowych przest pstw na 
korzy  tej osoby prawnej (art. 18 ust. 2). Odpowiedzialno  osoby prawnej nie wy-

cza jednak post powania karnego przeciwko osobom, które s  sprawcami, pod e-
gaczami lub wspó sprawcami wymienionych przest pstw (art. 18 ust. 3). Stosownie 
do art. 19 ust. 2 Konwencji osoby prawne maj  podlega  skutecznym, proporcjonal-
nym i zniech caj cym sankcjom karnym lub innym, w tym sankcjom pieni nym.

8 Por. J. Garstka, Komentarz do Konwencji z dnia 17.12.1997 r. o zwalczaniu przest pczo ci zorganizowanej 

funkcjonariuszy w mi dzynarodowych transakcjach handlowych, (w:) Prawo Wspólnot Europejskich a prawo pol-

skie. Dokumenty karne, t. 6, cz  II. Wybór tekstów z komentarzem, Warszawa 2005, s. 306 i n.

9 By y to: Program Dzia a  przeciwko korupcji (1996 r.), Rezolucja (97) 24 w sprawie „20 Zasad Przewodnich 

w walce z korupcj ”, Rezolucja 98 (7) w sprawie utworzenia „Grupy Pa stw przeciwko Korupcji – GRECO”. Na-

le y nadmieni , e od 20.05.1999 r. Polska jest cz onkiem Grupy Pa stw przeciwko Korupcji. Zob. M. Melezini, 

A. Sakowicz, Nowe regulacje…, s. 264.

10 Polska podpisa a Konwencj  w dniu jej sporz dzenia, ratyÞ kowa a 11.12.2002 r. (Dz.U. 2002 r. Nr 126, poz. 1066). 

Konwencja wesz a w ycie wobec Polski 1.04.2003 r.

–

–

–
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5. O odpowiedzialno ci osób prawnych za przest pstwa jest tak e mowa 
w Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko mi dzynarodowej przest pczo-
ci zorganizowanej z dnia 15.11.2000 r.11. Instrument ten przewiduje obowi zek 

ustanowienia odpowiedzialno ci osób prawnych za udzia  w powa nych przest p-
stwach, w które zaanga owana jest zorganizowana grupa oraz za takie przest pstwa, 
jak udzia  w zorganizowanej grupie przest pczej, pranie dochodów z przest pstwa, 
przekupstwo oraz wymienione w Konwencji przest pstwa przeciwko wymiarowi 
sprawiedliwo ci. W art. 10 ust. 2 i 3 wskazuje si , e odpowiedzialno  osób praw-
nych mo e mie  charakter karny, cywilny lub administracyjny, w zale no ci od za-
sad prawnych obowi zuj cych w danym pa stwie, przy czym tego rodzaju odpo-
wiedzialno  nie przes dza odpowiedzialno ci osób fizycznych, które pope ni y 
przest pstwo. Ponadto Konwencja wymaga, by ka de pa stwo zapewni o, e oso-
by prawne b d  podlega y skutecznym, proporcjonalnym oraz odstraszaj cym sank-
cjom karnym lub pozakarnym, w tym sankcjom finansowym (art. 10 ust. 4).

6. Bardzo zbli on  posta  do wskazanej powy ej maj  zobowi zania dotycz ce 
wprowadzenia odpowiedzialno ci osób prawnych za czyny korupcyjne, wynikaj ce 
z przyj tej dnia 31.10.2003 r. Konwencji Narodów Zjednoczonych przeciwko ko-
rupcji12. Jedyna ró nica zapisów art. 26 Konwencji wi e si  z wymogiem ustano-
wienia odpowiedzialno ci osób prawnych za udzia  w szerszej gamie przest pstw, 
które zosta y okre lone w dokumencie. S  to: sprzedajno  i przekupstwo krajo-
wych i zagranicznych funkcjonariuszy publicznych (art. 15 i 16) oraz funkcjonariu-
szy mi dzynarodowych organizacji publicznych (art. 16), sprzeniewierzenie i wy-
udzenie mienia przez funkcjonariusza publicznego (art. 17), p atna protekcja (art. 

18), nadu ycie w adzy (19), bezpodstawne wzbogacenie funkcjonariusza publiczne-
go (art. 20), przekupstwo w sektorze prywatnym (art. 21), sprzeniewierzenie mienia 
w sektorze prywatnym (art. 22), pranie pieni dzy (art. 23), paserstwo (art. 24) oraz 
wywieranie bezprawnych nacisków na s d i wiadków (art. 25).

Warto wspomnie , i  Konwencja NZ, d c do kompleksowego uj cia proble-
mu zapobiegania i zwalczania korupcji, wytycza szeroki zakres jej stosowania, okre-
lony w art. 3 jako zapobieganie, dochodzenie i ciganie korupcji, a tak e zamra-
anie, zatrzymanie, konfiskat  oraz zwrot dochodów pochodz cych z przest pstw 

ustanowionych w Konwencji13.

7. Wa nym instrumentem, który wytyczy  nowe kierunki polityki antykorup-
cyjnej na szczeblu europejskim, by o Wspólne Dzia anie z dnia 22.12.1998 r., przy-
j te przez Rad  Unii Europejskiej, w sprawie korupcji w sektorze prywatnym14. Akt 

11 Polska przyst pi a do Konwencji w 2001 r. Zob. Ustawa z dnia 19.07.2001 r. o ratyÞ kowaniu Konwencji Narodów 

Zjednoczonych przeciwko mi dzynarodowej przest pczo ci zorganizowanej, Dz.U. Nr 90, poz. 994.

12 Polska podpisa a Konwencj  10.12.2003 r. 

13 Por. C. Nowak, Nowe instrumenty…, s. 82–87; M. Melezini, A. Sakowicz, Nowe regulacje…, s. 266–267.

14 Dz.U. WE L 192 z 31.12.1998 r.
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ten nie mia  jednak charakteru wi cego, ale z czasem sta  si  podstaw  do wyda-
nia Decyzji Ramowej, która jest instrumentem dalej id cym i wi e pa stwa cz on-
kowskie co do celu, który ma by  osi gni ty.

Przyj ta dnia 22 lipca 2003 r. przez Rad  UE Decyzja Ramowa w sprawie zwal-
czania korupcji w sektorze prywatnym15, nawi zuj c do Wspólnego Dzia ania, sta-
wia sobie za cel pog bienie walki z korupcj  w sektorze prywatnym, w tym roz-
ci gni cie odpowiedzialno ci karnej za korupcj  czynn  i biern  tak e na osoby 
prawne.

Na mocy art. 5 ust. 1 Decyzji Ramowej Pa stwa Cz onkowskie UE zobowi -
zuj  si  do ustanowienia odpowiedzialno ci osób prawnych za przest pstwo czyn-
nej i biernej korupcji w sektorze prywatnym, pope nione na korzy  osoby prawnej 
przez osob  fizyczn , dzia aj c  indywidualnie albo wchodz c  w sk ad organu oso-
by prawnej, która ma w niej pozycj  kierownicz , w oparciu o:

prawo do reprezentowania osoby prawnej,

uprawnienia do podejmowania decyzji w imieniu osoby prawnej, lub

uprawnienia do sprawowania kontroli w strukturach osoby prawnej.

Dodatkowo Decyzja Ramowa nak ada na Pa stwa Cz onkowskie obowi zek 
zapewnienia, by osoby prawne by y poci gane do odpowiedzialno ci w przypad-
ku, gdy osoba fizyczna, zajmuj ca pozycj  kierownicz , dopu ci a si  uchybienia 
w nadzorze lub kontroli, umo liwiaj c pope nienie przest pstwa korupcji w sekto-
rze prywatnym przez swego podw adnego na korzy  danej osoby prawnej (art. 5 
ust. 2).

Omawiany instrument prawny definiuje „osob  prawn ”, podobnie jak Drugi 
Protokó  z 1997 r. do Konwencji o ochronie interesów finansowych Wspólnot Euro-
pejskich, jako podmiot posiadaj cy taki status zgodnie z w a ciwym prawem krajo-
wym, z wyj tkiem pa stw lub innych organów publicznych, dzia aj cych w charak-
terze w adz pa stwowych oraz mi dzynarodowych organizacji publicznych (art. 1).

Nale y podkre li , e przepisy Decyzji Ramowej nie przes dzaj  o charakterze 
odpowiedzialno ci osób prawnych, pozostawiaj c Pa stwom Cz onkowskim wy-
bór rodzaju odpowiedzialno ci (karna, cywilna czy administracyjna). Rozwi zania 
w tym przedmiocie zasadniczo pokrywaj  si  z konstrukcjami innych dokumentów 
mi dzynarodowych.

Ponadto Decyzja Ramowa w art. 5 ust. 3 ustanawia tzw. zasad  dwutorowo ci 
odpowiedzialno ci, zgodnie z któr  odpowiedzialno  osoby prawnej nie wyklucza 
post powania karnego przeciwko osobom fizycznym, które bra y udzia  w pope -

15 Dz.U. WE L192 z 31.07.2003 r.

–

–

–
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nieniu przest pstwa czynnej i biernej korupcji w sektorze prywatnym jako sprawcy, 
pod egacze lub pomocnicy. Równie  w tym zakresie przyj te zapisy nie odbiegaj  
od postanowie  wcze niejszych dokumentów.

W odniesieniu do sankcji wobec osób prawnych, Decyzja Ramowa przewidu-
je sankcje stosowane wobec osób prawnych za czyny korupcji w sektorze prywat-
nym pope nione w warunkach odpowiedzialno ci zobiektywizowanej (art. 5 ust. 1) 
oraz sankcje stosowane wobec osób prawnych, którym mo na przypisa  win  (art. 5 
ust. 2). W pierwszym przypadku (art. 6 ust. 1) osoba prawna ma podlega  sank-
cjom skutecznym, proporcjonalnym i odstraszaj cym, obejmuj cym kar  grzywny 
lub inn  kar , b d  takie sankcje, jak:

pozbawienie prawa do korzystania ze wiadcze  publicznych lub pomocy 
publicznej,

czasowy lub sta y zakaz prowadzenia dzia alno ci gospodarczej,

przekazanie pod nadzór s dowy,

s dowe orzeczenie o likwidacji.

W drugim przypadku (art. 6 ust. 2) – osoba prawna ma podlega  karom lub 
rodkom, które s  skuteczne, proporcjonalne i odstraszaj ce.

Nale y zwróci  uwag , e Decyzja Ramowa wyznaczy a konkretny termin im-
plementacji jej postanowie . Zgodnie z art. 9 ust. 1 Pa stwa Cz onkowskie mia-
y czas do przyj cia regulacji dostosowawczych do dnia 22 lipca 2005 r. Do tej 

daty Pa stwa Cz onkowskie mia y te  przekaza  Sekretarzowi Generalnemu Rady 
oraz Komisji tekst przepisów transponuj cych postanowienia decyzji do prawa we-
wn trznego. Z kolei Rada UE do dnia 22 pa dziernika 2005 r. mia a dokona  oceny 
stopnia realizacji przepisów decyzji ramowej (art. 9 ust. 2). 

8. Z przytoczonych przepisów instrumentów mi dzynarodowych wynika, e 
obecnie odpowiedzialno  osób prawnych za czyny korupcyjne sta a si  mi dzy-
narodowym standardem. Prawo polskie do 2002 r. nie przewidywa o odpowiedzial-
no ci osób prawnych za czyny zabronione pope nione na ich korzy  przez oso-
b  fizyczn . Zrodzi o to potrzeb  podj cia stosowanych dzia a  przez ustawodawc  
polskiego, które doprowadzi yby do wprowadzenia do polskiego systemu prawnego 
odpowiedzialno ci osób prawnych. 

Dnia 28 pa dziernika 2002 r. uchwalono ustaw  o odpowiedzialno ci podmio-
tów zbiorowych za czyny zabronione pod gro b  kary, która obowi zuje od 22 listo-
pada 2003 r.16 Od pocz tku rozwi zania przyj te w ustawie budzi y rozliczne kon-
trowersje, poczynaj c od charakteru odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych, 

16 Dz.U. 2002, Nr 197, poz. 1661 z pó . zm.

–

–

–

–
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kaskadowo ci polskiej konstrukcji odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych, kon-
strukcji winy czy te  rodzajów rodków represyjnych stosowanych wobec podmio-
tów zbiorowych. 

9. Naprzód nale y zauwa y , e w doktrynie nie ma zgodno ci co do charakte-
ru odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych. Mówi si  o odpowiedzialno ci kar-
no–administracyjnej17, quasi–karnej18 czy te  nowej szczególnej odpowiedzialno ci 
karnej19. Jednocze nie w pi miennictwie podkre la si , e sam charakter podmio-
tu podlegaj cego odpowiedzialno ci na podstawie ustawy z 28 pa dziernika 2002 r. 
nie wyklucza jej karnoprawnego charakteru20, a wymierzane na podstawie ustawy 
sankcje wzgl dem podmiotów zbiorowych wskazuj  na karny charakter tej odpo-
wiedzialno ci21. Autorzy takiego pogl du wskazuj  na zwi zki u.o.p.z. z prawem 
karnym, o czym wiadczy wymóg odpowiedniego stosowania przepisów kodeksu 
post powania karnego (art. 22) i kodeksu karnego wykonawczego (art. 26), prze-
niesienie na jej grunt niektórych instytucji znanych prawu karnemu (np. recydywa, 
przedawnienie karalno ci, przedawnienie wykonania kary) czy te  umieszczenie 
w Krajowym Rejestrze Karnym informacji o podmiotach zbiorowych, wobec któ-
rych orzeczono kar  pieni n , przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej 
wiadomo ci. Równocze nie zauwa a si  w literaturze, e przepisy u.o.p.z. przewi-
duj  odpowiedzialno  represyjn 22, b d  nie przewiduj  odpowiedzialno ci sensu 
stricto karnej. Autorzy ostatniego pogl du stoj  na stanowisku, e jest to odpowie-
dzialno  ró na od odpowiedzialno ci karnej. Stanowi wyraz legitymacji ustawo-
dawcy „do represjonowania bezprawia z tytu u samej niesubordynacji wobec po-
rz dku prawnego, w oderwaniu od warunku czynu, winy i podzia ów na klasyczne 
rodzaje odpowiedzialno ci oraz poza ustawami karnymi (tzw. obiektywna koncep-
cja odpowiedzialno ci)”23. Mo na tak e spotka  stanowisko wskazuj ce, e analizo-
wana odpowiedzialno  jest odpowiedzialno ci  karn 24.

17 H. Skwarczy ski, Odpowiedzialno  podmiotów zbiorowych jako nowy rodzaj odpowiedzialno ci za czyny zabro-

nione pod gro b  kary, Palestra 2004, nr 1–2, s. 84–86.

18 M. Czy ak, Karnoadministracyjne, karnoskarbowe i quasi–karne formy odpowiedzialno ci podmiotów zbioro-

wych, Wojskowy Przegl d Prawniczy 2004, nr 1, s. 38.

19 J. Skupi ski, Problemy kryminalnopolityczne zwi zane z promulgowaniem ustawy z dnia 28 pa dziernika 200 r. 

o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro b  kary, (w:) Odpowiedzialno  karna 

podmiotów zbiorowych. Konferencja Jastrz bia Góra, 12–14 pa dziernika 2003 r., Apelacja Gda ska – Wydanie 

Specjalne 2003, nr 3, s. 47–48.

20 Por. B. Namys owska–Gabrysiak, Ustawa o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod 

gro b  kary. Komentarz, Kraków 2004, s. 71; B. Nita, Model odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czy-

ny zabronione pod gro b  kary, Pa stwo i Prawo 2003, nr 6, s. 18; S. Walto , Odpowiedzialno  karna podmio-

tów zbiorowych – stary problem legislacyjny na nowo, (w:) Prawo, spo ecze stwo, jednostka. Ksi ga jubileuszo-

wa dedykowana Profesorowi Leszkowi Kubickiemu, Warszawa 2003, s. 396–406

21 Por. A. Bartosiewicz, R. Kubacki, Ustawodawca nad wyraz lakoniczny, Rzeczpospolita z 20 sierpnia 2003 r.

22 Zob. np. B. Nita, Model odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych…, s. 18 i n.

23 B. Mik, Charakter prawny odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych w wietle ustawy z dnia 28 pa dziernika 

2002 r., Przegl d S dowy 2003, nr 7–8, s. 67; zob. te  M. Filar (red.), Z. Kwa niewski, D. Kala, Komentarz do 

ustawy o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro b  kary, Toru  2003, s. 41–

42.

24 S. Walto , Odpowiedzialno  karna podmiotów zbiorowych – stary problem legislacyjny na nowo, (w:) Prawo, 

spo ecze stwo, jednostka. Ksi ga jubileuszowa dedykowana Prof. Leszkowi Kubickiemu, pod red. A. opatka, 
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Problematyka modelu odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych doczeka-
a si  równie  orzeczenia Trybuna u Konstytucyjnego. W uzasadnieniu wyroku 

z dnia 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03, Trybuna  wskaza , e model odpo-
wiedzialno ci podmiotów zbiorowych nie ma charakteru odpowiedzialno ci kar-
nej sensu stricto, podkre laj c zarazem, i  uregulowania u.o.p.z. okre laj  odpowie-
dzialno  o charakterze represyjnym. Nie roztrz saj  bli ej tego pogl du, który jest 
sk din d trafny. W tpliwo ci budzi sposób argumentacji, która doprowadzi a do ta-
kiej konkluzji. Otó , Trybuna  Konstytucyjny wskaza , e przyj ty w u.o.p.z. model 
odpowiedzialno ci nie mo e by  uznany za odpowiedzialno  karn  sensu stricte, 
bowiem „jej podstaw  materialn  nie jest wyczerpanie przez podmiot odpowiedzial-
no ci swym czynem ustawowych znamion okre lonej normy prawa karnego typizu-
j cej przest pstwo lub przest pstwo skarbowe. Nie ma wi c ona charakteru pierwot-
nego i samoistnego, lecz charakter wtórny i pochodny. Jej materialn  podstaw  jest 
prawomocne skazanie (lub inne orzeczenie, o którym mowa w art. 4 ustawy) oso-
by fizycznej wymienionej w art. 3 u.o.p.z. za przest pstwo lub przest pstwo skarbo-
we wymienione w art. 16 u.o.p.z.. Brak tu wi c typowego dla prawa karnego wymo-
gu naruszenia przez podmiot odpowiedzialno ci karnej tzw. normy sankcjonowanej. 
Prawnokarn  norm  sankcjonowan  typizuj c  okre lone przest pstwo narusza tu 
nie podmiot zbiorowy, lecz osoba fizyczna, o której mowa w art. 3 ustawy”. 

Wydaje si , e kaskadowo  przyj tej konstrukcji nie mo e rzutowa  na cha-
rakter odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych. Wynika on bowiem z charakte-
ru rodków, które mog  by  orzekane wobec podmiotu zbiorowego, a te ewidentnie 
maj  charakter represyjny. wiadcz  chocia by o tym przes anki tej odpowiedzial-
no ci, a przede wszystkim cel i funkcja orzekanych wobec podmiotów zbiorowych 
kar. Zdaniem Trybuna u, pomini cie przez ustawodawc  w tytule ustawy i jej tre ci 
bezpo redniego wskazania na „odpowiedzialno  karn ” podmiotów zbiorowych 
mo na t umaczy  wzgl dami legislacyjnymi, bowiem u ycie tego zwrotu obligowa-
oby do stosowania wprost cz ci ogólnej kodeksu karnego ze wzgl du na art. 116 

kk., który stanowi, i  „Przepisy cz ci ogólnej tego kodeksu stosuje si  do innych 
ustaw przewiduj cych odpowiedzialno  karn , chyba e ustawy te wyra nie wy -
czaj  ich zastosowanie”. Nie powinno by  zatem w tpliwo ci, e odpowiedzialno  
podmiotów zbiorowych na p aszczy nie konstytucyjnej jest odpowiedzialno ci  re-
presyjn . Z pewno ci  ustawowe znaczenie poj cia „odpowiedzialno  karna” nie 
mo e rzutowa  na tre  tego samego poj cia u ytego w Konstytucji RP25. Dzieje si  
tak nie tylko dlatego, e konstytucyjne znaczenie tego poj cia nie mo e by  ustalane 
poprzez odwo anie si  do obowi zuj cego ustawodawstwa, co podwa a oby rang  

B. Kunicka–Michalska, S. Kiewlicz, Warszawa 2003, s. 405–40; tego , Wprowadzenie do problematyki odpowie-

dzialno ci podmiotów zbiorowych, (w:) Odpowiedzialno  karna podmiotów zbiorowych. Konferencja Jastrz bia 

Góra, 12–14 pa dziernika 2003 r., Apelacja Gda ska – Wydanie Specjalne 2003, nr 3; tego , O odpowiedzialno-

ci karnej podmiotów zbiorowych, Edukacja Prawnicza 2003, nr 12, s. 30.

25 Wyrok TK z 26 listopada 2003 r., sygn. SK 22/02, OTK ZU 2003, nr 9, poz. 97.
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normy konstytucyjnej, ale równie  i z tego powodu, e regulacja art. 42 Konstytu-
cji RP utraci aby swoje znaczenie gwarancyjne. Maj c to na wzgl dzie, nale y przy-
j , e zakres stosowania art. 42 Konstytucji obejmuje nie tylko odpowiedzialno  
karn  w cis ym tego s owa znaczeniu, a wi c odpowiedzialno  za przest pstwa, 
ale równie  inne formy odpowiedzialno ci prawnej zwi zanej z wymierzaniem kar 
wobec jednostki26. Podobnie wi c jak w wypadku odpowiedzialno ci dyscyplinar-
nej czy odpowiedzialno ci za wykroczenia, konstytucyjne standardy odnoszone do 
prawa karnego (represyjnego) maj  zastosowanie tak e do odpowiedzialno ci pod-
miotów zbiorowych, przewidzianej w zakwestionowanej ustawie. W szczególno ci 
przepisy ustawy podlegaj  ocenie z punktu widzenia zasady dostatecznej okre lono-
ci prawa represyjnego, któr , poza art. 42 Konstytucji, mo na wywodzi  z zasady 

ochrony zaufania do pa stwa i stanowionego w tym pa stwie prawa (art. 2 Konsty-
tucji RP), a tak e z punktu widzenia pozosta ych gwarancji konstytucyjnych, usta-
nowionych w art. 42 Konstytucji. 

Na koniec tego w tku warto podnie , e przygotowany przez Komisj  Kodyfi-
kacyjn  pod przewodnictwem prof. S. Waltosia projekt kompleksowego uregulowa-
nia kwestii odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych zak ada  w czenie uregulo-
wania w tym zakresie do kodeksu karnego, a tym samym jednoznacznie przes dza  
o charakterze analizowanej tu odpowiedzialno ci27. Projektodawcy stan li na stano-
wisku, e sankcje stosowane wobec podmiotu zbiorowego musz  mie  charakter pe-
nalny; powinny oddzia ywa  na te podmioty kolektywne, które dopu ci y si  czy-
nów zabronionych, jak równie  na inne. 

10. Analiza tytu owego problemu nie mo e nast pi  bez sygnalizacyjnego od-
niesienia si  do uj cia podmiotu zbiorowego oraz przes anek jego odpowiedzialno-
ci. Zgodnie z obwi zuj cym art. 2 ust. 1 u.o.p.z., podmiotem zbiorowym jest osoba 

prawna oraz jednostka organizacyjna niemaj ca osobowo ci prawnej, której odr b-
ne przepisy przyznaj  zdolno  prawn , z wy czeniem Skarbu Pa stwa, jednostek 
samorz du terytorialnego i ich zwi zków. Ponadto art. 2 ust. 2 u.o.p.z. dodaje, e 
podmiotem zbiorowym jest równie  spó ka handlowa z udzia em Skarbu Pa stwa, 
jednostki samorz du terytorialnego lub zwi zki takich jednostek, spó ka kapita owa 
w organizacji, podmiot w stanie likwidacji oraz przedsi biorca nieb d cy osob  fi-
zyczn , a tak e zagraniczna jednostka organizacyjna. 

Wypada zatem uszczegó owi  definicj  podmiotu zbiorowego. Obejmie ona 
osoby prawne, którym przepisy przyznaj  osobowo  prawn  (zob. art. 33 kc.), jak 
równie  jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej, którym odr bne 
przepisy przyznaj  zdolno  prawn . W szczególno ci wskaza  tu nale y na osobo-

26 Wyrok TK z 8 lipca 2003 r., sygn. P 10/02, OTK ZU 2003, nr 6, poz. 62.

27 W. Wróbel, Odpowiedzialno  podmiotów zbiorowych (Projekt nowych uregulowa ), Pa stwo i Prawo 2005, 

nr 9, s. 3–16; D. Haber, Materialnoprawne aspekty odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych w polskim prawie 

karnym, Toru  2008, s. 148–160.
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we spó ki handlowe w rozumieniu Kodeksu spó ek handlowych (tj. spó ka jawna, 
partnerska, komandytowa oraz komandytowo–akcyjna), które, zgodnie z art. 8 § 1 
ksh., mog  we w asnym imieniu nabywa  prawa, w tym w asno  nieruchomo ci 
i inne prawa rzeczowe, zaci ga  zobowi zania, pozywa  i by  pozywane, ponad-
to s  to tak e wspólnoty mieszkaniowe oraz organizacje spo eczne dopuszczone do 
dzia ania na podstawie obowi zuj cych przepisów art. 64 § 2 kpc.).

Warto doda , e w obecnym brzemieniu nadanym nowel  z dnia 28 lipca 2005 r. 
przepis art. 2 u.o.p.z. nie obejmuje spó ki cywilnej. Wynika to z faktu, e w wietle 
przepisów kodeksu cywilnego i orzecznictwa spó ka cywilna jest w istocie stosun-
kiem zobowi zaniowym cz cym jej wspólników (art. 860 kc.). Trudno wi c kwa-
lifikowa  taki stosunek obligacyjny jako jednostk  organizacyjn  tworz c  odr b-
ny od wspólników podmiot praw i obowi zków28. Przyk adowo w postanowieniu 
z 11 marca 1998 r.29 S d Najwy szy scharakteryzowa  spó k  cywiln  jako spó k  
osobow , organizacj  wspólników, zwi zanych wspólno ci  w celu gospodarczym 
i wspó w asno ci  czn  w odniesieniu do zgromadzonego maj tku spó ki. Pod-
miotowo  prawna przys uguje w niej tylko wspólnikom. Nie jest zatem uzasad-
nione przeciwstawianie spó ki jej wspólnikom i zajmowanie stanowiska, e proces 
przeciwko spó kom cywilnym nie jest procesem wspólników. Poza tym, przyj cie 
mo liwo ci prowadzenia post powania przeciwko spó ce cywilnej urealnia mo li-
wo  naruszenia zasady ne bis in idem, która nale y do fundamentalnych zasad pra-
wa karnego, a zatem jest elementem zasady pa stwa prawnego. Wszelkie odst p-
stwa od tej zasady, w szczególno ci za  stworzenie organowi w adzy publicznej 
kompetencji do dwukrotnego zastosowania rodka represyjnego wobec tego same-
go podmiotu za ten sam czyn, stanowi oby naruszenie regulacji konstytucyjnych30. 
S usznie wi c Trybuna  Konstytucyjny wy czy  spod zakresu „jednostek organi-
zacyjnych niemaj cych osobowo ci prawnej”, o których by a mowa w art. 2 ust. 1 
u.o.p.z. (sprzed nowelizacji)31. Obecnie tre  tego przepisu wyra nie wskazuje, e 
chodzi o „jednostki organizacyjne niemaj ce osobowo ci prawnej, którym odr bne 
przepisy przyznaj  zdolno  prawn ”.

11. Przechodz c dalej, nale y zatrzyma  si  przy przes ankach odpowiedzial-
no ci podmiotów zbiorowych, które zosta y okre lone w art. 3–5 u.o.p.z. Przes anki 
te wskazuj  na przyj cie kaskadowego modelu odpowiedzialno ci podmiotów zbio-
rowych. Zanim to jednak nast pi, nale y wyra nie podkre li , e zarówno art. 3 
ust. 2 Drugiego Protoko u, jak i art. 5 ust. 3 Decyzji Ramowej w sprawie zwalcza-

28 Por. Z. Kwa niewski, (w:) M. Filar (red.), Z. Kwa niewski, D. Kala, Komentarz do ustawy o odpowiedzialno ci 

podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro b  kary, Toru  2003, s. 45; B. Namys owska–Gabrysiak, 

Ustawa o odpowiedzialno ci podmiotów..., s. 88–89

29 Postanowienie SN z 11 marca 1998 r. sygn. akt III CZP 2/98, Prokuratura i Prawo–dodatek 1998, nr 6.

30 Wyrok TK z 3 listopada 2004 r., sygn. akt K 18/03, OTK–A 2004, nr 10, poz. 103.

31 Zob. szerzej B. Draniewicz, Spó ka cywilna a odpowiedzialno  podmiotów zbiorowych, Prawo Spó ek 2005, 

nr 7–8, s. 89.
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nia korupcji w sektorze prywatnym nie wy czaj  prowadzenia post powania karne-
go przeciwko osobom fizycznym b d cym sprawcami, pod egaczami lub pomoc-
nikami przest pstwa oszustwa, czynnej korupcji lub prania dochodów (Protokó  II) 
oraz czynnej lub biernej korupcji w sektorze prywatnym (Decyzji Ramowej w spra-
wie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym). Wyra ona w powy szych unor-
mowaniach zasada kumulacji post powania nie znalaz a odzwierciedlenia w pol-
skiej u.o.p.z., która przyj a model dwuetapowy32. 

Po pierwsze zauwa y  nale y, e polski ustawodawca uzna , i  podmiot zbio-
rowy b dzie móg  podlega  odpowiedzialno ci za czyn zabroniony, którym jest za-
chowanie osoby fizycznej:

1) dzia aj cej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego w ramach upraw-
nienia lub obowi zku do jego reprezentowania, podejmowania w jego imieniu decy-
zji lub wykonywania kontroli wewn trznej albo przy przekroczeniu tego uprawnie-
nia lub niedope nieniu tego obowi zku,

2) dopuszczonej do dzia ania w wyniku przekroczenia uprawnie  lub niedope -
nienia obowi zków przez osob , o której mowa w pkt 1,

3) dzia aj cej w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego, za zgod  lub 
wiedz  osoby, o której mowa w pkt 1.

je eli zachowanie to przynios o lub mog o przynie  podmiotowi zbioro-
wemu korzy , chocia by niemaj tkow  (art. 3). Zauwa y  trzeba, e dzia-
anie w imieniu lub w interesie podmiotu zbiorowego, b d  niedope nienie 

obowi zków okre lonej osoby fizycznej, jest relacjonowane w stosunku do 
uprawnie  lub pe nomocnictwa maj cego umocowanie prawne, jak te  b -
dzie wymaga o co najmniej mo liwo ci przyniesienia korzy ci podmiotowi 
zbiorowemu. Istotne jest równie  to, e – w ocenie ustawodawcy – zacho-
waniem osoby fizycznej, które mog o przynie  podmiotowi zbiorowemu 
korzy , jest zarówno dokonanie przest pstwa, za które taki podmiot pono-
si odpowiedzialno , ale tak e usi owanie przest pstwa, które potencjalnie 
mog o przynie  takiemu podmiotowi korzy . Ustawodawca nie wprowa-
dza tak e adnych ogranicze , gdy chodzi o pope nienie czynu zabronione-
go przez osob  fizyczn  w postaci wspó sprawstwa, sprawstwa kierowni-
czego, sprawstwa polecaj cego, pod egania oraz pomocnictwa33. 

32 Na brak zgodno ci polskiej regulacji w zakresie odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych z decyzj  ramow  

zwraca uwag  C. Nowak, zob. Komentarz do decyzji ramowej Rady UE w sprawie zwalczania korupcji w sekto-

rze prywatnym z dnia 22 lipca 2003 r. (2003/568/WSiSW), (w:) E. Zieli ska (red.), Prawo Wspólnot Europejskich 

a prawo polskie. Dokumenty karne, Warszawa 2005, s. 449–453.

33 Por. B. Nita, Materialnoprawne i procesowe za o enia ustawy o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za 

czyny zabronione pod gro b  kar, Radca Prawny 2003, nr 5, s. 38 i n; J. Potulski, J. Warylewski, Ustawa o odpo-

wiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro b  kary. Komentarz, Warszawa 2004, s. 33; 

D. Habrat, Materialnoprawne aspekty odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych…, s. 89.

–
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Dodatkow  przes ank  poci gni cia podmiotu zbiorowego jest – co najmniej – 
mo liwo  przyniesienia podmiotowi zbiorowemu korzy ci, chocia by niemaj tko-
wej. Zwrot „chocia by” wskazuje, e ustawodawca obj  tre ci  art. 3 u.o.p.z. ka d  
korzy , tj. maj tkow  i niemaj tkow . O ile poj cie korzy ci maj tkowej nie na-
str cza trudno ci, bowiem obejmuje ka de przysporzenie w maj tku podmiotu zbio-
rowego postaci zwi kszenia aktywów lub zmniejszenia pasywów, o tyle trudnym do 
uchwycenia jest zakres poj cia „korzy ci niemaj tkowej” w przypadku podmiotu 
zbiorowego. Nie przekonuj  stwierdzenia w doktrynie, e pod tym rodzajem korzy-
ci nale y rozumie  „korzy , która nie jest przeliczalna na pieni dze”34. Trzeba te  

zauwa y , e niekiedy granica mi dzy korzy ci  maj tkow  a inn  nie zawsze b -
dzie atwa do okre lenia w praktyce i cz sto dwa zbiory, w których mo na by pogru-
powa  korzy  maj tkow  i niemaj tkow  b d  mia y cz  wspóln . Dla przyk adu 
mo na poda  zachowania zmierzaj ce do zdobycia przychylno ci kontrahentów, in-
formacji gospodarczej o produkcie czy zawieranych umowach b d  informacji ob-
j tych tajemnic  przedsi biorstwa. Cho  powy sze korzy ci nie maj  materialnego 
charakteru, to w sferze obrotu gospodarczego do  szybko mog  prze o y  si  na 
korzy  maj tkow 35.

Druga przes anka warunkuj ca odpowiedzialno  podmiotu zbiorowego, tak e 
za przest pstwa korupcyjne, zosta a uregulowana w art. 4 u.o.p.z. Przepis ten stano-
wi, e podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialno ci, je eli fakt pope nienia czynu 
zabronionego przez osob  fizyczn , o której mowa w art. 3 u.o.p.z., zosta  potwier-
dzony prawomocnym:

a) wyrokiem skazuj cym t  osob , 

b) wyrokiem warunkowo umarzaj cym wobec niej post powanie karne albo 
post powanie w sprawie o przest pstwo skarbowe, 

c) orzeczeniem o udzielenie tej osobie zezwolenia na dobrowolne poddanie si  
odpowiedzialno ci, albo 

d) orzeczeniem s du o umorzeniu przeciwko niej post powania z powodu oko-
liczno ci wy czaj cej ukaranie sprawcy.

W taki oto sposób ustawodawca uzale ni  odpowiedzialno  podmiotu zbioro-
wego od odpowiedzialno ci osoby fizycznej. Konieczno  oczekiwania na wyda-
nie orzeczenia wobec osoby fizycznej, nie tylko zwi zanej z prze amaniem zasady 
domniemania niewinno ci (tj. prawomocnego wyroku skazuj cego, wyroku naka-
zowego, wyroku warunkowo umarzaj cego post powanie karne oraz prawomoc-

34 H. Swarczy ski, Odpowiedzialno  podmiotów zbiorowych jako nowy rodzaj odpowiedzialno ci za czyny zabro-

nione pod gro b  kary, Palestra 2004, nr 1–2, s. 84 i n.

35 Z. Kwa niewski, (w:) M. Filar (red.), Z. Kwa niewski, D. Kala, Komentarz do ustawy o odpowiedzialno ci podmio-

tów…, s. 50.
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nego orzeczenia o zezwoleniu na dobrowolne poddanie si  odpowiedzialno ci), ale 
równie  orzeczenia, które nie wi  si  z obaleniem domniemania niewinno ci (tj. 
orzeczenia o umorzeniu post powania z powodu okoliczno ci wy czaj cej ukara-
nie sprawcy). S usznie przyj ta konstrukcja wtórnej odpowiedzialno ci podmiotów 
zbiorowych zosta a poddana krytyce. W pi miennictwie zwrócono uwag , e ocze-
kiwanie na prawomocne zako czenie post powania karnego wobec osoby minima-
lizuje szanse faktycznego doprowadzenia do ukarania podmiotu zbiorowego. Rów-
nocze nie stanowi swoiste zaprzeczenie argumentów le cych u pod o a genezy 
koncepcji odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych, w ród których wskazywano 
trudno ci w mo liwo ci ustalenia indywidualnego sprawcy powi zanego z podmio-
tem zbiorowym36. By y one widoczne w przypadku du ych podmiotów zbiorowych, 
o z o onej strukturze wewn trznej, co rodzi o problemy ze spersonifikowaniem oso-
by (osób) podejmuj cej okre lon  decyzj  b d  bezpo rednio dopuszczaj cej si  
czynu zabronionego. Brak mo liwo ci przypisania okre lonego zachowania prze-
st pnego osobie fizycznej, dzia aj cej w ramach podmiotu zbiorowego, skutkowa o 
przyj ciem za o enia o poci gni ciu do odpowiedzialno ci podmiotu zbiorowego. 

Abstrahuj c od dalszych w tpliwo ci co do wtórnego charakteru odpowiedzial-
no ci podmiotów zbiorowych, przej  nale y do trzeciej przes anki (kumulatywnej). 
Zgodnie z art. 5 u.o.p.z. podmiot zbiorowy podlega odpowiedzialno ci, je eli do po-
pe nienia czynu zabronionego dosz o w nast pstwie co najmniej:

a) braku nale ytej staranno ci w wyborze osoby fizycznej, o której mowa w art. 
3 pkt 2 lub 3 u.o.p.z., lub 

b) braku nale ytego nadzoru nad t  osob  – ze strony organu lub przedstawicie-
la podmiotu zbiorowego.

Przepis ten okre la zawinienie podmiotu, które jest niezb dne do poci gni cia 
do odpowiedzialno ci podmiotu zbiorowego. Wina, o której mowa w art. 5 u.o.p.z., 
czy to w postaci winy w wyborze czy te  w postaci winy w nadzorze, powinna zo-
sta  stwierdzona na moment pope nienia czynu zabronionego przez sprawc  – osob  
fizyczn . Wszelkie nieprawid owo ci, jakie mia y miejsce wcze niej czy te  pó niej, 

36 Zob. szerzej, M. Pieth, Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities. International Developments, (w:) 

A. Eser, G. Heine and B. Huber (eds.), Criminal Responsibility of Legal and Collective Entities, Freiburg i. Br. 

1999, s. 113–117; C. Wells, Developments in Corporate Liability in England and Wales and a New Offence of 

Corporate Killing – the English Law Commission’s Proposals, (w:) A. Eser, G. Heine and B. Huber (eds.), Crimi-

nal Responsibility of Legal and Collective Entities, 119–129 s. in.; C. Wells, Corporations and Criminal Respon-

sibility, Oxford 2001, s. 5–12; 63–81; tej e, Corporations: Culture, Risk and Criminal Liability, The Criminal Law 

Review 1993, s. 551 i n.; A. Ashworth, Principles of Criminal Law, Oxford 2003, s. 114–123; G. Heine, Odpowie-

dzialno  prawnokarna podmiotów zbiorowych w prawie niemieckim, (w:) A. Zoll, A. Eser (red.), Prawo karne 

a problem zmiany ustroju politycznego, Kraków 1998, s. 407; B. Nita, Post powanie przeciwko podmiotowi zbio-

rowemu wed ug ustawy…, s. 69; tej e, Koncepcje odpowiedzialno ci karnej podmiotów zbiorowych w anglo–

ameryka skim systemie prawnym, Prokuratura i Prawo 2003, nr 2, s. 114–117.
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s  irrelewantne dla odpowiedzialno ci podmiotu zbiorowego37. Zauwa y  nale y, 
e zdefiniowanie obu powy szych przes anek mo e nast pi  przy wykorzystaniu 

przepisów prawa cywilnego (art. 427 oraz 429 kc.), pami taj c jednak, e cywilno-
prawna konstrukcja winy w nadzorze (culpa in custodiendoart, 427 kc.) oraz winy 
w wyborze (culpa in eligendo, art. 429 kc.) opiera si  na domniemaniu, wprawdzie 
wzruszalnym (praesumptio iuris tantum), to jednak w odniesieniu do represyjnej 
odpowiedzialno ci podmiotu zbiorowego jest niedopuszczalne38. Zatem w sytuacji, 
gdy ze strony organu lub przedstawiciela podmiotu kolektywnego zachodzi  b dzie 
brak nale ytej staranno ci w wyborze lub brak nale ytego nadzoru nad osob  fi-
zyczn , o której mowa w art. 3 pkt 2 lub 3 u.o.p.z., wówczas zaniechanie podmiotu 
zbiorowego stanie si  jedn  z przes anek odpowiedzialno ci. W ten sposób ustawo-
dawca wprowadzi  na grunt przepisów u.o.p.z. przes ank  zawinienia (nullum cri-
men sine culpa). W obowi zuj cej postaci pozostaje ona w zgodno ci z orzeczni-
ctwem Trybuna u Konstytucyjnego. Warto w tym miejscu nadmieni , e w wyroku 
z dnia 3 listopada 2004 r. (sygn. akt K 18/03) Trybuna  stwierdzi , e „art. 42 ust. 
1 Konstytucji RP nie wyra a wprost zasady winy, jako przes anki odpowiedzialno-
ci karnej, to zarówno z procesowej zasady domniemania niewinno ci okre lonej 

w art. 42 ust. 3 Konstytucji, jak i z samej istoty odpowiedzialno ci represyjnej nale-
y wnosi , e nie powinna by  ona nak adana na podmioty, które nie mog y unikn  

pope nienia czynu zabronionego, ani te  zapobiec pope nieniu czynu zabronionego. 
Innymi s owy, niedopuszczalne jest stosowanie rodków o charakterze represyjnym 
(penalnym) wobec podmiotu, któremu nie mo na zarzuci  naruszenia prawa, cho -
by w postaci zaniechania obowi zkowych dzia a , które mog y zapobiec pope nie-
niu czynu zabronionego (podk. – M.M., A.S.)”. Jednocze nie Trybuna  wskaza , e 
art. 42 ust. 1 Konstytucji RP nie wyra a wprost zasady winy. Zasad  t  mo na jed-
nak wyprowadza  „z u ytego w tym przepisie s owa «czyn», przyjmuj c, e jest to 
zachowanie (w tym zaniechanie), na które dana osoba mia a wp yw, w szczególno-
ci mog a go unikn , wybieraj c zachowanie zgodne z prawem. Odpowiada to sze-

roko rozumianemu poj ciu zachowania zawinionego. Przyjmuj c, e stosowanie re-
presji dopuszczalne jest tylko jako reakcja na zachowanie zawinione, nale y uzna , 
e kwestionowany przepis niezgodny jest tak e z art. 42 ust. 1 Konstytucji”39.

Odrzucenie przez Trybuna  Konstytucyjny tzw. winy w organizacji z uwagi 
na istnienie szerokiego zwi zku przyczynowego mi dzy zachowaniem si  osoby 
fizycznej b d cej przedsi biorc  (art. 3 pkt 4 sprzed nowelizacji) a odpowiedzial-
no ci  podmiotu zbiorowego zas uguje na akceptacj . Trudno budowa  odpowie-
dzialno  represyjn  li tylko na tym, e organizacyjna dzia alno  podmiotu zbioro-

37 A. Bartosiewicz, Przes anki odpowiedzialno ci podmiotu zbiorowego – aspekty praktyczne, Przegl d Prawa 

Handlowego 2004, nr 2,s. 35 i n.

38 B. Namys owska–Gabrysiak, Ustawa…, s. 125; D. Habrat, Materialnoprawne aspekty odpowiedzialno ci…, 

s. 97.

39 Zob. uzasadnienie wyroku TK z 3.11.2004 r., K 18/03, OTK–A 2004, nr 10, poz. 103.
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wego nie zapewnia warunków, w których mo na by oby unikn  pope nienia czynu 
zabronionego, a mog o je zapewni  zachowanie nale ytej staranno ci przez osob , 
o której mowa art. 3 pkt 1 i 4 u.o.p.z.40. Dlatego te  nale y stan  na stanowisku, e 
odpowiedzialno  podmiotu zbiorowego powinna mie  miejsce tylko wówczas, gdy 
podmiotowi kolektywnemu mo na zarzuci  naruszenie prawa, cho by w postaci za-
niechania obowi zkowych dzia a , które mog y zapobiec pope nieniu czynu zabro-
nionego, przyj cie za  czysto obiektywnej odpowiedzialno ci represyjnej, opartej 
wy cznie na fakcie odniesienia przez dany podmiot zbiorowy korzy ci (lub na mo -
liwo ci odniesienia takiej korzy ci), wykracza – jak trafnie wskaza  Trybuna  Kon-
stytucyjny – poza standardy stanowienia prawa represyjnego w pa stwie prawa.

12. Analizuj c przepisy u.o.p.z., nie mo na pomin  problematyki rodków re-
presyjnych uj tych w jej przepisach. Na wst pie nale y jednak stwierdzi , e o ile 
przyj cie okre lonego modelu odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych (jedno-
etapowego lub kaskadowego) jest w pe ni zale ne od woli ustawodawcy, o tyle wy-
móg przyj cia rodzaju sankcji stosowanych wobec podmiotu zbiorowego wynika 
z aktów mi dzynarodowych, którymi jest zwi zana Rzeczpospolita Polska. 

Na gruncie u.o.p.z. wyst puj  nast puj ce rodki represyjne: kara pieni na 
(art. 7), przepadek (art. 8), który obejmuje przedmioty pochodz ce bezpo rednio lub 
po rednio z czynu zabronionego lub które s u y y lub by y przeznaczone do pope -
nienia czynu zabronionego, korzy ci maj tkowe pochodz ce chocia by po rednio 
z czynu zabronionego oraz równowarto  przedmiotów lub korzy ci maj tkowych 
pochodz cych chocia by po rednio z czynu zabronionego. Poza tym, w oparciu 
o art. 9 u.o.p.z. wobec podmiotu zbiorowego mo na orzec:

1) zakaz promocji lub reklamy prowadzonej dzia alno ci, wytwarzanych lub 
sprzedawanych wyrobów, wiadczonych us ug lub udzielanych wiadcze ;

2) zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowe-
go rodkami publicznymi;

3) zakaz korzystania z pomocy organizacji mi dzynarodowych, których Rzecz-
pospolita Polska jest cz onkiem;

4) zakaz ubiegania si  o zamówienia publiczne;

5) zakaz prowadzenia okre lonej dzia alno ci podstawowej lub ubocznej;

40 W tym miejscu zwróci  nale y uwag  na g osy krytyczne co do skre lenia z art. 5 u.o.p.z. jego ko cowego frag-

mentu po wi conego tzw. winie w organizacji. Spowodowa o to wy czenie z zakresu tego uregulowania odpo-

wiedzialno ci podmiotu zbiorowego za czyny osób Þ zycznych opisanych w art. 3 ust. 1 u.o.p.z. Zdaniem T. Ra-

zowskiego taki zabieg legislacyjny skutkowa  „oczywist  niewydolno  tego aktu prawnego, bowiem w „przepisie 

art. 3 pkt 1 u.o.p.z. koncentruje si  okre lenie tych osób Þ zycznych, które z czysto statystycznego punktu widze-

nia najcz ciej mog  odpowiada  za pope nienie któregokolwiek z przest pstw/przest pstw skarbowych enume-

ratywnie wyszczególnionych w art. 16 u.o.p.z.”, zob. T. Razowski, Odpowiedzialno  podmiotów zbiorowych po 

nowelizacji, Prokuratura i Prawo 2006, nr 9, s. 133.
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6) podanie wyroku do publicznej wiadomo ci.

Pomijaj c charakterystyk  poszczególnych rodków represyjnych, nale y za-
uwa y , e za zachowania sprawcze okre lone w art. 3 ust. 1 Drugiego Protoko u 
oraz w przepisach Decyzji Ramowej w sprawie zwalczania korupcji w sektorze pry-
watnym powinna istnie  mo liwo  orzeczenia wobec podmiotu zbiorowego sank-
cji efektywnej, proporcjonalnej i odstr czaj cej, w czaj c w to kar  grzywny lub 
inn  kar  pieni n  i ewentualnie inne sankcje, jak w szczególno ci:

a) odebranie uprawnie  do korzystania ze wiadcze  lub pomocy publicznej,

b) terminowy lub sta y zakaz prowadzenia dzia alno ci gospodarczej,

c) oddanie pod nadzór s du,

d) s dowy nakaz rozwi zania (art. 4 ust. 1 Drugiego Protoko u; art. 6 Decyzji 
Ramowej).

Spo ród wy ej wymienionych czterech rodków (poza sankcjami o charakte-
rze pieni nym) u.o.p.z. przewiduje tylko odebranie uprawnie  do korzystania ze 
wiadcze  lub pomocy publicznej41. Co za  si  tyczy rodka w postaci terminowe-

go lub sta ego zakazu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej, to u.o.p.z. umo liwia 
stosowanie zakazu prowadzenia okre lonej dzia alno ci podstawowej lub ubocznej 
tylko na okres od roku do 5 lat (art. 9 ust. 2), przy czym tego zakazu nie orzeka si , 
je eli jego orzeczenie mog oby doprowadzi  do upad o ci albo likwidacji podmiotu 
zbiorowego lub zwolnie , o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. 
o szczególnych zasadach rozwi zywania z pracownikami stosunków pracy z przy-
czyn niedotycz cych pracowników42. 

De lege lata polska regulacja dotycz ca odpowiedzialno ci podmiotów zbioro-
wych nie przewiduje rodków w postaci oddania podmiotu zbiorowego pod nadzór 
s du oraz tzw. s dowego nakazu rozwi zania. Zasadnym jest zatem w ramach pro-
jektowanych gruntownych zmian odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych w Pol-
sce wprowadzenie mo liwo ci orzekania poza kar  pieni n  tak e m.in. zakazu 
prowadzenia okre lonej dzia alno ci czy te  likwidacji podmiotu zbiorowego43.

13. Czas na odniesienie si  do problematyki odpowiedzialno ci podmiotów 
zbiorowych za przest pstwa korupcyjne na gruncie u.o.p.z. Na wst pie nale y za-
uwa y , e podmiot zbiorowy nie mo e odpowiada  za wszystkie przest pstwa, lecz 
jedynie za te, które zosta y uj te katalogu zamkni tym w art. 16 u.o.p.z. Ka dorazo-

41 Zob. art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3, w których wymienia si  nast puj ce zakazy: 1) zakaz korzystania z dotacji, subwen-

cji lub innych form wsparcia Þ nansowego rodkami publicznymi oraz 2) zakaz korzystania z pomocy organizacji 

mi dzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest cz onkiem.

42 Dz.U. Nr 90, poz. 844, Nr 213, poz. 2081 i Nr 223, poz. 2217, z 2004 r. Nr 96, poz. 959 oraz z 2005 r. Nr 62, 

poz. 551.

43 W. Wróbel, Odpowiedzialno  karna…, s. 8–9; D. Habrat, Materialnoprawne aspekty odpowiedzialno ci…, 

s. 150–153.
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wa zmiana w obr bie katalogu rzutuje na odpowiedzialno  podmiotu zbiorowego. 
Dzieje si  tak równie  w sytuacji modyfikacji poszczególnych typów czynów zabro-
nionych w cz ci szczególnej Kodeksu karnego, Kodeksu karnego skarbowego, jak 
równie  w przepisach karnych konstruuj cych czyny zabronione w ustawach szcze-
gólnych (np. ustawa o dzia alno ci ubezpieczeniowej, ustawa o obligacjach, ustawa 
o wiadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych). Po-
wy sza teza wynika z faktu, e regulacja art. 16 u.o.p.z. odwo uje si  li tylko do 
konkretnych przepisów, nie za  do wyra nie wskazanych znamion czynów zabro-
nionych. Ponadto, wskazany enumeratywnie kr g przest pstw, za które mo e od-
powiada  podmiot zbiorowy, nie czy si  z jakimikolwiek restrykcjami w zakresie 
form wspó dzia ania przest pnego lub postaci stadialnych tych czynów. Wa ne, aby 
by y to czyny zabronione. zamieszczone w katalogu, wyczerpuj ce zarazem zna-
miona danej postaci zjawiskowej b d  stadialnej przest pstwa oraz skutkuj ce dla 
podmiotu zbiorowego jak kolwiek korzy ci  b d  mo liwo ci  odniesienia takiej 
korzy ci, jak te  nast pi o spe nienie pozosta ych przes anek wskazanych w art. 4 
i 5 u.o.p.z.

W ród bez adnie uj tego katalogu zamkni tego w art. 16 ust. 1 u.o.p.z. mowa 
jest tak e o mo liwo ci odpowiedzialno ci podmiotu zbiorowego, je eli osoba fi-
zyczna, wskazana w art. 3 ustawy, pope ni a przest pstwo apownictwa i p atnej 
protekcji, okre lone w przepisach art. 228–230a, art. 250a, art. 296a i art. 296b Ko-
deksu karnego oraz art. 192b i art. 192c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o wiad-
czeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze rodków publicznych44. Pokrótce od-
nosz c si  do poszczególnych czynów zabronionych, stwierdzi  nale y, e podmiot 

44 Dz.U. Nr 210, poz. 2135, z pó n. zm. Przepis art. 192b ust. 1 stanowi „Kto, prowadz c obrót lekami lub wyro-

bami medycznymi albo wiadcz c us ugi farmaceutyczne, albo posiadaj c upowa nienie do wystawiania recept 

na leki podlegaj ce refundacji ze rodków publicznych lub maj c, z racji zajmowanego stanowiska lub pe nio-

nej funkcji, istotny wp yw na podejmowanie decyzji zwi zanych z zaopatrzeniem wiadczeniodawcy w leki lub 

wyroby medyczne, da lub przyjmuje nieuzasadnion  korzy  maj tkow  dla siebie lub osoby trzeciej, albo jej 

obietnic  w zamian za wykonanie lub powstrzymanie si  od wykonania obowi zku s u bowego, które prowadzi 

do nieuzasadnionego wzrostu poziomu sprzeda y leków lub wyrobów medycznych podlegaj cych refundacji ze 

rodków publicznych, podlega karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 5”. Ust p 2 wskazuje, e tej sa-

mej karze podlega, kto w przypadkach okre lonych w ust. 1 oferuje, udziela lub obiecuje udzieli  korzy ci maj t-

kowej. W przypadku mniejszej wagi sprawca czynu okre lonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograni-

czenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2 (ust. 3). Natomiast ust. 4 przewiduje klauzul  niepodlegania 

karze mówi c , e „Nie podlega karze sprawca przest pstwa okre lonego w ust. 2 albo 3 w zwi zku z ust. 2, je-

eli korzy  maj tkowa albo jej obietnica zosta y przyj te, a sprawca zawiadomi  o tym fakcie organ powo any 

do cigania przest pstw i ujawni  wszystkie istotne okoliczno ci przest pstwa, zanim organ ten o nim si  dowie-

dzia .” Z kolei przepis art. 192c powy szej ustawy stwierdza, e „1. Kto zajmuj c si  wytwarzaniem lub obrotem 

lekami lub wyrobami medycznymi podlegaj cymi refundacji ze rodków publicznych ró nicuje ceny tych leków 

i wyrobów medycznych w umowach z hurtowniami farmaceutycznymi, w tym tak e stosuje uci liwe lub niejed-

nolite warunki tych umów lub uzale nia zawarcie umowy od przyj cia lub spe nienia przez hurtowni  farmaceu-

tyczn  innego wiadczenia, niemaj cego rzeczowego ani zwyczajowego zwi zku z przedmiotem umowy, podle-

ga karze pozbawienia wolno ci od 3 miesi cy do lat 5. 2. Tej samej karze podlega, kto w wypadkach okre lonych 

w ust. 1 oferuje, udziela lub obiecuje udzieli  korzy ci maj tkowej. 3. W przypadku mniejszej wagi sprawca czy-

nu okre lonego w ust. 1 lub 2 podlega grzywnie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 

2. 4. Nie podlega karze sprawca przest pstwa okre lonego w ust. 2 albo 3 w zwi zku z ust. 2, je eli korzy  ma-

j tkowa albo jej obietnica zosta y przyj te, a sprawca zawiadomi  o tym fakcie organ powo any do cigania prze-

st pstw i ujawni  wszystkie istotne okoliczno ci przest pstwa, zanim organ ten o nim si  dowiedzia ”.
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zbiorowy mo e ponosi  odpowiedzialno  za przest pstwo sprzedajno ci (art. 228 
kk.), w szczególno ci, gdy osoba w zwi zku z pe nieniem funkcji publicznej, przyj-
muje korzy  maj tkow  lub osobist  albo jej obietnic  za zachowanie stanowi -
ce naruszenie przepisów prawa (§ 3, ewentualnie § 5, gdy nast pi przyj cie korzy-
ci maj tkowej znacznej warto ci albo jej obietnicy) lub w zwi zku z pe nieniem 

funkcji publicznej uzale nia wykonanie czynno ci s u bowej od otrzymania korzy-
ci maj tkowej lub osobistej albo jej obietnicy lub takiej korzy ci da (§ 5).

Podmiot zbiorowy mo e tak e ponosi  odpowiedzialno  za przekupstwo ( a-
pownictwo czynne), tzw. „p atn  protekcj ” (art. 230 kk.) oraz tzw. „czynn  p at-
n  protekcj ” (art. 230a kk.), i co do zasady nie ma w tpliwo ci w tym zakresie. 
Warto jednak zastanowi  si  nad pytaniem, czy podmiot zbiorowy poniesie odpo-
wiedzialno  karn , gdy zaistnieje sytuacja okre lona w przepisie art. 229 § 6 kk., 
tj. gdy sprawca przest pstwa przekupstwa okre lonego w art. 229 § 1–5 kk. po-
wiadomi  organ powo any do cigania przest pstw o fakcie przyj cia korzy ci ma-
j tkowej lub osobistej albo ich obietnicy przez osob  pe ni c  funkcj  publiczn , 
i ujawni  wszystkie istotne okoliczno ci przest pstwa, zanim organ ten o nim si  do-
wiedzia . Zbie ne pytanie mo na odnie  do sprawcy tzw. czynnej p atnej protekcji 
(art. 230a § 3 kk.), gdy dokona  samodenuncjacji przed organem cigania i ujawni  
wszystkie istotne okoliczno ci przest pstwa, zanim organ ten o nim si  dowiedzia . 
W obu przypadkach nie jest mo liwe ciganie osoby fizycznej z uwagi na ustawo-
we klauzule niepodlegania karze, które notabene pozostaj  w sprzeczno ci z regula-
cjami Konwencji NZ, Konwencji przeciwko korupcji, Konwencji OECD o zwalcza-
niu przekupstwa zagranicznych funkcjonariuszy publicznych w mi dzynarodowych 
transakcjach handlowych, Prawnokarnej konwencji o korupcji Rady Europy oraz 
aktami prawnymi Unii Europejskiej45. 

Prima facie odmiennie sytuacja wygl da, gdy chodzi o podmiot zbiorowy. 
Przepis art. 4 u.o.p.z. m.in. wskazuje na mo liwo  odpowiedzialno ci podmiotu 
kolektywnego, gdy zapad o orzeczenie o umorzeniu post powania przeciwko oso-
bie fizycznej, o której mowa w art. 3, z powodu okoliczno ci „wy czaj cej uka-
ranie sprawcy”. Zwrot ten nie jest zdefiniowany w ustawodawstwie polskim, za  
w pi miennictwie istniej  w tpliwo ci co do znaczenia tego poj cia46. Spory doktry-
nalne nie dotycz  jednak obj cia tym terminem ustawowych klauzul niekaralno ci. 
Ich wyst pienie – zgodnie z przepisem art. 17 § 1 pkt 4 kpk. – prowadzi do odmowy 
wszcz cia post powania karnego, b d  umorzenia post powania ju  wszcz tego. 
Wydawa oby si  zatem, e pomimo wyst pienia negatywnej przes anki procesowej, 
w przypadku procedowania wobec osoby fizycznej, dopuszczalnym staje si  odpo-

45 Zob. szerzej M. Melezini, A. Sakowicz, Nowe regulacje antykorupcyjne a standardy mi dzynarodowe…, s. 279–

230 oraz podana tam literatura.

46 Por. Z. wi kalski, (w:) A. Zoll (red.), G. Bogdan, K. Bucha a, Z. wi kalski, M. D browska–Kardas, P. Kardas, 

J. Majewski, M. Rodzynkiewicz, M. Szewczyk, W. Wróbel, Kodeks karny. Cz  ogólna. Komentarz do art. 1–116 

kk., Kraków 2004, s. 1302–1305. 
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wiedzialno  podmiotu zbiorowego. Sprawa nie jest tak oczywista, bowiem usta-
wodawca dopu ci  odpowiedzialno  podmiotu zbiorowego tylko w sytuacji, gdy 
orzeczenie o umorzeniu post powania przeciwko osobie fizycznej, o której mowa 
w art. 3 u.o.p.z., z powodu okoliczno ci wy czaj cej ukaranie sprawcy, zostanie 
wydane tylko przez „s d”, cho  w praktyce wi kszo  takich postanowie  wyda-
je organ post powania przygotowawczego. Z powy szego p ynie wniosek trudny do 
zaakceptowania z punktu konstytucyjnej zasady równo ci, jak równie  ze wzgl dów 
politycznokryminalnych. Oto bowiem w przypadku „s dowego” umorzenia post -
powania wobec osoby fizycznej, o której mowa w art. 3 u.o.p.z., z powodu np. nie-
podlegania karze, b dzie mo liwe procedowanie i ewentualne skazanie podmiotu 
zbiorowego, za  w sytuacji umorzenia postanowienia przez prokuratora, poci gni -
cie do odpowiedzialno ci podmiotu kolektywnego staje si  niedopuszczalne.

Podmiot zbiorowy mo e równie  ponosi  odpowiedzialno  za przest pstwo 
korupcji wyborczej (art. 250a), tzw. korupcji prywatnej (art. 296a kk.) oraz tzw. ko-
rupcji w sporcie (art. 296b kk.). 

W tym miejscu nale y zwróci  uwag  na ostatni  zmian 47 w tre ci art. 296a kk., 
która poszerzy a pole kryminalizacji, co nie pozosta o bez wp ywu na odpowiedzial-
no  podmiotu zbiorowego. Nowe brzmienie art. 296a § 1 kk. przewiduje odpowie-
dzialno  karn  za sprzedajno  w sektorze prywatnym osoby, która „pe ni c funk-
cj  kierownicz  w jednostce organizacyjnej wykonuj cej dzia alno  gospodarcz  
lub pozostaj c z ni  w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzie o, da 
lub przyjmuje korzy  maj tkow  lub osobist  albo jej obietnic , w zamian za nad-
u ycie udzielonych mu uprawnie  lub niedope nienie ci cego na nim obowi zku 
mog ce wyrz dzi  tej jednostce szkod  maj tkow  albo stanowi ce czyn nieuczci-
wej konkurencji lub niedopuszczaln  czynno  preferencyjn  na rzecz nabywcy lub 
odbiorcy towaru, us ugi lub wiadczenia”. Przytoczona tre  art. 296a § 1 kk. wska-
zuje, e jest to przest pstwo ogólnosprawcze. Przemawia za tym zwrot „kto, pe ni c 
funkcj  kierownicz  w jednostce organizacyjnej wykonuj cej dzia alno  gospodar-
cz  lub pozostaj c z ni  w stosunku pracy, umowy zlecenia lub umowy o dzie o”. 
Ponadto, w nowym brzmieniu art. 296a § 1 kk. dyspozycj  przepisu zosta o obj te 
zachowanie polegaj ce na „ daniu” korzy ci. S  to zmiany pozytywne. Nie pozwa-
laj  jednak na wyra enie tezy, e nowe brzmienie art. 296a § 1 kk. w pe ni realizuje 
zobowi zanie konwencyjne (art. 8 Konwencji Rady Europy o korupcji) oraz czyni 
zado  Decyzji Ramowej w sprawie korupcji w sektorze prywatnym.

Po pierwsze, przepis art. 296a § 1 kk. po zmianie uczynionej nowel  z dnia 
24 pa dziernika 2008 r. wymaga, by danie korzy ci, otrzymanie korzy ci lub jej 
obietnicy by o powi zane: 

47 Ustawa z dnia 24 pa dziernika 2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. Nr 

214, poz. 1344.
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a) z zachowaniem mog cym wyrz dzi  jednostce szkod  maj tkow , 

b) z czynem nieuczciwej konkurencji lub 

c) z niedopuszczaln  czynno ci  preferencyjn  na rzecz nabywcy lub odbiorcy 
towaru, us ugi lub wiadczenia. 

Mo na rzec, e z punktu widzenia art. 2 ust. 1 lit. b) Decyzji Ramowej w spra-
wie korupcji w sektorze prywatnym jest to rozwi zanie mo liwe do zaakcepto-
wania, poniewa  pa stwa cz onkowskie mog  ograniczy  zakres zastosowania tej 
regulacji li tylko do dzia a , które oznaczaj  lub mog  oznacza  zak ócenie konku-
rencji w odniesieniu do kupna towarów lub us ug (art. 2 ust. 3). W tpliwo  powsta-
je, gdy nast pi odwo anie do art. 7 Konwencji Rady Europy oraz art. 21 Konwen-
cji NZ, bowiem obie te regulacje nie przewiduj  mo liwo ci takiego ograniczenia 
zakresu przedmiotowego tych przepisów. Wskazuj , e chodzi w tych przepisach 
o ka de dzia anie lub zaniechanie, które powoduje naruszenie obowi zków. Wyda-
je si  wi c, e zasadnym by oby ca kowite uniezale nienie odpowiedzialno ci kar-
nej za przest pstwo korupcji w sektorze prywatnym od zmaterializowania si  jedne-
go z powy szych trzech warunków48. 

Po drugie, regulacja art. 296a § 1 kk. wi e si  z obj ciem jego zakresem jedy-
nie zachowa  sprawczych w sferze gospodarczej. Oznacza to, e poza tre ci  tego 
przepisu pozostaj  zachowania o charakterze korupcyjnym w ramach dzia alno ci 
spo ecznej b d  o charakterze non–profit. Nie jest to do pogodzenia z tre ci  decyzji 
ramowej w sprawie korupcji w sektorze prywatnym oraz Konwencji Rady Europy49. 
W obu aktach prawnych (art. 1 decyzji ramowej oraz art. 1 d) Konwencji Rady Eu-
ropy) wskazuj , e termin „osoba prawna” oznacza jakikolwiek podmiot maj cy taki 
status na podstawie w a ciwego prawa wewn trznego danego pa stwa, z wy cze-
niem pa stw i innych instytucji pa stwowych wykonuj cych w adcze uprawnienia 
pa stwa oraz publicznych organizacji mi dzynarodowych. Wydaje si , e czyni c 
zado  regulacjom mi dzynarodowym (europejskim) oraz d c do spójnej polityki 
antykorupcyjnej, nale a oby obj  zakresem art. 296a § 1 kk. zachowania sprawcze 
o charakterze korupcyjnym osób fizycznych powi zanych z wszelkimi podmiota-
mi (w tym np. fundacjami oraz stowarzyszeniami) posiadaj cymi osobowo  praw-
n  lub tzw. u omn  osobowo  prawn . Pozwoli oby to nie tylko na kompleksowe 
zwalczanie przest pczo ci korupcyjnej przez osoby fizyczne oraz osoby prawne. 

48 Zob. szerzej, M. Melezini, A. Sakowicz, Korupcja prywatna w polskim prawie karnym w uj ciu mi dzynarodowym 

i prawno porównawczym, (w:) P.J. Suwaj, D.R. Kijowski, Patologie w administracji publicznej, Warszawa 2009, 

s. 309–312 oraz podana tam literatura.

49 Uwaga ta nie dotyczy art. 21 Konwencji NZ, który przewiduje fakultatywne rozwi zanie w zakresie korupcji 

w sektorze prywatnym, odnosz ce si  jedynie do zachowa  sprawczych w ramach „dzia alno ci gospodarczej, 

Þ nansowej lub komercyjnej”. 
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SUMMARY

The classical concept of criminal liability, involving the imposition of a penal-
ty for the culpable commission of a prohibited act, perceived such liability as being 
applicable only in respect of natural persons. The situation was, and is, different as 
regards civil liability, whose essence is constituted by the obligation to compensate 
for damage caused by the obliged person or another person: such liability may apply 
to both natural and legal persons. The contemporary legal systems of some countries 
also envisage the imposition of criminal liability as regards certain legal persons and 
similar organisational entities – either within criminal codifications or on the basis 
of different statutes. 

This paper attempts to present the problems involved with the concepts of cor-
porate criminal liability, followed by an analysis of the approaches taken by dif-
ferent international documents (e.g. Council of Europe Criminal Law Convention 
on Corruption (1998) with additional Protocol (2005), Convention on the Fight 
against Corruption involving Officials of the Member States of the EU (1997) as 
well a Framework Decision on Corruption in the Private Sector (2003), but also in 
Poland –on the basis of the Collective Entities’ Liability for Prohibited Acts Subject 
to Penalty Act 2002. 

The next part will focus on the liability of a collective entity for corruption of-
fences listed in Article 16 of the Act. It is derivative in nature, being related to the 
criminal liability of a natural person linked to this entity. The fact that a natural per-
son has committed a punishable act still must be confirmed by one of the final judi-
cial decisions or prosecutor’s decisions mentioned in Article 4. 
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RADA EUROPY WOBEC TERRORYZMU 
– ELEMENTY STRATEGII PRZECIWDZIA ANIA

Wprowadzenie

Terroryzm jako zjawisko i problem natury mi dzynarodowej zaistnia  po raz 
pierwszy w efekcie zamachu dokonanego w 1934 r. w Marsylii, w którym zgin -
li król Jugos awii Aleksander i francuski minister spraw zagranicznych Jean Louis 
Barthou, co oczywi cie nie oznacza, e akty o charakterze terrorystycznym nie mia-
y miejsca ju  wcze niej. Jednak dopiero to wydarzenie wywo a o pierwsz  wspóln  

reakcj  pa stw europejskich w postaci przyj cia w 1937 r. w Genewie pod auspicja-
mi Ligi Narodów Konwencji o zwalczaniu i zapobieganiu terroryzmowi1, która mi -
dzy innymi przewidywa a ustanowienie Mi dzynarodowego Trybuna u Karnego dla 
karania terrorystów, a przede wszystkim formu owa a pierwsz  uzgodnion  mi dzy 
pa stwami definicj  terroryzmu. Konwencja po raz pierwszy przewidzia a stosowa-
nie ekstradycji do sprawców ataków terrorystycznych2. 

W my l Konwencji za akt terroru uznano przest pstwa skierowane przeciwko 
innemu pa stwu ni  to, na którego terytorium s  pope nione i zmierzaj ce do wy-
wo ania stanu zastraszenia w umys ach okre lonych osób, grup lub ca ego spo e-
cze stwa. Akt ów móg  przybra  posta  ka dego umy lnego czynu powoduj ce-
go mier , uszkodzenie cia a albo utrat  wolno ci osobisto ci oficjalnych, b d  te  
móg  by  dokonany z zamiarem zagro enia ich ycia, umy lnego niszczenia lub 
uszkadzania w asno ci publicznej, a tak e wyrobu, nabywania, posiadania lub do-
starczania amunicji i materia ów wybuchowych do pope niania takich przest pstw. 
Szerokie zakre lenie ram poj cia aktu terroru stanowi o czynnik opó niaj cy ratyfi-

1 www.treaties.un.org

2 Z. Szymczak, Zagadnienia jurysdykcji karnej w sprawach o uprowadzenie statków powietrznych lotnictwa cywil-

nego, Wojskowy Przegl d Prawniczy 1973, nr 2, s. 206.
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kacj  Konwencji, a wybuch II wojny wiatowej przekre li  mo liwo ci jej wej cia 
w ycie3.

W ci gu ostatnich osiemdziesi ciu lat ewolucji zjawiska terroryzmu nast pi-
a nie tylko jego eskalacja ilo ciowa w postaci zwi kszenia liczby ataków terro-

rystycznych oraz liczby zaanga owanych w dzia alno  terrorystyczn  organiza-
cji i osób, ale przede wszystkim wyst pi y przemiany jako ciowe, które uczyni y 
terroryzm jednym z najbardziej pal cych problemów na prze omie wieków, g ów-
nie jako or a ludzi walcz cych o swoje polityczne czy religijne racje. Terroryzm 
uznaje si  wspó cze nie za akt gwa tu o znaczeniu mi dzynarodowym.4 Terroryzm 
wyst puje tak e w postaci nacechowanej kryminalnie (terroryzm kryminalny) jako 
rodek wiod cy do celu, którym jest maksymalizacja zysku ze zorganizowanej prze-

st pczo ci5. Aktualny pozosta  problem braku mi dzynarodowego konsensusu co do 
jednolitego rozumienia istoty zjawiska, a tym samym zaprogramowania wspólnej 
strategii zwalczania, cho  nale y pozytywnie podkre li  coraz szerszy zasi g wspó -
pracy i kszta tuj cy si , przynajmniej na forum USA – pa stwa europejskie nowy, 
sprzyjaj cy zwalczaniu terroryzmu „klimat polityczny”. Klimat ów umo liwi  wy-
pracowanie nowych instrumentów prawa mi dzynarodowego, które zasili y katalog 
dotychczas istniej cych rodków prawnych i pozytywnie wp yn y na skuteczno  
zwalczania terroryzmu6.

Podstawow  przeszkod  na drodze ku przyj ciu konwencji uniwersalnej, od 
momentu narodzenia si  tej idei, stanowi y problemy z okre leniem samej istoty 
poj cia terroryzmu, której rozumienie przez poszczególne pa stwa uwarunkowa-
ne jest wzgl dami natury politycznej. Problemy pojawiaj  si  g ównie wokó  dwóch 
zasadniczych kwestii. Pierwsz  jest wy czenie z zakresu definicji walki narodo-
wowyzwole czej, czego domagaj  si  pa stwa muzu ma skie, drug  za  danie 
przez pa stwa zachodnie wy czenia tzw. terroryzmu pa stwowego7. Nie ulega za-
tem w tpliwo ci, i  zarówno prace nad powszechnie akceptowanym aktem prawa 
mi dzynarodowego, którego przedmiotem regulacji mia aby by  problematyka ter-
roryzmu, jak i ca e internacjonalne podej cie do tego zjawiska, zdeterminowane s  
aktualn  sytuacj  polityczn  na arenie mi dzynarodowej. W zwi zku z powy szym 

3 Z. Galicki, Terroryzm, prawo i polityka, Rzeczpospolita 2002, nr 212, s. C3.

4 K. Liedel, P. Piasecka, Wspó praca mi dzynarodowa w zwalczaniu terroryzmu, Warszawa 2004, s. 10.

5 Terroryzm przybiera  mo e zró nicowane postaci: m.in. cyberterroryzm, terroryzm w sektach czy narkoterro-

ryzm.

6 Podstawowe akty prawa mi dzynarodowego w kwestii zwalczania terroryzmu to: Europejska konwencja o zwal-

czaniu terroryzmu Strasburg 1977 r., Konwencja o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko 

bezpiecze stwu lotnictwa cywilnego Montreal 1971 r., Konwencja o zwalczaniu bezprawnego zaw adni cia stat-

kami powietrznymi, Haga 1970 r., Konwencja w sprawie przeciwdzia ania bezprawnym czynom przeciwko bez-

piecze stwu eglugi morskiej Rzym 1988 r., Protokó  w sprawie przeciwdzia ania bezprawnym czynom prze-

ciwko bezpiecze stwu sta ych platform umieszczonych na szelÞ e kontynentalnym Rzym 1988 r., Konwencja 

w sprawie zwalczania Þ nansowania terroryzmu, Nowy Jork 1999 r.

7 Wed ug koncepcji terroryzmu pa stwowego, popieranej przez pa stwa arabskie, islamskie oraz cz  pa stw 

Trzeciego wiata, akt terrorystyczny mo e zosta  pope niony równie  przez osoby reprezentuj ce pa stwo 

(cz onków si  zbrojnych pa stwa).
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trudno oczekiwa , aby w najbli szej przysz o ci przyj to uniwersaln  konwencj  
o charakterze supraregionalnym, która przyczyni aby si  do zwi kszenia efektyw-
no ci w zwalczaniu terroryzmu8.

Wymaga podkre lenia, i  do dnia dzisiejszego nie uda o si  wypracowa  po-
wszechnie akceptowanej definicji terroryzmu. W pi miennictwie wskazuje si  na 
istnienie ponad stu definicji9. Nawi zuj c do wspó czesnej istoty zjawiska, na plan 
pierwszy wysuwaj  si  trzy, wyst puj ce w niemal e wszystkich definicjach terro-
ryzmu, cechy:

u ycie przemocy,

cel zastraszenia,

szczególna motywacja jako pod o e dzia ania (zwykle o charakterze poli-
tycznym lub religijnym).

Oczywistym jest, i  zjawisko terroryzmu w postaci, jak  przybra o w XXI wie-
ku, ma charakter wysoce z o ony i niejednorodny, wyst puje w wielu formach or-
ganizacyjnych i pos uguje si  zró nicowanymi metodami, d c do ró norodnych 
celów. Pod o em tego fenomenu jest splot czynników spo eczno–ekonomicznych, 
historyczno–politycznych, socjologicznych i psychologicznych10. 

Z uwagi na reprezentowan  ideologi  mo emy wyodr bni  w terrorystycz-
nej dzia alno ci nast puj ce nurty: islamistyczny (Al Kaida, Hamas, D ihad, Hez-
bollah), separatystyczno–narodowo ciowy (IRA, ETA, organizacje korsyka skie), 
anarchistyczno–lewacki (Frakcja Czerwonej Armii, Czerwone Brygady), lewackie-
go ekstremizmu (Japo ska Czerwona Armia Tupamaros w Urugwaju, ERP w Ar-
gentynie), neofaszystowski (Nowy ad we W oszech), narodowowyzwole czy 
(OWP), ekologiczny (Animal Liberation Front w Wielkiej Brytanii)11.

Fenomen mi dzynarodowego terroryzmu politycznego bez w tpienia jest jed-
n  z najgro niejszych „patologii” naszej cywilizacji w XXI wieku. Aktualnie mo na 
stwierdzi , e podejmowane wcze niej na arenie politycznej próby deprecjonowa-

8 Brak powszechnie obowi zuj cej deÞ nicji zjawiska nie oznacza, e próby w kierunku jej uzgodnienia nie s  po-

dejmowane. Intensywne prace prowadzone s  na forum reaktywowanego w 1996 r. komitetu ad hoc do spraw 

terroryzmu oraz Komitetu Prawnego ONZ. Pomijaj c wy ej zasygnalizowane problemy wy cze , tre  konwen-

cji zosta a ju  opracowana. W my l projektu „pope nia przest pstwo w rozumieniu niniejszej konwencji ka da 

osoba, je eli ta osoba bezprawnie i umy lnie powoduje mier  lub powa ne uszkodzenia cia a cz owieka albo 

powa ne uszkodzenia w asno ci publicznej lub prywatnej, w czaj c miejsca publicznego u ytku, urz dzenia 

pa stwowe lub rz dowe, system transportu publicznego, urz dzenia infrastruktury lub rodowiska; albo je eli ta 

osoba powoduje uszkodzenia w asno ci, miejsc, urz dze , systemów wymienionych wy ej, poci gaj ce za sob  

lub mog ce poci ga  za sob  z du ym prawdopodobie stwem wielkie straty ekonomiczne, gdy celem tego po-

st powania jest z jego natury lub kontekstu zastraszenie ludno ci albo zmuszenie rz du lub organizacji mi dzy-

narodowej do dokonania lub powstrzymania si  od dokonania pewnego aktu”.

9 K. Indecki, Prawo karne wobec terroryzmu i aktu terrorystycznego, ód  1998, s. 22.

10 S. Pikulski, Prawne rodki zwalczania terroryzmu, Olsztyn 2000, s. 29 i n.

11 Ibidem, s. 19–20.

–

–

–
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nia skali zagro enia poprzez wskazywanie na fakt, e ani liczba ofiar, ani te  liczba 
zamachów terrorystycznych nie wzros y znacz co, nale y jednoznacznie uzna  za 
chybione, poniewa  kryterium oceny efektów dzia alno ci terrorystycznej stanowi 
wywo ane poczucie strachu, przera enia i podj te pod ich wp ywem decyzje poli-
tyczne (vide np. wycofanie si  Hiszpanii z Iraku po zamachach z 11 marca 2004 r.). 
Eskalacja poczucia zagro enia wynika nie tyle z liczby czy skali zamachów, co z ich 
spektakularno ci, której znacz cym elementem jest symbolika czyni ca zamachy 
jeszcze bardziej „atrakcyjnymi” medialnie. Nowoczesne technologie przep ywu in-

formacji, tak jak w przypadku wiata zorganizowanej przest pczo ci, tak i przez ter-

rorystów s  wiadomie i profesjonalnie wykorzystywane. W przypadku organizacji 

terrorystycznych przekaz medialny s u y  ma spot gowaniu wra enia zamachu. In-

formacyjna funkcja mediów stanowi wi c miecz obosieczny, który z jednej strony 

u wiadamia zagro enie, z drugiej za  je upowszechnia. To w a nie relacja przepro-

wadzona na ywo przez CNN i symbolika zamachów na World Trade Center, Pen-

tagon i Waszyngton wywar y najwi ksze wra enie, poniewa  zosta y zaatakowane 

na oczach ca ego wiata symbole najpot niejszego pa stwa – „wroga islamu”.

Terroryzm w dokumentach Rady Europy

Problem terroryzmu by  przedmiotem zainteresowania wielu organizacji mi -

dzynarodowych, co zaowocowa o szeregiem regulacji na przestrzeni ostatnich dzie-

si cioleci. Terroryzmem zajmowa y si  i nadal zajmuj : Organizacja Narodów Zjed-

noczonych, Rada Europy czy Unia Europejska. Warto zaznaczy , e jest on tak e 

przedmiotem regulacji ustawodawstw wewn trzkrajowych. W niniejszym opraco-

waniu zaprezentowano wybrane elementy strategii przeciwdzia ania zjawisku ter-

roryzmu wypracowywanej na forum Rady Europy. Nale y zauwa y , e aktywno  

tej organizacji skupiona jest wokó  dzia a  na rzecz promocji i ochrony praw cz o-

wieka, za  sama Rada nie jest organizacj  nastawion  g ównie na przeciwdzia a-

nie terroryzmowi (podejmowanie dzia a  prewencyjnych czy zwalczaj cych terro-

ryzm).

Bior c jednak pod uwag , e Rada stanowi p aszczyzn  wspó pracy na szczeb-

lu politycznym, tak e w obszarze newralgicznych wspó czesnych patologii, do któ-

rych niew tpliwie nale y terroryzm, niebagateln  rol  w przeciwdzia aniu takim 

zjawiskom odgrywaj  wypracowane przez Rad  dokumenty. W obszarze problema-

tyki terroryzmu mo na wskaza  na nast puj ce podstawowe akty:

Europejsk  Konwencj  o zwalczaniu terroryzmu12,

12 Dz.U. z 1996 r. Nr 117, poz. 557.

–
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Protokó  zmieniaj cy Europejsk  Konwencj  o zwalczaniu terroryzmu13, 

Konwencj  o zapobieganiu terroryzmowi14, 

Konwencj  o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów po-
chodz cych z przest pstwa oraz o finansowaniu terroryzmu15.

Ju  sama intytulacja kolejnych Konwencji przyjmowanych na przestrzeni dzie-
si cioleci wskazuje na ewolucj  postrzegania fenomenu terroryzmu. O ile w 1977 r. 
Rada Europy k ad a g ówny nacisk na zwalczanie terroryzmu, o tyle ju  prawie 
trzydzie ci lat pó niej przyj a dokumenty, w których pojawia si  sformu owanie: 
„zapobieganie terroryzmowi”. Taki stan rzeczy jasno wskazuje na prób  tworze-
nia pewnej strategii eliminowania nie tylko przejawów dzia alno ci terrorystycznej, 
lecz tak e niwelowania przyczyn le cych u podstaw kszta towania si  zjawiska ter-
roryzmu. Jest to zatem wyraz z o onego podej cia prawodawcy mi dzynarodowego 
– podej cia etiologiczno–symptomatologicznego.

W latach siedemdziesi tych ubieg ego stulecia dominowa o prze wiadczenie 
o konieczno ci zwalczania konkretnych organizacji terrorystycznych; ide  prze-
wodni  by a zatem walka z przejawami aktywno ci terrorystycznej. Dramatyczne 
wydarzenia, które mia y miejsce na pocz tku XXI wieku, zmodyfikowa y sposób 
postrzegania zagro enia terroryzmem, czego efektem sta o si  bardziej daleko-
wzroczne podej cie do problematyki ze zwróceniem szczególnej uwagi na pod o e 
zjawiska. Ju  nie tylko zwalczanie, ale szeroko rozumiane przeciwdzia anie zyska y 
rol  pierwszoplanow , co znalaz o odzwierciedlenie w intytulacjach kolejnych ak-
tów prawnych dotycz cych tej problematyki. Wydaje si  oczywistym, i  przeciw-
dzia anie, zawieraj c w sobie poj cie zwalczania, wykracza jednak daleko poza nie, 
obejmuj c równocze nie zachowania pozostaj ce na przedpolu dzia a  terrorystycz-
nych, warunkuj cych istnienie i rozwój zjawiska. Mowa tu chocia by o finansowa-
niu terroryzmu.

Pierwszym dokumentem Rady Europy, datowanym jeszcze na ubieg e stule-
cie, jest Europejska Konwencja o zwalczaniu terroryzmu, sporz dzona w dniu 27 
stycznia 1977 r. w Strasburgu.16 Ju  w preambule tego aktu wskazano na nasilaj -
ce si  przypadki terroryzmu oraz potrzeb  podj cia skutecznych dzia a  w celu za-
pewnienia, by sprawcy aktów terrorystycznych nie unikn li cigania i kary. Uznano, 
e szczególnie skutecznym narz dziem wiod cym do ukarania sprawców jest insty-

tucja ekstradycji. Niew tpliwie w tle wypracowanej Konwencji pozostawa y anar-
chistyczno–terrorystyczne czyny z u yciem przemocy, w tym zamordowanie 11-tu 

13 Polska ratyÞ kowa a protokó  10 listopada 2004 r. Dz.U. Nr 172, poz. 1803.

14 Dz.U. 2008 r., Nr 161, poz. 998.

15 Dz.U. 2008 r., Nr 165, poz. 1028.

16 Wesz a w ycie 4 sierpnia 1978 r., natomiast Polska ratyÞ kowa a Konwencj  w dniu 30 stycznia 1996 r. z moc  

obowi zuj c  od 1 maja 1996 r.  

–

–

–
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izraelskich sportowców przez arabskich terrorystów w czasie igrzysk olimpijskich 
w Monachium w 1972 r.17

Konwencja jest wielostronn  umow  ekstradycyjn , której sygnatariusze zobo-
wi zali si  do nieuznawania aktów terrorystycznych jako przest pstw politycznych, 
co wcze niej mog oby stanowi  przeszkod  ekstradycyjn . Ju  pierwotnie przed-
miotowy zakres obowi zywania Konwencji by  do  szeroki, a jego dodatkowego 
rozszerzenia dokonano na mocy Protoko u zmieniaj cego. 

W art. 1 Konwencji wymieniono pi  kategorii czynów, których nie nale y 
uznawa  za przest pstwa polityczne i których pope nienie uzasadnia ekstradycj . S  
to: 

przest pstwa wymienione w Konwencji o zwalczaniu bezprawnego zaw ad-
ni cia statkami powietrznymi18, 

przest pstwa wymienione w Konwencji o zwalczaniu bezprawnych czynów 
skierowanych przeciwko bezpiecze stwu lotnictwa cywilnego19, 

powa ne przest pstwa polegaj ce na zamachu na ycie, integralno  fizycz-
n  lub wolno  osób korzystaj cych z ochrony mi dzynarodowej, w tym 
przedstawicieli dyplomatycznych, 

przest pstwa polegaj ce na uprowadzeniu, wzi ciu zak adników albo na po-
wa nym bezprawnym zatrzymaniu, 

przest pstwa polegaj ce na u yciu bomby, granatu, rakiety, automatycznej 
broni palnej albo bomby w formie listu lub paczki, je eli ich u ycie zagra a 
osobom oraz usi owanie pope nienia któregokolwiek z okre lonych powy ej 
przest pstw albo wspó udzia  lub pomocnictwo osobie, która pope nia takie 
przest pstwo lub usi uje je pope ni . Konwencja rozszerza zatem post po-
wanie w przedmiocie ekstradycji tak e na niektóre formy stadialne i zjawi-
skowe przest pstwa. 

Z art. 3 Konwencji wynika, i  jej postanowienia maj  pierwsze stwo w stosun-
ku do umów i porozumie  ekstradycyjnych mi dzy pa stwami–stronami tej kon-
wencji, jak równie  w stosunku do postanowie  Europejskiej konwencji o ekstrady-
cji.20 Jest to rozwi zanie wskazuj ce na szczególn  pozycj  Konwencji w systemie 
umów ekstradycyjnych, która jest uprzywilejowanym aktem prawa mi dzynarodo-
wego, wypieraj cym inne postanowienia w razie kolizji. 

17 A. Gruszczak, Historia wspó pracy w dziedzinie wymiaru sprawiedliwo ci i spraw wewn trznych od Trevi do Tam-

pere, (w:) F. Jasi ski, K. Smoter (red.), Obszar wolno ci, bezpiecze stwa i sprawiedliwo ci Unii Europejskiej. 

Geneza, stan i perspektywy rozwoju, Warszawa 2005, s. 10.

18 Konwencja sporz dzona w Hadze w dniu 16 grudnia 1970 r., Dz.U. z 1972 r. Nr 25, poz. 181.

19 Konwencja sporz dzona w Montrealu w dniu 23 wrze nia 1971 r., Dz.U. z 1976 r. Nr 8, poz. 37.

20 Konwencja sporz dzona w Pary u dnia 13 grudnia 1957 r., Dz.U. z 1994 r. Nr 70, poz. 307. 

–

–
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Po ponad dwudziestu latach obowi zywania Konwencja wymaga a ju  zmian, 
gdy  jej pierwotny tekst uleg  nieco dezaktualizacji wobec niewystarczaj cej sku-
teczno ci przewidzianych mechanizmów prawnych w walce z terroryzmem. Prze-
de wszystkim Konwencja nie obejmowa a wszystkich czynów, które mog yby by  
uznane za terrorystyczne lub za wspó dzia anie z terroryzmem, st d jej postanowie-
nia okaza y si  nieefektywne w walce z terroryzmem21.

Modyfikacje zosta y przewidziane w Protokole zmieniaj cym do Europejskiej 
konwencji o zwalczaniu terroryzmu22, który zosta  otwarty do podpisu w czasie 112 
sesji ministerialnej Komitetu Ministrów Rady Europy w dniu 15 maja 2003 r. G ów-
ne zmiany dotycz  dopuszczalno ci ekstradycji. W tym kontek cie wyd u ono kata-
log przest pstw, których nie mo na traktowa  jako polityczne. Rozszerzenie zakresu 
przedmiotowego Konwencji nast pi o poprzez odwo anie si  wprost do konwencji 
antyterrorystycznych przyj tych w minionych latach w ramach ONZ.23 

Jak wskazano powy ej, Konwencja wymienia a w art. 1 pi  rodzajów czynów, 
które nie mog y by  uznawane za polityczne. Protokó  zmieniaj cy zwi ksza ten ka-
talog o przest pstwa zwi zane z: materia ami j drowymi, aktami przemocy w mi -
dzynarodowych portach lotniczych, bezpiecze stwem eglugi morskiej i sta ych 
platform na morzach oraz finansowaniem terroryzmu. Dodatkowo postanowienia-
mi konwencji obj to te  organizowanie wyliczonych przest pstw i zlecanie ich in-
nym osobom. Konwencje i Protoko y, do których odwo uje si  Protokó  zmieniaj -
cy, s  nast puj ce: 

Konwencja w sprawie zapobiegania i karania przest pstw przeciwko oso-
bom korzystaj cym z ochrony mi dzynarodowej, w tym przeciwko dyplo-
matom24,

Mi dzynarodowa Konwencja o walce z przest pstwem wzi cia zak adni-
ków25, 

Konwencja o ochronie fizycznej materia ów j drowych26, 

Protokó  dodatkowy do Konwencji Montrealskiej w sprawie zwalczania 
bezprawnych aktów przemocy w portach lotniczych s u cych mi dzynaro-
dowemu lotnictwu cywilnemu z 1988 r.27,

21 J. Jaskiernia, Uwarunkowania skuteczno ci zwalczania terroryzmu w wietle prac Rady Europy, (w:) H. Ma-

chi ska (red.), Jednostka i spo ecze stwo wobec zagro e  terroryzmem, Biuletyn Biura Informacji Rady Europy 

2002, nr 1, s. 83.

22 Dz.U. z 2004 r. Nr 172, poz. 1803.

23 T. Aleksandrowicz, Konwencja Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi – nowe podej cie w walce z terrory-

zmem? My l Ekonomiczna i Prawna 2006, nr 3. 

24 Dz.U. z 1983 r. Nr 37, poz. 168.

25 Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1123. 

26 Dz.U. z 1989 r. Nr 17, poz. 93.

27 Protokó  jest w trakcie ratyÞ kacji. 

–

–

–

–



52

Ewa M. Guzik–Makaruk, El bieta Zatyka

Konwencja w sprawie przeciwdzia ania bezprawnym czynom przeciwko 
bezpiecze stwu eglugi morskiej28, 

Protokó  o zwalczaniu bezprawnych czynów skierowanych przeciwko bez-
piecze stwu sta ych platform umieszczonych na szelfie kontynentalnym29, 

Mi dzynarodowa Konwencja w sprawie zwalczania terrorystycznych ata-
ków bombowych30, 

Mi dzynarodowa Konwencja o zwalczaniu finansowania terroryzmu31.

Jak s usznie zauwa y  T. Aleksandrowicz, w ród róde  prawa mi dzynarodo-
wego, do których odwo uje si  Protokó  zmieniaj cy, nie ma Konwencji o znakowa-
niu plastikowych materia ów wybuchowych, podpisanej w Montrealu w dniu 1 mar-
ca 1991 r.32

Nale y tak e wskaza , e Protokó  wprowadzi  pewne dodatkowe ograniczenia 
ekstradycji, których pierwotnie nie przewidziano w Konwencji. Pa stwa mog  od-
mówi  ekstradycji, je li wydawana osoba by aby nara ona na poddanie torturom lub 
grozi aby jej kara mierci. Takie uregulowanie wype nia niew tpliw  dotychczaso-
w  luk  i koreluje z postanowieniami Konwencji o ekstradycji33, która w art. 11 po-
stanawia, e je eli przest pstwo, w zwi zku z którym da si  wydania, jest wed ug 
ustawodawstwa strony wzywaj cej zagro one kar  mierci, a taka kara nie jest prze-
widziana za nie przez ustawodawstwo strony wezwanej lub nie jest tam zwyczajo-
wo wykonywana, mo na odmówi  wydania, chyba e strona wzywaj ca zagwaran-
tuje w sposób uznany przez stron  wezwan  za wystarczaj cy, e kara mierci nie 
zostanie wykonana.

Kolejnym dokumentem wypracowanym na forum Rady Europy jest Konwen-
cja o zapobieganiu terroryzmowi, któr  otwarto do podpisu 16 maja 2005 r. w War-
szawie, a wesz a w ycie 1 czerwca 2007 r. Do tego momentu ratyfikowa o j  19 
pa stw: Albania, Andora, Bo nia i Hercegowina, Bu garia, Chorwacja, Cypr, Dania, 
Finlandia, Francja, otwa, Mo dawia, Czarnogóra, Polska, Rumunia, Federacja Ro-
syjska, Serbia, S owacja, Hiszpania i Ukraina, nast pnie za  kolejnych 24 cz onków 
Rady Europy. Konwencja jest pierwsz  umow  mi dzynarodow  na wiecie zajmu-
j c  si  problemem prewencji wobec zjawiska terroryzmu. Posiada ona w stosun-
ku do dotychczasowych instrumentów prawa mi dzynarodowego komplementarny 
charakter i stanowi wzmocnienie oraz uzupe nienie istniej cego prawnomi dzyna-
rodowego systemu zwalczania terroryzmu. Jak s usznie zauwa a T. Aleksandro-

28 Dz.U. z 2000 r. Nr 129, poz. 635.

29 Dz.U. z 2000 r. Nr 22, poz. 211. 

30 Dz.U. z 2007 r. Nr 66, poz. 438.

31 Dz.U. z 2004 r. Nr 263, poz. 2620.

32 T. Aleksandrowicz, op. cit.

33 Konwencja wesz a w ycie wobec Polski w dniu 13 wrze nia 1993 r.
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wicz, w Konwencji mo na odnale  pewne lady koncepcji nowego prawa cz o-
wieka, jakim jest prawo do ycia bez zagro enia terroryzmem.34 W tym kontek cie 
w art. 2 Konwencji wskazano cel tego aktu, jakim jest zapobieganie terroryzmowi 
i negatywnym skutkom, jakie terroryzm wywiera na pe ne korzystanie z praw cz o-
wieka, w szczególno ci prawa do ycia. 

Z preambu y Konwencji wynika, e jednym z g ównych jej celów jest podj cie 
skutecznych rodków w celu zapobiegania terroryzmowi oraz przeciwstawiania si  
publicznemu nawo ywaniu do pope niania przest pstw o charakterze terrorystycz-
nym, rekrutacji oraz szkole  na rzecz terroryzmu. W tym te  g ównie przejawia si  
prewencyjny charakter Konwencji, która obok instrumentów s u cych do zapobie-
gania terroryzmowi zawiera tak e elementy represji karnej. Istotnym nowym ele-
mentem jest zdefiniowanie „publicznego nawo ywania do pope nienia przest pstwa 
o charakterze terrorystycznym” (art. 5)35, „rekrutacji na rzecz terroryzmu” (art. 6)36 
oraz „szkolenia na rzecz terroryzmu” (art. 7)37. Ka de pa stwo, b d ce stron  Kon-
wencji, powinno kryminalizowa  wymienione wy ej czyny, przyjmuj c stosowne 
regulacje w prawie wewn trznym. je eli przest pstwa te zosta y pope nione w spo-
sób bezprawny i umy lny.

Warto podkre li , e werbunek, szkolenie czy publiczne propagowanie idei i ha-
se  terrorystycznych zosta y ju  dostrze one tak e – w na forum Unii Europejskiej 
jako zjawiska niebezpieczne, b d ce zal kiem terroru lub elementem spajaj cym 
cz onków, czy pozwalaj cym na bardziej intensywny rozwój grup terrorystycznych. 
W tym kontek cie nale y zwróci  uwag  na Decyzj  ramow  Rady z 2008 r., zmie-
niaj c  Decyzj  ramow  z 2002 r. w sprawie zwalczania terroryzmu38. W punkcie 
11 Preambu y zaznaczono, e nale y przewidzie  sankcje dla osób fizycznych, któ-
re pope ni y umy lnie czyn polegaj cy na publicznym nawo ywaniu do pope niania 
przest pstw terrorystycznych, rekrutacji na potrzeby terroryzmu oraz szkoleniu ter-
rorystycznym, lub dla osób prawnych, które ponosz  odpowiedzialno  za ten czyn. 
Takie formy zachowania powinny by  w jednakowym stopniu karalne we wszyst-

34 T. Aleksandrowicz, op. cit.

35 „Publiczne nawo ywanie do pope nienia przest pstwa o charakterze terrorystycznym” oznacza rozpowszech-

nianie lub innego rodzaju udost pnianie przekazu do publicznej wiadomo ci z intencj  pod egania do pope nie-

nia przest pstwa o charakterze terrorystycznym, je eli takie zachowanie, bezpo rednio lub po rednio popieraj c 

przest pstwa o charakterze terrorystycznym, stwarza niebezpiecze stwo, e jedno lub wi cej takich przest pstw 

mo e zosta  pope nionych.

36 „Rekrutacja na rzecz terroryzmu” oznacza namawianie innej osoby do pope nienia lub uczestniczenia w pope -

nieniu przest pstwa o charakterze terrorystycznym lub te  do przyst pienia do zrzeszenia lub grupy w celu przy-

czynienia si  do pope nienia jednego lub wi cej przest pstw o charakterze terrorystycznym przez to zrzeszenie 

lub grup .

37 „Szkolenie na rzecz terroryzmu” oznacza dostarczanie wskazówek dotycz cych wytwarzania lub wykorzystywa-

nia materia ów wybuchowych, broni palnej lub innej broni albo truj cych lub niebezpiecznych substancji, b d  te  

innych szczególnych metod lub technik, w celu pope nienia lub przyczynienia si  do pope nienia przest pstwa 

o charakterze terrorystycznym, ze wiadomo ci , e dostarczone umiej tno ci maj  by  w tym celu u yte.

38 Decyzja ramowa Rady 2008/919/WSiSW z dnia 28 listopada 2008 r. zmieniaj ca decyzj  ramow  2002/475/

WSiSW w sprawie zwalczania terroryzmu, Dz.U. UE L z dnia 9 grudnia 2008 r.
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kich pa stwach cz onkowskich, niezale nie od tego, czy s  pope niane za po redni-
ctwem Internetu, czy te  nie.

Bolesne do wiadczenia zwi zane z atakami terrorystycznymi na pocz tku XXI 
wieku potwierdzi y niewystarczaj c  skuteczno  dotychczas stosowanych rodków 
zwalczania tego zjawiska, konieczno  poszukiwania nowych metod i trafno  prze-
niesienia akcentu mi dzynarodowych dzia a  na zwalczanie finansowania terrory-
zmu. Kolejnym filarem kszta towanej przez Rad  Europy strategii przeciwdzia ania 
zjawisku terroryzmu sta a si  Konwencja o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i kon-
fiskacie dochodów pochodz cych z przest pstwa oraz o finansowaniu terroryzmu 
sporz dzona w Warszawie dnia 16 maja 2005 r.39

Novum w ród uregulowa  o charakterze mi dzynarodowym stanowi nieja-
ko „podwójne” zadanie tego dokumentu: zapobieganie praniu brudnych pieni -
dzy oraz zapobieganie wykorzystywaniu takich rodków przez terrorystów. Tre  
konwencji rozszerza pole zakre lone w Konwencji Rady Europy z dnia 8 listopa-
da 1990 r. o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie dochodów pochodz cych 
z przest pstwa, stwarzaj c podstawy do rozwijania mi dzynarodowej wspó pra-
cy w obszarze przeciwdzia ania finansowaniu terroryzmu40. W preambule znala-
z o si  ponadto odwo anie do Mi dzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finanso-
wania Terroryzmu, ze szczególnym uwzgl dnieniem jej zapisów zobowi zuj cych 
pa stwa–strony do uznania finansowania terroryzmu za przest pstwo kryminalne. 
Równie  w kwestii rozumienia poj cia „finansowanie terroryzmu” zrezygnowano 
z próby jego autentycznego definiowania, poprzestaj c na odes aniu do art. 2 Mi -
dzynarodowej Konwencji o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu. Rozwi zanie 
to podkre la komplementarno , nie za  konkurencyjno  Konwencji Rady Europy 
wobec rozwi za  wypracowanych na forum ONZ. Zatem przest pstwo finansowa-
nia terroryzmu w wietle obu konwencji pope nia ten, kto jakimikolwiek rodkami, 
bezpo rednio lub po rednio, bezprawnie i umy lnie, udost pnia lub gromadzi fun-
dusze z zamiarem ich wykorzystania, lub te  maj c wiadomo , e zostan  one wy-
korzystane, w ca o ci lub w cz ci, do dokonania:

czynu stanowi cego przest pstwo okre lonego definicj  zawart  w jed-
nym z traktatów wymienionych w aneksie do Mi dzynarodowej Konwencji 
o Zwalczaniu Finansowania Terroryzmu;

czynu maj cego spowodowa  mier  lub ci ki uszczerbek na zdrowiu oso-
by cywilnej lub innej osoby nieuczestnicz cej aktywnie w dzia aniach wo-
jennych w sytuacji konfliktu zbrojnego, je li celem takiego czynu, wynika-
j cym b d  z jego charakteru, b d  z kontekstu, w jakim jest pope niony, 

39 Dz.U. 2008 r., Nr 165, poz. 1028.

40 Dz.U. 2003 r., Nr 46, poz. 394.

–

–
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jest zastraszenie ludno ci, albo sk onienie rz du lub organizacji mi dzynaro-
dowej do dokonania lub do zaniechania okre lonej czynno ci41.

W preambule wyra ono przekonanie, e zwalczanie ci kich przest pstw wy-
maga u ycia nowoczesnych i skutecznych metod dzia ania w skali mi dzynarodo-
wej, a jedn  z tych metod jest pozbawianie sprawców przest pstw dochodów z tych 
przest pstw oraz narz dzi. Dochodem w rozumieniu Konwencji jest ka da korzy  
ekonomiczna pochodz ca lub uzyskana, bezpo rednio lub po rednio, z przest pstw. 
Mo e ona stanowi  mienie ka dego rodzaju, zarówno materialne, jak i niematerial-
ne, ruchome lub nieruchome oraz dokumenty prawne lub inne stanowi ce dowód ty-
tu u do tego mienia lub prawo na tym mieniu. Natomiast narz dzia to ka da rzecz 
u yta lub której zamierza si  u y  w jakikolwiek sposób w ca o ci lub w cz ci do 
pope nienia przest pstwa lub przest pstw.

Rang  problemu finansowania terroryzmu uwypuklono poprzez fakt umieszcze-
nia regulacji w przedmiotowej kwestii ju  na samym pocz tku Konwencji, w roz-
dziale II. Zobowi zano w nim strony do przyj cia rodków ustawodawczych i in-
nych, koniecznych dla umo liwienia stosowania postanowie  Konwencji w zakresie 
rodków podejmowanych na poziomie krajowym, we wspó pracy mi dzynarodowej 

oraz wspó pracy pomi dzy JAF (jednostkami analityki finansowej w postaci cen-
tralnych, pa stwowych agencji odpowiedzialnych za otrzymywanie i, w wypadku, 
kiedy jest to dozwolone, wnioskowanie, analiz  i przekazywanie odpowiednim or-
ganom ujawnionych informacji finansowych). Strony zobligowane zosta y do za-
pewnienia, i  zdolne s  do poszukiwania, ledzenia, identyfikacji, zamra ania, zaj-
mowania i konfiskowania mienia, pochodz cego z legalnego b d  nielegalnego 
ród a, u ytego lub przeznaczonego w jakikolwiek sposób do finansowania terrory-

zmu lub dochodów z tego przest pstwa oraz do wspó pracy w tym celu w mo liwie 
najszerszym zakresie.

W pi miennictwie trafnie dostrze ono, i  w p aszczy nie mi dzynarodowych 
inicjatyw, mi dzy innymi w obszarze dzia a  podejmowanych przez ONZ, ale prze-
de wszystkim w wietle aktywno ci Rady Europy, wyst puje pewna dysproporcja 
w dziedzinie ochrony praw poszczególnych jednostek w kontek cie zjawiska ter-
roryzmu. Szeroko podejmowane s  problemy zwi zane z ochron  praw cz owieka 
osób zaanga owanych lub podejrzanych o dzia alno  terrorystyczn , natomiast zni-
kom  uwag  po wi ca si  zagadnieniom praw ofiar terroryzmu. Przekonanie takie 
wyrazi  Z. Galicki, który zarzuci  mi dzynarodowym dokumentom ogólnikowo  
w tej kwestii42. W ród dokumentów Rady Europy problem praw ofiar terroryzmu 

41 O przest pstwie Þ nansowania terroryzmu por. W. Filipkowski, System przeciwdzia ania Þ nansowania terroryzmu 

w uj ciu regulacji mi dzynarodowych, (w:) E.W. P ywaczewski (red.), Aktualne problemy prawa karnego i krymi-

nologii, Bia ystok 2005, s. 35 i n.

42 Z. Galicki, Zagro enie terroryzmem a mi dzynarodowy system ochrony, (w:) J. Szafra ski, J. Kosi ski (red.), 

Szczytno 2007, s. 42–44.
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zosta  wzmiankowany w Guidelines on human rights and the Fight against terro-
rism przyj tych przez Komitet Ministrów 11 lipca 2002 r., w których mi dzy inny-
mi mowa jest o odszkodowaniu dla ofiar aktów terrorystycznych. Zagadnieniu temu 
Rada Europy po wi ci a równie  odr bny dokument w postaci Guidelines on the 
protection of victims of terrorist acts z 2005 r.43 W pierwszym z wymienionych ka-
talogów guidelines na czele usytuowano obowi zek ochrony ka dego przed terrory-
zmem, spoczywaj cy na pa stwach. Nie sposób nie zgodzi  si  ze spostrze eniem 
Z. Galickiego, który zauwa a, i  obowi zkowi temu nie odpowiada faktycznie ad-
ne uprawnienie po stronie jednostek w zakresie egzekwowania ochrony od pa stw44. 
W podobnie ogólny sposób sformu owany zosta  art. 13 Europejskiej Konwencji 
o Zapobieganiu Terroryzmowi, zatytu owany jako: „Ochrona, odszkodowanie oraz 
wsparcie dla ofiar terroryzmu”.

Rola Komitetu Ekspertów ds. Terroryzmu

Komitet Ekspertów ds. Terroryzmu (the Committee of Experts on Terrorism, 
CODEXTER) zosta  powo any do ycia w 2003 r. w celu koordynowania dzia a  
Rady Europy skierowanych przeciwko terroryzmowi. Zast pi  on Multidyscyplinar-
n  Grup  dla Mi dzynarodowej Akcji przeciwko Terroryzmowi (the Multidiscipli-
nary Group on International Action against Terrorism, GMT), która zrealizowa-
a postawione przed ni  zadanie opracowania Protoko u zmieniaj cego Europejsk  

Konwencj  o Zwalczaniu Terroryzmu z 1977 r. Nowy organ – CODEXTER – ma 
nie tylko koordynowa  dzia ania podejmowane przez ró ne agendy Rady Europy, 
ale równie  opracowywa  instrumenty prawne s u ce przeciwdzia aniu zjawisku 
terroryzmu45. W tym zakresie podstawowym zadaniem by o przygotowanie kom-
pleksowej konwencji Rady Europy przeciwko terroryzmowi, cho  ju  po powo a-
niu Komitetu ujawni  si  brak zgodno ci w kwestii zasadno ci opracowywania ta-
kiej konwencji poza forum ONZ46.

Ostatecznie uzgodniono przeniesienie akcentu prac na zapobieganie terrory-
zmowi, a ich efektem sta  si  uko czony w 2005 r. projekt, przyj ty nast pnie w po-
staci Konwencji o Zapobieganiu Terroryzmowi. Komitet kontynuuje swoj  dzia al-
no  koordynacyjn , ukierunkowuj c j  na czuwanie nad implementacj  przyj tych 
instrumentów.

43 Ibidem, s. 43.

44 Ibidem, s. 44.

45 H. Machi ska (red.), Polska i Rada Europy 1990–2005, Warszawa 2005, s. 211 i n.

46 Trudno ci, z którymi CODEXTER zmaga  si  podczas prac nad projektem, zob. H. Machi ska (red.), Polska 

Rada…, s. 213 i n.
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Obecnie prace CODEXTER koncentruj  si  w szczególno ci na:

przygotowaniu krajowych profili zdolno ci przeciwdzia ania terroryzmowi; 

wymianie informacji i do wiadcze  w zakresie kompensacji i systemu ubez-
piecze  dla ofiar terroryzmu; 

identyfikacji luk w prawie mi dzynarodowym i dzia aniach podejmowanych 
przeciwko terroryzmowi oraz opracowywaniu propozycji sposobów i rod-
ków ich wype nienia;

monitoringu podpisywania i ratyfikacji oraz wspierania efektywnego wpro-
wadzania w ycie konwencji Rady Europy skierowanych przeciwko terrory-
zmowi, w szczególno ci Konwencji Rady Europy o Zapobieganiu Terrory-
zmowi47.

Zako czenie

Warunkiem sine qua non skuteczno ci zwalczania terroryzmu jest istnienie woli 
pa stw w kierunku jego wyeliminowania jako narz dzia walki politycznej. Wspie-
ranie organizacji terrorystycznych przez kraje zaliczone przez by ego prezydenta 
USA G. Busha do tzw. „osi z a” w postaci udzielenia schronienia, a przede wszyst-
kim finansowania ich dzia alno ci, jest chyba najtrudniejsz  przeszkod  na drodze 
do likwidacji terroryzmu. Determinant  obni aj c  efektywno  walki z terrory-
zmem jest rozwijaj ca si  sie  powi za  pomi dzy organizacjami terrorystyczny-
mi, niekiedy bardzo odleg ymi od siebie ideologicznie, które wspó pracuj  ze sob  
m.in. wymieniaj c informacje czy prowadz c wspólne szkolenia „ o nierzy”. Kon-
takty i wspó praca rozwijane s  równie  z formacjami o charakterze czysto krymi-
nalnym, g ównie ze wiatem zorganizowanej przest pczo ci. Ponadto terrory ci na 
coraz wi ksz  skal  si gaj  po takie ród a finansowania, z których czerpie zyski 
wiat zorganizowanej przest pczo ci (np. produkcja i handel narkotykami), co rów-

nie  jest znakiem ewolucji zjawiska i zdolno ci przystosowawczych terrorystów.

Nale y oczekiwa , i  korzystne rezultaty przyniesie ratyfikacja przez jak naj-
wi ksz  liczb  pa stw Konwencji o praniu, ujawnianiu, zajmowaniu i konfiskacie 
dochodów pochodz cych z przest pstwa oraz o finansowaniu terroryzmu. Nie up y-
n o jednak dostatecznie du o czasu, aby oceni , jaki rezultat przynios o opracowa-
nie tego dokumentu.

Zwalczanie terroryzmu musi stanowi  przedmiot intensywnie rozwijanej mi -
dzynarodowej wspó pracy, która powinna mi dzy innymi polega  na tworzeniu 

47 www.coe.int

–

–

–

–
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i stosowaniu nad aj cych za rzeczywisto ci  instrumentów prawa mi dzynaro-
dowego, uderzaj cych w newralgiczne punkty organizacji terrorystycznych (jak 
np. Mi dzynarodowa konwencja w sprawie zwalczania finansowania terroryzmu 
z 1999 r.). Czynnikiem uderzaj cym po rednio, lecz z du  skuteczno ci , jest go-
spodarcza i polityczna izolacja pa stw udzielaj cych terrorystom poparcia, przy jed-
noczesnym wspieraniu nurtów demokratycznych oraz mo liwym agodzeniu kon-
fliktów narodowo ciowych. 

Pomimo ró norodnych celów i metod dzia a  terrorystycznych, zjawisko po-
winno zosta  jednoznacznie pot pione i wykluczone przez spo eczno  mi dzy-
narodow  we wszystkich jego przejawach, nawet kiedy stanowi rodek odwetu 
pa stwowego (ataki Izraela na terrorystów palesty skich) czy te  przejaw narodo-
wowyzwole czej walki. Konieczne jest jednoznaczne potwierdzenie w prawie mi -
dzynarodowym, i  jedynie si y zbrojne i obiekty o charakterze militarnym mog  by  
celem ataku i adnego rodzaju wzgl dy nie uprawniaj  ataku na osoby i obiekty cy-
wilne.

Podsumowuj c wy ej poczynione rozwa ania, nale y podkre li , e na fo-
rum Rady Europy wypracowano szereg konkretnych rozwi za  w zakresie zarów-
no zwalczania, jak i zapobiegania terroryzmowi. Niestety, nie uda o si  uzgodni  
jednego projektu konwencji o zwalczaniu terroryzmu, która ca o ciowo traktowa-
aby t  problematyk . Mamy zatem do czynienia z kilkoma aktami prawnymi, któ-

re pozostaj  wzgl dem siebie komplementarne. Przyj te dokumenty tworz  swoisty 
prawnomi dzynarodowy system zwalczania terroryzmu, wpisuj c si  w kszta towa-
n  globalnie strategi  walki z tym zjawiskiem. Punktem odniesienia dla tego syste-
mu jest przede wszystkim dorobek wypracowany w ramach Organizacji Narodów 
Zjednoczonych.
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SUMMARY

The main purpose of this paper is to present selected elements of the Council of 
Europe strategy to combat the phenomenon of terrorism, in which the major role is 
played by the Council documents. The dramatic events that took place in the early 
twenty–first century changed the perception of the threat of terrorism. As a result the 
approach to the issue a special attention is paid to substrate of the phenomenon. 

The Council of Europe developed a series of concrete measures to combat and 
hence prevent terrorism. Unfortunately, they failed to agree on a convention draft 
that treats the problem of combat terrorism as a whole. Thus, we have to deal with 
several acts, which are complementary to each other. Adopted documents form 
a kind of international legal system against terrorism, as a part of the shaped global 
strategy to combat this phenomenon.
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SYSTEM GWARANCJI 
INTERESÓW OFIARY PRZEST PSTWA 

WE WSPÓ CZESNYM POLSKIM PROCESIE KARNYM

OÞ ara przest pstwa na gruncie przepisów post powania 
karnego

Ofiara przest pstwa to poj cie kryminologiczne. Z punktu widzenia tej dzie-
dziny nauki ofiara jest postaci  niezwykle wa n . Bezspornie istnieje konieczno  
zainteresowania jej osob  i to zarówno w sensie czysto ludzkim, jak i podmiotu 
zas uguj cego na szczególn  ochron  ze strony pa stwa. Wyrazem ywego zainte-
resowania ofiar  przest pstwa jest wci  dynamicznie rozwijaj ca si  wiktymologia, 
jako odr bny dzia  nauki kryminologii. Osoba, która dozna a w wyniku przest p-
stwa uszczerbku w swoich chronionych prawem dobrach, stanowi równie  w coraz 
wi kszym zakresie przedmiot zainteresowania polityki kryminalnej, co z kolei rzu-
tuje na stopie  uwzgl dnienia interesów takiego podmiotu na p aszczy nie norma-
tywnej. 

Wyrazem nastawienia ustawodawstwa karnego (w tym tak e karnoprocesowe-
go) na ofiar  jest szereg rozwi za , które sprawiaj , e ofiara przest pstwa nie tyl-
ko w p aszczy nie normatywnej korzysta z wielu praw, ale jednocze nie funkcjo-
nuje ca y szereg gwarancji prawid owej realizacji tych uprawnie  w post powaniu 
karnym. Nie ulega w tpliwo ci, e model wspó czesnego procesu karnego zarówno 
w Polsce, jak i na wiecie coraz bardziej zorientowany jest na ofiar  przest pstwa, 
okre laj c j  na gruncie procesowym jako pokrzywdzonego1. 

1 Warto w tym miejscu zwróci  uwag  na fakt, i  w wietle orzecznictwa s dów mi dzynarodowych mo na wyró -

ni  dwa modele rzetelnego procesu, w których rola pokrzywdzonego jest okre lona w odmienny sposób. Tzw. 

model strasburski opiera si  na za o eniu, e procesem uczciwym (rzetelnym) jest taki, w którym zapewnia si  

równo  oskar onego i oskar yciela, pokrzywdzony natomiast pozostaje na marginesie post powania. Model 

haski okre la natomiast szerzej rzetelno  procesu przez zwrócenie uwagi równie  na konieczno  ochrony 

praw innych uczestników post powania, w tym szczególnie pokrzywdzonego. Szerzej zob.: P. Wili ski, Dwa mo-

dele rzetelnego procesu karnego, Pa stwo i Prawo 2006, nr 7, s. 41–51. 
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Konieczno  wzmocnienia pozycji pokrzywdzonego w procesie karnym zosta a 
bardzo wyra nie zaakcentowana w art. 2 § 1 kpk., który zawiera katalog celów po-
st powania karnego, maj c tym samym fundamentalne znaczenie z punktu widze-
nia kszta towania modelu tego post powania. Zgodnie z tre ci  wskazanego unor-
mowania, jednym z zada  procesu karnego w Polsce jest takie jego ukszta towanie, 
aby uwzgl dnione zosta y prawnie chronione interesy pokrzywdzonego. Przepis ten 
stanowi novum w kpk. z 1997 r. W regulacjach wcze niejszych kodeksów pokrzyw-
dzony posiada  pewne uprawnienia, ale wymóg ich ochrony nie by  nigdzie zazna-
czony, a niektóre z nich by y w znacznym stopniu ograniczone2. Potwierdzenie tego 
celu odnale  mo na tak e w tre ci art. 297 § 1 kpk., okre laj cym zadania post -
powania przygotowawczego. W ród nich ustawodawca przewiduje wszechstronne 
wyja nienie okoliczno ci sprawy, w tym ustalenie osób pokrzywdzonych i rozmia-
rów szkody. Powtórzenie i podkre lenie konieczno ci uwzgl dnienia faktu i zna-
czenia pokrzywdzenia ju  na etapie post powania przygotowawczego ma ogromne 
znaczenie, jako e organy powo ane do cigania od pocz tku podejmowanych dzia-
a  musz  w ich zakresie uwzgl dnia  interesy pokrzywdzonego. 

Realizacja wskaza  zawartych w art. 2 i 297 kpk., wytyczaj cych kierunek i za-
kres dzia a  organów procesu karnego, musi by  jednak zabezpieczona rozwi za-
niami szczegó owymi, których stosowanie doprowadzi do efektywnego wype nienia 
zada  procesu, w tym realnego uwzgl dnienia interesów pokrzywdzonego. Obec-
nie obowi zuj cy Kodeks post powania karnego przewiduje szereg regulacji, które 
okre laj  status pokrzywdzonego, zakres i p aszczyzny jego uprawnie . Analiza ca-
okszta tu tych rozwi za  prowadzi do wniosku, i  mo na ju  mówi  o pewnym sy-

stemie ochrony praw pokrzywdzonego w post powaniu karnym. 

Zgodnie ze s ownikow  definicj , pod poj ciem „systemu” nale y rozumie  
„zespó  wzajemnie sprz onych elementów, maj cych okre lon  struktur , stano-
wi cy logicznie uporz dkowan  ca o  i spe niaj cy okre lon  funkcj ”3. Wyda-
je si , e w kontek cie unormowa  dotycz cych pokrzywdzonego wyró ni  mo -
na poszczególne elementy tej ochrony, które s  ze sob  ci le powi zane nie tylko 
funkcjonalnie, ale cz sto tak e proceduralnie. Odnosz  si  one do ró nych typów 
uprawnie  pokrzywdzonego, które cz sto mog  by  realizowane na ró nych eta-
pach prowadzonego post powania. Wszystkie one jednak stanowi  zwarty system, 
kszta tuj cy pozycj  pokrzywdzonego w post powaniu karnym i tworz cy swoisty 
„parasol ochronny” dla jego interesów. 

Szczegó owa analiza konkretnych uprawnie  tego systemu nie jest przedmio-
tem niniejszego artyku u. Celem tego opracowania jest bowiem wskazanie regulacji 

2 T. Grzegorczyk, Kodeks post powania karnego. Komentarz, Kraków 2003, s. 29.

3 http://sjp.pwn.pl/lista.php?co=system
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karnoprocesowych jako systemu ochrony praw ofiary i wyró nienie jego elemen-
tów, wskazuj c na okre lone p aszczyzny gwarancyjne. 

DeÞ nicja pokrzywdzonego jako element systemu ochrony 
jego praw

Pierwszy element sk adaj cy si  na ów system ochrony zwi zany jest z tre ci  
i charakterem samej definicji pokrzywdzonego. Jej konstrukcja jest niezwykle wa -
na, poniewa  przes dza o ródle uprawnie  pokrzywdzonego i stanowi uzasadnie-
nie konieczno ci ochrony jego interesów. 

Poj cie to zosta o zdefiniowane w art. 49 kpk., jednak nie ulega w tpliwo ci, e 
wykazuje cis y zwi zek z normami o charakterze karnomaterialnym4. Pokrzywdzo-
nym jest bowiem podmiot (osoba fizyczna, prawna, instytucja pa stwowa, samorz -
dowa lub spo eczna, cho by nie mia a osobowo ci prawnej), której dobro prawne 
zosta o bezpo rednio naruszone lub zagro one przez przest pstwo. Ustalenie po-
krzywdzonego opiera si  wi c na przepisach prawa karnego materialnego, które 
okre laj  dobra chronione przez to prawo i karalny sposób jego naruszenia lub za-
gro enia. 

Z punktu widzenia gwarancji interesów pokrzywdzonego najistotniejszy jest 
fakt, i  uzyskanie procesowego statusu pokrzywdzonego nast puje niezale nie od 
woli organu prowadz cego post powanie. Okre lony podmiot staje si  wi c po-
krzywdzonym nie na skutek arbitralnej decyzji organu cigania., ale na mocy prze-
pisów prawa, w chwili ustalenia, e czyn, w zwi zku z którym toczy si  post powa-
nie, naruszy  lub zagrozi  dobru prawnemu tego w a nie podmiotu. 

Wskazane normatywne ród o poj cia pokrzywdzonego niesie za sob  kon-
sekwencje o fundamentalnym znaczeniu. Na mocy art. 299 § 1 kpk. pokrzywdzo-
ny uzyskuje status strony procesowej w post powaniu przygotowawczym. Upod-
miotowienie pokrzywdzonego powoduje, e obok podejrzanego, b d cego drug , 
przeciwstawn  stron  w tym stadium post powania, ju  od momentu jego ustale-
nia przez organy cigania, pokrzywdzony uzyskuje realne prawo walki o korzyst-
ne dla siebie rozstrzygni cie. Status strony procesowej oznacza bowiem, e zgodnie 
z zasad  kontradyktoryjno ci i równo ci broni, pokrzywdzonemu przys uguj  ta-
kie uprawnienia, jak prawo inicjatywy dowodowej, uczestniczenia w czynno ciach 
ledztwa lub dochodzenia (w zakresie ograniczonym w takim samym, a nawet nie-

4 Zob. uchwa a SN z 15 wrze nia 1999 r., I KZP 26/99, OSNKW 1999, nr 11–12, poz. 69; L. Falandysz, Pokrzyw-

dzony w prawie karnym i wiktymologii, Warszawa 1980, s. 14. Por. tak e pogl dy przedstawicieli doktryny w tym 

zakresie: M. Filar, Pokrzywdzony (oÞ ara przest pstwa) w polskim prawie karnym materialnym, Czasopismo Pra-

wa Karnego i Nauk Penalnych 2002, nr 2, s. 30; R. Kmiecik, Ustawowa deÞ nicja pokrzywdzonego (uwagi na tle 

art. 40 kpk., Annales UMCS 1977, vol. XXIV, s.165.



63

System gwarancji interesów oÞ ary przest pstwa...

co mniejszym stopniu jak podejrzanemu), wgl du do akt (za zgod  prowadz cego 
post powanie), czy zaskar ania decyzji i czynno ci procesowych. Uniezale nienie 
przyznania statusu strony, a tym samym powy szych uprawnie , od uznania orga-
nu procesowego i oparcie ich bezpo rednio na przepisach prawa stanowi z pewno -
ci  niezwykle wa ny element systemu ochrony praw pokrzywdzonego w post po-
waniu karnym. 

Zakres uprawnie  pokrzywdzonego w sferze inicjowania 
post powania karnego

Kolejnym obszarem, w którym wyra nie rysuje si  umocowanie praw pokrzyw-
dzonego, jest sfera inicjowania post powania. Uprawnienia pokrzywdzonego w tym 
zakresie z jednej strony pozwalaj  na efektywne sprawowanie kontroli nad prawid-
owo ci  dzia a  organów cigania, z drugiej natomiast – w pewnych wypadkach 

wr cz przekazuj  pokrzywdzonemu kompetencje w zakresie podj cia decyzji co do 
mo liwo ci prowadzenia post powania. 

W zakresie przest pstw ciganych w trybie publicznoskargowym, nale y 
w szczególno ci podkre li  dwa uprawnienia pokrzywdzonego. Po pierwsze, co 
oczywiste, jak ka dy podmiot, pokrzywdzony ma prawo z o enia zawiadomienia 
o pope nieniu przest pstwa. Wa ne s  jednak gwarancje skuteczno ci tego zg osze-
nia. Pokrzywdzonemu (jako zawiadamiaj cemu o przest pstwie) przys uguje prawo 
z o enia tzw. skargi na bezczynno  organu (art. 306 § 3 kpk.). Pod poj ciem bez-
czynno ci rozumie si  tu brak powiadomienia o wszcz ciu lub odmowie wszcz cia 
ledztwa albo dochodzenia w ci gu 6 tygodni od z o enia zawiadomienia. Za alenie 

takie rozpoznaje prokurator nadrz dny lub powo any do nadzoru nad organem, do 
którego wp yn o zawiadomienie. 

Drugim, szczególnym uprawnieniem pokrzywdzonego jest prawo wniesienia 
za alenia na postanowienie o odmowie wszcz cia lub o umorzeniu post powania 
przygotowawczego. Jest to jedno z najistotniejszych uprawnie  ofiary, jako e uru-
chamia kontrol  zasadno ci odst pienia od cigania na etapie post powania przy-
gotowawczego przez niezawis y i bezstronny s d. Warto w tym miejscu zwróci  
uwag  na ogromne znaczenie zmian przepisów kpk dokonanych w 2007 r.5, które 
wzmocni y pozycj  pokrzywdzonego. W obecnie obowi zuj cym stanie prawnym 
za alenie pokrzywdzonego na postanowienie o odmowie wszcz cia lub umorzeniu 
post powania rozstrzyga s d w a ciwy do rozpoznania sprawy6. Je li przychyli si  

5 Ustawa z 29 marca 2007 r., o zmianie ustawy o prokuraturze, ustawy – Kodeks post powania karnego oraz nie-

których innych ustaw, Dz.U. Nr 64, poz. 432.

6 Przed nowelizacj  marcow  za alenie to kierowane by o do prokuratora nadrz dnego nad tym, który wyda  lub 

zatwierdzi  postanowienie o odmowie wszcz cia lub umorzeniu post powania. Dopiero wtedy, gdy prokurator ten 

nie przychyli  si  do za alenia, kierowa  je do s du. 
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do za alenia, uchyla postanowienie prokuratora i przekazuje mu spraw  do ponow-
nego rozpoznania, wskazuj c jednocze nie okoliczno ci wymagaj ce wyja nienia 
lub czynno ci, które nale y przeprowadzi . W razie ponownej odmowy wszcz -
cia lub umorzenia post powania, pokrzywdzonemu przys uguje prawo wniesienia 
do s du swojego w asnego aktu oskar enia (tzw. posi kowy akt oskar enia, zwa-
ny równie  skarg  subsydiarn )7. Dochodzi tym samym do wymuszenia rozpozna-
nia sprawy przez s d, pomimo i  podmiot, który w tym trybie cigania ma kompe-
tencje g ównego oskar yciela, nie znajduje podstaw do prowadzenia post powania 
przygotowawczego i wniesienia publicznego aktu oskar enia. Uprawnienie to sta-
nowi jedn  z gwarancji przestrzegania w post powaniu karnym zasady legalizmu, 
która bezwzgl dnie zobowi zuje wszystkie organy procesowe (w szczególno ci or-
gany cigania) do wszcz cia i kontynuowania procesu w ka dym przypadku, kie-
dy ciganie jest faktycznie uzasadnione i dopuszczalne w wietle przepisów prawa 
(zw aszcza przes anek procesowych zawartych w art. 17 § 1 kpk.). Poprzez z o e-
nie posi kowego aktu oskar enia pokrzywdzony uzyskuje status strony procesowej 
w stadium jurysdykcyjnym i jako tzw. oskar yciel subsydiarny (posi kowy samoist-
ny) zast puje oskar yciela publicznego w jego funkcji oskar ycielskiej. 

Kolejna grupa uprawnie  pokrzywdzonego w zakresie inicjowania procesu 
wi e si  z przekazaniem w jego r ce decyzji co do woli prowadzenia post powania 
karnego. Pierwszym tego typu uprawnieniem jest prawo z o enia wniosku o ciga-
nie w wypadku tzw. przest pstw wnioskowych. Wniosek taki warunkuje mo liwo  
wszcz cia i prowadzenia post powania. Wyra a on zarówno wol  pokrzywdzonego 
co do podj cia dzia a  zmierzaj cych do ukarania sprawcy czynu, jak te  stanowi 
swoiste pozwolenie na wszcz cie i kontynuowanie post powania przez upowa nio-
ne do tego organy pa stwowe. Warto przy tym zauwa y , e pokrzywdzony (posia-
daj cy zdolno  do czynno ci procesowych, w pozosta ych wypadkach przedstawi-
ciel ustawowy pokrzywdzonego albo osoba, pod której sta  piecz  pozostaje) jest 
jedynym podmiotem uprawnionym do z o enia przedmiotowego wniosku. Nawet 
w przypadku ujawnienia szeregu ladów wskazuj cych na osob  sprawcy czy bar-
dzo wysokiej spo ecznej szkodliwo ci czynu – nie ma mo liwo ci wszcz cia post -
powania, je li nie zostanie z o ony wniosek o ciganie. Co wi cej, pokrzywdzony 
ma prawo cofni cia wniosku a  do czasu rozpocz cia przewodu s dowego. Cofnie-
cie wniosku wymaga co prawda zgody prokuratora lub s du, niemniej jednak kon-
trola tych organów powinna dotyczy  tylko oceny wiadomo ci i dobrowolno ci ta-
kiej decyzji pokrzywdzonego8. 

7 Przed zmianami, ponowne wydanie postanowienia o odmowie wszcz cia lub o umorzeniu post powania podle-

ga o ponownemu zaskar eniu przez pokrzywdzonego. Za alenie, podobnie jak w poprzednim etapie procedury 

za aleniowej, rozpoznawa  prokurator nadrz dny, a dopiero w razie utrzymania przez niego w mocy zaskar one-

go postanowienia, pokrzywdzony mia  prawo wniesienia posi kowego aktu oskar enia. 

8 J. Kara niewicz, Zakres uprawnie  s du do ingerencji w post powanie przygotowawcze na tle ochrony intere-

sów pokrzywdzonego, (w:) Czynno ci dochodzeniowo– ledcze i dzia ania operacyjne Policji a rola s du w post -
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Zbli one istotowo uprawnienie przewiduj  przepisy w zakresie trybu prywat-
noskargowego. Zgodnie z tre ci  art. 59 § 1 kpk., pokrzywdzony mo e sam wno-
si  i popiera  oskar enie o przest pstwa cigane z oskar enia prywatnego. W tym 
wypadku decyzja co do woli doprowadzenia do ukarania sprawcy równie  nale y 
do pokrzywdzonego. Warto w tym miejscu wskaza  jednak na dwie kwestie, któ-
re odró niaj  uprawnienia pokrzywdzonego w trybie prywatnoskargowym od wska-
zanych wy ej kompetencji w trybie wnioskowym. Sprawiaj  one bowiem, e w obu 
przypadkach sytuacja pokrzywdzonego znacz co si  ró ni. 

Przede wszystkim uprawnienie pokrzywdzonego do inicjowania post powa-
nia prywatnoskargowego nie ma charakteru wy cznego, jak ma to miejsce w trybie 
wnioskowym. Zgodnie z tre ci  art. 60 § 1 kpk., w sprawach o przest pstwa cigane 
z oskar enia prywatnego prokurator ma prawo (a nawet obowi zek) wszcz cia lub 
przy czenia si  do prowadzonego ju  post powania, je li wymaga tego interes spo-
eczny. Ingerencja prokuratora w post powanie prywatnoskargowe nie pozbawia 

jednak pokrzywdzonego jego uprawnie . Wszcz cie post powania przez prokurato-
ra powoduje, e pokrzywdzony mo e przy czy  si  do niego w charakterze oskar-
yciela posi kowego ubocznego (tak jak w trybie publicznoskargowym po wniesie-

niu aktu oskar enia przez oskar yciela publicznego). Przy czenie si  prokuratora 
do wszcz tego ju  post powania oznacza natomiast, i  status procesowy pokrzyw-
dzonego przekszta ca si  z oskar yciela prywatnego w oskar yciela posi kowego 
ubocznego (art. 60 § 2 kpk.). 

Druga, niezwykle istotna ró nica pomi dzy sytuacj  pokrzywdzonego w try-
bie prywatnoskargowym a w trybie wnioskowym sprowadza si  do tego, e na po-
krzywdzonym jako oskar ycielu prywatnym ci  wszystkie obowi zki wynikaj ce 
z zasady skargowo ci, jak i ci aru dowodu, pocz wszy od wspomnianego ju  pra-
wa (ale i obowi zku) wniesienia prywatnego aktu oskar enia, uruchamiaj cego po-
st powanie w tym trybie, sko czywszy na konieczno ci udowodnienia sprawstwa 
danej osoby i jej winy. Okazuje si  wi c, e tryb prywatnoskargowy, oprócz upraw-
nienia do podj cia decyzji odno nie do prowadzenia post powania karnego (i to te  
nie wy cznego) niesie dla pokrzywdzonego bardzo powa ne i brzemienne w skut-
kach obowi zki. W praktyce mo e wi c okaza  si , e cz  pokrzywdzonych, 
cho  wyra a wol  ukarania sprawcy, zrezygnuje z dochodzenia sprawiedliwo ci ze 
wzgl du na konieczno  samodzielnego sporz dzenia aktu oskar enia, a nast pnie 
przej cia obowi zków wskazywania dowodów na jego poparcie w s dzie. Niezwy-
kle wa na w tym kontek cie wydaje si  zasada informacji prawnej, zgodnie z któ-
r  organy procesowe (w tym wypadku najcz ciej policja, która ma pierwszy kon-
takt z pokrzywdzonym) zobowi zane s  do udzielenia pokrzywdzonemu wszelkich 

powaniu przygotowawczym. Materia y pokonferencyjne, pod red. S. Lelentala, J. Kudrelka, I. Nowickiej, Szczyt-

no 2008, s. 199.
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informacji na temat specyfiki trybu prywatnoskargowego9. Niestety, skutkiem wy-
pe nienia tego obowi zku w cz ci wypadków b dzie odst pienie od dochodzenia 
sprawiedliwo ci. Dlatego te  warte rozwa enia s  propozycje zniesienia trybu pry-
watnoskargowego i przekszta cenie ciganych w nim przest pstw w tryb wniosko-
wy. Takie rozwi zanie pozwoli oby na pozostawienie w r kach pokrzywdzonego 
decyzji odno nie do woli cigania, z drugiej jednak strony zdj oby z niego ci ar 
g ównego oskar yciela10.

Prawa pokrzywdzonego na tle funkcjonowania porozumie  
karnoprocesowych

Trzeci, niezwykle wa ny element systemu ochrony praw pokrzywdzonego 
zwi zany jest z konsensualnymi sposobami rozwi zywania konfliktów karnych. 
Upodmiotowienie pokrzywdzonego i dostrze enie konieczno ci szerszego uwzgl d-
nienia jego interesów w procesie karnym przejawia si  wspó cze nie w postaci jego 
udzia u lub wp ywu na ró ne formy porozumie  karnoprocesowych. Ideologiczn  
podstaw  jest w tym wypadku za o enie, e przest pstwo to nie tylko czyn, któ-
rym sprawca narusza obowi zuj cy porz dek prawny, ale tak e zachowanie skiero-
wane przeciwko konkretnej osobie, która ma prawo do bezpo redniego kontaktu ze 
sprawc  i uzyskania od niego oczekiwanej „rekompensaty” czy to w formie mate-
rialnej, czy cho by przeprosin i wyja nienia motywów dzia ania. 

Korzy ci wynikaj ce z ró nego rodzaju porozumie  odnosz  wszyscy uczestni-
cy procesu. Dla wymiaru sprawiedliwo ci jest to szansa na przyspieszenie i uprosz-
czenie post powania, a poprzez porozumienie stron konfliktu zwi ksza si  szansa 
na wydanie rozstrzygni cia satysfakcjonuj cego obie strony i zrealizowania celów 
post powania. Realne pojednanie z pokrzywdzonym, a nawet fakt podj cia takich 
stara  stanowi istotny element oceny oskar onego i znak pozytywnych zmian w je-
go postawie, co niew tpliwie wp ywa znacz co na wymiar kary. Pokrzywdzonemu 
natomiast daje szans  bezpo redniego wyra enia swego pokrzywdzenia oraz otwar-
tego sformu owania oczekiwa  wobec sprawcy. 

Instytucj  procesow , która daje pokrzywdzonemu najwi ksze mo liwo ci re-
alizacji jego interesów, jest mediacja (art. 23a kpk.). Pokrzywdzonemu przys ugu-
je tu zarówno prawo wyst pienia z inicjatyw  skierowania sprawy do post powania 

9 Szerzej zob.: A. Biederman, Rzetelna informacja a aktywno  pokrzywdzonego w procesie karnym, Prokuratu-

ra i Prawo 2007, nr 4, s. 148–162; M. Lisiecki, Rola Policji w zakresie uzyskania restytucji i kompensacji prze-

st pstw, (w:) Kompensacyjna funkcja prawa karnego. Ksi ga po wi cona pami ci Profesora Zbigniewa Gosty -

skiego, Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych 2002, nr 2, s. 221–225. 

10 S uszno  takiego argumentu dodatkowo mo e wzmacnia  s uszne moim zdaniem stwierdzenie, i  nie do ko ca 

uzasadniona jest teza, i  niektóre przest pstwa godz  tylko i wy cznie w interes pokrzywdzonego. Zob.: T. Bo-

jarski, Uwagi o ciganiu z oskar enia prywatnego i na wniosek, (w:) Wspó czesny polski proces karny. Ksi ga 

oÞ arowana Prof. Tadeuszowi Nowakowi, pod red. S. Stachowiaka, Pozna  2002, s. 37–38.
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mediacyjnego, jak te  wyra enia zgody na mediacj  zaproponowan  przez oskar o-
nego lub organ prowadz cy post powanie. Fakt, i  mediacja jest prowadzona poza 
post powaniem karnym, przez bezstronnego, „pozas dowego” mediatora, zwi ksza 
z pewno ci  szanse na niezb dne zdystansowanie si  od formalizmu post powania 
karnego i skupienie si  na istocie konfliktu. Pokrzywdzony w trakcie mediacji ma 
pozycj  niezale n . Jest on stron  tego post powania niezale nie od tego, jaki jest 
jego status procesowy (czy na etapie s dowym jest stron  czy nie). Samodzielnie (na 
takich samych prawach jak oskar ony, b d cy drug  stron  post powania mediacyj-
nego) pokrzywdzony podejmuje tak e decyzje co do woli zawarcia ugody media-
cyjnej, jej tre ci i zakresu. W niektórych wypadkach pokrzywdzonemu wystarczaj  
przeprosiny ze strony oskar onego i podj cie przez niego zobowi za  poprawy za-
chowania. Niekiedy t  drog  pokrzywdzony uzyskuje satysfakcjonuj c  go kwot  
pieni n  tytu em naprawienia wyrz dzonej szkody lub zado uczynienia za krzyw-
d  doznan  w wyniku przest pstwa11. Ugoda mediacyjna nie ma co prawda charak-
teru ugody s dowej, ale zgodnie z tre ci  art. 53 § 3 kk., wymierzaj c kar , s d bie-
rze pod uwag  pozytywne wyniki przeprowadzonej mediacji. 

Warto zwróci  uwag , e obowi zek uwzgl dnienia wyników mediacji przy 
wymiarze kary powoduje, e po rednio pokrzywdzony uzyskuje mo liwo  wp y-
wania na wymiar kary. Jest to oczywi cie wp yw nieformalny i mo e okre lenie 
„wp ywania na wymiar kary” jest w tym miejscu zbyt stanowcze, niemniej jednak 
uprawnie  pokrzywdzonego w tym zakresie nie mo na nie docenia . Dla przyk adu 
warto wskaza , e zgodnie z tre ci  art. 66 § 3 kk., fakt pojednania si  z pokrzyw-
dzonym lub naprawienia wyrz dzonej szkody podnosi granice ustawowego zagro-
enia przest pstwa (z 3 do 5 lat pozbawienia wolno ci), przy której dopuszczalne 

jest warunkowe umorzenie post powania. Naprawienie szkody i pojednanie mo e 
by  równie  przes ank  zastosowania nadzwyczajnego z agodzenia kary (art. 60 § 2 
kk.). 

Pojednanie lub cho by d enie do niego jest z pewno ci  wa nym elemen-
tem oceny postawy oskar onego po pope nieniu przest pstwa. Jako taki czynnik 
jest wi c brany od uwag  tak e przy uwzgl dnieniu przez s d wniosku prokurato-
ra o skazanie oskar onego na uzgodnion  z nim kar  lub rodek karny bez przepro-
wadzenia rozprawy (art. 335 § 1 kpk.). Interes pokrzywdzonego istotny jest równie  
przy uwzgl dnianiu wniosku oskar onego o skazanie go na okre lon  kar  lub ro-
dek karny bez przeprowadzenia post powania dowodowego. Jednym z warunków 
uwzgl dnienia takiego wniosku jest brak sprzeciwu pokrzywdzonego (art. 387 § 1 
i 2 kpk.). 

11 Por. np. wyniki przeprowadzonych bada : J. Kara niewicz, M. Kotowska–Romanowska, Ocena funkcjonowa-

nia post powania mediacyjnego w sprawach karnych na przyk adzie S du Rejonowego w Olsztynie, (w:) Ocena 

funkcjonowania porozumie  procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwo ci, pod red. C. Kuleszy, Warszawa 

2009, s. 277–279.
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Wp yw pokrzywdzonego na ostateczny wynik post powania karnego poprzez 
wol  porozumienia z oskar onym jest równie  wyra nie widoczny w post powaniu 
prywatnoskargowym. W tego typu procesach pierwszoplanowy cel w postaci do-
prowadzenia do pojednania stron konfliktu wyra ony zosta  chocia by w zapisach 
art. 489 kpk.12 czy art. 492 kpk., który obliguje s d do umorzenia post powania 
w razie pojednania stron. 

Model sprawiedliwo ci naprawczej a ochrona 
pokrzywdzonego

Ostatnim z g ównych elementów systemu ochrony interesów pokrzywdzone-
go jest mo liwo  realizacji roszcze  odszkodowawczych w procesie karnym. S  
to niew tpliwie istotne uprawnienia z punktu widzenia interesów pokrzywdzonego, 
dla którego cz sto wa niejsze (lub równie wa ne) ni  wymierzenie kary jest uzy-
skanie takich „ wiadcze ”, które zniweluj  lub cho by ogranicz  odczuwalne przez 

niego skutki przest pstwa. 

Przepisy karne przewiduj  kilka mo liwo ci uzyskania rekompensaty za szkod  

poniesion  w wyniku przest pstwa. Mo na tu wyró ni : powództwo cywilne; na o-

enie na sprawc  karnomaterialnego obowi zku naprawienia szkody tytu em rodka 

karnego albo w zwi zku z wymierzeniem kary ograniczenia wolno ci, zastosowa-

niem warunkowego umorzenia post powania lub warunkowego zawieszenia wyko-

nania kary; zas dzenie na rzecz pokrzywdzonego odszkodowania z urz du w zwi z-

ku ze skazaniem albo warunkowym umorzeniem post powania; nawi zka13.

Podstawowym instrumentem w tym zakresie jest powództwo cywilne, które-

go wytoczenie umo liwia pokrzywdzonemu dochodzenie w ramach post powania 

karnego roszcze  maj tkowych wynikaj cych bezpo rednio z pope nienia przest p-

stwa. Wytoczenie takiego powództwa sprawia, i  pokrzywdzony wst puje w rol  

tzw. strony cywilnej post powania karnego, uzyskuj c uprawnienia strony, ograni-

czone jednak tylko do dowodzenia tych okoliczno ci, na których opiera swe rosz-

czenie. Wytoczenie powództwa nie stoi jednak na przeszkodzie czeniu przez po-

krzywdzonego roli powoda cywilnego i oskar yciela14. Z racji ograniczonych ram 

opracowania, warto w tym miejscu wskaza  cho by tylko na dwie niezwykle istot-

ne kwestie zwi zane z powództwem cywilnym. Po pierwsze, powództwo mo e by  

12 Art. 489 § 1 kpk.: „Rozpraw  g ówn  poprzedza posiedzenie pojednawcze, które prowadzi s dzia. § 2 Na wnio-

sek lub za zgod  stron s d mo e zamiast posiedzenia pojednawczego wyznaczy  odpowiedni termin do prze-

prowadzenia post powania mediacyjnego. Przepis art. 23a stosuje si  odpowiednio”.

13 Por.: M. ukaszewicz, A. Ostapa, Nawi zka i karnoprawny obowi zek naprawienia szkody a roszczenia cywilno-

prawne, Prokuratura i Prawo 2002, nr 2, s. 71–87.

14 Zob. np.: Uchwa a SN z 10 wrze nia 1970 r., VI KZP 40/70, OSNKW 1970, nr 11, poz. 153. 
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wytoczone zarówno przez pokrzywdzonego, jak te  przez prokuratora15 (na rzecz 
pokrzywdzonego), je li wymaga tego interes spo eczny16. Po drugie, wytoczenie 
powództwa i jego przyj cie odbywa si  na etapie s dowym, do czasu rozpocz cia 
przewodu s dowego. Powództwo takie mo e zosta  jednak zg oszone ju  w post -
powaniu przygotowawczym, a organ prowadz cy to post powanie nie ma prawa od-
mówi  jego przyj cia. Jest on bezwzgl dnie zobowi zany do za czenia pozwu do 
akt sprawy i przekazania go s dowi wraz z aktem oskar enia po zako czeniu ledz-
twa albo dochodzenia. Dopuszczalno  zg oszenia powództwa cywilnego ju  na eta-
pie post powania przygotowawczego, cho  nie oznacza jego przyj cia, z punktu wi-
dzenia interesów pokrzywdzonego ma du e znaczenie. Przede wszystkim, za dzie  
zg oszenia roszczenia uwa a si  w takim wypadku dzie  zg oszenia powództwa, co 
zabezpiecza pokrzywdzonego przed gro b  przedawnienia jego roszczenia. Po dru-
gie, wraz z powództwem cywilnym mo e zosta  zg oszony wniosek o zabezpiecze-
nie roszczenia17. Gwarantuje to pokrzywdzonemu mo liwo  skutecznej realizacji 
powództwa uwzgl dnionego w ko cowym rozstrzygni ciu w procesie karnym.

Wytoczenie powództwa cywilnego daje pokrzywdzonemu najwi ksze mo li-
wo ci realizacji roszcze  maj tkowych wynikaj cych bezpo rednio z przest pstwa 
w post powaniu karnym. Ze wzgl du jednak na fakt, e nie zawsze powództwo to 
jest przyjmowane przez s d, a przyj te nie zawsze jest uwzgl dnione, pokrzywdze-
ni nie korzystaj  cz sto z takiego uprawnienia18. Przepisy przewiduj  jednak jesz-
cze inne mo liwo ci uwzgl dnienia interesów pokrzywdzonego, maj cych charak-
ter kompensacyjny. 

Zamiast powództwa cywilnego, pokrzywdzony mo e z o y  wniosek o orze-
czenie obowi zku naprawienia szkody. S d orzeka taki obowi zek na wniosek po-
krzywdzonego, je li sprawca zostanie skazany za przest pstwo spowodowania 

15 W literaturze wskazuje si  jednak, e prokuratorzy prawie nie korzystaj  z tego uprawnienia. Szerzej zob.: 

M. Czekaj, Powództwo cywilne prokuratora w procesie karnym, Prokuratura i Prawo 1997, nr 9, s. 109. 

16 W obecnie obowi zuj cym stanie prawnym prokurator ma w takim wypadku nie tylko prawo, ale równie  obo-

wi zek wytoczenia takiego powództwa, za  przy interpretacji interesu spo ecznego odwo a  si  nale y w tym 

wypadku do jego znaczenia w post powaniu cywilnym. Szerzej zob.: J. Nowi ska, Status prawny powoda cy-

wilnego w procesie karnym, Warszawa 2007, s. 99–101. W orzecznictwie podkre lono, e istnienie interesu 

spo ecznego przes dza o mo liwo ci wniesienia przez prokuratora powództwa cywilnego nawet bez zgody po-

krzywdzonego, co wynika z samodzielno ci pozycji procesowej prokuratora. Zob.: Wyrok SN z 26 pa dziernika 

1984 r., IV KR 240/84, OSNKW 1985, nr 5–6, poz. 40.

17 W post powaniu przygotowawczym w przedmiocie wniosku orzeka prokurator (art. 69 § 2 kpk.). Po wydaniu 

postanowienia o zabezpieczeniu prokurator zobowi zany jest wyst pi  z wnioskiem do s du o nadanie posta-

nowieniu klauzuli wykonalno ci, a nast pnie przes a  organowi egzekucyjnemu do wykonania. Szerzej zob.: 

E. Samborski, Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2008, s. 191. 

18 Uboczny charakter procesu adhezyjnego, konieczno  stosowania przepisów procedury cywilnej w zakresie 

kwestii nieuregulowanych w kpk, a tak e cz sto pojawiaj ce si  trudno ci dowodowe, szczególnie w zakresie 

wysoko ci roszczenia, sprawiaj , e s dy karne niech tnie traktuj  powództwo cywilne. E. Samborski, Docho-

dzenie roszcze  cywilnych w procesie karnym, Warszawa 2004, s. 50; C. Kulesza, Prawa podmiotowe oso-

by pokrzywdzonej przest pstwem w wietle niektórych zasad procesowych, Pa stwo i Prawo 1991, nr 7, s. 48; 

S. Walto , J. Czapska (red.), Zagubiona szybko  procesu karnego. Jak j  przywróci ?, Warszawa 2005, s. 41; 

K. Szafra ska, Proces adhezyjny w kodeksie post powania karnego z 1997 r., (w:) Nowa kodyÞ kacja prawa kar-

nego, pod red. L. Boguni, t. III, Wroc aw 1998, s. 146.
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mierci, ci kiego uszczerbku na zdrowiu, naruszenia czynno ci narz du cia a lub 
rozstroju zdrowia, przest pstwo przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji, prze-
ciwko rodowisku, mieniu lub obrotowi gospodarczemu lub przest pstwo przeciw-
ko prawom osób wykonuj cych prace zarobkow . Zamiast takiego obowi zku s d 
mo e orzec na rzecz pokrzywdzonego nawi zk  w celu zado uczynienia za ci ki 
uszczerbek na zdrowiu, naruszenie czynno ci narz du cia a, rozstrój zdrowia, a tak-
e za doznan  krzywd . Jak wyra nie wynika z tre ci art. 46 § 1 kk., jednym z wa-

runków orzeczenia wskazanego obowi zku jest z o enie wniosku o jego orzeczenie 
przez pokrzywdzonego (lub inn  osob  uprawnion 19). Po raz kolejny nale y pod-
kre li  szczególne znaczenie zasady informacji prawnej, jako e bez ukszta towania 
przez organy procesowe wiadomo ci prawnej pokrzywdzonego skuteczno  reali-
zacji jego praw b dzie niska20. 

Wnioski ko cowe

Podsumowuj c nale y stwierdzi , i  na gruncie obecnie obowi zuj cej ustawy 
karnoprocesowej mo na mówi  o systemie ochrony praw ofiary przest pstwa jako 
o zbiorze uprawnie  i gwarancji s u cych ich ochronie, sk adaj cym si  z funkcjo-
nalnie i proceduralnie powi zanych elementów. W systemie tym mo na wyró ni  
ró ne p aszczyzny, w których status pokrzywdzonego wyra nie wskazuje na to, e 
uwzgl dnienie jego interesów w procesie karnym jest obecnie niezwykle wa nym 
celem post powania. Przeprowadzone badania wskazuj  jednak21, e stopie  aktyw-
no ci pokrzywdzonych w procesie nie jest zadowalaj cy. Oznacza to, e funkcjonu-
j ce regulacje nie s  jednak doskona e. Trzeba jednocze nie pami ta , e sam fakt 
obowi zywania w a ciwych unormowa  nie jest wystarczaj cy dla zagwarantowa-
nia skutecznej realizacji praw ofiary. Zwracano ju  uwag , co nale y na zako cze-
nie rozwa a  jeszcze raz podkre li , i  fundamentalne znaczenie ma praktyka orga-
nów procesowych (zw aszcza organów cigania) w p aszczy nie realizacji zasady 
informacji prawnej. Pokrzywdzony musi mie  wiadomo  tego, e przepisy pra-
wa czyni  go wa nym podmiotem post powania, przyznaj c mu szereg uprawnie , 
które umo liwiaj  skuteczn  walk  o uwzgl dnienie jego prawnie chronionych in-
teresów. 

19 Strony zast pcze i inne osoby uprawnione przez ustaw  do reprezentowania interesów pokrzywdzonego. Sze-

rzej zob.: E. Samborski, Zarys metodyki pracy prokuratora, Warszawa 2008, s. 259–260. 

20 K. Dudka, Skuteczno  instrumentów ochrony praw pokrzywdzonego w post powaniu przygotowawczym 

w wietle bada  empirycznych, Lublin 2006, s. 292. Por. tak e przytoczone w tej pracy wyniki bada  wskazuj ce 

na niski stopie  realizacji posiadanych uprawnie  przez pokrzywdzonego.

21 Zob. Badania przeprowadzone przez K. Dudk , op.cit., s. 205–290.
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SUMMARY

The article’s main focus is to analyse different regulations of the polish penal 
code and code of criminal procedure in order to point at the most important elements 
of the system of the protection of crime victim’ interests during criminal proceed-
ings. First of all, one of the aim of preparatory proceedings is to identify injured per-
son and appraise the damages. Moreover, according to the article 2 of the code of 
criminal procedure, authorities conducting criminal proceedings are obliged to take 
into account the interests of injured party. Under the code of criminal procedure, 
there are many regulations, which grant rights to victim of a crime. At first, they are 
connected with instituting the investigation (i.e. motion for prosecution, complaint 
of refusal to start proceedings, complaint of discontinuance of investigation). Fur-
theremore, these regulations allow injured party to participate in agreement with of-
fender and because of them injured party can affect the punishment. According to 
the article 53 of the penal code, court is obliged to take into account results of agree-
ment of the parties. There are also regulations, the aim of which is to satisfy com-
pensation claim of the injured party. Civil claim and duty of reparation of damages 
are the most important forms of restorative justice. 
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CZYNY PRZEPO OWIONE B D CE WYKROCZENIAMI 
W UJ CIU PRAWNYM I KRYMINOLOGICZNYM

Przedstawiciele ró nych dyscyplin prawniczych interesuj  si  kwesti  odpo-
wiedzialno ci karnej za czyny mniejszej wagi, zwane w jednych systemach praw-
nych wykroczeniami, w innych za  drobnymi przest pstwami. Represja karna za 
tego typu czyny ma we wszystkich wspó czesnych systemach prawnych charakter 
masowy, zw aszcza gdy uwzgl dni si  nak adanie kar w trybie mandatowym, na-
le ce z regu y do uprawnie  policji (milicji) i ró norodnych agend administracji1. 
Owe „drobne przest pstwa” nastr czaj  wiele problemów tak praktykom, jak i teo-
retykom prawa. 

Odniesienie si  do czynów zabronionych okre lonych jako wykroczenia nie 
jest mo liwe bez ich umiejscowienia prawnego i kryminologicznego. Przest pczo  
w doktrynie kryminologicznej 2 rozumiana jest jako zbiór czynów zabronionych 
ustawowo pod gro b  kary, a pope nionych na obszarze danej jednostki terytorial-
nej. Przest pczo  jako zjawisko spo eczne charakteryzuje si  nast puj cymi cecha-
mi:

stanowi zagro enie dla obowi zuj cego porz dku prawnego, 

wyra a si  we wzro cie liczby osób, które pope ni y przest pstwa w stosun-
ku do ogó u ludno ci. 

Wskazuje si , e rozpatrywana mo e by  z punktu widzenia jej rozleg o ci, 
intensywno ci, struktury i dynamiki, które determinowane s  przez wiele czynni-
ków3.

Wobec powy szego trudno oprze  si  pokusie zadania pytania: gdzie nale-
y szuka  czynów, które niew tpliwie stanowi  zagro enie dla porz dku prawne-

go, czyli wykrocze ? Uwa am, e w ramach poj cia „przest pczo ” wyodr bni  

1 A. Marek, Problem kodyÞ kacji prawa wykrocze , Materia y Mi dzynarodowej Konferencji „Problemy wspó czes-

nego prawa wykrocze ”, 8–11 pa dziernika 1986 r., Karpacz, Wroc aw 1986, s. 1.

2 B. Ho yst, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 79.

3 http://pl.wikipedia .org (dnia 11.06.2009 r.)

–

–
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nale y podkategori  „wykroczeniowo ”. Propozycja ta wynika chocia by z fak-

tu, e wi kszo  pope nianych czynów zabronionych to nie przest pstwa, ale w a -

nie wykroczenia. Dane statystyczne KGP wskazuj , e w 2008 r. ogó em na o ono 

3 832 877 mandatów karnych w tym za wykroczenia z art. 119 kw. – 88 286, a za 

wykroczenia z art. 124 kw. – 1513. Wniosków o ukaranie wniesiono 392 004 o wy-

kroczenia z art. 119 kw. 51 742, a o wykroczenie z 124 kw. 13 688. Nie jest to pe en 

obraz pope nionych wykrocze , pozostaje jeszcze tzw. ciemna liczba. 

W swoim wyst pieniu chcia abym wskaza  nie na wszystkie czyny zabronione, 

ale na te, które wspó istniej , mo na powiedzie , na pograniczu dwóch ga zi pra-

wa, tj. prawa wykrocze  i prawa karnego, wskazuj c tym samym na ich blisk  wi  

zarówno terminologiczn , jak i wynikaj c  z faktu przeplatania si  procedur post -

powania zarówno w sprawach o wykroczenia, jak i w sprawach o przest pstwa. 

Wzajemne relacje pól przest pstw i wykrocze  mog  pozostawa  ze sob  w sto-

sunkach:

a) wykluczania si  – to znaczy, e pola przest pstwa i wykroczenia b d  nie 

maj  w ogóle punktów stycznych, b d  tylko stykaj  si  ze sob  bez wza-

jemnego przenikania si  (np. art. 119 kw. i art. 278 § 1 kk.);

b) zawierania si  – to znaczy, e pole przest pstwa obejmuje swym zakresem 

pole wykroczenia (np. art. 177 kk.);

c) krzy owania si  – to znaczy, e pola przest pstwa i wykroczenia cz ciowo 

nak adaj  si  na siebie (s  wspólne), ale w pozosta ej cz ci nie pokrywaj  

si  ze sob 4 (np. art. 88 kw. i art. 178a kk. w zw. z art. 10 § 1 kw.).

Je eli chodzi o czyny przepo owione, to precyzyjne „przepo owienie” w usta-

wie dotyczy ich kategorii i powoduje, i  rozgraniczenie wykroczenia od przest p-

stwa jest wyra ne. Nast puje to za pomoc  kryteriów ostrych, jednoznacznych 

i w zwi zku z tym nale y tu mówi  o wzajemnym wykluczaniu si  obszarów prawa 

karnego i prawa wykrocze . Relacja wykluczania si  obszarów penalizacji jest za-

przeczeniem wi zi polegaj cej na krzy owaniu si  zakresów obj tych ustawowymi 

znamionami czynów karalnych, a zatem czyny przepo owione nie maj  wspólnego 

pola desygnatów i nie tworz  zbiegów przepisów ustawy5. W ich wypadku zasadni-

czymi kryteriami rozgraniczaj cymi s :

warto  przedmiotu czynu (np. art. 119 § 1 kw. i 287 § 1 kk.),

wysoko  szkody (np. art. 124 kw. i art. 288 kk.),

4 A. Gubi ski, W kwestii rozgraniczenia..., s. 41.

5 W. Marcinkowski <http://www.prawo.lex.pl/czasopisma/prokurator/kilk_zag.html> grudzie  2008 r. 

–

–
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zawarto  alkoholu we krwi lub wydychanym powietrzu (np. art. 87 kw. 
i art. 178a kk.). 

Zatem czyn przepo owiony jest przepo owionym typem czynów zabronionych 
lub bitypem6. Jest wi c takim typem czynu zabronionego, który inkorporuje dwie 
grupy czynów spe niaj cych w zasadzie te same znamiona, przy czym jedna grupa 
b dzie zakwalifikowana jako przest pstwo, druga za  jako wykroczenie, po spe nie-
niu pewnego dodatkowego kryterium. Czyn przepo owiony jest wi c w tym sensie 
podzielony na dwie cz ci. Jednak e to dodatkowe kryterium, rzeczowe lub ocenne, 
wyznacza granic  pomi dzy przest pstwem a wykroczeniem7.

Stan polegaj cy na „przepo owieniu” czynów nale y okre li  jako nowy wobec 
ustawy „zasadniczej”, jak  by  kodeks karny z 11 lipca 1932 r.8 Przypomnie  nale y, 
i  z jednocze nie ze wspomnianym kodeksem wydane zosta o rozporz dzenie Pre-
zydenta RP Prawo o wykroczeniach (Dz.U. Nr 60, poz. 572). Nale a o je z jednej 
strony traktowa  jako dwa odr bne akty, z drugiej – by y one ze sob  merytorycznie 
ci le powi zane. Prawo o wykroczeniach stanowi o jakby przed u enie norm pra-

wa karnego w zastosowaniu do drobniejszych narusze . Jednak e z uwagi na swój 
charakter, czyli czynów „godz cych bezpo rednio lub po rednio w dzia alno  ad-
ministracji” i rodzaj organów uprawnionych do rozstrzygania w ich sprawach, bli-
skie by y prawu administracyjnemu. St d te  dyskusje co do istoty wykroczenia. 
Proces kszta towania si  kategorii czynów przepo owionych nast powa  stopniowo. 
Jednak e miem twierdzi , i  w znacznym stopniu przyczyni  si  do uporz dkowa-
nia czynów na zbrodnie, wyst pki i wykroczenia. 

Pierwszym krokiem, który niew tpliwie zapocz tkowa  wspomniany proces, 
by a ustawa z 17 czerwca 1966 r.9 Wprowadzi a ona odr bne zasady odpowiedzial-
no ci, ró ni ce si  w powa nym stopniu od zasad obowi zuj cych w odniesieniu do 
wszystkich innych wykrocze . Wyra a y si  one przede wszystkim we wprowadze-
niu nieznanej prawu o wykroczeniach odpowiedzialno ci za usi owanie oraz za po-
mocnictwo i pod eganie. Ponadto okres przedawnienia orzekania w tych sprawach 
przed u ony zosta  do 1 roku10. Obok wprowadzania nowych stanów faktycznych do 
kodeksu wykrocze  dokonywano ustawowych zmian, je eli chodzi o warto  przed-
miotu czynu. By a ona ró na w zale no ci od stanu faktycznego albo rodzaju czynu. 
Za tym post pi o zbli enie zasad post powania w sprawach o wykroczenia do pro-
cesu karnego.

6 Z ac. „bi–„— wyst puj cy w z o eniach oznacza: dwa, na dwie cz ci, dwa razy, dwu–, podwójnie, obustronnie, 

W. Kopali ski, S ownik wyrazów obcych i zwrotów obcoj zycznych, Warszawa 1985, s. 55; „typ” — oznacza tu-

taj ustawowy zespó  znamion przest pstwa; wed ug niektórych to ostatnie okre lenie jest bardziej precyzyjne.

7 <http://pl.wikipedia.org/wiki/Czyn_przepo owiony> grudzie  2008 r.

8 M. Bojarski, W. Radecki, Oceny prawne obszarów stycznych wykrocze  i przest pstw, Wroc aw 1989, s. 24.

9 Dz.U. Nr 23, poz. 149.

10 J. Skupi ski, Przekazanie niektórych drobnych przest pstw do orzecznictwa karno–administracyjnego, „Pa -

stwo i Prawo” 1967, z. 1, s. 106.

–
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Przekazywanie orzecznictwa niektórych drobnych przest pstw organom w a -
ciwym w sprawach o wykroczenia, jak ju  wspomniano, post powa o. Ta tendencja 
znalaz a tak e swoje odzwierciedlenie w obowi zuj cej do dzi  ustawie kodeks wy-
krocze  z 1971 r., ale tak e w szeregu ustaw tzw. szczególnych. Zapocz tkowane 
bowiem ustaw  z 1966 r. powi kszanie kategorii wykrocze  nast powa o nie tylko 
na skutek dokonywanych przelicze  granicy oddzielaj cej wykroczenie od przest p-
stwa, lecz równie  poprzez poddanie regulacji prawa wykrocze  zachowa , które 
uprzednio cz ciowo by y uregulowane przepisami prawa o wykroczeniach, a cz -
ciowo przepisami kodeksu karnego. Takie rozwi zanie przewidziane zosta o np. 
w ustawie z 6 kwietnia 1984 r. o gospodarce energetycznej (Dz.U. Nr 21, poz. 96), 
w ustawie z 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie ródl dowym (Dz.U. Nr 21, poz. 193).

Proces ten nie przebiega , nazwijmy to, „g adko”. Obok czynnika reguluj ce-

go pozostawanie b d  te  nie w okre lonej kategorii czynów (przest pstw lub wy-

krocze ), jakim by a warto  przedmiotu czynu (500 z ), bez wzgl du na ni  do 

kategorii wykrocze  zaliczono niektóre czyny, takie jak np. ukrywanie przed na-

bywc  towaru czy odmowa sprzeda y towaru, zn canie si  nad zwierz tami (obec-

nie przest pstwo z art. 35 – ustawa z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierz t (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 106, poz. 1002)11. Trudno je jednak nazwa  „przepo owionymi”. Je e-

li natomiast odniesiemy si  do wykrocze  przeciwko mieniu, to podstawowym kry-

terium przes dzaj cym o zakwalifikowaniu danego stanu faktycznego do przest p-

stwa b d  wykroczenia przeciwko mieniu, jest warto  rzeczy b d cej przedmiotem 

czynu lub wysoko  szkody, jak  poniós  pokrzywdzony. Obecnie jest to kwota 

250 z . Wyj tek stanowi wykroczenie wyr bu drzewa w lesie, gdzie granic  t  wy-

znacza kwota 75 z . Stawka ta dotyczy tak e paserstwa umy lnego i nieumy lnego, 

którego przedmiotem jest pochodz ce z kradzie y lub przyw aszczenia drzewo wy-

r bane lub powalone w lesie. Okazuje si , e ustawodawca jednak nie jest konse-

kwentny w zakresie przepo owienia powy ej wskazanych czynów. St d te  niekie-

dy, w zale no ci od rodzaju przedmiotu czynu lub okoliczno ci uszczegó owiaj cej 

zachowanie si  sprawcy, warto  przedmiotu czynu nie ma znaczenia. W takich wy-

padkach jest on zawsze przest pstwem (art. 130 kw.). Zatem niezale nie od warto-

ci przedmiotu czynu stanowi  przest pstwa: 

1) kradzie y, paserstwa i uszkodzenia rzeczy, je eli ich przedmiotem jest bro , 

amunicja, materia y i przyrz dy wybuchowe (art. 130 § 1 pkt 2 kw.), dobra 

o szczególnym znaczeniu dla kultury (art. 294 kk.), program komputerowy 

(art. 278 § 2 kk., art. 293 kk.),

11 M. Bojarski, W. Radecki, Oceny prawne…, s. 24.
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2) kradzie y, je eli jej przedmiotem jest energia, karta bankomatowa (art. 278 
§ 5 kk.)12, impulsy telefoniczne (art. 285 kk.), rodki odurzaj ce, substancje 
psychotropowe, mleczko makowe lub s oma makowa (art. 64 ustawy o prze-
ciwdzia aniu narkomanii),

3) kradzie y z w amaniem13 (art. 131 § 2 kw.), kradzie y rozbójniczej albo roz-
boju (art. 130 § 3 kw.).

Skoro podstawowym kryterium rozgraniczaj cym wykroczenia przeciwko mie-
niu, b d ce czynami przepo owionymi (art. 119, 120, 122 kw.), od przest pstw jest 
warto  przedmiotu czynu, 14, wa nym aspektem jest tak e okre lenie sposobu usta-
lenia tej warto ci. Warto  rzeczy stanowi cej przedmiot czynu zabronionego po-
winna by  oceniana (liczona) w odniesieniu do czasu pope nienia tego czynu i czasu 
wyrokowania, a nie w odniesieniu do czasu orzekania15, a tak e powinna by  ustalo-
na na podstawie obiektywnych dowodów, takich jak obowi zuj ce cenniki czy wy-
liczenia bieg ych. Jest przy tym istotne, e w wypadku ci g o ci dzia ania przyjmuje 
si  za podstaw  oceny czn  warto  przedmiotów. W razie gdy czna ich warto  
przekroczy 250 z  (w odniesieniu do drzewa – 75 z ), w wietle art. 12 kk. mamy do 
czynienia z przest pstwem, chocia by poszczególne czyny dotyczy y mienia o ni -
szej warto ci16.

Czyny przepo owione godz ce w mienie nie s  jedynymi czynami, przy ocenie 
których nale y bra  pod uwag  kwesti  przepo owienia. O tzw. przepo owieniu mo-
emy równie  mówi  przy wykroczeniu z art. 52a pkt 1 kw. z rozdzia u „Wykrocze-

nia przeciwko porz dkowi i spokojowi publicznemu”, maj cemu w zakresie nawo-
ywania do pope nienia przest pstwa lub jego pochwalania swój odpowiednik w art. 

255 kk.17 Do powy ej opisywanej kategorii nale y tak e wykroczenie z art. 87 kw., 
które uleg o przepo owieniu na skutek wprowadzenia ustaw  z 14 kwietnia 2000 r. 
o zmianie ustawy kodeks karny z 15 grudnia 2000 r. do kk. wyst pku prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego (art. 178a). 

12 Dla odpowiedzialno ci karnej na podstawie art. 278 § 5 kk. nie ma znaczenia warto  zagarni tej przez spraw-

c  enargii. Przest pstwo okre lone w art. 278 § 5 kk. nie ma bowiem odpowiednika w kodeksie wykrocze  i nie 

mo na zasadnie twierdzi , e zjawisko kontrawercjonalizacji zwi zane z konstrukcj  wykroczenia przewidziane-

go w art. 119 § 1 i 2 kw. odnosi si  do przest pstwa kradzie y energii elektrycznej (por. wyrok SN z 26 lutego 

2004 r., IV Kk.302/04, OSNKW 2004, poz. 413, s. 240); Kodeks karny. Cz  szczególna. Komentarz, t. 3. Ko-

mentarz do art. 278–363 kk., red. A. Zoll, Kraków 2006, s. 78 i n.

13 Do przest pstwa okre lonego w art. 279 kk., nie znajduje zastosowania regulacja zawarta w art. 119 § 1 kw., 

prowadz ca do zjawiska kontrawercjonalizacji kryminalizacji zamachów na mienie. Patrz. Kodeks karny. Cz  

szczególna. Komentarz, t. 3. Komentarz do art. 278–363 kk., red. A. Zoll, Kraków 2006, s. 84.

14 R. Jancewicz, L.A. Niewi ski, Tak zwane czyny „przepo owione”, „Wojskowy Przegl d Prawniczy” 2005, nr 2.

15 Zob. wyrok SA w Lublinie z 29 marca 1999 r., II Akz 117/98, Apel.– Lub. 1999, nr 2, poz. 16.

16 A. Marek, Prawo wykrocze , Warszawa 1999, s. 154, za: R. Jancewicz, L.A. Niewi ski, Tak zwane czyny „prze-

po owione”, „Wojskowy Przegl d Prawniczy” 2005, nr 2.

17 Art. 255 § 1. Kto publicznie nawo uje do pope nienia wyst pku lub przest pstwa skarbowego, podlega grzyw-

nie, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do lat 2. § 2. Kto publicznie nawo uje do pope nienia 

zbrodni, podlega karze pozbawienia wolno ci do lat 3. § 3. Kto publicznie pochwala pope nienie przest pstwa, 

podlega grzywnie do 180 stawek dziennych, karze ograniczenia wolno ci albo pozbawienia wolno ci do roku.
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Jak wskazuj  przedstawiciele doktryny, konstrukcja tych dwóch czynów oparta jest 
równie  na ich „przepo owieniu”. By o to wynikiem wieloletnich dyskusji. Mi dzy 
innymi w uzasadnieniu do projektu kodeksu karnego w redakcji z sierpnia 1995 r. 
wskazywano na konieczno  podj cia decyzji o spenalizowanie jako przest pstwo 
kierowania pojazdem w stanie nietrze wo ci ze wzgl du na spo eczn  szkodliwo  
takiego zachowania oraz wzrastaj c  liczb  wypadków drogowych z udzia em kie-
rowców znajduj cych si  pod dzia aniem alkoholu. W uzasadnieniu za  do projektu 
zmian kodeksu karnego, którym wprowadzono przepis art. 178a, zawarto informa-
cj , e dla karalno ci samego prowadzenia pojazdu w stanie nietrze wo ci lub pod 
wp ywem rodka odurzaj cego jest powa ne zagro enie, jakie ono stwarza dla oso-
by prowadz cej pojazd oraz innych osób. 

Ten prosty, jak si  wydaje, zabieg polegaj cy na przesuni ciu do kategorii wy-
krocze  stanów faktycznych, b d cych wcze niej przest pstwami lub odwrotnie, 
wywo a  dyskusje trwaj ce do chwili obecnej. Co rusz pojawiaj  si  postulaty o wy-

czenie czynów przepo owionych z kodeksu wykrocze  i, co za tym idzie, doko-
nanie zmian, je eli chodzi o odpowiedzialno  za wykroczenia. Nie ma oczywi cie 
zgody w tym zakresie w ród przedstawicieli doktryny. St d te  s  g osy za pozosta-
wieniem takiego stanu, jaki jest obecnie, je eli chodzi o t  kategori  czynów. 

Inn  kwesti  stanowi c  przedmiot dyskusji jest okre lenie owej kwoty gra-
nicznej pomi dzy przest pstwem a wykroczeniem. Lech Gardocki ju  w 1995 r. 
podnosi , i  (…) mo na mie  w tpliwo ci, czy ustawodawca nie przesun  tej gra-
nicy [do 250 z  — przyp. autora] zbyt wysoko18. Andrzej Zoll natomiast podkre la: 
„Przedtem kradzie  by a zawsze przest pstwem, niezale nie od warto ci przedmio-
tu kradzie y. Oczywi cie mo na by o przyj  znikome niebezpiecze stwo czynu, 
czyli dzi  znikom  spo eczn  szkodliwo  czynu, ale nie by o przepisu stanowi ce-
go, do jakiej kwoty kradzie  jest wykroczeniem. Zreszt  to jest pewien absurd, bo 
ile „wyci gnie z kieszeni”, to tyle ma, ale zapewne chcia  wzi  jak najwi cej i tyl-
ko dlatego, e pokrzywdzony mia  akurat przy sobie tylko 20 z  to ma to by  wykro-
czenie19.

Istniej  dwa przeciwstawne stanowiska dotycz ce utrzymania b d  nie czynów 
przepo owionych. 

Ja stoj  na stanowisku, i  czyny te powinny jednak podlega  ocenie z punktu 
widzenia kodeksu wykrocze , a ich sprawca powinien by  poddany post powaniu 
w sprawach o wykroczenia; przekonanie to opar am na uj ciu praktycznym. Umiej-
scowienie tych czynów w kodeksie karnym spowoduje, po pierwsze, wzrost kosz-

18 L. Gardocki, Najnowsze zmiany w Kodeksie karnym, „Monitor Prawniczy” 1995, nr 12, s. 353, za: R. Jancewicz, 

L.A. Niewi ski, Tak zwane czyny „przepo owione”, „Wojskowy Przegl d Prawniczy” 2005, nr 2.

19 Wywiad z A. Zollem, „Aplikant Prokuratorski” 2004, nr 4, s. 5; R. Jancewicz, L.A. Niewi ski, Tak zwane czyny 

„przepo owione”, „Wojskowy Przegl d Prawniczy” 2005, nr 2.
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tów ponoszonych przez organy cigania. Maj c w zakresie swojego dzia ania zwal-
czanie przest pstw, z regu y musz  one podejmowa  czynno ci z urz du (zasada 
legalizmu). Natomiast w razie wykrocze  ich reakcja na czyn opiera si  na zasadzie 
oportunizmu (celowo ci), daj cej mo liwo  poprzestania na zastosowaniu rodków 
oddzia ywania wychowawczego, np. pouczenia. Nowelizacja kodeksu post powa-
nia w sprawach o wykroczenia z 2003 r. nada a post powaniu zwyczajnemu charak-
ter post powania subsydiarnego, orzekanie bowiem w tym post powaniu powinno 
nast powa  tylko wówczas, gdy brak jest podstaw do rozpoznania sprawy w po-
st powaniu przyspieszonym lub nakazowym (art. 2 § 1a kpw.). W sprawach o wy-
kroczenia funkcjonuje tak e post powanie nies dowe — post powanie mandatowe 

(art. 2 § 2, art. 95–102 kpw.). Skoro post powanie zwyczajne jest ostateczno ci , to 

przyj te w noweli ustawowej rozwi zania pozwalaj  na szybkie i ekonomiczne roz-

strzyganie w sprawach o wykroczenia. Daje to spo eczne poczucie nieuchronno ci 

kary, szybko ci w jej wymierzaniu (nak adaniu), towarzysz cej temu ekonomiczno-

ci, a co za tym idzie, poczucie sprawiedliwo ci, czego trudno do wiadczy  w pro-

wadzonych sprawach o przest pstwa. Po drugie, nale y te  liczy  si  z tym, i  prze-

j cie przez s dy karne tak powa nej liczby spraw, które nale y rozpatrze  w ramach 

procedury karnej, mo e spowodowa  swoist  zapa  w zakresie orzekania w spra-

wach o przest pstwa. Po trzecie, o ile nie zmienia si  spo eczna szkodliwo  czy-

nów, to zmienia si  punkt odniesienia w patrzeniu na nie, tzn. maj  one sta  si  prze-

st pstwami „mniejszego kalibru”, a jako takie na pewno podlega  b d  instytucji 

umorzenia post powania. Tym samym trudno b dzie mówi  o realizacji funkcji pro-

filaktyczno–wychowawczej prawa karnego20, czy te  funkcji represyjnej wyra aj -

cej si  w zaspokojeniu spo ecznego poczucia sprawiedliwo ci w zwi zku z narusze-

niem lub zagro eniem dobra prawnego. 

Nie s  to argumenty natury dogmatycznej, gdy  w wypadku czynów przepo o-

wionych mamy do czynienia, co do zasady, z jednorodno ci , je eli chodzi o usta-

wowe znamiona. Nie ulega jednak adnej w tpliwo ci, e za utrzymaniem obecnego 

status quo w przedmiocie czynów przepo owionych przemawia czynnik zapotrze-

bowania spo ecznego i argumenty natury pragmatycznej.

Trzeba sobie zdawa  spraw , e pokrzywdzenie czynami drobnymi, jakimi s  

analizowane wykroczenia (kradzie y, uszkodzenia cudzej rzeczy ruchomej itp.), 

mo e okaza  si  wielokrotnie daleko bardziej uci liwe dla obywatela – dotykaj  

go bezpo rednio – ni  te opisywane w mediach (np. napady na banki, zamachy ter-

rorystyczne).

20 Funkcja ta znajduje wyraz w celach kary i rodków karnych oraz przepisach reguluj cych zasady ich wymierza-

nia. Przez istnienie norm, a szczególnie przez stosowanie tych norm, prawo karne, jak i prawo wykrocze , od-

dzia ywuje na ogó  spo ecze stwa, w tym na osoby, które wykazuj  brak poszanowania jego zasad.
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Kryminologia, co do zasady, poddawa a i poddaje analizie przest pstwo. Sko-

ro istot  wykroczenia obecnie nale y analizowa  w kontek cie istoty przest pstwa, 

uwa am, e w a ciwe jest dla  stwierdzenie: „Czym innym jest schemat heury-

styczny, obejmuj cy w badaniach trzy elementy: czyn, sprawc , ofiar  a czym in-

nym interpretacja czynu przest pczego (wykroczenia), traktowanego jako wynik 

oddzia ywania na siebie elementów interakcji, czyli sprawcy i ofiary.”21 Je eli za-

tem „nakazem wspó czesnej nauki jest stworzenie mo liwie najpe niejszego obrazu 

rzeczywisto ci spo ecznej z uwzgl dnieniem wszystkich rodzajów zagro e ”22, nie-

zb dne jest dog bne zanalizowanie etiologii, sprawcy i ofiary wykroczenia. 

W Wy szej Szkole Policji przeprowadzone zosta y badania, które ukaza y, e 

w grupie badanych policjantów oko o 9% funkcjonariuszy nie uchroni o si  przed 

pope nionym czynem przepo owionym b d cym wykroczeniem. Jest to o tyle zna-

mienne, e powinni oni potrafi  uchroni  si  przed czynami tej kategorii z racji 

styczno ci z nimi w toku pracy zawodowej. 

W przypadku wykrocze  nie tylko nie mo na powiedzie , e nauka o przest p-

cy rozwin a si , przechodz c przez ró ne fazy interpretacji socjologicznych, psy-

chologicznych, genetycznych na podstawie statystycznych interpretacji cech osób, 

które przekroczy y prawo, ale równie , e nauka o ofierze jest m od  dyscyplin , 

skoro jej nie ma.23

Wiktymolodzy podkre laj  znaczenie, jakie badania empiryczne przeprowadza-

ne w odniesieniu do ofiary danego przest pstwa odgrywaj  w jego etiologii. Zwró-

cili uwag , i  ustawodawstwo karne zajmuje si  przede wszystkim psychik  spraw-

cy, zaniedbuj c badania procesów psychicznych w post powaniu ofiary24. Cz sto 

bowiem mamy do czynienia z czym , co mo na nazwa  „win ” ofiary w kontek cie 

jej zetkni cia ze sprawc  i samym przest pstwem. Rozumie  przez to nale y zacho-

wanie ofiary, która na skutek pewnych cech osobowo ci lub czynników sytuacyj-

nych zachowuje si  nieostro nie lub prowokacyjnie wobec pó niejszego sprawcy. 

Mo e te  przez swoje w a ciwo ci zewn trzne (np. materialne, rodzinne, spo ecz-

ne) czy wewn trzne (np. biologiczne, fizyczne) wywo ywa  reakcje agresywne, ma-

j ce na celu wyrz dzenie szkody materialnej lub krzywdy fizycznej25. Wskazuje si  

w doktrynie na przypadki niezawinionego przyczynienia si  ofiary do pope niane-

go czynu26.

21 B. Ho yst, Kryminologia, Warszawa 2007, s. 1259.

22 Ibidem, s. 1266.

23 Ibidem

24 Ibidem

25 J. Pecar, Rola osób trzecich w powstaniu przest pstwa, „Przegl d Penitencjarny i Kryminologiczny” 1973, nr 1, 

s. 55–63.

26 Niezawinionym przyczynianiem si  oÞ ary do pope nianego czynu zajmowa  si  m.in. B. Ho yst w toku bada  nad 

oÞ arami zabójstw. B. Ho yst, Rola oÞ ary w genezie zabójstwa, „Pa stwo i Prawo” 1964, nr 11, s. 746–755.
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W zwi zku z tym warto uzna  za istotn  koncepcj  opisu sprawcy czynu prze-
po owionego i jego ofiary. Za o y  nale y, e tak jak w wypadku przest pstw ana-
liza kryminologiczna modus operandi sprawcy i zachowa  wiktymologicznych 
przyczyni si  w znacznym stopniu do obni enia poziomu zagro enia czynami prze-
po owionymi b d cymi wykroczeniami. Analiza teorii kryminologicznych w ce-
lu wskazania przyczyn pope niania czynów przepo owionych b d cych wykrocze-
niami pozwoli a mi na stwierdzenie, e nie ma mo liwo ci t umaczenia przyczyn 
wykroczeniowo ci tylko w uj ciu jednej teorii kryminologicznej. Zjawisko prze-
st pczo ci (wykroczeniowo ci) nie jest zjawiskiem jednolitym, tak jak ka de za-
chowanie ludzkie. Nie mo na te  precyzyjnie okre li  zakresu wp ywu na nie ró -
norodnych okoliczno ci spo ecznych, modyfikowanych dodatkowo przez samego 
cz owieka. Nie mo na te  pomin  w odpowiedzi na pytanie o genez  wskazanych 
czynów tych czynników, które proponuj  teorie zaprezentowane w tej pracy. Dopie-
ro tak sformu owana „teoria” jest w stanie ukaza  w miar  spójny obraz etiologii za-
chowa  dewiacyjnych – wykroczeniowych. 

Badania ankietowe 609 spraw o czyny przepo owione ukazuj  nast puj cy 
obraz sprawcy czynu przepo owionego jako wykroczenie: zdecydowanie jest to 
m czyzna 

19–25 lat – 172 przypadki, 

26–35 lat – 161 przypadków, 

36–45 lat – 146 przypadków

kawaler; pracuj cy (141) i ucz cy si  – (118), niemaj cy nikogo na utrzymaniu, pra-
cuj cy zawodowo (388); zarabiaj cy do 1000 z . (310 ).

Analiza akt spraw nie stanowi a jedynego ród a informacji w próbie opraco-
wywania profilu sprawcy czynu przepo owionego b d cego wykroczeniem. Wyko-
rzystano równie  informacje z przeprowadzonych bada  na 8018 funkcjonariuszach 
Policji. Okaza o si , i  dane uzyskane z analizy akt spraw cz sto s  zbie ne z do-
wiadczeniami funkcjonariuszy Policji w omawianym zakresie.

Opracowanie sylwetki kryminologicznej sprawcy czynu przepo owionego jest 
istotne nie tylko ze wzgl du na dzia ania wykrywcze, ale tak e prewencyjne, tak jak 
ma to miejsce w wypadku pope nianych przest pstw.

Przedstawione kwestie stanowi , powiedzia abym, czubek „góry lodowej” 
utworzonej z zagadnie  z zakresu prawa materialnego i procedury wykroczeniowej 
wymagaj cej g bszej analizy i zainteresowania.

–

–

–
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SUMMARY

The article analyzes the so–called „wobblers” qualified as misdemeanors. It em-
phasizes the importance of such acts to both substantive and procedural law. The ar-
ticle constitutes the author’s contribution to the nearly 40-years–long discussion on 
the position of misdemeanors in the legal system. The author suggests that this cat-
egory of criminal acts should be evaluated from the standpoint of criminology and 
uses the results of research conducted on this topic to draw a portrait of both perpe-
trators and victim of misdemeanors.
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PRZEST PSTWO PROWADZENIA POJAZDU 
W STANIE NIETRZE WO CI – WYBRANE ASPEKTY 

PRAWNOKARNE I KRYMINOLOGICZNE

1. Ustaw  z dnia 14 kwietnia 2000 r.,1 wprowadzono do kodeksu karnego nowy 
przepis, art. 178a, który penalizuje prowadzenie w stanie nietrze wo ci lub pod 
wp ywem rodka odurzaj cego pojazdu mechanicznego w ruchu l dowym, wod-
nym lub powietrznym (§ 1), oraz prowadzenie w stanie nietrze wo ci lub pod wp y-
wem rodka odurzaj cego innego pojazdu ni  mechaniczny na drodze publicznej 
lub w strefie zamieszkania (§ 2). Przest pstwa te umieszczono w rozdziale XXI kk. 
– Przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu w komunikacji.

Do czasu tych zmian zachowania takie by y wykroczeniami. Ustawodaw-
ca uzna  jednak, i  m.in. ze wzgl du na powa ne zagro enie, jakie stwarza prowa-
dzenie pojazdu w stanie nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego dla 
osoby prowadz cej pojazd oraz innych osób, jak równie  nagminno  tego rodza-
ju zachowa , a tak e to, e bardzo cz sto jazda w stanie nietrze wo ci ko czy si  
tragicznymi skutkami w postaci wypadków powoduj cych mier  i kalectwo ludzi, 
dotychczasowe rodki nie by y skuteczne. Podnoszono równie , e sankcje zawar-
te w kodeksie wykrocze  s  ra co zani one w stosunku do szkodliwo ci spo ecz-
nej czynów, których dotycz 2. Wprowadzaj c zmiany w prawie karnym, nie usuni -
to przepisów z prawa wykrocze . Pozostawiono wykroczenie prowadzenia pojazdu 
mechanicznego w stanie po u yciu alkoholu lub podobnie dzia aj cego rodka w ru-
chu l dowym, wodnym lub powietrznym oraz wykroczenie prowadzenia innego 
pojazdu w stanie po u yciu alkoholu lub podobnie dzia aj cego rodka na drodze 
publicznej lub w strefie zamieszkania, skutkiem czego prowadzenie pojazdu „po al-
koholu” lub pod wp ywem podobnie dzia aj cego rodka jest teraz czynem przepo-
owionym.

2. Przedmiotem ochrony w przypadku czynów z art. 178a kk. jest bezpiecze -
stwo w komunikacji. Nale y to odnie  do bezpiecze stwa w ruchu wodnym, l do-

1 Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny, Dz.U. Nr 48, poz. 548.

2 Por. Uzasadnienie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, Sejm RP, III kadencja, druk nr 1019, s. 2.
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wym i powietrznym. Jednak najwi ksze zagro enie wyst puje w ruchu l dowym, ze 
wzgl du na atwo  dost pu do tego ruchu, a co za tym idzie wi ksz  ilo  uczestni-
ków. Jako dalszy przedmiot ochrony mo na wskaza  ycie, zdrowie i mienie3.

Przest pstwa te mog  by  pope nione tylko przez takiego sprawc , który b d c 
w stanie nietrze wo ci lub po u yciu rodka odurzaj cego prowadzi pojazd, a wi c 
s  to przest pstwa indywidualne w a ciwe. Wprawdzie zarówno prowadzenie po-
jazdu, jak i stan nietrze wo ci lub po u yciu rodka odurzaj cego nale  do zna-
mion strony przedmiotowej jako okre lenie zachowania sprawcy, jednak znamiona 
te ograniczaj  równie  kr g podmiotów tych przest pstw. Nie mo na pope ni  prze-
st pstwa z art. 178a § 1 lub 2 kk., je eli nie prowadzi si  pojazdu i nie jest si  w sta-
nie nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego4. Cz  doktryny uwa a 
jednak przest pstwa z art. 178a § 1 i 2 kk. za przest pstwa powszechne5. Pojawia si  
tak e zdanie, e czyny te s  przest pstwami indywidualnymi co do czynu6.

Przez prowadzenie pojazdu nale y rozumie  ka d  czynno , która bezpo red-
nio wp ywa na ruch pojazdu7, w szczególno ci wprawianie go w ruch, kierowa-
nie nim, nadawanie pr dko ci i hamowanie w sposób zgodny z konstrukcj  pojaz-
du8. Takie stanowisko zaj  S d Najwy szy, uznaj c, e „do skazania na podstawie 
art. 28 § 1 ustawy o zwalczaniu alkoholizmu niezb dne jest ustalenie, e sprawca 
znajduj cy si  w stanie nietrze wo ci wprawi  w ruch pojazd mechaniczny, którym 
wówczas zamierza  kierowa . Samo zaj cie przez nietrze wego kierowc  miejsca 
za kierownic  i uruchomienie motoru z zamiarem prowadzenia pojazdu rozwa a  
nale y w p aszczy nie usi owania”9. Podobne zdanie do S du Najwy szego zapre-
zentowa  T. Cyprian10, powo uj c si  na pogl d J. Sawickiego11. Uwa a on, e „pro-
wadzenie” mo e dotyczy  jedynie pojazdu w ruchu, podj cie za  czynno ci zmie-
rzaj cych do rozpocz cia tego ruchu jest usi owaniem prowadzenia.

W przypadku pojazdów mechanicznych dodatkowym, niezb dnym elemen-
tem jest uruchomienie pojazdu, tj. uruchomienie mechanizmu wprawiaj cego po-

3 Odmiennie G. Bogdan, który uwa a, i  b dem jest odnoszenie ochrony do maj cego abstrakcyjny charakter po-

j cia bezpiecze stwa w komunikacji. Jego zdaniem przedmiotem ochrony s  ycie, zdrowie i mienie, (w:) A. Zoll 

(red.), Kodeks karny. Cz  szczególna. Tom II. Komentarz do art. 117–277 kk, Warszawa 2008, s. 450.

4 Por. R.A. Stefa ski, Przest pstwa przeciwko bezpiecze stwu powszechnemu i w komunikacji. Rozdzia  XX i XXI 

Kodeksu karnego. Komentarz, Warszawa 2000, s. 396; R.A. Stefa ski, (w:) M. Filar (red.), Kodeks karny. Ko-

mentarz, Warszawa 2008, s. 721.

5 Por. G. Bogdan, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz  szczególna…, s. 450; J. Piórkowska–Flieger, (w:) T. Bo-

jarski (red.), Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2009, s. 358.

6 M. Budyn–Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny. Praktyczny komentarz, Kraków 2006, s. 344.

7 K. Bucha a, Przest pstwa drogowe pope nione w stanie nietrze wo ci, Nowe Prawo 1960, nr 7–8, s. 992; S. Pa-

wela, Kilka kwestii prawnych z zakresu nowej ustawy o zwalczaniu alkoholizmu, Nowe Prawo 1960, nr 12, 

s. 1642; G. Bogdan (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz  szczególna…, s. 451.

8 A. Marek, Kodeks karny. Komentarz, Warszawa 2006, s. 353–354.

9 Uchwa a SN z dnia 8 grudnia 1960 r., VI KO 64/60, Pa stwo i Prawo 1961, nr 4–5, s. 845–846.

10 T. Cyprian, Alkohol a wypadki drogowe, Problemy Kryminalistyki 1961, nr 34, s. 770.

11 J. Sawicki, Karalne stany nietrze wo ci. Na marginesie ustawy antyalkoholowej z 1959 r., Pa stwo i Prawo 

1960, nr 4–5, s. 651.
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jazd w ruch. Wyj tkiem jest holowany pojazd mechaniczny. Trafnie S d Najwy -
szy podkre li , i  osoba prowadz ca taki pojazd mo e by  podmiotem przest pstwa 
okre lonego w art. 178a kk.12 Mimo i  pojazd prowadzony przez tak  osob  nie po-
rusza sie dzi ki sile w asnego mechanizmu nap dzaj cego, lecz dzi ki sile mecha-
nizmu pojazdu holuj cego i sile bezw adno ci, posiada mo liwo  manewrowania 
oraz korzystania z urz dze  hamuj cych. Siedz c za kierownic  holowanego pojaz-
du mechanicznego, nadaje temu pojazdowi kierunek jazdy w sposób ograniczony 
d ugo ci  po czenia holowniczego13.

Przyjmuje si , i  prowadzenie pojazdu nie oznacza pokonywania jakiego  d u -
szego odcinka drogi, a ju  uruchomienie pojazdu i podj cie jazdy jest równoznacz-
ne z jego prowadzeniem, bez wzgl du na okres czasu prowadzenia pojazdu14.

Termin ”prowadzi” – jak podniesiono w doktrynie – obejmuje swym zakresem 
nie tylko zachowanie b d ce czynno ci  kieruj cego, nadrz dn  w ramach zespo-
u prowadz cego pojazd, lecz tak e czynno ci kilku uczestników takiego zespo u15. 

S d Najwy szy przyj , e dla oceny, czy dana osoba jest osob  prowadz c  pojazd, 
nie ma znaczenia czy podstawowe czynno ci prowadzenia pojazdu, jak nadanie kie-
runku, szybko ci, hamowania itp. wykonuje jedna osoba, czy do ka dej z tych czyn-
no ci przewidziany jest osobny cz onek za ogi. W sytuacji, gdy zachowanie kilku 
osób (co najmniej dwóch) polega na obs ugiwaniu mechanizmów maj cych wp yw 
na jazd , to wszystkie te osoby wspó uczestnicz  w prowadzeniu pojazdu16.

Kodeks karny nie definiuje poj cia pojazdu mechanicznego ani pojazdu innego 
rodzaju. Jedynie ustawa z 22 maja 2003 roku o ubezpieczeniach obowi zkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych17 zawiera definicj  pojazdu mechanicznego, jednak nie mo e by  
ona stosowana do interpretacji tego poj cia w kodeksie karnym18.

Pojazd mechaniczny zosta  zdefiniowany przez S d Najwy szy m.in. w 1993 r. 
jako ka dy pojazd drogowy lub szynowy, nap dzany umieszczonym w nim silni-
kiem, jak równie  maszyna samobie na i motorower. Nie s  pojazdami mechanicz-
nymi rowery zaopatrzone w silnik pomocniczy o pojemno ci nieprzekraczaj cej 50 
cm3 pod warunkiem, e zachowuj  wszystkie normalne cechy charakterystyczne 

12 Wyrok SN z dnia 18 marca 2003 r., (III KKN 390/01), OSNKW 2003, nr 5–6.

13 J. Izydorczyk, Prowadzenie holowanego pojazdu w stanie nietrze wo ci lub odurzenia. Uwagi na tle wyroku 

S du Najwy szego z dnia 18 marca 2003 roku, Paragraf na Drodze 2004, nr 1, s. 17.

14 E. Kostro, Alkohol. Komunikacja. Skutki prawne, Warszawa 1974, s. 60; K. Bucha a, Glosa do wyroku SN z 3 lu-

tego 1969 r., (V KRN 9/69), Pa stwo i Prawo 1970, nr 5, s. 832–833.

15 K. Bucha a, Glosa do wyroku SN z 3 lutego 1969 r.…, s. 832–833.

16 Wyrok SN z dnia 5 lutego 1987 r., V KRN 462/86, OSPiKA 1988, nr 1, poz. 12; R.A. Stefa ski, Glosa do wyroku 

SN z 5 lutego 1987 r., V KRN 462/87, Nowe Prawo 1989, nr 2–3, s. 239.

17 Dz.U. Nr 124, poz. 1152 ze zm.

18 Szerzej por. R.A. Stefa ski, Glosa do wyroku SN z dnia 25 pa dziernika 2007 r., sygn. III KK 270/07, Prokuratu-

ra i Prawo 2008, nr 5, s. 166.
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budowy umo liwiaj ce ich zwyk  eksploatacj  jako rowerów19. W 2007 roku S d 
Najwy szy ponownie wypowiedzia  si  na ten temat i uzna , i  pojazdami mecha-
nicznymi s  pojazdy zaopatrzone w poruszaj cy je silnik (pojazdy samochodowe, 
maszyny rolnicze, motocykle, lokomotywy kolejowe, samoloty, helikoptery, statki 
wodne i inne), jak równie  pojazdy szynowe zasilane z trakcji elektrycznej (tramwa-
je, trolejbusy)20. Podobne definicje prezentowane s  w doktrynie21.

Je eli chodzi o pojazdy inne ni  mechaniczne, S d Najwy szy zaliczy  do nich 
w szczególno ci zaprz gi konne, rowery, a tak e statki aglowe, szybowce. Po-
nadto potwierdzi , i  nie s  pojazdami mechanicznymi rowery zaopatrzone w sil-
nik pomocniczy o pojemno ci skokowej nieprzekraczaj cej 50 cm3, które zachowu-
j  wszystkie normalne cechy charakterystyczne budowy, umo liwiaj ce ich zwyk  
eksploatacj  jako rowerów22.

O ile poj cia „pojazdu mechanicznego” i „pojazdu innego rodzaju” czy poj cie 
„prowadzenia pojazdu” nie budz  kontrowersji, to okre lenie dolnego pu apu stanu 
nietrze wo ci jako granicy odpowiedzialno ci za omawiane przest pstwa wywo uje 
w doktrynie kontrowersje. Stan nietrze wo ci zdefiniowany jest w art. 115 § 16 kk. 
jako stan, który zachodzi, gdy zawarto  alkoholu we krwi przekracza 0,5‰ albo 
prowadzi do st enia przekraczaj cego t  warto  lub wtedy, gdy zawarto  alkoho-
lu w 1 dm3 wydychanego powietrza przekracza 0,25 mg albo prowadzi do st enia 
przekraczaj cego t  warto . W uzasadnieniu do projektu ustawy wprowadzaj cej 
art. 178a do kodeksu karnego podnoszono, e to w a nie ten próg jest odpowied-
ni  granic  dla usytuowania przest pstwa23. W literaturze przedmiotu podnoszo-
no, i  okre lony w kodeksie karnym „próg nietrze wo ci” jest bardzo rygorystycz-
ny24. Przeprowadzone badania wykazuj , i  tylko 12% badanych osób ma wyra ne 
zak ócenia psychosomatyczne przy st eniu alkoholu 0,5‰25. Prof. R.A. Stefa ski 
wskaza , e dopiero przy zawarto ci alkoholu pomi dzy 1,0‰ a 2,0‰ wyst puj  

19 Wyrok SN z dnia 4 lutego 1993 r.. III KRN 254/92, OSP 1993, nr 10, poz. 198.

20 Wyrok SN z dnia 25 pa dziernika 2007 r., sygn. III KK 270/07, Prokuratura i Prawo 2008, nr 5, s. 165.

21 Por. G. Bogdan, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. Cz  szczególna…, s. 451; M. Budyn–Kulik, (w:) M. Mozgawa 

(red.), Kodeks karny…, s. 343; R.A. Stefa ski, (w:) A. W sek (red.) Kodeks karny. Cz  szczególna. Tom I. Ko-

mentarz do art. 117–221, Warszawa 2006, s. 607; O. Górniok, (w:) O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przy-

jemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkiewicz, A. W sek, Kodeks karny. Komentarz. Tom II. Art. 117–363, 

Gda sk 2005, s. 166.

22 Wyrok SN z dnia 25 pa dziernika 2007 r.…, s. 165.

23 „…jak dowiod y liczne badania – nawet ma e ilo ci alkoholu (poni ej 0,5 promila) w organizmie cz owieka powo-

duj  istotne zaburzenia percepcji i uwagi, upo ledzenie koordynacji ruchów, os abienie ostro ci wzroku, zw e-

nie pola widzenia i akomodacji. Do tego dochodzi odhamowanie psychiczne, spot gowanie reakcji pop dowych, 

os abienie samokrytycyzmu i poczucia odpowiedzialno ci, wi ksza sk onno  do ryzyka. Przy st eniu przekra-

czaj cym 0,5 promila, od którego to progu kodeks karny w art. 115 § 16 pkt 1 przyjmuje istnienie stanu nietrze -

wo ci, wspomniane wy ej zaburzenia funkcji psychicznych i psychomotorycznych s  regu ”. Uzasadnienie pro-

jektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, Sejm RP, III kadencja, druk nr 1019, s. 2.

24 Por. A. Marek, Prawo karne. Wyd. 3, Warszawa 2001, s. 481; B. Puchowski, Stan nietrze wo ci w nowej ustawie 

przeciwalkoholowej, Problemy Kryminalistyki 1960, nr 25, s. 316–318; T. Cyprian, Alkohol…, s. 765–766.

25 K. Bucha a, P. Kardas, A. Zoll (red.), Kodeks karny, Tom II, Komentarz do art. 1–116 KK, Warszawa 1998, 

s. 404.
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wyra ne zaburzenia psychomotoryczne i psychosensoryczne i zaproponowa , aby 
przest pstwem by  czyn polegaj cy na prowadzeniu pojazdu przez osob , w której 
organizmie zawarto  alkoholu przekroczy aby 1,5‰, nazywaj c ten stan „stanem 
odurzenia alkoholowego”26.

Kodeks karny nie definiuje rodka odurzaj cego. Wed ug art. 4 pkt 26 ustawy 
z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdzia aniu narkomanii27, jest nim ka da substancja 
pochodzenia naturalnego lub syntetycznego dzia aj ca na o rodkowy uk ad nerwo-
wy, okre lona w wykazie rodków odurzaj cych stanowi cym za cznik nr 1 do tej 
ustawy. W przeciwie stwie do stanu nietrze wo ci brakuje jednak miernika okre-
laj cego zawarto  rodka odurzaj cego w organizmie powoduj cego zaburzenia 

czynno ci psychomotorycznych odpowiadaj cych stanowi nietrze wo ci. Przepro-
wadzane badania cz sto ograniczaj  si  do stwierdzenia w organizmie obecno ci 
wy ej wymienionego rodka, czasami jego rodzaju. Mo liwe jest te  oznaczenie 
ilo ciowe rodka odurzaj cego znajduj cego si  w organizmie, lecz ze wzgl du na 
brak sta ego miernika mo e to mie  znaczenie pomocnicze dla okre lenia stopnia 
wp ywu tego rodka na zaburzenia wiadomo ci28.

Przest pstwa zawarte w art. 178a kk. s  przest pstwami formalnymi i polegaj  
na prowadzeniu pojazdu w stanie nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj -
cego. Sam fakt prowadzenia pojazdu w takim stanie poci ga za sob  odpowiedzial-
no  z wy ej wymienionego przepisu, nawet je li pojazd by  prowadzony prawid o-
wo i kieruj cy nie sprowadzi  konkretnego niebezpiecze stwa29.

S  to przest pstwa umy lne. Sprawca ponosi odpowiedzialno  na podstawie 
tego przepisu, gdy ma wiadomo , e znajduje si  w stanie nietrze wo ci lub pod 
wp ywem rodka odurzaj cego oraz gdy przewiduje, e alkohol nie zosta  wydalo-
ny z organizmu i na to si  godzi, a wi c mo na je pope ni  w zamiarze bezpo red-
nim i ewentualnym30.

Przest pstwo prowadzenia w stanie nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka 
odurzaj cego pojazdu mechanicznego w ruchu l dowym, wodnym lub powietrznym 
zagro one jest kar  grzywny, kar  ograniczenia wolno ci lub kar  pozbawienia wol-
no ci do lat 2. Natomiast przest pstwo prowadzenia w stanie nietrze wo ci lub pod 
wp ywem rodka odurzaj cego innego pojazdu na drodze publicznej lub w strefie 

26 Por. R.A. Stefa ski, Przest pstwa…, s. 396.

27 Dz.U. Nr 179 poz. 1485 ze zm.

28 R.A. Stefa ski, (w:) A. W sek (red.), Kodeks karny…s. 597–598.

29 Por. R.A. Stefa ski, (w:) A. W sek (red.), Kodeks karny…, s. 606; G. Bogdan, (w:) A. Zoll (red.), Kodeks karny. 

Cz  szczególna…, s. 451; R.A. Stefa ski, (w:) M. Filar (red.), Kodeks karny…, s. 729; A. Marek, Kodeks kar-

ny. Komentarz…, s. 354; M. Budyn–Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny…, s. 343; J. Piórkowska–Flie-

ger (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny…, s. 358.

30 Por. R.A. Stefa ski, (w:) A. W sek (red.), Kodeks karny…, s. 606; G. Bogdan (w:), A. Zoll (red.), Kodeks karny. 

Cz  szczególna…, s. 452; R.A. Stefa ski, (w:) M. Filar (red.), Kodeks karny…, s. 729; A. Marek, Kodeks kar-

ny. Komentarz…, s. 354; M. Budyn–Kulik, (w:) M. Mozgawa (red.), Kodeks karny…, s. 344; J. Piórkowska–Flie-

ger, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny…, s. 358.
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zamieszkania zagro one jest kar  grzywny, ograniczenia wolno ci lub pozbawienia 
wolno ci do roku.

W przypadku obu przest pstw mo liwe jest równie  orzeczenie zakazu zajmo-
wania okre lonego stanowiska, wykonywania okre lonego zawodu lub prowadze-
nia okre lonej dzia alno ci gospodarczej (art. 41 § 1 kk.), zakaz prowadzenia pojaz-
dów (art. 42 kk.), wiadczenie pieni ne, które nie mo e przekroczy  60 000 z otych 
(art. 49 § 2 kk.) oraz podanie wyroku do publicznej wiadomo ci (art. 50 kk.). 

3. Jedn  z konsekwencji wprowadzenia art. 178a do kodeksu karnego by  
znaczny wzrost zanotowanej przest pczo ci. Do roku 2001 zachowania te by y wy-
kroczeniami, wi c nie by y odnotowywane w statystykach przest pczo ci. Dopiero 
po roku 2001 mo na zobaczy , jak du a jest skala tego zjawiska. Powo uj c si  na 
statystyki Komendy G ównej Policji31, ca kowita liczba przest pstw stwierdzonych 
w 2001 roku wynios a 1390089 i statystycznie by a wy sza ni  w roku 2000 o 9,7%. 
Faktycznie jednak ten wzrost spowodowany jest uznaniem 120162 przypadków kie-
rowania pojazdem w stanie nietrze wym za przest pstwa. Przest pstw stwierdzo-
nych bez art. 178 a § 1 i 2 kk. policja zarejestrowa a 1269927, co daje wzrost jedy-
nie o 0,2% w stosunku do roku 2000.

Statystyki policyjne w kolejnych latach prezentuj  si  nast puj co.

Tabela 1. Przest pstwa stwierdzone32

Przest pstwa stwierdzone

Rok Liczba przest pstw stwierdzonych

2001 1390089

2002 1404229

2003 1466643

2004 1461217

2005 1379962

2006 1287918 

2007 1152993

2008 1082057

31 Raport Policji za rok 2001 dost pny na stronie http://www.policja.pl/portal/pol/6/6/Raport_2001.html; http://www.

policja.pl/portal/pol/19/365/Prowadzenie_pojazdu_w_stanie_nietrzezwosci_art_178a.html

32 Dane Komendy G ównej Policji, http://www.policja.pl/portal/pol/3/1/Przestepstwa_stwierdzone_podejrzani_wy-

krywalnosc_ogolem_w_latach_19902007.html
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Tabela 2. Stwierdzone przest pstwo prowadzenia pojazdu 

w stanie nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego (art. 178a kk.)33

Stwierdzone przest pstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrze wo ci 
lub pod wp ywem rodka odurzaj cego (art. 178a kk.)

Rok § 1 § 2 Razem

2001 68672 51490 120162

2002 78363 66091 144445

2003 75301 75662 150963

2004 78048 80555 158603

2005 85544 93124 178668

2006 84120 96926 181046

2007 79210 71233 150443

2008 83944 66202 150146

Je eli chodzi o statystyk  osób prawomocnie skazanych wyrokiem s du, obra-

zuje j  Tabela 3.

Jak pokazuj  statystyki, liczba stwierdzonych przest pstw z art. 178a kk. utrzy-

muje si  na sta ym poziomie, ponad stu tysi cy rocznie. Od 2007 roku liczba ta jest 

ni sza ni  w latach ubieg ych, co mo na t umaczy  spadkiem liczby przest pstw 

stwierdzonych. Jednak procentowy udzia  przest pstw z art. 178a kk. w ogólnej 

liczbie przest pstw stwierdzonych kszta tuje si  w granicach kilkunastu procent. 

W 2001 roku by o to 8,6%, w 2003 – 10,3%, w 2003 – 10,3%, w 2004 – 10,9%, 
w 2005 – 12,9%, w 2006 – 14,1%, w 2007 – 13,0%, w 2008 – 13,9%34. Dzi ki tym 
danym mo na zobaczy , e udzia  ten w ostatnich latach jest najwy szy od 2001 
roku. Zestawienie daje obraz, jak du a jest skala tego zjawiska. Jest to problem bu-
dz cy wiele kontrowersji i cz sto poruszany w mediach.

33 Dane Komendy G ównej Policji, http://www.policja.pl/portal/pol/19/365/Prowadzenie_pojazdu_w_stanie_nietrze-

zwosci_art_178a.html

34 Obliczenia w asne na podstawie danych Komendy G ównej Policji.
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Tabela 3. Prawomocne skazania osób doros ych 
za przest pstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrze wo ci 

lub pod wp ywem rodka odurzaj cego (art. 178a kk.)35

Prawomocne skazania osób doros ych za przest pstwo prowadzenia pojazdu 
w stanie nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego(art. 178a kk.)

Rok § 1 § 2 Razem

2001 41905 33718 75623

2002 66362 52256 114618

2003 64860 65050 129910

2004 71162 74456 145618

2005 73175 79985 153160

2006 – – 145117

2007 – – 138811

4. W ostatnich tygodniach media zosta y zdominowane kwesti  odpowiedzial-
no ci tzw. „pijanych rowerzystów”. Wi za o si  to z orzeczeniem Trybuna u Kon-
stytucyjnego z dnia 7 kwietniu 2009 r.36 w kwestii zgodno ci z Konstytucj  RP art. 
178a § 2 kodeksu karnego. Trybuna  orzek  w odpowiedzi na po czone pytania 
prawne S du Rejonowego we Wschowie, II Wydzia  Karny, dotycz ce odpowie-
dzialno ci karnej nietrze wego rowerzysty. Zdaniem s du pytaj cego art. 178a § 2 
kk. narusza  zasad  równo ci obywateli wobec prawa (art. 32 ust 1 Konstytucji RP), 
a przez to narusza  równie  zasad  sprawiedliwo ci spo ecznej (art. 2 Konstytucji 
RP) i zasad  proporcjonalno ci (art. 31 ust 3 Konstytucji RP). Wed ug s du pytaj -
cego kwestionowany przepis nierówno traktowa  bowiem takich samych rodzajowo, 
poruszaj cych si  za pomocn  mi ni, uczestników ruchu drogowego, tj. rowerzy-
stów i pieszych. Zachowania nietrze wego pieszego karane s  bowiem na podstawie 
art. 86 § 2 kw. (kto nie zachowuj c nale ytej ostro no ci, powoduje zagro enie bez-
piecze stwa w ruchu drogowym znajduj c si  w stanie po u yciu alkoholu), co za-
gro one jest kar  aresztu, ograniczenia wolno ci albo grzywny, natomiast nietrze -
wy rowerzysta odpowiada na podstawie art. 178a § 2 kk. za wyst pek. Kodeks karny 
przewiduje za ten czyn grzywn , kar  ograniczenia wolno ci albo kar  pozbawienia 
wolno ci do roku.

35 Lata 2001–2005 – Dane Ministerstwa Sprawiedliwo ci, http://www.ms.gov.pl/statystyki/2005_prawomocne.pdf;  

lata 2006–2007 – Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2009, s. 178.

36 Dz.U. Nr 63 poz. 531.
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Trybuna  Konstytucyjny orzek , e art. 178a § 2 kodeksu karnego nie narusza 

zasady równo ci wyra onej w art. 32 Konstytucji RP37.

Uzasadniaj c swoje stanowisko, Trybuna  przyzna , i  podobie stwo mi dzy 

pieszym a rowerzyst  jako uczestnikami ruchu polega na tym, e oba te podmioty 

poruszaj  si  za pomoc  w asnych mi ni, a nie przy u yciu pojazdu nap dzanego 

mechanicznie. Jak jednak s usznie zauwa ono, istnieje zasadnicza ró nica mi dzy 

tymi podmiotami, polegaj ca na tym, e pieszy jest uczestnikiem ruchu porusza-

j cym si  samodzielnie, tj. bez u ycia jakiegokolwiek pojazdu w znaczeniu przy-

j tym przez doktryn  prawa karnego, podczas gdy rowerzysta jest osob  kieruj c  

pojazdem innym ni  mechaniczny. S usznie podniesiono, e w przypadku kierow-

cy pojazdu mechanicznego, nietrze wy rowerzysta jest wi kszym zagro eniem ni  

nietrze wy pieszy przede wszystkim dlatego, e jego ruchy s  nieprzewidywalne, 

a przy wi kszej pr dko ci jest w stanie szybciej ni  nietrze wy pieszy zmieni  kie-

runek ruchu i spowodowa  kolizj  z kierowc  pojazdu mechanicznego. Równie  

w stosunku do pieszego, rowerzysta b d cy w stanie nietrze wo ci stanowi wi k-

sze zagro enie ni  pieszy, ze wzgl du na wi ksz  mas . Za niezasadny uznano ar-

gument s du pytaj cego, i  nietrze wy rowerzysta porusza si  z pr dko ci  porów-

nywaln  do pr dko ci, z jak  porusza si  pieszy38. Wydaje si , i  w przypadku, gdy 

nietrze wy rowerzysta nie mo e osi gn  wi kszych pr dko ci ni  przeci tny pie-

szy, mo e mie  równie  trudno ci z samym kierowaniem takim pojazdem. W tym 

stanie rzeczy pozostaje takiej osobie tylko ”ci gn ” lub „pcha ” rower, co zgod-

nie z ustaw  Prawo o ruchu drogowym b dzie skutkowa o traktowaniem takiej oso-

by jak pieszego.

W uzasadnieniu zwrócono równie  uwag  na to, i  status obu rodzajów pod-

miotów – pieszego i rowerzysty – jest inny tak e na gruncie ustawy z 20 czerwca 

1997 r. – Prawo o ruchu drogowym39. Art. 2 pkt 18 wymienionej ustawy mówi, e 

pieszym jest osoba znajduj ca si  poza pojazdem na drodze i niewykonuj ca na niej 

robót lub czynno ci przewidzianych odr bnymi przepisami. Za pieszego uwa a si  

tak e osob  prowadz c , ci gn c  lub pchaj c  rower, motorower, motocykl, wó-

zek dzieci cy, podr czny lub inwalidzki, osob  poruszaj c  si  w wózku inwalidz-

kim, a tak e osob  w wieku do 10 lat kieruj c  rowerem pod opiek  osoby doros ej. 

W punkcie 47 tego artyku u zdefiniowano rower jako pojazd jedno ladowy lub wie-

lo ladowy poruszany si  mi ni osoby jad cej tym pojazdem. Równie  w doktrynie 

37 Wypowiadaj c si  w kwestii naruszenie zasad sprawiedliwo ci spo ecznej i proporcjonalno ci, Trybuna  stwier-

dzi  nieadekwatno  art. 31 ust 3 Konstytucji RP i art. 2 Konstytucji RP jako wzorca kontroli, http://www.trybunal.

gov.pl/Rozprawy/2009/P_07_08.htm

38 Por. Uzasadnienie wyroku SN z dnia 2009–04–07, sygn. P 7/08, www.trybunal.gov.pl

39 Dz.U. Nr 98 poz. 602 ze zm.
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rower zosta  uznany za pojazd innego rodzaju ni  mechaniczny, o jakim jest mowa 
w art. 178a § 2 kk.40

5. Zaskakiwa  mog  doniesienia prasowe i wypowiedzi przedstawicieli resortu 
sprawiedliwo ci po og oszeniu orzeczenia Trybuna u Konstytucyjnego41. Na apro-
bat  zas uguj  propozycje Ministerstwa Sprawiedliwo ci poprawy funkcjonowania 
kary ograniczenia wolno ci i zapowied  „sugestii” prokuratorom, aby domagali si  
kary pozbawienia wolno ci jedynie w stosunku do „uporczywych recydywistów”. 
W tpliwo ci budzi  mo e wypowied  dotycz ca stosowania przepadku roweru 
w stosunku do tej kategorii sprawców jako rodka maj cego „b yskawicznie ogra-
niczy  proceder jazdy po alkoholu”. Co prawda nie wiadomo jeszcze, na jakiej pod-
stawie mia by by  orzekany ten rodek karny.

6. Warto w tym miejscu przypomnie , i  w 2006 roku ówczesny Prokurator Ge-
neralny skierowa  do prokuratorów wytyczne z dnia 20 czerwca 2006 r., w których 
m.in. poleci  bezwzgl dne wnioskowanie o przepadek samochodu wobec sprawców 
uprzednio skazanych za wyst pek z art. 178a § 1 kk. Art. 44 kk. wyró nia trzy ro-
dzaje przedmiotów, które mog , a w niektórych przypadkach musz  ulec przepad-
kowi. W § 1 wspomnianego artyku u mowa jest o obligatoryjnym przepadku przed-
miotów pochodz cych bezpo rednio z przest pstwa. § 2 stanowi o fakultatywnym, 
a w wypadkach wskazanych w ustawie obligatoryjnym przepadku przedmiotów, 
które s u y y lub by y przeznaczone do pope nienia przest pstwa, natomiast w § 6 
uregulowano fakultatywny, a w wypadkach wskazanych w ustawie obligatoryjny 
przepadek przedmiotów obj tych zakazem wytwarzania, posiadania, obrotu, przesy-
ania, przenoszenia lub przewozu (gdy sprawc  skazano za przest pstwo polegaj ce 

na naruszeniu tych zakazów). Wskazany przepadek orzekano na podstawie § 2 art. 
44 kk. Ze wzgl du na wyst puj ce w orzecznictwie s dów powszechnych rozbie -
no ci42 Prokurator Generalny skierowa  równie  wniosek o podj cie przez S d Naj-
wy szy uchwa y maj cej na celu rozstrzygni cie w tpliwo ci s dów i wyja nienie, 
czy mo liwe jest orzeczenie na podstawie art. 44 § 2 kk. przepadku pojazdu mecha-
nicznego prowadzonego przez sprawc  przest pstwa okre lonego w art. 178a § 1 
kk. 

S d Najwy szy w uchwale43 z 30 pa dziernika 2008 roku uzna  stosowanie ta-
kiego przepadku za niemo liwe, gdy  zdaniem s du zakres art. 44 § 2 nie obejmu-

40 Por. O. Górniok, (w:) O. Górniok, S. Hoc, M. Kalitowski, S.M. Przyjemski, Z. Sienkiewicz, J. Szumski, L. Tyszkie-

wicz, A. W sek, Kodeks karny…, s. 166; J. Piórkowska–Flieger, (w:) T. Bojarski (red.), Kodeks karny…, s. 358; 

A. Marek, Kodeks karny. Komentarz…, s. 112–113; R.A. Stefa ski, Przest pstwa…, s. 407

41 Wywiad z Krzysztofem Kwiatkowskim, sekretarzem stanu w Ministerstwie Sprawiedliwo ci, Gazeta Wyborcza 

z 11.04.2009 r., http://wyborcza.pl/1,76842,6490628,Pijanym_rowerzystom_zabiora_rowery_.html

42 Rozbie no ci dotyczy y wyk adni poj cia „narz dzie przest pstwa” w rozumieniu art. 44 § 2 kk. w odniesieniu do 

pojazdów mechanicznych w sprawach o prowadzenie pojazdu w stanie nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka 

odurzaj cego. Szerzej por. A. Herzog, Pojazd mechaniczny jako narz dzie przest pstwa z art. 178a § 1 kk., Pa-

ragraf na Drodze 2008, nr 9, s. 9–13.

43 Uchwa a SN z dnia 30 pa dziernika 2008, sygn. akt I KZP 20/08, OSNKW 2008, nr 11, poz. 88.
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je przedmiotów czynno ci wykonawczej, jakim jest pojazd mechaniczny z art. 178a 

§ 1.

Uzasadniaj c, S d Najwy szy podniós , i  prowadzenie pojazdu mechaniczne-

go w ruchu l dowym, wodnym lub powietrznym przez sprawc  b d cego w stanie 

nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego jest czynno ci  sprawcz . Po-

jazd ten uznano za materialny obiekt, którym sprawca dokonuje czynu zabronionego 

czy nawet na którym nast puje dokonanie44, a jego u ycie przez prowadzenie wy-

pe nia znamiona strony przedmiotowej45. Dlatego te  uznano pojazd mechaniczny 

za przedmiot czynno ci wykonawczej (przedmiot wykonawczy).

W uzasadnieniu s usznie zwrócono równie  uwag  na to, i  poj cie przedmio-

tu czynno ci wykonawczej przest pstwa jest ca kowicie ró ne od poj cia przedmio-

tu, który s u y do pope nienia przest pstwa i zasygnalizowano wykluczanie si  tych 

poj 46. Uznano, i  pojazd mechaniczny prowadzony przez sprawc  jako przedmiot 

czynno ci wykonawczej nie s u y, w rozumieniu art. 44 § 2 kk., pope nieniu prze-

st pstwa, lecz jako sk adowa opisu czynno ci sprawczej wspó okre la sam  istot  

typu przest pstwa47.

Ilustruj c relacj  przedmiotu wykonawczego do przedmiotu s u cego do po-

pe nienia przest pstwa w innych typach przest pstw, S d Najwy szy podaje przy-

k ad cudzej rzeczy ruchomej, która nie jest przedmiotem s u cym do pope nienia 

przest pstwa kradzie y (art. 278 § 1 kk.) oraz dokumentu nieb d cego przedmio-

tem s u cym do pope nienia przest pstwa fa szerstwa dokumentu (art. 270 § 1 kk.), 

pomimo i  ka dy z tych przedmiotów zostaje u yty przy pope nieniu przest pstwa 

w tym sensie, e bez skierowania do nich czynno ci sprawczej dokonanie nie by o-

by mo liwe48. 

Trafnie S d Najwy szy zwraca uwag , e zdarza si , aby przedmioty s u -

ce pope nieniu przest pstwa w niektórych typach przest pstw nale a y do znamion 

strony przedmiotowej (np. 280 § 2 kk. – bro  palna lub nó ), ale wtedy przedmioty 
takie nie s  przedmiotami czynno ci wykonawczych. S u  one dokonaniu w szcze-
gólny sposób czynno ci sprawczych, co – zdaniem S du – zwi ksza szkodliwo  
spo eczn  czynu w stopniu, który uzasadnia odr bn  typizacj . Nie trac  one jednak 
funkcji przedmiotów s u cych do pope nienia przest pstwa49.

44 SN powo a  si  na I. Andrejew, Ustawowe znamiona czynu. Typizacja i kwaliÞ kacja przest pstw, Warszawa 1978, 

s. 186 i nast.; J. Waszczy ski (red.), Prawo karne w zarysie, ód  1979, s.101–102.

45 Podobnie A. W sek, Narz dzia przest pstwa, Annales UMCS 1968 vol. XV, s. 274–275.

46 Podobnie K. Potulski, M. Siwek, Przepadek w polskim prawie karnym, Kraków 2004, s. 142.

47 Por. uzasadnienie uchwa y SN z dnia 30 pa dziernika 2008, sygn. akt I KZP 20/08, s. 9; A. W sek, Narz dzia…, 

s. 274–275.

48 Por. uzasadnienie uchwa y SN z dnia 30 pa dziernika 2008 r...., s. 11.

49 Ibidem, s. 11.
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Podobne stanowisko zaj  R.A. Stefa ski w glosie50 do omawianej uchwa y, 

jednak odrzuci  proponowan  przez S d Najwy szy argumentacj . Zdaniem tego 

autora, pojazd mechaniczny wymieniony w art. 178a § 1 kk. nie podlega przepad-

kowi z art. 44 § 2 kk. nie dlatego, e jest przedmiotem wykonawczym, lecz dlatego, 

e nie mo e by  zaliczony do adnej z grup przedmiotów podlegaj cych przepadko-

wi – nie tylko z art. 44 § 2 kk. Swoje stanowisko R.A. Stefa ski argumentuje tym, 
i  pojazd mechaniczny, który stanowi znami  przest pstwa i bez którego znamiona 
przest pstwa by yby niekompletne, nie mo e by  uznany za przedmiot s u cy do 
pope nienia przest pstwa. Móg by by  uznany za taki tylko w przypadku, gdy mo-
g o doj  do realizacji znamion tego przest pstwa bez jego u ywania, co – ze wzgl -
du na konstrukcj  znamion w art. 178a § 1 kk. – jest niemo liwe51.

Opieraj c si  na powy szych rozwa aniach, orzekanie przepadku pojazdów in-
nego rodzaju ni  mechaniczne na podstawie art. 44 § 2 kk. równie  wydaje si  nie-
mo liwe.

7. Inn  drog  która da aby mo liwo  orzekania tego rodka karnego wobec 
„pijanych” rowerzystów jest wprowadzenie nowego przepisu lub zmiana ju  istnie-
j cego. W przesz o ci kilkukrotnie proponowano znowelizowanie kodeksu karnego 
tak, aby mo liwe by o orzekanie przepadku pojazdów za przest pstwa z art. 178a. 
Ju  podczas prac nad zmianami w kodeksie w 1999 roku pojawi  si  projekt52, który 
przewidywa  obligatoryjny przepadek pojazdu m.in. za przest pstwo prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego (art. 1781 § 1 
kk. – obecnie 178a §1 kk.)53. Równie , wniesiony do Sejmu RP 18 maja 2007 r. rz -
dowy projekt nowelizacji kodeksu karnego i niektórych innych ustaw (druk sejmo-
wy 1756) proponowa  zmian  tre ci § 2 art. 178a oraz dodanie § 3 do omawianego 
przepisu. Przepadek mia by by  orzekany obligatoryjnie za wyst pek z § 1 art. 178a 
kk., chyba e zaistnia yby szczególne wzgl dy przemawiaj ce przeciwko orzeczeniu 
przepadku (wtedy s d mia by orzeka  nawi zk  na rzecz Funduszu Pomocy Ofia-
rom Przest pstw). Potrzeb  takiej zmiany uzasadniano potrzeb  zaostrzenia represji 
karnej wzgl dem sprawców przest pstw komunikacyjnych pope nionych w stanie 
nietrze wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego, a przede wszystkim postrze-
gano w tej propozycji narz dzie odstraszaj ce potencjalnych sprawców54.

50 Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów SN z dnia 30 pa dziernika 2008 r., sygn. I KZP 20/08, Prokuratura i Prawo 

2009, nr 3, s. 141–147; inaczej A. Herzog, Pojazd mechaniczny…, s. 16.

51 Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów SN z dnia 30.10.2008 r., s. 143.

52 Druk sejmowy nr 1019.

53 Projekt ten spotka  si  z krytyk  doktryny, por. L.K. Paprzycki, Opinia dotycz ca ustawy o zmianie ustawy – Ko-

deks karny (druk sejmowy nr 1019), maszynopis powielony, s. 2–4; R.A. Stefa ski, Opinia o projekcie ustawy 

o zmianie ustawy – Kodeks karny (druk nr 1019), s. 2, [za:] R.A. Stefa ski, Glosa do uchwa y sk adu 7 s dziów 

SN z dnia 30 pa dziernika 2008 r., s. 145.

54 Por. uzasadnienie projektu ustawy z 17 maja 2007 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych 

ustaw wraz z projektami aktów wykonawczych, Druk sejmowy nr 1756, s. 94.
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Co prawda obie propozycje odnosi y si  do § 1 art. 178a kk., jednak w wiet-
le s ów przedstawiciela resortu sprawiedliwo ci nie mo na wykluczy  przysz ych 
prób wprowadzenia do kodeksu karnego zmian umo liwiaj cych orzekanie prze-
padku pojazdu innego ni  mechaniczny w przypadku pope nienia wyst pku z art. 
178a § 2 kk.

Takie zabiegi nale a oby oceni  negatywnie. W tpliwe jest osi gni cie skutku, 
jakim ma by  zmniejszenie liczby sprawców przest pstwa z art. 178a § 2 kk. W la-
tach 2006–2008, kiedy orzekano przepadek pojazdów mechanicznych za czyn z art. 
178a § 1 kk., procentowy udzia  przest pstw z art. 178a kk. w ogólnej liczbie prze-
st pstw stwierdzonych wynosi  odpowiednio 14,1%, 13,0%, 13,9%, czyli najwi cej 
od 2001 roku. Mo na zaryzykowa  stwierdzenie, e orzekanie tego rodka karne-
go w stosunku do nietrze wych rowerzystów, których pojazdy maj  znacznie ni -
sz  warto  ni  np. samochody, b dzie jeszcze mniej efektywne ni  w przypadku 
kierowców, tzn. nie spowoduje spadku przest pczo ci. Warto równie  zauwa y , 
i  orzeczenie rodka karnego z art. 44 § 2 kk. cz sto godzi oby nie tylko w sprawc  
przest pstwa, ale równie  w jego rodzin . Czasami odebranie wartego kilkaset z o-
tych roweru mo e powa nie uszczupli  rodzinny bud et. Jak ju  wspomniano, prze-
st pstwa z art. 178a kk. s  przest pstwami formalnymi, z abstrakcyjnego nara enia 
na niebezpiecze stwo, dlatego s usznym b dzie stwierdzenie, i  orzekanie przepad-
ku by oby niewspó mierne do wagi pope nionego czynu. 

8. Równie represyjne propozycje pojawiaj  si  w poselskim projekcie ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks karny z 28 kwietnia 2009 roku55, w którym proponu-
je si  zmian  § 3 i § 4 art. 42 kk. oraz dodanie § 3 do art. 178a kk. Projekt zak a-
da wprowadzenie obowi zku obligatoryjnego orzekania zakazu prowadzenia pojaz-
dów mechanicznych na zawsze, je eli sprawca w czasie pope nienia przest pstwa 
okre lonego w art. 173 lub 174 kk., którego nast pstwem jest mier  innej osoby lub 
ci ki uszczerbek na jej zdrowiu, albo w czasie pope nienia przest pstwa okre lo-
nego w art. 177 § 2 lub w art. 355 § 2 kk. by  w stanie nietrze wo ci, pod wp ywem 
rodka odurzaj cego lub zbieg  z miejsca zdarzenia. Proponowane jest tak e orze-

kanie tego rodka karnego na zawsze w razie ponownego skazania osoby prowadz -
cej pojazd mechaniczny za przest pstwo okre lone w art. 178a § 1 kk. Natomiast 
projektowany § 3 art. 178a kk. mówi, e je li sprawca czynu okre lonego w § 1 by  
uprzednio prawomocnie skazany za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie 
nietrze wo ci, podlega karze pozbawienia wolno ci od lat 3 do 5.

Autorzy projektu uzasadniaj  zmiany sytuacj  na polskich drogach. Powo uj c 
si  na dane Policji (w 2008 roku nietrze wi kieruj cy pojazdami spowodowali 3529 
wypadków, co w odniesieniu do ogólnej liczby wypadków spowodowanych przez 

55 Druk sejmowy nr 2115.
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kieruj cych pojazdami stanowi 9,2%), wyra aj  opini , e wprowadzone ostatnio 
zaostrzenia przepisów w przedmiotowej materii nie przynios y oczekiwanych skut-
ków z uwagi na sporadyczno  ich stosowania56.

Do proponowanych zmian nale y odnie  si  sceptycznie. Obligatoryjne orze-
kanie zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na zawsze w razie ponowne-
go skazania za formalne przest pstwo prowadzenia pojazdu w stanie nietrze wo-
ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego wydaje si  by  nadmiernie surowe. Ju  

przy okazji wprowadzenia do kodeksu karnego obecnie obowi zuj cych § 3 i § 4 
art. 42 kk. zauwa ono, i  tak rygorystyczne regulacje s  wyrazem przesadnej wiary 
w skuteczno  surowej represji karnej57. Ta propozycja nie znalaz a równie  uzna-
nia w ród praktyków. Krajowa Rada S downictwa w opinii z dnia 4 czerwca 2009 r. 
zauwa y a, e obligatoryjne orzekanie rodka karnego okre lonego w art. 42 § 3 kk. 
i 42 § 4 kk. jest sprzeczne z zasad  indywidualizacji kary i ogranicza w sposób bez-
podstawny swobod  s dziowskiego uznania w tym zakresie58.

Odnosz c si  do propozycji dodania § 3 do art. 178a kk., nie sposób nie zauwa-
y , e w przypadku swoistego rodzaju „recydywy” dolny wymiar kary wynosi by 

3 lata, czyli czyn taki stanowi by zbrodni . W tpliwe jest, czy owa zmiana jest za-
sadna. Nale y pami ta , i  prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrze -
wo ci lub pod wp ywem rodka odurzaj cego jest przest pstwem formalnym, z abs-
trakcyjnego nara enia i aby ponosi  odpowiedzialno  karn , nie jest konieczne 
wywo anie skutku. Tak surowe zagro enie wydaje si  by  niewspó mierne do wagi 
czynu, zw aszcza je eli we mie si  pod uwag  obecnie obowi zuj ce uregulowania 
dotycz ce powrotu do przest pstwa, które w przypadku ponownego skazania spraw-
cy wyst pku z art. 178a § 1 kk. na kar  pozbawienia wolno ci pozwalaj  s dowi 
wymierzy  kar  do górnej granicy ustawowego zagro enia zwi kszonego o po ow  
(b d  to 3 lata – czyli dolna granica ustawowego zagro enia w projekcie). Podob-
ne zdanie mo na znale  w opinii Pa stwowej Agencji Rozwi zywania Problemów 
Alkoholowych59. Równie  Krajowa Rada S downictwa negatywnie zaopiniowa a 
ten projekt, podnosz c, i  obecnie obowi zuj ca regulacja w sposób wystarczaj cy 
zapewnia ochron  w zakresie przest pstw przeciwko bezpiecze stwu w komunika-
cji, zwi zanych z prowadzeniem pojazdu w stanie nietrze wo ci lub pod wp ywem 
rodka odurzaj cego60. 

Wydaje si , e próba poprawy sytuacji na polskich drogach przez zwi ksze-
nie represji karnej nie jest dobrym rozwi zaniem. Przeciwko takiemu zaostrzeniu, 
w szczególno ci je eli chodzi o podniesienie progów sankcji w proponowanym § 3 

56 Por. uzasadnienie projektu ustawy z 28 kwietnia 2009 r., Druk sejmowy nr 2115, s. 2–3.

57 A. Marek, Prawo karne…, s. 281.

58 Opinia w przedmiocie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny, Druk sejmowy nr 2115.

59 Druk sejmowy nr 2115.

60 Ibidem.
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art. 178a kk., przemawia równie  sytuacja wi ziennictwa zwi zana z przeludnie-
niem zak adów karnych61. Poprawy tej mo na upatrywa  w zmianie wiadomo ci 
spo ecznej obywateli. Wi ksza ilo  akcji, takich jak „Pi e , nie jed !”, która obj a 
zasi giem ca y kraj i polega a na pojawianiu si  w rodkach masowego przekazu re-
klam, spotów i informacji o tym, jak szkodliwe jest prowadzenie pojazdu pod wp y-
wem alkoholu, mo e spowodowa  zmian  postrzegania przest pstwa prowadzenia 
pojazdu w stanie nietrze wo ci i ograniczy  to zjawisko62.

61 Szerzej M. Melezini, Czy zaostrzy  represj  karn ? (w:) J. Jakubowska–Hara, C. Nowak, J. Skupi ski (red.), Re-

forma prawa karnego. Propozycje i komentarze. Ksi ga Pami tkowa Profesor Barbary Kunickiej–Michalskiej, 

Warszawa 2008, s. 157–158.

62 Podobne zdanie wyrazi a M. Melezini w dyskusji podczas I Forum Naukowego „Podlasie – Warmia i Mazury” nt. 

„Aktualne problemy prawa karnego i kryminologii” – Ryn, 20–22 maja 2009 r., materia  z dyskusji niepublikowa-

ny.
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SUMMARY

Until 2001 driving under influence was only a petty offence but an Act of April 
14, 2000, introduced art. 178a, which penalizes driving a vehicle in a state of ine-
briation, into Polish Penal Code. One of the consequences was a dramatic increase 
in number of traffic offences and as a result, increased number of crime in general. 
Statistics show that this offence is very common and there are many problems con-
nected with it.

In the paper the author analyses this offence, as well as discusses two highly 
disputable matters, both of them involve drunk cyclists. First is the sentence of the 
Constitutional Tribunal of April 7, 2009, which ruled that art. 178a § 2 (penalizes 
drunk cycling) of Penal Code is not contradictory to Polish Constitution. Second one 
is whether a bicycle ridden by a drunk cyclist who committed an offence under art. 
178a § 2 of Penal Code should be treated as an offence tool, and whether it is accept-
able for a court to impose forfeiture of such a vehicle.

In the last part of the paper the author comments on changes in art. 178a pro-
posed by deputies.
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ZESTRZELENIE UPROWADZONEGO SAMOLOTU CYWILNEGO 
W WIETLE WYROKU TRYBUNA U KONSTYTUCYJNEGO

Zamachy na WTC i Pentagon z 11 wrze nia 2001 roku zmieni y radykalnie ob-

licze antyterrorystycznego prawa karnego. Dotychczasowe regulacje okaza y si  nie-

wystarczaj ce dla zapobie enia zaistnia ej tragedii. W odpowiedzi na ten stan rze-

czy, polski ustawodawca dokona  istotnych zmian w porz dku prawnym. Ich celem, 

jak mo emy przeczyta  w uzasadnieniu projektu, „mia o by  przyj cie takich regu-

lacji prawnych, które umo liwi yby reagowanie na potencjalne zagro enie atakami 

terrorystycznymi z powietrza i dzia anie w polskiej przestrzeni powietrznej sojusz-

niczych statków powietrznych wykonuj cych zadania w ramach misji wojskowego 

nadzoru przestrzeni powietrznej NATO”1. 

Przedmiotem moich rozwa a  b dzie analiza wyroku Trybuna u Konstytucyj-

nego w kwestii zestrzelenia uprowadzonego cywilnego statku powietrznego. 

W dalszej cz ci artyku u zajm  si  odpowiedzi  na pytanie: czy w demokra-

tycznym pa stwie prawnym powinny istnie  standardy umo liwiaj ce u ycie rod-

ków militarnych skierowanych przeciwko pasa erom uprowadzonego cywilnego 

statku powietrznego w celu ratowania ycia osób znajduj cych si  na ziemi?

Omawiana kwestia stanowi kluczowy problem nie tylko na gruncie prawa kar-

nego i konstytucyjnego poszczególnych pa stw, ale równie  prawa mi dzynarodo-

wego. Nie bez znaczenia wi c dla zrozumienia problemu jest krótkie omówienie 

ewolucji form reakcji pa stwa na bezprawne akty terrorystyczne w ich przestrzeni 

powietrznej. Jak wskazuj  J. Barcik i P. Czech, generaln  zasad  przyj t  przez spo-

eczno  mi dzynarodow  jest zakaz uciekania si  do u ycia broni przeciwko cy-

wilnym statkom powietrznym2. Nasilanie si  dzia a  si  obrony skierowanych prze-

ciwko naruszeniom przestrzeni powietrznej poprzez rzeczywist  b d  domnieman  

bezprawn  ingerencj  organizacji terrorystycznych zauwa alne jest ju  od pocz t-

1 Uzasadnienie rz dowego projektu ustawy – druk nr 2523.

2 J. Barcik, P. Czech, Czy mo na zestrzeli  samolot cywilny? (kontrowersje na tle polskiego prawa lotniczego), 

Przegl d Komunikacyjny – 27 marca 2008, s. 29.
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ków drugiego pó wiecza XX wieku3. Reakcje te cechowa y si  niejednokrotnie nie-

wspó mierno ci  lub by y nieuzasadnione. Cz stokro  naruszenia przestrzeni wyni-

ka y nie z umy lnych dzia a , ale zwyk ego b du pilotów. Najg o niejszymi z nich 

by y: zestrzelenie 27 lipca 1955 roku przez lotnictwo bu garskie cywilnego samo-

lotu izraelskich linii El–Al; zestrzelenie przez Izrael libijskiego samolotu cywilne-
go w 1973 roku; zestrzelenie przez ZSRR samolotu po udniowokorea skich linii 
pasa erskich Korean Air nad Sachalinem w 1984 r., b d  te  zestrzelenie w 1988 r. 
przez ameryka ski statek wojenny samolotu ira skich linii Iran Air. Wydarzenia 
z 1 wrze nia 1984 r., w wyniku których zgin o 269 osób, odbi y si  szerokim echem 
na arenie mi dzynarodowej, doprowadzaj c do przyj cia 10 maja 1984 r. Protoko-
u montrealskiego w sprawie zmiany konwencji o mi dzynarodowym lotnictwie cy-

wilnym. Wprowadzi  on art. 3 bis, ograniczaj cy mo liwo  zestrzelenia cywilne-
go statku powietrznego w locie. Powo any przepis stanowi w pkt a „Umawiaj ce 
si  pa stwa uznaj , e ka de pa stwo musi powstrzymywa  si  od uciekania si  do 
u ycia broni przeciwko cywilnemu statkowi powietrznemu w locie oraz, e w przy-
padku przechwycenia ycie osób na pok adzie i bezpiecze stwo osób na pok adzie 
nie mog  by  zagro one. […]” Ponadto postanowienia konwencji normuj  zagad-

nienia jurysdykcji, uprawnienia dowódcy statku powietrznego oraz zasady post -

powania organów pa stwowych w stosunku do czynów pope nionych na pok adzie 

uprowadzonego cywilnego statku powietrznego.

Istotne w omawianej kwestii s  równie  postanowienia Konwencji tokijskiej 

z 14 wrze nia 1963 roku w sprawie przest pstw i niektórych innych czynów po-

pe nionych na pok adzie statków powietrznych4, a tak e Konwencji haskiej z dnia 

16 grudnia 1970 r. o zwalczaniu bezprawnego zaw adni cia statkami powietrzny-

mi5. Konwencja tokijska w art. 11 ust. 1, jak i Konwencja haska w art. 9 ust. 1 na-

k ada na Pa stwa – Strony obowi zek cis ej wspó pracy oraz stosowania wszelkich 

stosownych rodków w celu przywrócenia lub utrzymania kontroli nad samolotem 

przez jego dowódc , w przypadku gdy osoba trzecia znajduj ca si  na jego pok a-

dzie bezprawnie zak óci a przemoc  lub gro b  jej u ycia lot samolotu. 

3 Liczne przypadki bezprawnego zaw adni cia statkami powietrznymi mia y miejsce ju  w latach 50. Jednako-

wo  dopiero od 1961 r., kiedy to znaczna liczba samolotów, g ównie ameryka skich linii lotniczych, zosta a upro-

wadzona na Kub , zagadnienie to nabra o szczególnej ostro ci. Nast pne lata wskazywa y na globalny wzrost 

omawianego procederu, który nasili  si  na prze omie lat 60. i 70. Z danych statystycznych wynika, e podczas 

gdy w latach 1948–1967 dokonano na wiecie ogó em 47 porwa , to w samym tylko roku 1968 ich liczba wynio-

s a 30, a do wrze nia 1969 r. – 46. Nale y tak e wspomnie  o uprowadzeniach w latach 70. statków powietrz-

nych Polskich Linii Lotniczych „LOT”. Pierwsze bezprawne zaw adni cie mia o miejsce 19 pa dziernika 1969 r., 

kiedy lec cy do Belgii samolot zosta  zaw adni ty przez dwóch m odych terrorystów i zmuszony do l dowania na 

lotnisku Tegel we francuskim sektorze Berlina Zachodniego. Wkrótce potem inny statek powietrzny, który odby-

wa  lot na trasie Wroc aw–Warszawa, zmuszony zosta  przez dwóch napastników do zmiany kursu i w efekcie do 

l dowania na lotnisku wiede skim.

4 Dz.U. z 1971 r. Nr 15, poz. 147.

5 Dz.U. z 1972 r. Nr 25, poz. 181.
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Ataki z 11 wrze nia 2001 roku na World Trade Center oraz Pentagon, w któ-

rych zgin o prawie 3500 osób, ujawni y niewystarczalno  dotychczas stosowa-

nych rodków wobec nowych zagro e  terrorystycznych. Istotny równie  sta  si  

sposób dzia ania terrorystów. Po raz pierwszy bezpo rednim celem zamachowców 

by o nie przej cie samych statków powietrznych, ale u ycie ich w charakterze „lata-

j cych torped”, skierowanych przeciwko obiektom u yteczno ci publicznej i yciu 

znajduj cych si  w nich ludzi.

Zwie czeniem dzia a  maj cych na celu prawne unormowanie sposobów zwal-

czania terroryzmu na p aszczy nie mi dzynarodowej sta a si  przyj ta 8 wrze nia 

2006 roku przez wszystkie pa stwa cz onkowskie Organizacji Narodów Zjedno-

czonych Globalna strategia zwalczania terroryzmu6. Podstaw  strategii jest jedno-

znaczne, bezwarunkowe i silne pot pienie terroryzmu we wszelkich jego formach 

– stosowanego przez kogokolwiek, gdziekolwiek i z jakichkolwiek powodów. Stra-

tegia ustanawia konkretne rodki, które maj  by  podejmowane w celu eliminowa-

nia przyczyn rozprzestrzeniania si  terroryzmu oraz dla wzmacniania indywidualnej 

i wspólnej zdolno ci pa stw i Narodów Zjednoczonych w zapobieganiu i zwalcza-

niu terroryzmu, chroni c jednocze nie prawa cz owieka.

Problematyka zwalczania terroryzmu jest równie  obecna w pracach Rady Eu-

ropy. W ród fundamentalnych aktów prawnych z zakresu zwalczania terroryzmu na-

le y wymieni : Konwencj  o Ochronie Praw Cz owieka i Podstawowych Wolno ci 

z 4 listopada 1950 r.; Europejsk  konwencj  o likwidacji terroryzmu z dnia 27 lute-

go 1977 r. (zmienion  protoko em otwartym do podpisu w Strasburgu dnia 15 maja 

2003 r.) czy Konwencje Rady Europy o zapobieganiu terroryzmowi z 16 maja 

2005 r. Problematyka antyterrorystyczna poruszona zosta a równie  w szeregu rezo-

lucji, deklaracji i rekomendacji Komitetu Ministrów oraz Zgromadzenia Parlamentu 

Rady Europy. Twarde stanowisko Rady Europy, pot piaj c terroryzm, uznaje go za 

powa ne zagro enie dla bezpiecze stwa spo ecze stwa oraz demokratycznego po-

rz dku prawnego, wskazuj c na obowi zek zapewnienia przez wszystkie pa stwa 

cz onkowskie ochrony swoim obywatelom. Ponadto akcentuje konieczno  prze-

strzegania standardów pa stwa prawa oraz pe nego poszanowania i przestrzegania 

praw cz owieka7. ciganie nasilaj cych si  aktów terroryzmu powinno przebiega  

zgodnie z zasad  proporcjonalno ci8 przy zapewnieniu pe nej ochrony prawa do y-

6 Globalna strategia zwalczania terroryzmu (pe ny tekst) – http://www.unodc.org/images/A60288.

7 Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy w rezolucji 1271 z 24 stycznia 2002 r. wezwa o, aby w ramach wal-

ki z terroryzmem pa stwa cz onkowskie powstrzymywa y si  od derogowania przepisów konwencyjnych traktu-

j cych o ochronie praw cz owieka. Rada Europy postuluje ponadto, aby nie dokonywano reinterpretacji standar-

dów praw cz owieka na potrzeby walki z terroryzmem, uszczuplaj cych ich zakres oraz form .

8 Art. 2 i art. 12 Konwencji Rady Europy z 16 maja 2005 roku.
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cia9. Rada Europy podkre la konieczno  cis ego przestrzegania standardów doty-

cz cych ochrony prawa do ycia jako prawa absolutnego i niezmiennego10.

Skrótowo przedstawiona analiza aktów mi dzynarodowych uwypukla obo-

wi zek przeciwdzia ania terroryzmowi, bior c pod uwag  warto ci, jakimi s  bez-

piecze stwo pa stwa oraz prawa i wolno ci cz owieka, nie daj c bezpo redniego 

upowa nienia do stosowania bardziej liberalnych standardów ocennych w tym za-

kresie.

Przepisami reguluj cymi mo liwo  reakcji na uprowadzenie cywilnego stat-

ku powietrznego w krajowym porz dku prawnym s : ustawa z dnia 3 lipca 2002 

roku – Prawo lotnicze11; ustawa z dnia 12 pa dziernika 1990 r. o ochronie grani-
cy pa stwowej12; rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2004 r. w spra-
wie post powania przy stosowaniu rodków obrony powietrznej w stosunku do ob-
cych statków powietrznych niestosuj cych si  do wezwa  pa stwowego organu 
zarz dzania ruchem lotniczym13; rozporz dzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 
2007 r. w sprawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego realizuj ce-
go zasady ochrony lotnictwa14.

Artyku  122a Prawa lotniczego przewiduje mo liwo  „zniszczenia” cywilne-
go statku powietrznego w przypadku, gdy wymagaj  tego wzgl dy bezpiecze stwa 
pa stwa, a statek ten zosta  u yty do dzia a  sprzecznych z prawem, w szczególno-
ci jako rodek ataku terrorystycznego z powietrza. Okoliczno  tak  stwierdza or-

gan dowodzenia obron  powietrzn , uwzgl dniaj c w szczególno ci wszelkie infor-
macje przekazane przez instytucje zapewniaj ce bezpiecze stwo ruchu lotniczego.

Dyrektywy post powania, w odniesieniu do obcego statku cywilnego, który 
przekroczy  granic  pa stwow  niezgodnie z przepisami ustawy Prawo lotnicze lub 
umowami mi dzynarodowymi, którymi Polska jest stron , okre la art. 18b o ochro-
nie granicy pa stwowej.

W pierwszej kolejno ci pa stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym mo e 
w takim przypadku wezwa  do: 

1) opuszczenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej;

2) odpowiedniej zmiany kierunku lub wysoko ci lotu;

3) l dowania na wskazanym przez ten organ lotnisku;

9 Art. 2 Konwencji Rady Europy z 16 maja 2005 roku.

10 Zob. orzeczenie ETPC z 18 grudnia 1996 r. w sprawie Aksoy v. Turkey, § 62.

11 Dz.U. z 2006r. Nr 100, poz. 696 ze zm.

12 Dz.U. z 2005r. Nr 226, poz. 1944 ze zm.

13 Dz.U. Nr 279, poz. 2757.

14 Dz.U. Nr 116, poz. 803.
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4) wykonania innych polece , maj cych na celu zaprzestanie naruszania prze-
strzeni powietrznej.

W przypadku niezastosowania si  do któregokolwiek z wy ej wymienionych 
wezwa  i polece , obcy statek powietrzny mo e by  zniszczony w razie:

a) dokonania zbrojnej napa ci lub agresji przeciwko celom po o onym na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej,

b) gdy nie posiada za ogi na pok adzie,

c) gdy wymagaj  tego wzgl dy bezpiecze stwa organ dowodzenia obron  po-
wietrzn , uwzgl dniaj c w szczególno ci informacje przekazane przez pa -
stwowy organ zarz dzania ruchem lotniczym, stwierdzi, e obcy statek po-
wietrzny jest u yty do dzia a  sprzecznych z prawem, a w szczególno ci 
jako rodek ataku terrorystycznego z powietrza.

W dwóch pierwszych przypadkach decyzje o zniszczeniu statku powietrzne-
go podejmuje Dowódca Si  Powietrznych Si  Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, 
w ostatniej Minister Obrony Narodowej.

Przyj cie zakwestionowanej regulacji pod wp ywem zamachów z 11 wrze nia, 
podobnie jak w Polsce, nast pi o w ustawodawstwie niemieckim w 2005 r. i rosyj-
skim w 2006 r.15 

Wydarzenia we Frankfurcie nad Mennem z 5 stycznia 2003 roku16 sta y si  bez-
po rednim impulsem do uchwalenia nowej, wywo uj cej liczne dyskusje ustawy 
z dnia 11 stycznia 2005 r. o bezpiecze stwie eglugi powietrznej17. Ustawa w za-
miarze twórców mia a s u y  – w my l art. 1 – zapewnieniu bezpiecze stwa w ru-
chu lotniczym, przeciwdzia anie porwaniom i aktom sabota u. Centralne znaczenie 
mia  jednak w tym zakresie § 14 ustawy, zgodnie z którym: 

1. W celu unikni cia zaistnienia szczególnie ci kiej katastrofy, Si y Zbrojne 
mog  przechwyci  samolot naruszaj cy przestrze  powietrzn , zmusi  go 
do l dowania, zagrozi  u yciem ognia albo odda  strza y ostrzegawcze.

2. Z kilku mo liwych rodków nale y wybra  prawdopodobnie najmniej uci -
liwe dla poszczególnych osób i dla ogó u. Dany rodek mo e by  stosowany 
tylko na czas i w zakresie koniecznym dla osi gni cia celu.

15 Na mocy ustawy wy czn  kompetencj  do wydania rozkazu dotycz cego zestrzelenia cywilnego statku po-

wietrznego ma Prezydent Federacji Rosyjskiej. Ustawa ponadto dopuszcza mo liwo  zatopienia opanowanych 

przez zamachowców statków wodnych, stanowi c novum w dotychczasowym prawodawstwie antyterrorystycz-

nym FR.

16 5 stycznia 2005 r. uzbrojony m czyzna uprowadzi  sportowy samolot i kr y  nim nad centrum bankowym we 

Frankfurcie, gro c, i  je li nie zostanie mu umo liwiona rozmowa telefoniczna ze Stanami Zjednoczonymi, to 

uderzy samolotem w jeden z wie owców. Po spe nieniu dania wyl dowa  na lotnisku i odda  si  w r ce policji.

17 Luftsicherheitsgesetz – 11.01.05; BGBL I 2005,78.
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3. Bezpo rednie u ycie broni jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy na pod-
stawie towarzysz cych okoliczno ci nale y uzna , e samolot zostanie u y-
ty przeciwko yciu ludzi i gdy jest on jedynym rodkiem obrony przeciwko 
gro cemu niebezpiecze stwu […].

Nowo przyj te uregulowania, zdaniem doktryny, co podkre li  równie  Federal-
ny Trybuna  Konstytucyjny w swoim orzeczeniu, nie sprosta y jednak temu zadaniu. 
Ju  sama technika legislacyjna tak istotnego w swych konsekwencjach przepisu bu-
dzi a zasadnicze zastrze enia. Przepis § 14, a zw aszcza ust. 3 zosta  sformu owany 
niejednoznacznie i w du ej mierze niedookre lony. Dlatego te  cytowany przepis za-
skr ono w trybie skargi konstytucyjnej i uchylono przez FTK dnia 15 lutego 2006 r. 
Rozstrzygni cie s dziów Trybuna u zosta o oparte na trzech odr bnych podstawach: 
naruszeniu zasady federalizmu i okre lonego konstytucyjnie zakresu kompetencji 
landów, zakresu dzia ania niemieckich Si  Zbrojnych oraz naruszenia prawa do y-
cia, a ponadto naruszenia nakazu ochrony godno ci ludzkiej znajduj cych si  na po-
k adzie cywilnego statku powietrznego niewinnych pasa erów i cz onków za ogi.18

Przepis art. 122a ustawy – Prawo lotnicze ju  od samego pocz tku budzi  licz-
ne kontrowersje. Z wnioskiem z dnia 27 wrze nia 2007 r. Pierwszy Prezes S du Naj-
wy szego wyst pi  o orzeczenie przez Trybuna  Konstytucyjny, e art. 122a ustawy 
– Prawo lotnicze jest niezgodny z art. 38, art. 31 ust 3, art. 2, art. 26 oraz art. 30 Kon-
stytucji. Wnioskodawca wskaza , e zniszczenie cywilnego statku powietrznego za-
k ada spowodowanie mierci osób znajduj cych si  na pok adzie, w szczególno ci 
pasa erów. Wydanie odpowiedniego polecenia przez Ministra Obrony Narodowej 
oznacza nakaz umy lnego pozbawienia ycia osób nieb d cych agresorami. Zda-
niem Pierwszego Prezesa SN, prawo do ycia niemaj ce na gruncie art. 38 Konstytu-
cji charakteru absolutnego, poprzez jego ograniczenie, w przypadku kolizji z innymi 
warto ciami i prawnie chronionymi dobrami posiadaj cymi charakter konstytucyjny, 
powinno nast powa  poprzez uwzgl dnienie zasad proporcjonalno ci, adekwatno ci 
i subsydiarno ci regulacji prawnej, wynikaj cych z art. 31 ust. 3 Konstytucji. 

W tpliwo ci pierwszego Prezesa SN sprowadzone zosta y do czterech najistot-
niejszych kwestii:

1) braku dostatecznej precyzji przepisu, ze szczególnym uwzgl dnieniem ele-
mentów okre laj cych zakres zastosowania normy,

2) zgodno ci takiego rozstrzygni cia z gwarancjami konstytucyjnymi,

3) ochrony ycia ludzkiego,

4) godno ci osoby ludzkiej.

18 M. S upska, Zwalczanie terroryzmu powietrznego w wietle prawa niemieckiego, Wojskowy Przegl d Prawniczy 

2007, nr 1, s. 20 i n.
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W art. 122a prawa lotniczego ustawodawca pos u y  si  ogólnymi sformu o-
waniami „bezpiecze stwa pa stwa”. Równie  w art. 18b ustawy o ochronie granicy 
pa stwowej odwo a  si  do nie cis ego kryterium „wzgl dów bezpiecze stwa”. Po-
nadto art. 122a prawa lotniczego budzi  w tpliwo ci konstytucyjne w kwestii jego 
stosowania. W przepisie wskazano na brak jednoznacznego stwierdzenia, e znisz-
czenie cywilnego samolotu jest mo liwe wy cznie w razie zakwalifikowania go 
jako „obiektu potwierdzonego”, a wi c wówczas, gdy nie nasuwaj  si  w tpliwo-
ci co do u ycia go jako rodka do ataku terrorystycznego. Co wi cej, takie okre le-

nie przes anek umo liwiaj cych zniszczenie cywilnego statku powietrznego w celu 
ochrony przed atakiem terrorystycznym zagra aj cym yciu ludzi, nie spe nia wy-
nikaj cych z art. 2 Konstytucji wymaga  dostatecznej okre lono ci oraz zasady ko-
nieczno ci wyra onej w art. 31 ust. 3 w zw. z art. 38 Konstytucji. 

Wskazano, e art. 122a prawa lotniczego, nadaj c organowi administracji pub-
licznej uprawnienie do wiadomego spowodowania mierci pasa erów cywilnego 
statku powietrznego w celu ochrony ycia innych osób, zagro onych atakiem ter-
rorystycznym, narusza konstytucyjn  gwarancj  ochrony ycia ludzkiego zawart  
w art. 38 Konstytucji oraz zasad  proporcjonalno ci zawart  w art. 31 ust. 3 Kon-
stytucji.

Wnioskodawca w swej opinii zakwestionowa  zgodno  przepisu art. 122a pra-
wa lotniczego z Konstytucj  w zakresie zakazu naruszania godno ci cz owieka posia-
daj cego charakter absolutny i nieograniczony. Pierwszy Prezes S du Najwy szego 
w swym uzasadnieniu stwierdzi , e wbrew konstytucyjnemu nakazowi uznania pod-
miotowo ci ka dego cz owieka, udzielenie organom w adzy publicznej kompetencji 
do zestrzelenia cywilnego statku powietrznego z pasa erami na pok adzie w sposób 
jednoznaczny pozbawia te osoby ochrony prawnej, czyni c je przedmiotem akcji ra-
towniczej skierowanej na zminimalizowanie strat na ziemi. Oznacza to niew tpliwie, 
e osoby, które w aden sposób nie przyczyni y si  do stworzenia niebezpiecze stwa 

nara enia ycia i mienia innych osób, traktowane s  w sposób instrumentalny bez 
ich zgody i wiedzy. Rzeczpospolita Polska, b d c demokratycznym pa stwem praw-
nym, nie mo e uznawa  za celowe wyposa anie organów administracji publicznej 
w prawo do decydowania o umy lnym spowodowaniu mierci niewinnych pasa e-
rów dla ochrony dóbr materialnych, bezpiecze stwa pa stwa lub ycia innych osób. 
Wskazuje jednoznacznie na naruszenie zasady bezwzgl dnej ochrony godno ci cz o-
wieka w tre ci art. 122a prawa lotniczego z art. 30 Konstytucji RP.

Wyrokiem z dnia 30 wrze nia 2008 roku Trybuna  Konstytucyjny uzna , e art. 
122a ustawy z dnia 3 lipca 2002 roku – Prawo lotnicze jest niezgodny z art. 2, art. 30 
i art. 38 w zwi zku z art. 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej19.

19 Wyrok TK z dnia 30 wrze nia 2008 r. OTK–A 2008/7/126, Dz.U. Nr 177, poz. 1095.
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Podniesiony przez Pierwszego Prezesa S du Najwy szego zarzut niedookre-
lono ci przepisu art. 122a ustawy Prawo lotnicze, wskazywa  na naruszenie zasad 

przyzwoitej legislacji wynikaj cej z zasady demokratycznego pa stwa prawnego. 
Jak stwierdzi  Trybuna  Konstytucyjny „ustawodawca nie mo e […] poprzez niejas-
ne sformu owanie tre ci przepisów pozostawi  organom maj cym je stosowa  nad-
miernej swobody przy ustalaniu ich zakresu podmiotowego i przedmiotowego. Za-
o enie to mo na okre li  ogólnie jako zasad  okre lono ci ustawowej ingerencji 

w sfer  praw i obowi zków adresatów normy prawnej. Przekroczenie pewnego po-
ziomu niejasno ci przepisów prawnych stanowi  mo e samoistn  przes ank  stwier-
dzenia ich niezgodno ci z wyra on  w art. 2 Konstytucji zasad  pa stwa prawne-
go”20. W omawianym przypadku wymóg precyzyjno ci przepisów prawa odnosi  
si  powinien do co najmniej dwóch aspektów. Po pierwsze – zdaniem TK – dobrem, 
które ma zosta  naruszone w wyniku dzia a  podj tych na mocy art. 122a ustawy – 
Prawo lotnicze, jest ludzkie ycie, co wskazuje na nieodwo alno  wszelkich podj -
tych decyzji. Po drugie – ogromna presja odpowiedzialno ci i szybko ci podejmo-
wanych czynno ci zwi zanych z decyzj  zestrzelenia samolotu typu RENEGADE21 
– „podejrzany”, mo e doprowadzi  do sytuacji, w której procedury nie s  skrupu-
latnie przestrzegane, a reakcja podj ta zostaje „na wszelki wypadek”. Jak s usznie 
stwierdzi  Pierwszy Prezes SN, w ród przes anek uzasadniaj cych podj cie decyzji 
o zniszczeniu cywilnego statku powietrznego wyst puj  takie zwroty niedookre lo-
ne, jak „wzgl dy bezpiecze stwa pa stwa” czy „dzia ania sprzeczne z prawem”. Po-
s uguj c si  wyk adni  j zykow , mo e tutaj chodzi  o szereg zakazów i nakazów, 
wynikaj cych z obowi zuj cego systemu prawnego, odnosz cych si  do np. prze-
mytu ludzi b d  towarów. Z drugiej strony ochrona bezpiecze stwa pa stwa mo e 
by  zwi zana z konieczno ci  zapewnienia niezak óconego dzia ania organów w a-
dzy publicznej poprzez ochron  infrastruktury, czy te  zapewnieniu tajemnicy pa -
stwowej, co wskazuje na wieloznaczno  zwrotów. W tpliwo ci TK budzi o te  
samo u ycie w ustawie poj cia „atak terrorystyczny”22. Wykorzystanie nieprecyzyj-
nych sformu owa , budz cych liczne w tpliwo ci interpretacyjne, skutkowa o naru-
szeniem przez przepis art. 122a ustawy Prawo lotnicze art. 2 Konstytucji.

Najistotniejsz  kwesti  poruszon  w wyroku TK stanowi  problem zgodno ci 
tre ci art. 122a omawianej ustawy z nakazem prawnej ochrony ycia. W art. 38 Kon-

20 Wyrok TK z dnia 24 lutego 2003 r. poz. 13, Dz.U. Nr 41 poz. 361, OTK ZU 2003, nr 2A.

21 Zasady post powania z obcymi statkami powietrznymi uregulowane s  w rozporz dzeniu Rady Ministrów z 14 

grudnia 2004 r. w sprawie post powania przy stosowaniu rodków obrony powietrznej w stosunku do obcych 

statków powietrznych niestosuj cych si  do wezwa  pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym, we-

d ug którego statek powietrzny niewykonuj cy polece  pa stwowego organu zarz dzania ruchem lotniczym 

mo e zosta  zakwaliÞ kowany przez Dy urnego Dowódc  Obrony Powietrznej, zgodnie z trójstopniow  skal , 

jako RENEGADE „podejrzany”, „prawdopodobny” lub „potwierdzony”.

22 Wed ug deÞ nicji wprowadzonej przez Komisj  Europejsk  w czerwcu 2002 roku, dzia aniami terrorystycznymi s  

wszelkie celowe akty pope nione przez pojedyncze osoby lub organizacje przeciw jednemu lub kilku pa stwom, 

ich instytucjom lub ludno ci w celu zastraszenia oraz powa nego os abienia lub zniszczenia struktury politycznej 

lub spo ecznej kraju.
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stytucji czytamy „Rzeczpospolita Polska zapewnia ka demu cz owiekowi prawn  

ochron  ycia”. Analogiczne zapisy odnale  mo na w art. 2 Konwencji o Ochro-

nie Praw Cz owieka, czy w art. 6 ust. 1 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, 

w my l którego: „Ka da istota ludzka ma przyrodzone prawo do ycia. Prawo to 
powinno by  chronione przez ustaw . Nikt nie mo e by  samowolnie pozbawio-
ny ycia”. Zgodnie z art. 2 Europejskiej Konwencji Praw Cz owieka, „Prawo ka -
dego cz owieka do ycia jest chronione przez ustaw . Nikt nie mo e by  umy lnie 
pozbawiony ycia, wyj wszy przypadki wykonania wyroku s dowego, skazuj ce-
go za przest pstwo, za które ustawa przewiduje tak  kar ”. W ust pie 2 zapisano 

trzy sytuacje, w których dopuszczono mo liwo  pozbawienia ycia cz owieka: je-

eli nast puje ono w wyniku bezwzgl dnie koniecznego u ycia si y: 1) w obronie 

jakiejkolwiek osoby przed bezprawn  przemoc ; 2) w celu wykonania zgodnego 

z prawem zatrzymania lub uniemo liwienia ucieczki osobie pozbawionej wolno ci 

zgodnie z prawem; 3) w dzia aniach podj tych zgodnie z prawem w celu st umienia 

zamieszek lub powstania.

Dotychczasowe orzecznictwo Trybuna u Konstytucyjnego podkre la o zna-

czenie warto ci, jak  jest ycie cz owieka, b d c zdania, e stanowi ono warto  

o najwy szej randze w naszej cywilizacji i kulturze prawnej. Pozostaje tak e w ci-

s ym zwi zku z klauzul  demokratycznego pa stwa prawnego. W wyroku z 28 maja 

1997 roku TK zaakcentowa : „Pa stwo […] realizuje si  bowiem jako wspólno-

ta ludzi, i tylko ludzie mog  by  w a ciwymi podmiotami praw i obowi zków sta-

nowionych w takim pa stwie. Podstawowym przymiotem cz owieka jest jego y-

cie. Pozbawienie ycia unicestwia wi c równocze nie cz owieka, jako podmiot 

praw i obowi zków. Je eli tre ci  zasady pa stwa prawa jest zespó  podstawowych 

dyrektyw wyprowadzonych z istoty demokratycznie stanowionego prawa, a gwa-

rantuj cych minimum jego sprawiedliwo ci, to pierwsz  dyrektyw  musi by  re-

spektowanie w pa stwie prawa warto ci, bez której wykluczona jest wszelka pod-

miotowo  prawna, tj. ycia ludzkiego od pocz tków jego powstania”23. Prawo do 

prawnej ochrony ycia nie ma jednak charakteru absolutnego. W pewnych sytua-

cjach, bior c pod uwag  kontekst sytuacyjny , w przypadku nierozwi zywalnej koli-

zji prawa do ycia kilku osób, mo na depenalizowa  czyny polegaj ce na odebraniu 

ycia innemu cz owiekowi (np. stan wy szej konieczno ci). W powy szym orze-

czeniu Trybuna  opisa  generalne kryteria, które prawnie legalizuj  pozbawienie y-

cia, podkre laj c, e koniecznym jest ustalenie: „a) czy dobro, którego naruszenie 
ustawodawca legalizuje, stanowi warto  konstytucyjn ; b) czy legalizacja narusze  
tego dobra znajduje usprawiedliwienie na gruncie warto ci konstytucyjnych […]; 

c) czy ustawodawca dochowa  konstytucyjnych kryteriów rozstrzygania takiej koli-

23 Wyrok TK z dnia 28 maja 1997 r. K 26/96, OTK ZU 1997, nr 2, poz. 19.
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zji, w szczególno ci, czy przestrzega  […] wymogu zachowania zasady proporcjo-
nalno ci.”

Nale y zwróci  z zwi zku z tym uwag , i  w przepisie art. 31 ust. 3 Konstytucji 
ustawodawca kumulatywnie sformu owa  przes anki dopuszczalno ci ograniczenia 
mo liwo ci korzystania z konstytucyjnych praw i wolno ci. S  to: ustawowa forma 
ograniczenia, istnienie w pa stwie demokratycznym konieczno ci wprowadzania 
ograniczenia, funkcjonalny zwi zek ograniczenia z realizacj  wskazanych w art. 31 
ust. 3 warto ci oraz zakaz naruszania istoty danego prawa lub wolno ci. Jak wska-
za  TK w wyroku z 30 wrze nia 2008 roku „Stwierdzenie, e ograniczenia mog  by  
ustanawiane tylko wtedy, gdy s  konieczne w demokratycznym pa stwie, nakazuje 
rozwa y : czy wprowadzona regulacja jest w stanie doprowadzi  do zamierzonych 
przez ni  skutków; czy regulacja ta jest niezb dna dla ochrony interesu publicznego, 
z którym jest po czona; czy efekty wprowadzonej regulacji pozostaj  w odpowied-
niej proporcji do ci arów nak adanych przez ni  na obywatela?”24

Po zbadaniu wszystkich zaistnia ych przes anek TK orzek , e przepis art. 122a 
ustawy Prawo lotnicze nie daje si  pogodzi  ze scharakteryzowanym powy ej kon-
stytucyjnym standardem ochrony prawa do ycia i to na ka dej z wymienionych 
p aszczyzn. Nie do zaakceptowania jest w demokratycznym pa stwie prawnym, 
w którym realizowane s  zasady sprawiedliwo ci spo ecznej, poprzez ochron  y-
cia i godno ci cz owieka, istnienie standardów prawnych ograniczaj cych prawo 
do ochrony ycia ludzkiego, maj cych na celu ochron  dóbr usytuowanych ni ej 
w hierarchii konstytucyjnej, np. zdrowia ludzkiego, ochrony praw maj tkowych czy 
ochrony rodowiska25. Jedynym legalnym warunkiem umo liwiaj cym ogranicze-
nie prawa do prawnej ochrony ycia jest zaistnienie sytuacji, kiedy w przypadku ko-
lizji nie da si  ono pogodzi  z podobnymi prawami innych ludzi, co wskazuje na 
obowi zek proporcjonalno ci dóbr – ratowanego i po wi canego. 

Jak uwypukla w wyroku TK, ogólna tre  art. 122a ustawy Prawo lotnicze oraz 
zawi y system odes a  podustawowych, reguluj cych tryb zestrzelenia uprowadzo-
nego cywilnego statku powietrznego, który zdaniem TK powinien posiada  rang  
ustawow  (a nie tak jak post pi  ustawodawca – po rednio deleguj c j  do rozporz -
dzenia), nie spe nia wymogu konstytucyjno ci. Ponadto, procedura zawarta w art. 
122a ust. Prawo lotnicze maj ca na celu szybk  reakcj  na dzia ania zamachow-
ców w uprowadzonym cywilnym statku powietrznym, nie zawsze mo e by  ade-
kwatna do istniej cego zagro enia, a wr cz przerodzi  si  w dzia ania ad hoc. Co 
wi cej, zakres mo liwo ci zastosowania przepisu nie by  ograniczony wy cznie do 
sytuacji, w której pozbawienie ycia osób znajduj cych si  na pok adzie samolo-

24 Wyrok TK z dnia 30 wrze nia 2008 r. OTK–A 2008/7/126, Dz.U. Nr 177, poz. 1095.

25 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sfer  praw cz owieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 159 

i n.
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tu typu RENEGADE, by  niezb dny do ochrony ycia innych ludzi na ziemi (mo -
liwy jest równie  brany, wg przepisu, pod uwag  motyw ochrony mienia, rodo-
wiska, infrastruktury technicznej etc.). W uzasadnieniu orzeczenia podkre lono, e 
rozkaz zniszczenia cywilnego statku powietrznego, na pok adzie którego znajdowa-
li si  terrory ci, którzy w sposób po redni godz  si  na utrat  ycia, zabijaj c innych 
ludzi, w aden sposób nie usprawiedliwia nara ania na mier  pasa erów i cz on-
ków za ogi nieb d cych agresorami, a jedynie ofiarami terrorystów.

Do rozpatrzenia pozostaje kwestia zgodno ci art. 122a ustawy Prawo lotnicze 
z art. 30 Konstytucji, statuuj cym zasad  nienaruszalno ci godno ci ludzkiej, we-
d ug którego: „Przyrodzona i niezbywalna godno  cz owieka stanowi ród o wol-
no ci i prawa cz owieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie 
i ochrona jest obowi zkiem w adz publicznych.” Podobne postanowienia dotycz -
ce godno ci ludzkiej podkre la preambu a do Konstytucji, która wzywa wszystkich 
stosuj cych konstytucje, aby post powali „[…] dbaj c o zachowanie przyrodzo-
nej godno ci cz owieka […]”, czy te  art. 233 ust. 1 Konstytucji, zakazuj cy bez-
wzgl dnie naruszania godno ci cz owieka nawet w przypadku wprowadzenia stanu 
nadzwyczajnego.

Trybuna  Konstytucyjny w uzasadnieniu omawianego wyroku uzna , e „Po-
twierdzenie niezbywalnej godno ci cz owieka jako zasady konstytucyjnej oraz pra-
wa podmiotowego ka dej jednostki ludzkiej – niezale nie od kwalifikacji czy sta-
nu psycho–fizycznego oraz aktualnej sytuacji yciowej – stanowi podstaw  uznania 
jego podmiotowo ci. Stwierdzenie to wyznacza odpowiedni sposób post powania 
organów pa stwa, z ustawodawc  i egzekutyw  w cznie. Cz owiek powinien by  
traktowany jako wolny, autonomiczny podmiot, zdolny do rozwijania swojej osobo-
wo ci i kszta towania swojego post powania.”

Podobnego zdania w 2006 roku udzieli  niemiecki Federalny Trybuna  Kon-
stytucyjny26. FTK uzna  niezgodno  przepisu §14 ust. 3 Ustawy o bezpiecze stwie 
w lotnictwie (zbli ony tre ci  do art. 122a ustawy Prawo lotnicze) z Ustaw  Zasad-
nicz  Republiki Federalnej Niemiec, a w szczególno ci z § 1 ust. 1 wyra aj cym 
zasad  godno ci ludzkiej, a tak e § 2 ust. 2 statuuj cym prawo do ycia. Ponadto 
w wyroku stwierdzi  niezgodno  przytoczonego przepisu ustawy z § 35 ust. 2 i 3 
Konstytucji reguluj cym sytuacje, w jakich niemieckie si y zbrojne mog  by  u y-
te przez w adze federalne w zapobieganiu i usuwaniu skutków kl sk ywio owych 
i innych szczególnych wypadków.27 

W uzasadnieniu orzeczenia podkre lono, e w przypadku uprowadzenia samo-
lotu pasa erowie oraz cz onkowie za ogi przestaj  w sposób swobodny wp ywa  na 

26 Orzeczenie FTK z dnia 15 lutego 2006 r. sygn. 1 BvR 375/05.

27 M. S upska, Zwalczanie terroryzmu powietrznego w wietle prawa niemieckiego, Wojskowy Przegl d Prawniczy 

2007, nr 1, s. 21. 
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swoj  sytuacj  yciow  niezale nie od innych osób. To sprawia, e traktowani s  
w sposób przedmiotowy, a nie podmiotowy. Pa stwo, odwo uj c si  w takiej sytu-
acji do rodków przewidzianych przez przepis § 14 ust. 3 ustawy, traktuje ich jako 
przedmioty operacji, któr  przeprowadza w celu ochrony ycia innych obywateli, 
ignoruj c status pasa erów jako osób wyposa onych w godno  i niezbywalne pra-
wa cz owieka. Co wi cej, dysponuj c ich yciem w sposób swobodny, nale y pa-
mi ta , e pasa erowie s  ofiarami, a nie agresorami. Odmienne stanowisko ama o-
by podstawowy obowi zek pa stwa – ochrony ycia cz owieka.

Nale y poprze  argumentacj  FTK, który podkre li , e zasada nienaruszal-
nej godno ci ludzkiej jest wyra nie sprzeczna z sytuacj , w której celowo zostaje 
podj ta decyzja o zabiciu bezbronnych osób. Trybuna  wyra nie odrzuci  pogl d, 
e osoba wchodz ca na pok ad samolotu przypuszczalnie wyra a zgod  na bycie 

zestrzelonym w sytuacji, w której statek powietrzny stanie si  przedmiotem ataku 
terrorystycznego. Trybuna  odrzuci  równie  pojawiaj ce si  argumenty, e osoby 
znajduj ce si  w samolocie w obliczu ataku terrorystycznego i tak s  z góry skaza-
ne na mier , wobec czego pa stwo mo e odmówi  im ochrony prawnej, nazywa-
j c je „nierealistyczn  fikcj ”. Wed ug FTK, ludzkie ycie i godno  ciesz  si  tak  
sam  ochron  konstytucyjn , niezale nie od d ugo ci ycia danej jednostki, neguj c 
twierdzenie, e cz owiek zobowi zany jest do po wi cenia swojego ycia w intere-
sie pa stwa czy innych jednostek.

W moim przekonaniu S dziowie Trybuna u s usznie podnie li, e przepis § 14 
ust. 3 ustawy nie mo e by  stosowany w usprawiedliwieniu, jakoby powo anie si  
na ci cy na pa stwie obowi zek ochrony ycia osób znajduj cych si  na ziemi, 
w stosunku do których samolot ma zosta  u yty jako narz dzie zbrodni, jest hie-
rarchicznie wy szy ni  ycie pasa erów i cz onków za ogi b d cych na pok adzie 
uprowadzonego samolotu.

Interesuj cym jest jednak fakt uznania za konstytucyjny zapis § 14 ust. 3 ustawy 
w stosunku do § 1 ust. 1 i § 2 ust. 2 Konstytucji, w takim zakresie, w jakim zezwala 
on na u ycie si y wobec samolotu bezza ogowego lub wy cznie wobec zamachow-
ców (b d cych jedynymi osobami na pok adzie). Zdaniem Trybuna u, dzia anie ta-
kie mo e mie  miejsce w sytuacji, gdy mo na bezsprzecznie przypisa  terrorystom 
odpowiedzialno  za ich dzia anie. Oni sami bowiem spowodowali tak  sytuacj , 
decyduj c si  z w asnej woli na mier , nara aj c przy tym ycie niewinnych ludzi. 
Nie mo na wi c o nich powiedzie , e zostali potraktowani w sposób przedmioto-
wy.28 

28 M. Iwa ski, Uprawnienie do zestrzelenia cywilnego statku powietrznego (kilka uwag w kwestii zgodno ci art. 122a 

Prawa lotniczego z Konstytucj  RP, Wojskowy Przegl d Prawniczy 2008, nr 1, s. 81–82.
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Korzystaj c z tre ci orzeczenia FTK, mo na stwierdzi , e skutkiem zastosowa-
nia analizowanego przepisu jest „depersonifikacja” oraz „reifikacja” znajduj cych 
si  na pok adzie cywilnego statku powietrznego, nieb d cych agresorami cz onków 
za ogi i pasa erów. Wymienione osoby staj  si  jedynie obiektem akcji ratowniczej, 
maj cej na celu zapobiegni cie „prawdopodobnym” stratom, jakie mog y by  wy-
wo ane atakiem zamachowców. Mylny jest przy tym argument sugeruj cy, e pasa-
erowie uprowadzonego samolotu wraz z cz onkami za ogi znale li si  w takiej sy-

tuacji wy cznie wskutek dzia ania terrorystów, po rednio bowiem, jak to wskaza  
Trybuna  Konstytucyjny, „jest to przejaw niepowodzenia pa stwa w realizacji pozy-
tywnych obowi zków ochronnych”.29

Podsumowuj c, uchylenie przez TK zaskar onego przepisu nie oznacza, e 
w obowi zuj cym systemie prawnym nie istniej  adne formy prawne pozwala-
j ce na reagowanie na stany zagro enia atakiem terrorystycznym. Nale  do nich 
mi dzy innymi instytucja stanu wy szej konieczno ci30, przypadki dopuszczalnych 
dzia a  w sytuacji, gdy na pok adzie samolotu znajduj  si  wy cznie zamachowcy 
oraz obrony koniecznej.31 Niemniej jednak ich zastosowanie wymaga podj cia przez 
w a ciwy organ pa stwowy decyzji uwzgl dniaj cej wszelkie okoliczno ci danego 
przypadku oraz przyj cia na siebie odpowiedzialno ci za jej nast pstwa. W wyj t-
kowych przypadkach prawo mo e depenalizowa  skutki takiego zachowania, uzna-
j c brak winy dzia aj cego, nie legalizuj c jednak e czynu polegaj cego na celo-
wym pozbawieniu ycia niewinnych osób, poprzez okre lenie formalnoprawnych 
przes anek jego prawid owo ci.32 Nale y równie  podkre li , e decyzja o zniszcze-
niu samolotu cywilnego, powoduj ca mier  niewinnych pasa erów i cz onków za-
ogi, nie mo e stanowi  standardowego instrumentu prawnego, stosowanego przez 

organy pa stwowe w obronie ycia innych osób, tym bardziej w celu ratowania in-
nych dóbr ni  ycie cz owieka.

29 Wyrok TK z dnia 30 wrze nia 2008 r. OTK–A 2008/7/126, Dz.U. Nr 177, poz. 1095.

30 P. Daniluk, Stan wy szej konieczno ci jako podstawa legalno ci dzia a  funkcjonariuszy organów w adzy pub-

licznej, Wojskowy Przegl d Prawniczy 2007, nr 1, s. 52.

31 K. Wojtyczek, Granice ingerencji ustawodawczej w sfer  praw cz owieka w Konstytucji RP, Kraków 1999, s. 265–

270.

32 Wyrok TK z dnia 30 wrze nia 2008 r. OTK–A 2008/7/126, Dz.U. Nr 177, poz. 1095.
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SUMMARY

American Airlines, flight 11, a 767–200ER with 92 people on board, is hijacked 
after taking off from Boston. It is flown into the north tower of the World Trade 
Center in New York City. All on board are killed as well as others on the ground and 
in the building. American Airlines, flight 77, a Boeing 757–200 with 64 people on 
board, is hijacked after taking off from Dulles International Airport. It is flown into 
pentagon in Arlington Country, Virginia. All on board are killed as well as 125 peo-
ple in the building and on the ground. Aircraft hijacking, also known as skyjacking 
or sky controlling, is the unlawful seizure of an aircraft. Most aircraft hijackings are 
committed to use the passengers as hostages, but what about those, who are reserved 
to die and incidentally are become bullets for other innocent lives? 

The article was written to analyze a soundness of the verdict. After those shock-
ing and base attacks on the World Trade Center and Pentagon, countenance of the 
anti–terrorist penal laws is changed radically. From the polish legislator’s point of 
view editorial and origination changes should be put into execution as soon as pos-
sible. The author of the article tries to answer to the point of the extremely franchise 
issue. Should there be obtained a standards enabling to decide which lives are sup-
posed to be rescue? Discussed matter poses crucial problem in the scope of the in-
ternational law, not only particular states. Countries such as India, Poland and Rus-
sia have enacted laws or decrees that allow the shoothing down of hijacked planes. 
Polish Constitutional Court however, in September 2008, decided that the regula-
tions were unconstitutional and dismissed them.
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G ÓWNE TENDENCJE ROZWOJOWE PRZEST PCZO CI 
ZORGANIZOWANEJ W POLSCE

I. Uwagi ogólne

Trzeba pami ta  o tym, i  przest pczo  zorganizowana jest cz ci  przest p-
czo ci w ogóle. czy si  z tym trudne zadanie okre lenia linii demarkacyjnej po-
mi dzy przest pczo ci  tradycjonaln  a przest pczo ci  zorganizowan . W naszych 
warunkach narz dziem rozgraniczaj cym obie te kategorie w praktyce organów ci-
gania jest robocza definicja przest pczo ci zorganizowanej, wypracowana jeszcze 
w okresie funkcjonowania Wydzia u ds. Zwalczania Przest pczo ci Zorganizowa-
nej Komendy G ównej Policji1.

Z publikowanych w ostatnich latach statystyk przest pczo ci wynika, i  utrzy-
muje si  jej tendencja spadkowa, potwierdzana tak e wynikami bada  wiktymiza-
cyjnych, które od lat prowadzone s  w Instytucie Wymiaru Sprawiedliwo ci w War-
szawie2. Czy mo emy zatem mówi  tak e o tendencji spadkowej tak e w odniesieniu 
do przest pczo ci zorganizowanej?

Postawienie takiej tezy by oby wielce ryzykowne i to z kilku wzgl dów. Po 
pierwsze, interesuj ca nas kategoria przest pczo ci rz dzi si  w asnymi prawami, 
które w konsekwencji utrudniaj  jej rozpoznanie3. Specjali ci wr cz twierdz , i  do-
strzegalna (rozpoznawalna) przest pczo  zorganizowana jest le zorganizowan  
przest pczo ci . Opinia publiczna na ogó  jest epatowana w tym zakresie ró nymi 
mitami, które na ogó  niewiele maj  wspólnego z rzeczywisto ci , umiej tnie pod-

1 Zob. E.W. P ywaczewski, Organised Crime, (w:) Institute of Justice, Crime and Law Enforcement in Poland on 

the threshold of the 21st century (edited by Andrzej Siemaszko), OÞ cyna Naukowa, Warszawa 2000, s. 99; 

E.W. P ywaczewski, M. K dzierski, Wybrane aspekty wspó czesnego terroryzmu i przest pczo ci zorganizowa-

nej, (w:) Jednostka i spo ecze stwo wobec zagro e  terroryzmem, Biuro Informacji Rady Europy 2002,Biuletyn 

nr 1, Bli ej. 25–26.

2 Bli ej na ten temat – zob. A. Siemaszko, B. Gruszczy ska, M. Marczewski, Atlas przest pczo ci w Polsce 4 (pod 

redakcj  naukow  A. Siemaszko), OÞ cyna Naukowa, Warszawa 2009.

3 Zob. B. Ho yst, „Ciemna liczba” przest pczo ci zorganizowanej, (w:) Przest pczo  zorganizowana w Niem-

czech Niemczech w Polsce i jej implikacje spo eczno–ekonomiczne (praca zbiorowa pod redakcj  Brunona Ho-

ysta, Erwina Kube i Rainera Schulte), Warszwa–Muenster– ód  1998, s.169 i nast.
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sycanym w mass mediach. Tworzy to ró ne stereotypy, a niektóre z nich maj  ju  za 
sob  d ug  histori 4. 

Niew tpliwie do g bszego rozpoznania samego zjawiska przest pczo ci zor-
ganizowanej wiele wnios a instytucja wiadka koronnego5. Skruszeni przest pcy za-
równo w USA, W oszech, jak równie  w Polsce, dostarczyli organom cigania nie-
dost pnej dot d wiedzy, która mog a w istotnym zakresie pos u y  do obna enia 
mechanizmów funkcjonowania tego procederu, a przede wszystkim do poci gni cia 
do odpowiedzialno ci karnej jego uczestników i popleczników6. Maj c na wzgl -
dzie fakt, e ta kategoria przest pczo ci, w postaci ju  rozpoznanej, to zaledwie oko-
o 1% ogó u przest pstw, a straty ni  powodowane mog  si ga  nawet kilkudziesi -

ciu procent ogó u strat powodowanych przest pczo ci , nale y uzna , i  warto by o 
ponie  wszelkie koszty zarówno w wymiarze materialnym, jak i niematerialnym, 
jakie poci ga za sob  instytucja wiadka koronnego.

Po drugie, rozpoznanie przest pczo ci zorganizowanej i w rezultacie zapre-
zentowanie jej w formie statystycznej utrudniaj  tak e ma o czasem precyzyjne de-
finicje robocze tego procederu, pozwalaj ce na ró nego rodzaju manipulacje sta-
tystyczne. Mo na w tym przypadku mówi  o zjawisku tzw. rozwodnienia zakresu 
poj ciowego przest pczo ci zorganizowanej, prowadz cego rzecz jasna do jej „sta-
tystycznego” wzrostu, który niekoniecznie znajdowa  musi swoje odbicie w rzeczy-
wisto ci. Przyk adowo – prezentowane na 60. Konferencji Ameryka skiego Stowa-
rzyszenia Kryminologii w St. Louis (Missouri) wyniki mi dzynarodowych bada  
kryminologicznych wykaza y nik y udzia  przest pczo ci zorganizowanej w mi -
dzynarodowym procederze handlu lud mi, obalaj c tym samym mit o wszechobec-
no ci tej przest pczo ci w tej sferze7. Znane s  tak e, nie tylko zreszt  u nas, próby 

4 Przyk adem jednego z nich mo e by  historia rzekomego skutecznego skazania Al Capone za przest pstwa 

i wykroczenia skarbowe. Owa „skuteczno ” staje si  wielce w tpliwa w wietle wyników zorganizowanej w ro-

ku 1990 w Stanach Zjednoczonych eksperymentalnej „powtórki” procesu tego gangstera, w którym przywo ano 

identyczne dowody, daj c przy tym swobod  dzia ania – w granicach stanu prawnego z lat trzydziestych – obro -

com oraz awie oskar onych. Okaza o si , e dla s dziego zabrak o w tym procesie pola do popisu, poniewa  

komplet przysi g ych g osowa  za uniewinnieniem. Skazanie Al Capone na kar  jedenastu lat pozbawienia wol-

no ci by o wi c efektem nieudolno ci najpierw jego doradców podatkowych, pó niej za  obro ców, zarówno 

w pierwszej, jak i w drugiej instancji. Szerzej na ten temat – zob. E. Sawicka, Niezwyk e procesy, Bydgoszcz 

1998, s. 193 i nast.

5 Szerzej na ten temat – zob. E.W. P ywaczewski, Das polnische Kronzegegesetz in Theorie und Praxis, (w:) Ver-

gleichende Strafrechtswissenschaft. Frankfurter Festschrift für Andrzej J. Szwarc zum 70. Geburtstag, Heraus-

gegeben von Jan C. Joerden, Uwe Schefß er, Arndt Sinn und Gerhard Wolf, Berlin 2009, s. 685 i nast.

6 Szerzej zob. Z. Rau, Instytucja wiadka koronnego w wietle wyników przeprowadzonych bada , (w:) Przest p-

czo  zorganizowana. wiadek koronny. Terroryzm – w uj ciu praktycznym, red. E.W. P ywaczewski,  Kraków 

2005, s. 586 i nast.; L. Kardaszy ski, wiadek koronny – 10 lat tradycji, (w:) Praktyczne elementy zwalczania 

przest pczo ci zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, red. Lech Paprzycki, 

Zbigniew Rau, Warszawa 2009, s. 459 i nast. Zob tak e relacj  na temat ostatnich wyników bada  wiadków ko-

ronnych w artyku ach Gra yny Zawadki; wiadkowie koronni: jak kupi  ludzi w adzy oraz Polskie gangi ocza-

mi koronnych, jak równie  Jej rozmow  ze Zbigniewem Rau, Mieszka  czy willi z basenem policja skruszonym 

przest pcom nie kupuje, Rzeczpospolita z 5 sierpnia 2009, nr 182, s. 1 oraz A4 i A5.

7 Wyniki tych bada  sygnalizowa  James Finckenauer (Rutgers University) w sesji zatytu owanej „Human FrafÞ -

cking, Organized Crime and Prostitution” w dniu 12 listopada 2008 r. Por. te  United Nations – OfÞ ce on Drugs 

and Crime, TrafÞ cking in Persons. Global Patterns, Vienna 2006, s. 80–81.
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nacisku ró nej ma ci polityków, aby sprawami z zakresu tradycjonalnej przest p-
czo ci, dotycz cymi kr gu ich bliskich b d  znajomych, zaj y si  struktury zwal-
czaj ce przest pczo  zorganizowan , co – w ich mniemaniu – mia oby stanowi  
wi ksz  gwarancj  wykrycia i zatrzymania sprawców. 

II. Przest pczo  zorganizowana w uj ciu statystycznym

1. Dane ogólne

Od kwietnia 2000 r. w ramach struktur Komendy G ównej Policji funkcjonu-
je Centralne Biuro ledcze (CB ), kontynuuj c tradycje i dzia ania powo anego 
ju  w 1994 r. Biura do Walki z Przest pczo ci  Zorganizowan  oraz powsta ego 
w 1997 r. Biura do Walki z Przest pczo ci  Narkotykow . CB  jest scentralizowa-
n  s u b  policyjn  specjalizuj c  si  w zwalczaniu zorganizowanej przest pczo ci, 
dzia aj c  na terenie ca ego kraju w cis ym wspó dzia aniu z innymi s u bami Poli-
cji. Zgromadzone w poprzednich latach do wiadczenia w zakresie walki z przest p-
czo ci  zorganizowan  wskazywa y bowiem jednoznacznie na potrzeb  reorganiza-
cji wyspecjalizowanego pionu zwalczaj cego ten rodzaj przest pczo ci8. W grupie 
podmiotów tworz cych szeroko rozumiany aparat cigania CB  jest s u b  szcze-
gólnie predestynowan  do zwalczania przest pczo ci zorganizowanej.

W roku 2001 wzmocniono dotychczasowe struktury CB  odpowiedzialne za 
prowadzenie operacji pod przykryciem oraz realizacj  zada  wynikaj cych z wdro-
enia programów ochrony wiadków koronnych i cz onków ich rodzin. Ponadto 

w poszczególnych latach CB  koordynowa o przedsi wzi cia zwi zane z rozpo-
znaniem i zwalczaniem w skali kraju zagro e  zwi zanych z przest pczo ci  ko-
rupcyjn . W zwi zku z wydarzeniami z dnia 11 wrze nia 2001 roku koordynowa o 
te  rozpoznanie wszelkich zagro e  o charakterze terrorystycznym. W CB  usytu-
owano równie  ogólnokrajowy zespó  do walki z fa szerstwami pieni dzy, którego 
zadaniem jest koordynowanie ca o ci zagadnie  zwi zanych z zapobieganiem, roz-
poznaniem oraz ujawnianiem i likwidacj  nielegalnej produkcji i dystrybucji fa szy-
wych pieni dzy, w tym waluty euro9. W ramach dzia alno ci Biura realizowane s  
tak e zadania zwi zane z rozpoznaniem zagro e  generowanych przez mniejszo ci 
etniczne, w tym pochodz ce z krajów „wysokiego ryzyka”.

Ponadto Centralne Biuro ledcze systematycznie realizuje zadania wynikaj -
ce z ogólnokrajowych strategii zawartych w takich dokumentach, jak Rz dowy pro-

8 Zob. K. Laskowska, Dzia alno  s u by Policji do walki z przest pczo ci  zorganizowan . Detereminanty popra-

wy skuteczno ci, Przegl d Policyjny 1999, nr 4, s. 34 i nast.

9 Zob w tej kwestii J. Walaszczyk, Mi dzynarodowa konferencja po wi cona ochronie euro przed fa szowaniem, 

Cz owiek i Dokumenty 2007, nr 7, s. 29 i nast.; P. Kuzior, Fa szowanie euro jako przejaw dzia alno ci zorganizo-

wanych grup przest pczych, Prokurator 2006, nr 4, s. 60 i nast.
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gram poprawy bezpiecze stwa obywateli „Bezpieczna Polska”, Rz dowy program 
przeciwdzia ania przest pczo ci „Razem Bezpieczniej”, „Strategia Antykorupcyj-
na”, Krajowy Program Zwalczania i Zapobiegania Handlu Lud mi oraz Narodowy 
Program Przeciwdzia ania Narkomanii.

CB  rokrocznie publikuje sprawozdania ze swojej dzia alno ci, zawieraj ce 
m.in. dane statystyczne, a wybrane fragmenty tych sprawozda  od kilku ju  lat s  
publikowane na witrynie internetowej tego Biura10. Przybli my zatem ogólne dane 
obrazuj ce efekty dzia alno ci tej s u by w roku 2008.

Od l stycznia do 31 grudnia 2008 roku Zarz dy i Wydzia y CB  w ramach pro-
wadzonych spraw operacyjnych obj y zainteresowaniem 4 858 osoby dzia aj ce 
w 425 grupach przest pczych, w tym: w 385 grupach polskich, w 32 mi dzynarodo-
wych, 5 grupach rosyjskoj zycznych oraz w 3 grupach cudzoziemców. 

Polskie grupy przest pcze kierowane by y przez 342 zidentyfikowanych lide-
rów, grupy mi dzynarodowe przez 33, rosyjskoj zyczne – 5, cudzoziemców – 2. 

czna liczba liderów pozostaj cych w zainteresowaniu CB  – wed ug stanu na 
31 grudnia 2008 roku – wynosi a 382 osoby.

W omawianym okresie sprawozdawczym w zainteresowaniu CB  pozostawa o 
131 grup przest pczych dzia aj cych w obszarze przest pstw ekonomicznych oraz 
147 grup zajmuj cych si  przest pczo ci  narkotykow . Aktywno  stricte krymi-
naln  prowadzi y 103 zorganizowane grupy, a dzia alno  multiprzest pcz  wyka-
zywa y 44 takie grupy. 

W wyniku krajowych i mi dzynarodowych dzia a  w zakresie zwalczania zor-
ganizowanej przest pczo ci CB  rozbi o i zdestabilizowa o dzia ania cznie 159 
grup przest pczych, w tym 150 polskich i 9 mi dzynarodowych. Centralne Biuro 

ledcze w istotny sposób ograniczy o te  aktywno  152 liderów, w tym: 145 lide-
rów grup polskich, 7 liderów grup mi dzynarodowych oraz l 575 cz onków grup, 
z czego l 487 cz onków grup polskich oraz 88 cz onków grup mi dzynarodowych.

Nale y podkre li , i  w 2008 roku CB  po o y o du y nacisk na rozpoznanie 
liderów i cz onków zorganizowanych grup przest pczych oraz ustalanie i zabezpie-
czanie ich maj tku pochodz cego z przest pstwa. Analiza tego zjawiska spowodo-
wa a wzrost liczby rozpoznanych grup przest pczych oraz ich liderów i cz onków. 

wiadczy to o tym, e wcze niej skazani szefowie grup przest pczych po odbyciu 
kar wracaj  na wolno  i odbudowuj  swoje grupy przest pcze. W okresie sprawo-
zdawczym funkcjonariusze CB  przedstawili zarzuty 78 cudzoziemcom. Dominuj -
c  grup  stanowili obywatele: Ukrainy, Wietnamu, Holandii, Bu garii i Litwy11.

10 W niniejszym artykule wykorzystano wybrane fragmenty „Sprawozdania z dzia alno ci Centralnego Biura led-

czego KGP”, Warszawa 2009 (opracowanie niepublikowane).

11 Por. K. Laskowska, Dzia alno  cudzoziemskich zorganizowanych grup przest pczych w Polsce w latach 2000–

2006, Bia ostockie Studia Prawnicze 2007, z. 2, s.175 i nast.
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2. Wyniki post powa  przygotowawczych prowadzonych przez Centralne 
Biuro ledcze 

W 2008 roku Centralne Biuro ledcze prowadzi o cznie 1931 post powa  
przygotowawczych w zwi zku z dzia alno ci  zorganizowanych grup przest p-
czych w ró nych kategoriach przest pstw. Statystycznie wszcz to l 064 sprawy, 
w tym m.in. podj to z zawieszenia 64 sprawy, 68 za  przej to z innych jednostek. 
W 178 wypadkach podstaw  wszcz cia by y w asne materia y operacyjne. Zako -
czono l 106 spraw, w tym 54 przekazano do innych jednostek, a zawieszono 114. 

cznie w okresie sprawozdawczym zatrzymano 3 198 osób, 4 817 za  podejrza-
nym przedstawiono cznie 15 862 zarzutów.

Wspomniane wy ej post powania dotyczy y trzech nast puj cych kategorii 
spraw: 

o charakterze kryminalnym – 539 spraw (w tym 40 o zabójstwa, 24 o zor-
ganizowan  kradzie  pojazdów, 18 o fa szerstwa rodków p atniczych, 90 
o rozboje lub wymuszenia rozbójnicze, 9 o handel lud mi, 35 o handel bro-
ni , amunicj  i materia ami wybuchowymi oraz 322 sprawy o inne przest p-
stwa kryminalne);
o charakterze ekonomicznym – 700 spraw (w tym 40 prowadzonych by o 
o przest pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu, 90 z kodeksu karnego 
skarbowego, 123 o pranie pieni dzy, 93 o korupcj  oraz 354 sprawy o inne 
przest pstwa ekonomiczne);
o charakterze narkotykowym – 547 spraw, m.in. o przemyt, dystrybucj , 
produkcj  narkotyków oraz 145 spraw o inne przest pstwa narkotykowe

W odniesieniu do pierwszej z wymienionych kategorii spraw nale y podkre-
li , i  g ówne zdarzenia stwarzaj ce zagro enie dla ycia ludzkiego dotyczy y 

przede wszystkim planowanych zamachów na ycie tzw. skruszonych gangsterów, 
cz onków ich rodzin oraz funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ciganie i zwalcza-
nie przest pczo ci zorganizowanej. Now  form  tego zjawiska jest pojawienie si  
tzw. list osób, które maj  zosta  pozbawione ycia w nast pstwie wydania zlece-
nia zabójstwa. Istot  tego mechanizmu jest fakt, e informacja ta ma dotrze  do po-
tencjalnych ofiar. Aby te gro by by y realne, sprawcy rzeczywi cie posuwaj  si  do 
zabójstw na zlecenie, o czym z regu y jest g o no w rodowiskach przest pczych. 
Ten schemat post powania dodatkowo wp ywa na obci enie Policji konieczno ci  
ochrony osób zagro onych, gdy  gro by te s  z regu y realne i uzasadnione. W dal-
szym ci gu funkcjonuje taktyka skrytego pozbywania si  wrogów i potencjalnej 
konkurencji.

W tzw. sferze ekonomicznej w toku prowadzonych czynno ci analitycznych 
wyodr bniono obszary prowadzonej dzia alno ci gospodarczej szczególnie nara-

–

–

–
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one na wyst powanie zjawiska prania pieni dzy, których specyfika procedur czy 
pragmatyka dzia ania sprzyja tym patologiom:

wykorzystywanie instytucji finansowych (banków, domów maklerskich, to-
warzystw funduszy inwestycyjnych) do legalizowania rodków finansowych 
pochodz cych z przest pstw, mieszania rodków pieni nych pochodz cych 
z legalnej dzia alno ci ze rodkami finansowymi pochodz cymi z dzia alno-
ci przest pczej,

wykorzystywanie pozafinansowych instytucji do gromadzenia i przecho-
wywania rodków finansowych pochodz cych z przest pstw w znacznych 
kwotach,
wykorzystywanie struktur zorganizowanej przest pczo ci zwi zanej z prze-
mytem wyrobów tytoniowych i spirytusowych bez polskich znaków skarbo-
wych akcyzy, która generuje znaczne dochody dla cz onków tych grup,
wykorzystywanie rynku paliw p ynnych, gazowych, obrotu z omem i meta-
lami kolorowymi. Patologiczne zjawiska w obrocie podatkowym na szkod  
Skarbu Pa stwa generuj  znaczne dochody dla grup przest pczych, jedno-
cze nie powoduj c znaczne straty dla bud etu Skarbu Pa stwa. Przest pcza 
dzia alno  koncentruje si  przede wszystkim na uchylaniu si  od obowi z-
ków podatkowych, wy udzaniu nienale nego zwrotu podatku VAT,
wykorzystywanie rynku kapita owego, ubezpiecze  i funduszy inwesty-
cyjnych. Legalizowanie rodków finansowych z wykorzystaniem mecha-
nizmów inwestycyjnych w 2008 roku ze wzgl du na kryzys na rynkach 
finansowych nie by o atrakcyjne w kategoriach lokaty kapita u. Jednocze -
nie mechanizmy te by y wykorzystywane przez grupy przest pcze przede 
wszystkim na GPW SA oraz w zakresie nabywania jednostek uczestnictwa 
funduszy inwestycyjnych,
wykorzystywanie rynku nieruchomo ci. W zwi zku z kryzysem na ryn-
ku nieruchomo ci nast pi a stagnacja na rynku obrotu nieruchomo ciami. 
Jednocze nie obserwuje si  sta y trend zwi zany z inwestowaniem w nieru-
chomo ci rodków finansowych pochodz cych z przest pstw przez zorga-
nizowane grupy przest pcze. Rynek ten jest szczególnie atrakcyjny z uwagi 
na ma e ryzyko inwestycyjne oraz du  p ynno  i atwo  dalszego obrotu 
tymi warto ciami,

rodki finansowe pochodz ce z przest pstw dokonywanych przez zorgani-
zowane grupy przest pcze s  wykorzystywane m.in. do bie cego finansowania 
dzia alno ci grupy przest pczej, mieszania rodków finansowych pochodz cych 
z przest pstw karno skarbowych z legaln  dzia alno ci  biznesow , prowadzenia 
dzia alno ci inwestycyjnej w instrumenty finansowe, w z oto, dzie a sztuki, nieru-
chomo ci, korumpowanie funkcjonariuszy publicznych, przedstawicieli biznesu 
i finansów w celu skuteczniejszego negocjowania warunków kontraktów i umów, 

–

–

–

–

–

–
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nabywanie dóbr konsumpcyjnych (nieruchomo ci, pojazdy). Przyk adem w tym 
zakresie mo e by  ledztwo dotycz ce niegospodarnych transakcji w obrocie in-
strumentami finansowymi polegaj ce na podpisywaniu niekorzystnych finansowo 
umów nabycia akcji w znacznych kwotach. 

Realizuj c powy sze transakcje, grupa osób narazi a na straty podmioty go-
spodarcze w kwocie ponad 20.000.000 z . Uzyskane w ten sposób rodki finanso-
we transferowano z u yciem rachunków bankowych, przy czym istnieje przypusz-
czenie przeprowadzenia transakcji maj cych utrudni  lub znacznie uniemo liwi  
przest pcze pochodzenie tych rodków finansowych. W powy szej sprawie w 2008 
roku zatrzymano cznie 7 osób, przedstawiono ogó em 14 zarzutów, w tym 5 z art. 
299 kk. dotycz cego prania pieni dzy oraz 9 z art. 296 kk. dotycz cego stypizowa-
nych tam przest pstw nadu ycia zaufania i niegospodarno ci. Zastosowano rodki 
zapobiegawcze, 7 por cze  maj tkowych na ogóln  kwot  – 8,6 mln z . cznie za-
bezpieczono mienie warto ci 3 mln z .

Niektóre post powania przygotowawcze dotycz  dzia alno ci tego rodzaju zor-
ganizowanych grup przest pczych, które nie ograniczaj  sfery swych dzia a  do jed-
nej tylko z wymienionych wy ej kategorii, co ilustrowa  mo e poni szy przyk ad:

W dniach 27–29.04.2008 r. na terenie Warszawy, omianek i Pu tuska przepro-
wadzono realizacj , która dotyczy a funkcjonowania zorganizowanej grupy prze-
st pczej zwanej „ mokotowsk ”. W wyniku dzia a  CB  zatrzymano 20 cz onków 
grupy zajmuj cych wysok  pozycj  w jej hierarchii, co by o bardzo wa ne z uwa-
gi na fakt, e zapobieg o dokonaniu planowanych przez przest pców zamachów na 
ycie innych osób, w tym funkcjonariuszy organów cigania i wymiaru sprawiedli-

wo ci. Udzia  w zorganizowanej grupie przest pczej, rozboje, wymuszenia rozbój-
nicze, posiadanie broni palnej, a tak e obrót znacznymi ilo ciami rodków odurzaj -
cych i czerpanie korzy ci z cudzego nierz du to zarzuty, które us yszeli cz onkowie 
grupy „mokotowskiej”. W pierwszej fazie post powania w sprawie wyst powa o 30 
podejrzanych, którym przedstawiono 93 zarzuty, w tym 19 z art. 258 kk. Zastoso-
wano cznie 28 aresztów, l dozór policyjny, zabezpieczenia maj tkowe na kwot  
94 461 z otych. Sprawa posiada charakter rozwojowy i przewidywane s  dalsze za-
trzymania cz onków grupy. Warto te  doda , e w efekcie innych czynno ci zwi za-
nych ze spraw  zatrzymano liderów grupy „mokotowskiej”, w tym poszukiwanych 
z tzw. „top listy” Wojciecha S. ps. „Wojtas”, Artura N. ps. „Nale yty” oraz jednego 
z najbardziej niebezpiecznych przest pców – Marka Cz. ps. „Rympa ek”.

Nale y podkre li , e w 2008 roku funkcjonariusze CB  wspó pracowali z po-
licjantami z innych jednostek Policji (KWP, KSP, KMP, KPP) w ramach 72 grup 
operacyjno– ledczych, które zosta y powo ane decyzj  Komendanta G ównego Po-
licji.
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W zakresie rodków zapobiegawczych wobec 1824 osób podejrzanych zasto-
sowane zosta y areszty tymczasowe: dozory policyjne obj y 1517 osób, w stosun-
ku za  do 1330 sprawców zastosowano por czenia maj tkowe. Za 148 podejrzany-
mi rozes ane zosta y listy go cze.

Mimo e w 2008 roku odnotowano nieznaczny spadek efektów pracy docho-
dzeniowej w postaci zmniejszenia liczy podejrzanych, jak i zatrzymanych oraz sto-
sowanych rodków zapobiegawczych, nadal zauwa alna jest tendencja wzrostowa 
osi ganych wyników procesowych w porównaniu do lat poprzednich. Odnotowa-
no równie  wzrost liczby prowadzonych rozpozna  i rozpracowa  operacyjnych. 
Mo na prognozowa , e utrzymanie dalszego trendu wzrostowego pracy operacyj-
nej i procesowej mo e skutkowa  utrzymaniem wyników na poziomie podobnym 
do lat poprzednich, a nawet ich wzrostem.

W okresie sprawozdawczym l 575 osobom przedstawiono l 614 zarzuty o czyn 
z art. 258 § l i 2 kk. (tj. udzia  w zorganizowanej grupie przest pczej). Przepisy tego 
artyku u zastosowano w stosunku do l 484 cz onków grup polskich oraz 91 cz on-
ków grup mi dzynarodowych. Z art. 258 § 3 kk. (kierowanie grup  lub zwi zkiem 
maj cym na celu pope nianie przest pstw) przedstawiono natomiast 154 zarzuty 
152 osobom. Przepis art. 258 § 3 kk. zastosowano w stosunku do 145 liderów grup 
polskich oraz 7 liderów mi dzynarodowych grup przest pczych. 

Kierownictwo CB  k adzie nacisk zarówno na zabezpieczenie mienia, jak rów-
nie  na odzyskiwanie mienia pochodz cego z przest pstw. W prowadzonych spra-
wach w 2008 roku zabezpieczono mienie w wysoko ci 169 883 753 z . We wszcz -
tych i prowadzonych post powaniach przygotowawczych odzyskano mienie 
w wysoko ci 26 055 211 z . Warto w tym miejscu podkre li , i  w Polsce funkcj  
krajowego biura ds. odzyskiwania mienia (BOM) pe ni 10-osobowy wydzia  w Biu-
rze Kryminalnym Komendy G ównej Policji12. 

Centralne Biuro ledcze zlikwidowa o w 2008 roku 15 laboratoriów narkoty-
ków syntetycznych, co wiadczy o dobrym rozpoznaniu i przygotowaniu funkcjona-
riuszy do walki z przest pczo ci  narkotykow , którzy zabezpieczaj  coraz wi ksz  
ilo  narkotyków pochodz cych bezpo rednio z nielegalnych laboratoriów13. W su-
mie w okresie sprawozdawczym CB  zabezpieczy o ponad 730 kg narkotyków14. 
Warto w tym miejscu podkre li , i  narkotyki syntetyczne zdobywaj  w Polsce co-
raz wi ksz  popularno . Dostrzegaj  to zorganizowane grupy przest pcze, które 

12 Zob. I. Fedorowicz, Policja tworzy biuro, Policja 997 2009, nr 1, s. 42. Polska ju  wcze niej dysponowa a pro-

gramem komputerowym, który umo liwi dok adne i wszechstronne poszukiwanie zasobów przest pców. Elektro-

niczny System Odzyskiwania Mienia b dzie programem mi dzyresortowym, na bie co aktualizowanym przez 

fachowców z Wy szej Szko y Policji w Szczytnie.

13 Centralne Biuro ledcze rednio likwiduje ok. 10–15 takich laboratoriów rocznie.

14 Na uwag  zas uguje równie  wspólna realizacja prowadzona z Policj  niemieck , w trakcie której na podstawie 

informacji przekazanej przez funkcjonariuszy CB  udaremniono przemyt do Polski 4 ton haszyszu.
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próbuj  sprosta  rosn cemu na nie zapotrzebowaniu. St d wzrost przemytu narkoty-
ków i prekursorów do ich produkcji oraz zwi kszanie nielegalnej produkcji poprzez 
organizacj  coraz wi kszej liczby nielegalnych laboratoriów. Zjawisko to mo na za-
uwa y  na terenie naszego kraju, który jest jednym z bardziej zagro onych niele-
galn  produkcj  amfetaminy. W ostatnich latach zlikwidowano znaczn  ilo  niele-
galnych laboratoriów produkuj cych ten narkotyk. S  one najcz ciej usytuowane 
w trudno dost pnych i zakamuflowanych miejscach, cz sto wykorzystuj c sprz t 
domowej produkcji (tzw. „kitchen labs”). Najpopularniejsz  metod  produkcji jest 
metoda Leuckarfa. Przyk adem skutecznych dzia a  wykrywczych CB  mo e by  
nast puj ca sprawa: 

CB , prowadz c dzia ania wobec zorganizowanej grupy przest pczej dzia a-
j cej na terenie województwa mazowieckiego, zajmuj cej si  produkcj  i handlem 
narkotykami na du  skal , w maju 2008 roku w okolicach Grodziska Mazowie-
ckiego ujawni o du y magazyn narkotykowy, w którym zabezpieczono 62 kg amfe-
taminy. Narkotyki zapakowane byty w specjalne torby i przygotowane do odbioru. 
W zaadaptowanym na magazyn pomieszczeniu gospodarczym zabezpieczono po-
nadto wagi, sto y oraz pojemniki do porcjowania narkotyku. Gromadzona tu amfe-
tamina trafia a na nielegalny rynek narkotykowy w kraju. W sk ad grupy wchodzi-
o czterech mieszka ców Grodziska Mazowieckiego. W wyniku przeszuka  miejsc 

zamieszkania zatrzymanych osób zabezpieczono równie  kanistry z ró nego rodza-
ju odczynnikami s u cymi do produkcji amfetaminy. Wobec zatrzymanych zasto-
sowano rodki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania.

W ramach zwalczania zorganizowanej przest pczo ci ekonomicznej funkcjona-
riusze CB  zlikwidowali w okresie sprawozdawczym 2 nielegalne fabryki papiero-
sów. Realizacja zagadnie  z tego zakresu wynika z w a ciwego monitorowania tego 
zjawiska, jak równie  utrzymuj cych si  trendów i op acalno ci tego procederu. Oto 
jeden z przyk adów obrazuj cych skal  tego procederu:

W listopadzie 2008 roku w miejscowo ci Linin ujawniono nielegaln  fabryk  
papierosów umiejscowion  w du ej przemys owej hali. Ujawniono kompletn  lini  
technologiczn  mog c  produkowa  oko o 20–25 mln sztuk papierosów miesi cz-
nie, co przynosi o straty dla Skarbu Pa stwa z tytu u niezap aconych podatków ak-
cyzowego i VAT oko o 5–6 mln z otych miesi cznie. Papierosy (podróbki znanych 
marek Marlboro i L&M) produkowane by y przez 6 dni w tygodniu po kilkana cie 
godzin z przeznaczeniem na rynek brytyjski. Natomiast w grudniu 2008 roku w B -
dzinie poprzez zabezpieczenie kilku maszyn oraz komponentów uniemo liwiono 
produkcj  papierosów.

W dalszym ci gu Polska jest krajem tranzytowym w przemycie papierosów do 
krajów Europy Zachodniej, w szczególno ci do Wielkiej Brytanii, Francji, W och 
i Niemiec. W 2008 roku papierosy najcz ciej by y przemycane z Polski drog  l -
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dow , ukrywane w naczepach pojazdów ci arowych (w przewo onym towarze 
i w elementach konstrukcyjnych naczep). Natomiast do Polski papierosy przemyca-
no drog  morsk  w kontenerach z Chin oraz drog  l dow  z krajów by ego Zwi zku 
Radzieckiego, ukrywane w naczepach pojazdów ci arowych. W mi dzynarodowy 
przemyt papierosów by y zaanga owane legalnie dzia aj ce polskie przedsi bior-
stwa transportowe i spedycyjne, kierowcy oraz nadawcy towarów. Coraz cz ciej 
jednak grupy przest pcze zak adaj  fikcyjne firmy, które w dokumentacji przewo-
zowej s  nadawcami adunku.

W wymiarze statystycznym w 2008 roku CB  zabezpieczy o 76 938 007 sztuk 
papierosów, 10 950 kg krajanki tytoniowej pochodz cych z przemytu i zlikwidowa-
nych nielegalnie dzia aj cych fabryk oraz 164 612 litrów spirytusu.

3. Wyniki dzia a  w zakresie rozpoznania i zwalczania terroru kryminal-
nego oraz terroryzmu

Na podstawie analizy sprawozda  z jednostek terenowych CB  oraz w wyni-
ku monitorowania bazy KSIP od 1.01.2008 r. do 31.12.2008 r. odnotowano 39 przy-
padków eksplozji spowodowanych u yciem materia ów i urz dze  wybuchowych, 
w tym 20 przypadków nosz cych cechy aktów terroru kryminalnego. Powy sze eks-
plozje nast pi y w zwi zku z u yciem: urz dze  wybuchowych – 16 przypadków, 
granatów (4), rozbrajania niewybuchów i niewypa ów (w celu odzyskania materia-
u wybuchowego) – 10, detonacji substancji chemicznej podczas produkcji materia-
u wybuchowego (9). 

W 2008 roku ujawniono i rozbrojono pod o one pod ró nymi obiektami 24 
urz dzenia wybuchowe, w tym 5 granatów oraz 19 urz dze  zawieraj cych substan-
cje wybuchowe. Ponadto ujawniono 16 atrap urz dze  wybuchowych. 

W omawianym okresie 2008 roku odnotowano 579 fa szywych powiadomie  
o pod o eniu urz dze  wybuchowych w stosunku do 814 obiektów, zatrzymano 
191 sprawców. Wykrywalno  tej kategorii przest pstw kszta tuje si  na poziomie 
32,99%. Ponadto od 2008 roku odnotowano 50 powiadomie  o odst pieniu od zde-
tonowania adunku wybuchowego w zamian za osi gni cie korzy ci maj tkowej, 
zatrzymano 20 sprawców, wykrywalno  za  tych przest pstw osi gn a poziom 
40%.

W 2008 roku w wyniku eksplozji materia ów wybuchowych mier  ponios y 
4 osoby (wybuchy spowodowane by y w 3 przypadkach zamachami bombowymi, 
a w l przypadku manipulowaniem przy niewybuchach i niewypa ach). Rannych zo-
sta o za  27 osób, w tym w wyniku: zamachów bombowych – 6 osób, próby detona-
cji niewypa ów (5), wytwarzania i odzyskiwania materia u wybuchowego (6), kon-
struowania urz dze  wybuchowych (5) oraz nieszcz liwego zbiegu okoliczno ci (5 
osób, w tym jedno dzia anie samobójcze).



125

G ówne tendencje rozwojowe przest pczo ci zorganizowanej w Polsce

Je li chodzi o efekty wykrywcze, to w wyniku przedsi wzi  policyjnych 
w 2008 roku zatrzymano 334 podejrzanych o dzia ania przest pcze maj ce zwi -
zek z materia ami i urz dzeniami wybuchowymi15. Wobec 68 podejrzanych zastoso-
wane zosta o tymczasowe aresztowanie, wobec 22 podejrzanych – dozór policyjny 
lub por czenie maj tkowe. W odniesieniu do pozosta ych 237 podejrzanych skiero-
wano 123 wnioski do s du grodzkiego, 114 wniosków do s du rodzinnego i ds. nie-
letnich, za  w 7 przypadkach odst piono od zastosowania rodka zapobiegawczego 
i po przedstawieniu zarzutów zwolniono.

W wyniku dokonanych przeszuka  odnaleziono i zabezpieczono 26 samo-
dzia owych urz dze  wybuchowych oraz 2 893,9 kg ró nego rodzaju materia ów 
wybuchowych16. Najwi cej materia ów wybuchowych zabezpieczono na terenie 
województw podkarpackiego (l 548,5 kg), kujawsko–pomorskiego (499,1 kg), ma-
zowieckiego (Warszawa – 274,7 kg) oraz lubelskiego (237,7 kg).

Nale y podkre li , e CB  w 2008 roku zabezpieczy o 401 sztuk broni palnej. 
Najwi ksze zabezpieczenia mia y miejsce na terenie województwa l skiego i pod-
karpackiego. Ponadto zabezpieczono l 035 sztuk ró nego rodzaju niewybuchów, 
niewypa ów i 47 774 sztuki innej amunicji. S  to wy cznie niewybuchy i amunicja 
zabezpieczone przez Policj , z których odzyskiwano lub planowano odzyska  ma-
teria  wybuchowy maj cy s u y  do dzia a  przest pczych. Najwi cej odzyskano 
w województwach: kujawsko–pomorskim – 481 sztuk oraz w lubelskim (335).

III. Przewidywane kierunki rozwoju przest pczo ci 
zorganizowanej 

1. Zorganizowana przest pczo  kryminalna

W tej kategorii przest pstw przewiduje si  wyst powanie zdarze  z u yciem 
broni palnej na tle porachunkowym o podzia  wp ywów w grupach przest pczych, 
zwi kszenie liczby kradzie y i handlu maszynami budowlanymi oraz rolniczymi 
znacznej warto ci pochodz cymi z krajów Europy Zachodniej oraz ich redystrybu-
cj  i legalizacj  na podstawie fa szywych dokumentów w Polsce i w krajach Europy 
Wschodniej. Wi za  si  z tym mo e poszerzenie wp ywów polskich grup przest p-
czych na terenie Europy Zachodniej. Oznacza  to mo e cz ciow  integracj  z istnie-
j cymi grupami zagranicznymi i zwi kszenie udzia u polskich organizacji przest p-
czych w takich krajach jak Wielka Brytania, W ochy, Hiszpania, Francja i Niemcy. 

15 Ponadto ustalono i zatrzymano 191 sprawców fa szywych powiadomie  o pod o eniu adunków wybuchowych.

16 W tym 1,4 kg plastycznego materia u wybuchowego, 2667, 6 kg trotylu, 88,4 kg heksogenu, 58,4 kg górniczego 

materia u wybuchowego,53,8 kg prochu czarnego, 16, 1 kg mieszanin pirotechnicznych oraz 8,3 kg innych sub-

stancji niebezpiecznych, 147 sztuk ró nego rodzaju granatów, 20 sztuk petard wojskowych i innych rodków pi-

rotechnicznych oraz 8 934 sztuki zapalników, detonatorów i sp onek.
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W konsekwencji mo e nast pi  zwi kszenie rekrutacji cz onków polskich zorgani-

zowanych grup przest pczych przez zagraniczne grupy celem uzyskania i umoco-

wania przedstawicieli w krajach Europy rodkowej oraz poszerzenia wp ywów. 

W ostatnim czasie zauwa ono zjawisko zwi zane z rozszerzeniem katalogu 

podmiotów zagro onych ze strony cz onków zorganizowanych grup przest pczych. 

Przemoc, wraz z jej najostrzejsz  form , tj. zabójstwem na zlecenie, kierowana by a 

dotychczas wobec niepokornych lub nieuczciwych cz onków w asnej organizacji. 

Obecnie obserwuje si  wzrost zagro enia tego typu dzia alno ci  przest pcz , która 

wymierzona jest tak e w najbli sz  rodzin  cz onków grup przest pczych oraz oso-

by zajmuj ce si  ciganiem i zwalczaniem przest pczo ci zorganizowanej, w szcze-

gólno ci za  policjantów i prokuratorów.

W dalszym ci gu utrzymywa  si  b dzie wzrost zorganizowanego przemytu 

nielegalnych emigrantów pochodz cych g ównie z krajów azjatyckich, handlu lud -

mi i czerpania korzy ci z cudzego nierz du. Z podobn  tendencj  mo emy mie  do 

czynienia w odniesieniu do liczby falsyfikatów waluty euro, GPB i USD w obrocie 

krajowym, czemu towarzyszy  b dzie rozszerzone dzia anie polskich i zagranicz-

nych grup przest pczych zajmuj cych si  przemytem falsyfikatów do krajów strefy 

euro oraz Wielkiej Brytanii.

2. Zorganizowana przest pczo  narkotykowa

W tym zakresie nale y przede wszystkim oczekiwa  pojawienia si  perturba-

cji w monitorowaniu substancji i prekursorów. Pojawi  si  w zwi zku z dynamicz-

nie zmieniaj cymi si  sposobami produkcji narkotyków, pojawianiem si  nowych 

narkotyków syntetycznych, zast powaniem prekursorów znajduj cych si  pod ci-

s  kontrol  innymi nowymi substancjami niepodlegaj cymi kontroli oraz utrudnie-

niami w monitorowaniu prekursorów i substancji chemicznych ze wzgl du na dyna-

micznie zmieniaj ce si  sposoby produkcji.

Istnieje realne zagro enie powstania nowych kana ów przemytu prekursora do 

produkcji amfetaminy (BMK) pochodz cego z terenu Rosji przez wschodni  grani-

c  Polski (z terenu Litwy, Bia orusi, Ukrainy)17. Prekursor ten bowiem jest produko-

wany legalnie w tamtejszych zak adach chemicznych. Mo e tez nast pi  wzrost nie-

legalnej produkcji prekursorów i narkotyków syntetycznych z niekontrolowanych 

substancji, przy wykorzystaniu nowych metod produkcji oraz sprz tu. Nadal utrzy-

mywa  si  b dzie zagro enie ze strony substancji powoduj cych utrat  wiadomo-

ci, tzw. narkotyków gwa tu (m. in. GHB, ketamina, rohypnol). 

17 Wed ug raportu Biura ONZ ds. Narkotyków i Przest pczo ci za 2008 rok, nielegalna produkcja amfetaminy 

w Polsce stanowi 17% wiatowej produkcji amfetaminy.
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Elementem towarzysz cym emigracji zawodowej Polaków b dzie produkcja 
i przemyt amfetaminy do krajów Europy Zachodniej. Drugim kierunkiem przemytu 
tego narkotyku b dzie najprawdopodobniej Wschód, wykazuj cy rosn ce zapotrze-
bowanie na narkotyki syntetyczne. Nast pi tez zmiana produktu finalnego z proszku 
na tabletki. Kolejnym rosn cym zagro eniem w wymiarze mi dzynarodowym b -
dzie przemyt kokainy z Ameryki Po udniowej w tzw. transportach amanych przez 
kraje Unii Europejskiej na rynek krajowy, jak i w tranzycie do innych krajów Euro-
py.

Z innych prognozowanych zagro e  w omawianym przedmiocie wskaza  nale-
a oby wskaza  wzrost produkcji marihuany, w szczególno ci w wyniku organizo-

wanych profesjonalnych plantacji konopi indyjskich, rosn ce zagro enie przemytem 
i handlem haszyszem, wzrost przemytu heroiny pó nocn  odnog  szlaku ba ka skie-
go i szlakiem jedwabnym zarówno na rynek krajowy, jak i w tranzycie do Europy 
oraz wzrost zagro enia przemytem prekursorów oraz narkotyków w formie nowych 
niekontrolowanych substancji. Pojawiaj  si  tu tak e zagro enia zwi zane z powsta-
waniem nielegalnych laboratoriów do odzyskiwania prekursorów oraz narkotyków.

3. Zorganizowana przest pczo  ekonomiczna

Ju  wcze niejsza analiza prowadzonych przez CB  spraw pozwala a zaobser-
wowa  stale zwi kszaj ce si  zagro enie przest pstwami ekonomicznymi zarów-
no w sektorze finansowym, jak i gospodarczym. Zorganizowane grupy przest pcze 
w coraz wi kszej mierze wykorzystuj  bowiem krajowy i mi dzynarodowy obrót 
handlowy do dokonywania przest pstw wy udze  podatku VAT oraz innych uszczu-
ple  celno–podatkowych na szkod  Skarbu Pa stwa. Jednocze nie dzia alno  taka 
s u y do inwestowania i legalizacji zysków przest pczych oraz pomna ania docho-
dów s u cych pope nianiu dalszych przest pstw. Sprawcy przest pstw korzystaj  
z coraz to nowych narz dzi, jakie oferuje rynek finansowy: factoring, akredytywa, 
kredyty rewolwingowe. Grupy przest pcze korzystaj  z ekspertów w zakresie ra-
chunkowo ci, prawa podatkowego i finansowego celem jak najlepszego zakamuflo-
wania przest pczej dzia alno ci oraz opracowywania i wdra ania nowych mechani-
zmów przest pczych18. 

W najbli szej perspektywie spodziewa  si  mo na zintensyfikowania takich 
dzia a  zorganizowanego wiata przest pczego, jak: 

legalizowanie korzy ci z dzia alno ci przest pczej poprzez inwestycje na 
rynku nieruchomo ci (równie  poza granicami kraju) oraz na rynku kapita-
owym; 

18 Zob. E. P ywaczewski, Kierunki zagro e  przest pczo ci  zorganizowan  w nowych krajach cz onkowskich na 

przyk adzie Polski, (w:) Bezpieczni w Europie. Materia y konferencyjne pod redakcj  Mieczys awy Zdanowicz, 

Warszawa 2007, s. 9 i nast.

–
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nielegalna produkcja papierosów oraz nasilenie nielegalnego tranzytu papie-
rosów przez Polsk  do krajów Unii Europejskiej (pomimo wzrostu stawki 
akcyzy w Polsce), w których obci enia akcyzowe s  znacz co wy sze;
wy udzenia podatku VAT w mi dzynarodowym i krajowym obrocie towa-
rami poprzez zastosowanie mechanizmu przest pczej karuzeli podatkowej;
nielegalny obrót paliwem oraz jego komponentami przy wykorzystaniu ró -
nic w opodatkowaniu produktów petrochemicznych czy zawieszonego po-
boru stawki akcyzy;
wykorzystanie wiatowego kryzysu gospodarczego do manipulacji warto -
ciami instrumentów finansowych (akcje, kontrakty terminowe, opcje walu-
towe);
nielegalna dzia alno  parabankowa oraz przest pczo  na rynkach ubezpie-
czeniowych i funduszy inwestycyjnych;
przetwarzanie i wprowadzenie do obrotu wyrobów spirytusowych; 
fikcyjne upad o ci spó ek;
wy udzenia na rynku nieruchomo ci, ze szczególnym uwzgl dnieniem nie-
ruchomo ci nale cych do Skarbu Pa stwa, jak równie  wy udzenia i nie-
prawid owo ci w wykorzystywaniu funduszy unijnych; 
przest pczo  na rynku budowlanym zwi zanym z wysoko bud etowymi 
projektami inwestycyjnymi – EURO 2012 (wy udzenia funduszy unijnych, 
nieprawid owo ci w zamówieniach publicznych) oraz
korupcja funkcjonariuszy publicznych.

4. Terror kryminalny i terroryzm polityczny

Przede wszystkim zwraca uwag  fakt, i  przest pcze wykorzystanie Intenetu 
b dzie s u y  grupom terrorystycznym i ekstremistycznym do propagowania swo-
ich idei, werbowania cz onków i sympatyków oraz zwalczania przeciwników, ano-
nimowego nak aniania do pope niania przest pstwa, np. poprzez instruowanie, jak 
wytworzy  materia  wybuchowy lub urz dzenie wybuchowe. Zwi kszy si  te  za-
gro enie terrorystyczne zwi zane ze wzrostem aktywno ci radykalnych ugrupowa  
religijnych na terenie RP, wzrostem liczby cudzoziemców pochodz cych z krajów 
tzw. „wysokiego ryzyka” przyje d aj cych do Polski w celach turystycznych, han-
dlowych, staraj cych si  o polsk  wiz  w celu podj cia nauki na naszych uczelniach 
(g ównie prywatnych) czy zawieraj cych fikcyjne ma e stwa z Polkami. 

Sta e rozpoznanie zagro enia zwi zanego z potencjalnym zamachami terrory-
stycznymi nie jest w Polsce niczym nowym. Podejmowane w tym zakresie czynno-
ci kierowane by y g ównie na rozpoznanie rodowisk cudzoziemców z krajów tzw. 

„wysokiego ryzyka” oraz grup etnicznych i ekstremistycznych przebywaj cych na 
terenie Polski. Zwalczanie terroryzmu nadal wymaga bezpiecznej sieci informacyj-
nej i finansowej, cznie z Internetem, wykrywania i ledzenia dzia alno ci terrory-

–

–

–

–

–

–
–
–

–

–
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stycznej. W obecnej, cyfrowej erze niezwykle wa nym jest zwi kszenie funkcji wy-

wiadu oraz mo liwo ci analizy (ilo ciowej i jako ciowej) w ró nych dziedzinach, 

wspólnie z cyfrowymi technologiami w celu ledzenia i ujmowania terrorystów. 

Specjaln  uwag  nale y przywi za  do broni chemicznej, biologicznej, nuklearnej, 

zarówno tradycyjnej, jak „domowej roboty” wykorzystywanej przez terrorystów, 

któr  nale y ledzi , wykrywa , identyfikowa  i neutralizowa 19. 

Nowe zagro enia zwi zane mog  by  z Mistrzostwami Europy w Pi ce No nej 

„Euro 2012”20. Mo e te  wzrosn  aktywno  organizacji neofaszystowskich oraz 

skrajnie lewicowych. Podobna tendencja dotyczy przest pczo ci z u yciem mate-

ria ów wybuchowych, uaktywnienia si  konstruktorów urz dze  wybuchowych czy 

pozyskiwania materia ów wybuchowych na zamówienie osób trzecich. 

Mo na te  oczekiwa  wzrostu – umiarkowanej jak dot d – przest pczo ci cu-

dzoziemców w Polsce poprzez uczestnictwo w grupach przest pczych i realizowa-

nie zada  zwi zanych z zastraszaniem, pobiciami, uprowadzeniami czy zabójstwa-

mi. Niezale nie od tego stwierdza si  wzrost zainteresowania obszarem Polski ze 

strony zagranicznych grup przest pczych, w zakresie organizowania szlaków prze-

mytniczych dotycz cych broni, amunicji, materia ów wybuchowych i ludzi.

IV. Kierunki dzia a  zmierzaj cych do poprawy skuteczno ci 
zwalczania przest pczo ci zorganizowanej

Analiza dotychczasowych dzia a  CB  oraz ich efektów doprowadzi a do wy-

eksponowania pewnych kierunków, których realizacja dawa aby gwarancje popra-

wy efektywno ci tej s u by. Przede wszystkim g ównym kierunkiem dzia a  b dzie 

monitorowanie liderów i cz onków zorganizowanych grup przest pczych pod k tem 

ich kondycji finansowej, w kontek cie mo liwo ci tworzenia nowych struktur prze-

st pczych i poszerzania strefy wp ywów. Równolegle przewiduje si  tez monitoro-

wanie liderów zorganizowanych grup przest pczych przebywaj cych w zak adach 

karnych pod k tem odbudowywania przez nich starych lub tworzenia nowych struk-

tur przest pczych po wyj ciu na wolno , przy cis ej wspó pracy z Centralnym Za-

rz dem S u by Wi ziennej. B d  te  prowadzone i koordynowane rozpoznania za-

gro e  zwi zanych z przygotowywaniem do Euro 2012 oraz przej cia Prezydencji 

w Unii Europejskiej w 2011 roku.

19 Tam e, s. 15.

20 Problemy te by y szeroko dyskutowane na „Europoltech 2009” – IV. Mi dzynarodowej Konferencji Policyjnej, zor-

ganizowanej pod has em „Systemy bezpiecze stwa publicznego imprez masowych” (Warszawa, 22–24 kwietnia 

2009 r.), w ramach II. Sesji plenarnej, zatytu owanej „Organizacja i zabezpieczenie wielkich imprez masowych 

– prezentacja do wiadcze  wybranych krajów europejskich”. Swoje do wiadczenia w tym zakresie prezentowali 

przedstawiciele Niemiec, Holandii, Belgii, Austrii, Szwajcarii i Portugalii. 



130

Emil W. P ywaczewski 

Wypracowano tez i udoskonalono szereg przedsi wzi  maj cych na celu zwal-
czanie przest pczo ci narkotykowej, cznie z dzia aniami na tzw. przedpolu. Nale-
y tu w szczególno ci wyeksponowa  takie kierunki dzia a , jak:

intensyfikacja wspó pracy w ramach powsta ego zespo u roboczego Rady do 
Spraw Przeciwdzia ania Narkomanii do spraw prekursorów narkotykowych 
oraz programu wczesnego ostrzegania o nowych narkotykach w zakresie 
monitorowania obrotu prekursorów oraz substancji chemicznych wykorzy-
stywanych do nielegalnej produkcji narkotyków, jak równie  identyfikacji 
pojawiaj cych si  nowych narkotyków oraz metod ich produkcji i przemytu, 
kontynuowanie dzia a  w ramach realizowanych projektów mi dzynarodo-
wych dotycz cych tego zagadnienia;
wspó praca w ramach realizowanych przez stron  polsk  mi dzynarodo-
wych projektów anga uj cych pa stwa zagro one przemytem prekursorów 
(Litwa, Ukraina, Bia oru , Rosja) lub rozwa enie powo ania nowych bilate-
ralnych projektów, jak równie  wspó praca w ramach projektów realizowa-
nych przez Europol;
intensyfikacja dzia a  policyjnych w celu zwalczania nielegalnych laborato-
riów produkuj cych narkotyki, ci lejsza wspó praca w ramach realizowa-
nych przez stron  polsk  mi dzynarodowych projektów anga uj cych pa -
stwa zagro one produkcj  narkotyków, wykorzystywanie baz analitycznych 
Eurpolu, organizowanie krajowych i zagranicznych szkole  dla funkcjona-
riuszy s u b publicznych zwalczaj cych nielegaln  produkcj  narkotyków 
syntetycznych;
w czenie si  w realizowane przez instytucje rz dowe i organizacje pozarz -
dowe programy edukacyjno–profilaktyczne dotycz ce substancji powodu-
j cych utrat  wiadomo ci, tzw. narkotyków gwa tu (m.in. GHB, ketamina, 
rohypnol) oraz nawi zanie ci lejszej wspó pracy z pa stwami producenta-
mi komponentów wymienionych substancji oraz ich pochodnych;
zintensyfikowanie dzia a  policyjnych w celu rozpoznania grup zajmuj -
cych si  nielegalnymi uprawami konopi, wspó praca mi dzynarodowa z po-
licjami pa stw UE w celu okre lenia wzajemnych powi za  grup przest p-
czych, skali, sposobu i organizacji prowadzenia nielegalnych upraw;
zintensyfikowanie mi dzynarodowej wspó pracy z policjami pa stw UE 
oraz krajami trzecimi w celu okre lenia wzajemnych powi za  grup prze-
st pczych, sposobu organizacji przemytu haszyszu szczególnie z terenu Azji 
i Afryki do Europy; wspó praca w ramach powsta ych inicjatyw mi dzyna-
rodowych dotycz cych tego zjawiska;
zintensyfikowanie dzia a  policyjnych w celu rozpoznania grup zajmuj -
cych si  uzyskiwaniem niekontrolowanych substancji i ich pochodnych, 
identyfikacji tych substancji, sposobów oraz rodków do odzyskiwania pre-
kursorów i narkotyków z niekontrolowanych substancji;

–

–

–

–

–

–

–
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zintensyfikowanie mi dzynarodowej wspó pracy z policjami pa stw Europy 
Wschodniej w celu okre lenia wzajemnych powi za  grup przest pczych, 
sposobu i organizacji przemytu heroiny z pa stw Azji przez wschodni  gra-
nic  Polski (g ównie z Ukrain ); wspó praca w ramach inicjatyw mi dzyna-
rodowych dotycz cych regionu Azji Centralnej oraz szlaków przemytu he-
roiny;
cis a wspó praca ze S u b  Celn  i Stra  Graniczn  w celu ograniczenia 

przemytu narkotyków, wyrobów tytoniowych i nielegalnej produkcji papie-
rosów;
wspó praca w ramach realizowanych przez stron  polsk  mi dzynarodo-
wych projektów anga uj cych pa stwa zagro one przemytem produktów 
tytoniowych (Litwa, Ukraina, Bia oru , Rosja, Niemcy, Belgia, Holandia, 
Wielka Brytania) oraz realizowanie nowych, bilateralnych projektów;
zintensyfikowanie mi dzynarodowej wspó pracy z policjami pa stw UE 
oraz Ameryki Po udniowej w celu okre lenia wzajemnych powi za  grup 
przest pczych, sposobu organizacji przemytu kokainy z Ameryki Po udnio-
wej do Europy;
kontynuowanie rozpoznania operacyjnego wybranych rodowisk cudzo-
ziemców pod k tem zagro enia terrorystycznego i ekstremistycznego oraz 
konstruktorów urz dze  wybuchowych;
monitorowanie Intenetu pod k tem muzu ma skich tre ci radykalnych mo-
g cych mie  potencjalny wp yw na zagro enia o charakterze terrorystycz-
nym w RP;
prowadzenie rozpoznania zagro e  zwi zanych z u yciem materia ów wy-
buchowych, a szczególnie konstruktorów urz dze  wybuchowych oraz tzw. 
pozyskiwaczy materia ów wybuchowych, którzy na zamówienie osób trze-
cich nielegalnie odzyskuj  materia y wybuchowe z wojskowych lub górni-
czych urz dze  wybuchowych, w tym z niewybuchów;
kontynuacja udzia u w pracach zespo u przy MSWiA, którego zadaniem b -
dzie wypracowanie projektu Ustawy Antyterrorystycznej, wspó praca z Cen-
trum Antyterrorystycznym ABW w zakresie wymiany informacji o zagro e-
niach terrorystycznych w Polsce;
udzia  w pracach Sta ego Komitetu Ekspertów przy Komisji Europejskiej 
ds. prekursorów materia ów wybuchowych;
udzia  w pracach nad wdra aniem na terenie Polski elektronicznego systemu 
ledzenia materia ów wybuchowych – program „SCEPYLT”;

koordynacja zagadnie  dotycz cych nieproliferacji broni masowego ra enia 
– koordynacja przedsi wzi  Policji (CBRN);
wypracowanie formalnoprawnych unormowa  u atwiaj cych Policji dost p 
do informacji bankowej i ubezpieczeniowej oraz dost p Policji do tajemnicy 
skarbowej i wypracowanie odpowiednich procedur w tym zakresie;

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–
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udoskonalanie wspólnie z krajowym biurem ds. odzyskiwania mienia syste-
mu odzyskiwania mienia, wdro enie systemu ESOM umo liwiaj cego sku-
teczniejsze ujawnianie sk adników maj tkowych, sprawniejsza wspó praca 
ze s u bami skarbowymi w zakresie pozbawiania sprawców maj tku, szcze-
gólnie w ramach wspó pracy mi dzynarodowej, post powania podatkowego 

oraz egzekucji zabezpieczonego mienia.

Wspomnie  te  trzeba o nowych rozwi zania maj cych na celu usprawnienie 
tak wa nej dla funkcjonowania CB  wspó pracy mi dzynarodowej21. Przede wszyst-
kim w Wydziale Wywiadu Kryminalnego CB  zosta a powo ana Sekcja Wspó pra-
cy Mi dzynarodowej22, która kontynuuje realizacj  zada  dotycz cych wspó pracy 
operacyjnej i pozaoperacyjnej CB  z partnerami zagranicznymi. Uprzednio zadania 
te by y wykonywane przez Zespó  ds. Wspó pracy Mi dzynarodowej (powo any 26 
wrze nia 2007 roku). Utworzenie Sekcji wi e si  ci le z rozbudow  pionu wspó -
pracy mi dzynarodowej w CB , wynikaj c  z odnotowanej wzrastaj cej liczby zle-
ce  dotycz cych problematyki pozaoperacyjnej kierowanych do Biura, np. w spra-
wach wypracowania stanowisk m. in. na temat koncepcji organizacji wspó pracy, 
ocen dotycz cych raportów i dokumentów unijnych, opinii aktów prawnych (g ów-
nie mi dzynarodowych umów mi dzyrz dowych w sprawach wspó pracy w zwal-
czaniu przest pczo ci). 

Wp yw na powo anie Sekcji Wspó pracy Mi dzynarodowej w CB  mia a tak-
e potrzeba zabezpieczenia zdolno ci Biura do adekwatnego reagowania na zadania 

wynikaj ce ze zbli aj cego si  obj cia w roku 2011 Prezydencji w Unii Europej-
skiej przez Rzeczpospolit  Polsk , w szczególno ci w fazie przygotowa . Na pod-
stawie analiz nap ywaj cych danych Sekcja opracowuje m. in. informacje dotycz ce 
sytuacji w takich obszarach tematycznych, jak: mi dzynarodowa wymiana informa-
cji z uwzgl dnieniem rodzaju przest pstw i regionu wiata; inicjatywy mi dzynaro-
dowe z udzia em pracowników i funkcjonariuszy Biura; spotkania mi dzynarodo-
we; sprawy, operacje mi dzynarodowe; szkolenia mi dzynarodowe.

Odst piono te  od scentralizowanego modelu mi dzynarodowej wymiany in-
formacji kryminalnych, zak adaj cego przesy anie zapyta  przez Wydzia  Wywia-
du Kryminalnego CB  od/do partnerów zagranicznych, umo liwiaj c prowadzenie 
bezpo redniej wymiany komórkom terenowym Biura. Rozwi zanie to ma charak-
ter praktyczny i pozwala zdynamizowa  przep yw zlece . Jednocze nie poleceniem 
Dyrektora CB  zobligowano komórki Biura do wprowadzania informacji uzyska-
nych w obrocie mi dzynarodowym do systemów informacyjnych Policji.

21 Zob. tak e E.W. P ywaczewski, Aktualne kierunki wspó pracy mi dzynarodowej Centralnego Biura ledczego, 

(w:) W kr gu teorii i praktyki prawa karnego. Ksi ga po wi cona pami ci Andrzeja W ska, Lublin 2005, s. 671 

i nast. 

22 Na podstawie zarz dzenia nr 372/2008 w sprawie regulaminu Komendy G ównej Policji.

–
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V. Podsumowanie

Centralne Biuro ledcze dzia a ju  ponad 8 lat jako wyspecjalizowana komórka 
organizacyjna Komendy G ównej Policji. O skuteczno ci dzia a  tej formacji wiad-
czy  mog  dane statystyczne zgromadzone za lata 2000–2008. W okresie tym prze-
sz o 34.000 podejrzanym przedstawiono ok. 99 tys. zarzutów. Oko o 11 tys. osób 
otrzyma o zarzuty z art. 258 par l i 2 kk. o uczestnictwo i pope nianie przest pstw 
w ramach zorganizowanej grupy przest pczej, w tym ok. 930 osobom przedstawio-
no zarzuty przewodzenia grupie przest pczej. W prowadzonych sprawach zabezpie-
czono mienie na kwot  przesz o 1,7 mld z otych, odzyskano mienie na kwot  ponad 
292 mln z otych. W ramach zwalczania przest pczo ci narkotykowej zlikwidowa-
no 129 laboratoriów narkotyków syntetycznych, zabezpieczono ponad 1,5 tony am-
fetaminy, przesz o 676 kg heroiny, ponad ton  marihuany oraz kokainy. Likwidacji 
uleg y „grupa pruszkowska”, „wo omi ska”, których zasi g obejmowa  nie tylko te-
rytorium kraju, ale równie  powi zania mi dzynarodowe, grupy lokalne, jak „wy-
szkowska”, „nowodworska”, grupy charakteryzuj ce si  du  bezwzgl dno ci  
dzia a  kierowane przez „Oczk ”, „Krakowiaka” czy „Caringtona”. Zlikwidowano 
dziesi tki laboratoriów narkotykowych, miejsc nielegalnej produkcji wyrobów tyto-
niowych czy alkoholowych. Skutecznie rozpoznawano szlaki przemytu ludzi, wyro-
bów akcyzowych, komponentów do produkcji narkotyków syntetycznych, paliw. 

Istotnym elementem realizowanych przedsi wzi  pozostawa o rozpoznanie 
zaplecza finansowego grup zorganizowanych. Systematycznie podejmowano dzia-
ania w stosunku do zorganizowanych grup specjalizuj cych si  w pope nianiu prze-

st pstw gospodarczych. Niejednokrotnie w pracy s u by zwalczaj cej zorganizo-
wan  przest pczo  ujawniano nowe rodzaje przest pstw godz cych bezpo rednio 
w obrót gospodarczy i stabilno  finansow .

Wydaje si , i  mo liwo ci i ogromny potencja  Centralnego Biura ledczego 
nie s  do ko ca efektywnie wykorzystywane. Na pewno nie wystarczy, e funkcjo-
nariusze CB  podnosz  swoje kwalifikacje zawodowe, aby móc sprosta  stawia-
nym przed nimi zadaniom. W moim przekonaniu nale a oby pilnie zastanowi  si  
na strukturalnym usytuowaniem tej formacji, która tkwi c w sztywnych ramach Ko-
mendy G ównej Policji, podlega takim samym rygorom i ograniczeniom jak inne 
Biura, nawet z kilkudziesi ciokrotnie mniejszym stanem osobowym. Na pewno nie 
wp ywa to na szybko  i efektywno  dzia a . 

Naprzeciw tego rodzaju oczekiwaniom wychodz  zainicjowane w lutym 2008 r. 
przez kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Administracji prace nad 
zmian  przepisów kilku ustaw reguluj cych funkcjonowanie s u b nadzorowanych 
przez ministra w a ciwego do spraw wewn trznych. Efektem tych prac jest projekt 
ustawy o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw w wersji z 26 sierpnia 
2009 r., który zosta  skierowany do uzgodnie  mi dzyresortowych. 
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W interesuj cym nas zakresie projekt ten przewiduje wprowadzenie do struk-
tur Policji nowego rodzaju jednostek – centralnych jednostek organizacyjnych Po-
licji, które w za o eniu maj  realizowa  niektóre zadania na poziomie ogólnokrajo-
wym na okre lonych polach aktywno ci Policji, zw aszcza w sferze wykonawczej. 
Zadania te obecnie s  realizowane przez niektóre komórki organizacyjne Komen-
dy G ównej Policji, jednak e dotychczasowe ich usytuowanie z punktu widzenia 
sprawno ci kierowania oraz zarz dzania nimi rodzi wiele problemów i niepotrzeb-
nie anga uje bezpo rednio komendanta g ównego Policji. Charakterystycznym tego 
przyk adem mo e by  w a nie Centralne Biuro ledcze, które wed ug proponowa-
nej formu y nowelizacyjnej mia oby zapewnione otwarte pole do zwi kszenia efek-
tywno ci swoich dzia a 23. 

23 Zob. K. Choi ski, Co i dlaczego si  zmienia, Policja 997 2009, nr 10, s. 34 i nast.
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SUMMARY

The article starts with general remarks in which the author focuses on the diffi-
culties in drawing a dividing line between traditional crime and organized crime. He 
highlights the fact that some tendencies, which are typical of traditional crime, gen-
erally are not present in organized crime, contrary to numerous stereotypical beliefs 
regarding the latter. Next, the author discussed the dynamics and the structure of or-
ganized crime, on the basis of reports and analyses of the Central Bureau of Inves-
tigation (CB ) and the results of preparatory proceedings and criminal reconnais-
sance aimed at combating criminal terror and terrorism. In the following part of the 
article, the author presents possible future developments in organized crime in such 
areas as criminal offences, drug offences, economical offences, as well as criminal 
and political terror. In the fourth part of the article, based on an analysis of the activi-
ties of the CB  and their outcomes, the author proposes certain measures that should 
be implemented to improve the effectiveness and efficiency of the Bureau in fight-
ing organized crime. Also, the author presents new solutions aimed at improving in-
ternational cooperation, which is a very important element of the Bureau’s opera-
tions. In the conclusions, the author states, among others, that the great potential and 
capacities of the Central Bureau of Investigations are not used the most effectively 
and that a new position of the Bureau in the law–enforcement structures is required. 
This is because the Bureau is a part of the rigid structure of the Chief Police Head-
quarters, which often imposes unnecessary restrictions and limitations on the speed 
and efficiency of the Bureau’s operations.



136

Wojciech Filipkowski

PRAWNE I ORGANIZACYJNE INSTRUMENTYZWALCZANIA 
PRZEST PCZO CI ZORGANIZOWANEJ W OPINII 

FUNKCJONARIUSZY CENTRALNEGO BIURA LEDCZEGO

Wprowadzenie

Od pocz tków budowania nowego systemu spo eczno–ekonomicznego w Pol-
sce kolejne rz dy zmagaj  si  ze zjawiskiem przest pczo ci zorganizowanej1. Sta-
nowi o i stanowi ono o wiele powa niejsze i realne zagro enie dla funkcjonowania 
spo ecze stwa i pa stwa w naszym kraju ni  np. terroryzm. Towarzyszy nam sta-
le i mimo podejmowanych wysi ków2 nie mo na stwierdzi , i  jeste my w stanie je 
kontrolowa  czy ograniczy . 

Powy sza konstatacja jednoznacznie uzasadnia potrzeb  sta ych bada  z zakre-
su prawa i kryminologii nad tym zjawiskiem. Powinny one obejmowa  trzy kla-
syczne obszary: jego etiologi , fenomenologi  oraz profilaktyk 3. Dotychczas pro-
wadzone badania mo na podzieli  na dwie zasadnicze grupy: dogmatyczne4 oraz 
empiryczne5. Niestety, przewa aj  pierwsze z nich. Analiza regulacji prawnych 
oczywi cie jest wa na, ale powinna by  poparta co najmniej ocen  efektywno ci 
stosowanych przepisów. Po drugie, nie powinno opracowywa  si  regulacji praw-
nych bez dok adnego rozpoznania problemu, zjawiska spo ecznego, patologii, któ-

1 Zob. E.W. P ywaczewski, Organised Crime In Poland: Its Development from ‘Real Socialism’ to Present Times, 

(w:) Organised Crime in Europe, Concepts, Patterns and Control Policies in the European Union and Beyond, 

red. nauk. C. Fijnaut, L. Paoli, Dordrecht 2004, s. 467 i nast.

2 Zob. chocia by Program „Bezpieczna Polska. Poprawa bezpiecze stwa obywateli” z dnia 28 sierpnia 2002 r. 

oraz sprawozdanie z jego realizacji: Informacja nt. Realizacji Programu Poprawy Bezpiecze stwa Obywateli 

„Bezpieczna Polska” za okres lipiec 2004 – czerwiec 2005, Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji, 

Warszawa pa dziernik 2005 r. – dost pna na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Wewn trznych i Admini-

stracji: http://www.mswia.gov.pl/download.php?s=1&id=1207. 

3 Zob. J. B achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gda sk 2004, s. 18–20 oraz B. Ho yst, Kryminologia, 

Warszawa 2007, s. 446–47.

4 Por. A. Michalska–Warias, Przest pczo  zorganizowana i prawnokarne formy jej przeciwdzia ania, Lublin 2006 

oraz Z. wi kalski, Wybrane problemy wymiaru kary za przest pczo  zorganizowan , „Prokuratura i Prawo” 

2001, nr 12, s. 7 i nast.

5 Zob. np. Z. Rau, Przest pczo  zorganizowana w Polsce i jej zwalczanie, Kraków 2002, s. 122 i nast.
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re maj  one zwalcza . W przeciwnym razie tworzy si  przepisy martwe lub nieefek-

tywne, co jest dzia aniem nieefektywnym. 

Samo zjawisko przest pczo ci zorganizowanej ci gle zmienia si  pod wp y-

wem sytuacji spo eczno–ekonomicznej, w jakiej przysz o mu funkcjonowa . Tym 
samym zawsze b dzie o przys owiowy jeden krok przed ustawodawc  czy naukow-
cami. Aby za nim nad y , nale y zwróci  si  do osób, które s  najbli ej niego 
lub zmagaj  si  z nim na co dzie . Badania tego typu mog  obejmowa  samych 
przest pców (np. wiadków koronnych6), którzy s  jego cz ci  b d  funkcjonariu-
szy organów cigania, wymiaru sprawiedliwo ci. Ci ostatni dysponuj  tak e wie-
dz  o efektywno ci istniej cego instrumentarium prawnego, gdy  stosuj  je w swo-
jej codziennej praktyce i widz  rezultaty na bie co. 

Za o enia bada  ankietowych 

A. Przedmiot i cel bada  

Przedmiotem bada  s  opinie wybranej grupy respondentów o instytucjach oraz 
przepisach prawa karnego i innych ustaw, które s  przez nich stosowane w pracy za-
wodowej7. Celem bada  jest poznanie ich opinii na temat przydatno ci istniej cych 
rozwi za  prawnych i instytucjonalnych s u cych walce z przest pczo ci  zorga-
nizowan , jak równie  wskazanie tych rozwi za , których brakuje w Polsce. Efek-
tem ko cowym bada  jest nie tylko prezentacja wyników, ale tak e weryfikacja po-
stawionych hipotez badawczych. 

B. Problem badawczy

Ogólnym problemem, jaki postanowiono zbada , jest cz stotliwo  stosowania 
oraz przydatno  rozwi za  prawnych i organizacyjnych s u cych walce z prze-
st pczo ci  zorganizowan . Istniej ce instrumentarium prawne zawiera do  sze-
roki katalog instytucji. S  te  takie rozwi zania, jak i organy pa stwowe, które s  
wyspecjalizowane w walce z tym zjawiskiem, m.in. instytucja wiadka koronnego, 
praca operacyjna czy Centralne Biuro ledcze Komendy G ównej Policji, wydzia y 
do walki z przest pczo ci  zorganizowan  prokuratur apelacyjnych. 

Jedno ze szczegó owych pyta  badawczych brzmi nast puj co: czy te wyspe-
cjalizowane instytucje cechuj  si  wy sz  cz stotliwo ci  wyst powania w spra-

6 Tam e, s. 128.

7 Badania zosta y przeprowadzone w ramach realizacji projektu badawczego zamawianego Ministerstwa Nauki 

i Szkolnictwa Wy szego pt. „Monitoring, identyÞ kacja i przeciwdzia anie zagro eniom bezpiecze stwa obywate-

li” (Nr PBZ–MNiSW–DBO–01/I/2007), którego kierownikiem jest prof. zw. dr hab. Emil W. P ywaczewski.
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wach przeciwko opisywanemu zjawisku i czy ich przydatno  jest wy sza w porów-
naniu z innymi instytucjami. 

Kolejnym problemem szczegó owym jest zupe no  i spójno  istniej cych 
w Polsce rozwi za  prawnych oraz organizacyjnych, które warunkuj  skuteczno  
walki z przest pczo ci  zorganizowan . Refleksje poczynione w tej mierze przez 
respondentów mog  wynika  zarówno z do wiadczenia zawodowego, wiedzy teo-
retycznej, jak i znajomo ci rozwi za  prawnych i organizacyjnych wyst puj cych 
w innych krajach. 

Trzecim problemem badawczym jest strategia walki z przest pczo ci  zorgani-
zowan . Jest to kwestia o tyle wa na, i  pokazuje, jakie dzia ania pa stwa powin-
ny mie  pierwsze stwo przed innymi, a tak e w jakim kierunku dokonywa  zmian 
legislacyjnych lub w praktyce cigania i wymiaru sprawiedliwo ci. U atwia to tak-
e efektywn  alokacj  zasobów ludzkich i rzeczowych, jakimi dysponuje pa stwo. 

W oparciu o dost pn  literatur  problemu, jak równie  o prowadzony w tym zakre-
sie dyskurs publiczny, przedstawione zosta y nast puj ce elementy strategii:

Wzmo ona praca operacyjna policji.

Rozbijanie solidarno ci wewn trz zorganizowanej grupy przest pczej.

Pozbawianie sprawców owoców przest pstwa, pozbawianie maj tku. 

D ugoterminowa izolacja cz onków zorganizowanych grup przest pczych.

Wspó praca mi dzynarodowa.

C. Hipotezy badawcze 

Bior c pod uwag  problemy badawcze, postawiono nast puj c  hipotezy:

1. Instytucje wyspecjalizowane do zwalczania przest pczo ci zorganizowanej 
wyst puj  cz ciej w sprawach karnych, w których bior  udzia  respondenci 
i s  one – w ich ocenie – bardziej przydatne ni  inne instytucje. 

2. Istniej cy system prawa okre laj cy zasady walki z przest pczo ci  zorgani-
zowan  nie wymaga zmiany, gdy  jest skuteczny.

3. W ocenie respondentów, najbardziej przydatn  w walce z przest pczo ci  
zorganizowan  jest prokuratura i s dy powszechne. 

4. Dominuj cym elementem strategii wed ug respondentów jest d ugotermino-
wa izolacja cz onków zorganizowanych grup przest pczych. 

D. Metoda i technika badawcza

Przyj to, i  dla osi gni cia zak adanego celu najlepsza b dzie metoda sonda-
u diagnostycznego. Pozwala ona na zapoznanie si  z wiedz  i opiniami du ej gru-

–

–

–

–

–
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py respondentów w stosunkowo krótkim przedziale czasu. Ponadto, kwestionariusz 
daje mo liwo  odpowiedzi na postawione pytania w czasie odpowiednim dla re-
spondenta oraz daje poczucie anonimowo ci. Aby zminimalizowa  wady tej meto-
dy badawczej, zastosowano pytania pó otwarte, aby w ten sposób da  responden-
towi szanse na uzupe nienie odpowiedzi swoimi przyk adami, a tak e zastosowano 
pi ciostopniow  skal  odpowiedzi, aby respondent móg  dok adniej wyrazi  swoje 
stanowisko8.

Po drugie, na potrzeby bada  dobrana zosta a grupa respondentów. Przyj to, i  
najwi ksz  wiedz  o stosowaniu i przydatno ci przepisów prawnych w walce z prze-
st pczo ci  zorganizowan  na ró nych etapach post powania karnego b d  posia-
da y osoby na co dzie  walcz ce z tym zjawiskiem9. Populacj , która mi dzy inny-
mi spe nia ten warunek, s  funkcjonariusze policji s u cy w CB  KGP, co wynika 
z zakresu zada  tej instytucji10. Jednak e, aby wyniki by y dok adniejsze, a z dru-
giej strony by metoda by a atwiejsza do zastosowania z punktu widzenia logistycz-
nego, wprowadzono dodatkow  procedur  wyboru respondentów. Pakiety ankiet po 
20 sztuk zosta y wys ane za po rednictwem CB  KGP do ka dego z zarz dów te-
renowych i jednostek zamiejscowych. Ka dy z naczelników mia  wskaza  maksy-
malnie po 20 funkcjonariuszy pracuj cych w jego zarz dzie i maj cych najwi ksze 
do wiadczenie w walce z przest pczo ci  zorganizowan 11. Ponadto respondentami 
mia y by  osoby pracuj ce w ró nych wydzia ach tych zarz dów, ale zajmuj ce si  
walk  z przest pczo ci  zorganizowan .

Badania ankietowe przeprowadzono drog  listown  w okresie od 15 wrze -
nia do 15 pa dziernika 2008 r. Zebrane przez CB  KGP ankiety zosta y wys ane 
na adres Wydzia u Prawa Uniwersytetu w Bia ymstoku w dniu 25 listopada 2008 r. 
W ten sposób pozyskano materia  badawczy w postaci 245 ankiet. W okresie pro-
wadzenia bada  ca a populacja funkcjonariuszy CB  liczy a oko o 1300 osób.

Dla potrzeb analizy cz ci wyników bada  przygotowano specjalny sposób ich 
wizualizacji. W ankiecie zosta y zawarte pytania, w których respondenci zostali po-
proszeni, aby – na podstawie posiadanego do wiadczenia zawodowego – okre li-
li dwie warto ci odnosz ce si  do konkretnych instytucji prawnych, organów pa -
stwowych lub innych podmiotów: cz stotliwo  ich wyst powania w sprawach 
zwi zanych z przest pczo ci  zorganizowan  oraz ich przydatno . Warunkiem jed-

8 Zob. B. Ho yst, Kryminologia… op. cit., s. 220. 

9 O roli ekspertów w badaniach zob. B. Ho yst, Kryminologia… op. cit., s. 212.

10 Por. W. Filipkowski, Zwalczanie przest pczo ci zorganizowanej w aspekcie Þ nansowym, Kraków 2004, s. 321–

322 oraz J. Go biowski, Przest pczo  zorganizowana w Polsce z perspektywy Centralnego Biura ledczego, 

(w:) Przest pczo  zorganizowana, wiadek koronny, terroryzm w uj ciu praktycznym, red. nauk. E. W. P ywa-

czewski, Kraków 2005, s. 189 i nast. 

11 Liczb  t  ustalono podczas spotkania z Dyrektorem Centralnego Biura ledczego KGP w dniu 31. lipca 2008 r. 

Przy jej okre leniu wzi to pod uwag : liczebno  formacji, poszczególnych zarz dów oraz wydzia ów, ale tak e 

kwestie okresowej zmiany liczby funkcjonariuszy policji zaanga owanych w wykonywanie czynno ci s u bowych 

poza siedzib  zarz du. 
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nak by o to, aby w swojej s u bie zetkn li si  z dan  instytucj , organem lub innym 

podmiotem. W przeciwnym razie ich odpowiedzi by yby bezcelowe, gdy  opiera y-

by si  nie na do wiadczeniu zawodowym, ale na bli ej nieokre lonych informacjach 

zas yszanych czy uprzedzeniach. 

Dla oceny cz stotliwo ci wyst powania zastosowano pi ciostopniow  skal  

oraz umo liwiono wybranie odpowiedzi „trudno powiedzie ”12. Nast pnie popro-

szono o okre lenie, jak oceniaj  przydatno  danej instytucji, organu pa stwowego 

lub innego podmiotu w zwalczaniu przest pczo ci zorganizowanej. W tym przypad-

ku skala równie  by a pi ciostopniowa, z dodatkow  mo liwo ci  wyboru odpowie-

dzi „trudno powiedzie ”13. Dla dostosowania odpowiedzi do potrzeby parametry-

zacji uzyskanych odpowiedzi – w cz ci ankiety – zastosowano pytania zamkni te. 

W ankiecie podkre lono, i  obie oceny mog yby zosta  podane tylko wtedy, gdy re-

spondent mia  styczno  z dan  instytucj . 

Uzyskane odpowiedzi zosta y poddane nast puj cej procedurze. Oddzielnie po-

traktowano ocen  cz stotliwo ci wyst powania oraz ocen  przydatno ci instytu-

cji, organu pa stwowego lub innego podmiotu. Dla ka dego z nich obliczono od-

dzielnie median 14 oraz redni  arytmetyczn  podanych ocen15. Nast pnie w dwóch 

etapach uporz dkowano wyniki w ten sposób, e najpierw uszeregowano je rosn -

co wed ug uzyskanego wyniku mediany. Nast pnie instytucje, organy pa stwowe 

lub inne podmioty o takim samym wyniku mediany uszeregowano rosn co wed ug 

redniej arytmetycznej ocen16. 

Nast pnie na jednym diagramie po czono wyniki uzyskane przez ró ne insty-

tucje, organy pa stwowe lub inne podmioty w ten sposób, e na osi X umieszczono 

skal  przydatno ci, a na osi Y – skal  cz stotliwo ci. Nazwa konkretnej instytucji, 

organu pa stwowego lub innego podmiotu zosta a umieszczona w bloku na przeci -

ciu odpowiednich warto ci median. Je eli instytucje, organy lub inne podmioty zo-

sta y opisane tak  sam  par  warto ci median, o kolejno ci zapisu w danym polu 

12 Skala ocen cz stotliwo ci wyst powania: 1 – bardzo cz sto, 2 – cz sto, 3 – przeci tnie, 4 – rzadko, 5 – bardzo 

rzadko, 6 – trudno powiedzie .

13 Skala przydatno ci: 1 – bardzo przydatna, 2 – przydatna, 3 – przeci tna, 4 – nieprzydatna, 5 – ca kowicie nie-

przydatna, 6 – trudno powiedzie .

14 Wybór mediany by  podyktowany faktem, i  jest to warto  rednia, która w ocenie statystyki jest bardziej od-

porna na elementy odstaj ce (skrajne oceny) ni  rednia arytmetyczna. Zob. W. Krysicki, J. Bartos, W. Dycz-

ka, K. Królikowska, M. Wasilewski, Rachunek prawdopodobie stwa i statystyka matematyczna w zadaniach, 

cz  2. Statystyka matematyczna, Warszawa 2006, s. 48.

15 rednia arytmetyczna zosta a obliczona w ten sposób, e zsumowano jednostkowe oceny danej instytucji, or-

ganu pa stwowego lub innego podmiotu nadane przez poszczególnych respondentów i nast pnie podzielono j  

przez liczb  tych ocen. rednia zosta a wykorzystana do odpowiedniego uporz dkowania wyników w przypadku 

takich samych warto ci median cz stotliwo ci i przydatno ci. 

16 Szczegó owe dane uzyskane w wyniku przeprowadzonych bada  oraz dokonane obliczenia zosta y zamieszczo-

ne na stronie internetowej projektu badawczego zamawianego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wy szego pt. 

„Monitoring, identyÞ kacja i przeciwdzia anie zagro eniom bezpiecze stwa obywateli” (Nr PBZ–MNiSW–DBO–

01/I/2007): http://monitoring.uwb.edu.pl
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decydowa a rednia arytmetyczna przydatno ci danej instytucji, organu lub innego 

podmiotu. Diagram nr 1 stanowi wizualizacj  takiej matrycy. 

Cz stotliwo  stosowania danej instytucji lub wyst powania danego organu 

pa stwowego lub innego podmiotu jest uzale niona zarówno od regulacji prawnych 

(np. obligatoryjno  stosowania, zakresu kompetencji i uprawnie  do prowadzenia 

okre lonych spraw), ale tak e od wykszta conej praktyki post powania. Natomiast 

kwestia przydatno ci jest ocen  subiektywn , która wynika z do wiadczenia zawo-

dowego. Pozwala ono na obserwacj , czy stosowanie danej instytucji b d  dzia a-

nia danego organu pa stwowego lub innego podmiotu przynosz  po dany skutek. 

W przypadku niniejszych bada  jest to ograniczanie przest pczo ci zorganizowanej 

lub wywo ywanie innych skutków, które maj  negatywne konsekwencje dla tego 

zjawiska. 

Na diagramie mo na wyró ni  kilka obszarów:

I. Obszar optymalny – obejmuje instytucje i podmioty, które wyst puj  cz sto 
i jednocze nie ich przydatno  jest oceniana bardzo wysoko, co jest stanem 
po danym z punktu widzenia ca o ciowej strategii zwalczania przest pczo-
ci zorganizowanej. 

II. Obszar niewykorzystywanego potencja u – obejmuje te instytucje i podmio-
ty, które albo nie mog  by  szeroko stosowane (ze wzgl du ograniczenia 
prawne), albo nie s  popularne, chocia  wysoko oceniane. Idealnym roz-
wi zaniem by oby cz stsze ich stosowanie – na ile oczywi cie pozwala na 
to prawo. 

III. Obszar przeci tno ci/tranzytowy – obejmuje instytucje i podmioty o red-
niej przydatno ci lub cz stotliwo ci wyst powania. Dopiero cz stsza prak-
tyka respondentów w ich stosowaniu mog aby przyczyni  si  do ich „migra-
cji” do obszarów od I do IV. 

IV. Obszar marnotrawstwa – obejmuje instytucje i podmioty, które – z jakich 
przyczyn (najprawdopodobniej prawnych) – musz  by  i s  stosowane obli-
gatoryjne, jednak e ich przydatno  jest w tpliwa. Drugim wyt umaczeniem 
jest wadliwa praktyka ich stosowania. Tym samym nast puje marnotrawie-
nie zasobów ludzkich i rzeczowych, które mog yby by  efektywniej wyko-
rzystane. 

V. Obszar martwy – obejmuje instytucje np. (martwe przepisy) i podmioty, któ-
re w praktyce s  rzadko stosowane, co jest w a ciw  reakcj  na ich nieprzy-
datno . Takie elementy strategii powinny by  albo usuwane, albo moder-
nizowane. 
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VI. Obszar niepewno ci – obejmuje takie instytucje i podmioty, w przypadku 
których respondent nie jest pewien cz stotliwo ci ich wyst powania. Nie 
wiadomo jednak z jakich jednoznacznych przyczyn to wynika, np. s  bar-
dzo rzadko stosowane. 

VII. Obszar niejednoznaczno ci – obejmuje takie instytucje i podmioty, w przy-
padku których respondent nie jest pewien oceny ich przydatno ci lub nie jest 
gotowy do wystawienie oceny.

Diagram nr 1. Obszary uzyskane w wyniku zestawienia cz stotliwo ci 
i przydatno ci ocenianych instytucji, organów lub podmiotów

ród o: opracowanie w asne

E. Narz dzia badawcze 

Kwestionariusz skierowany do respondentów sk ada  si  z 4 zasadniczych blo-
ków tematycznych: walka z przest pczo ci  zorganizowan , techniczne wsparcie 
organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci, walka z terroryzmem oraz tzw. me-
tryczka17. Pierwszy dzia  sk ada  si  z 4 grup pyta :

1. Prawne instrumentarium 

2. Postulaty zmian zaproponowane przez respondentów

3. Organy pa stwowe i inne podmioty 

17 Niniejsze opracowanie zawiera prezentacj  i analiz  jedynie pierwszej cz ci tej ankiety oraz metryczki.
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4. Elementy strategii walki z przest pczo ci  zorganizowan

Pytania w pierwszej grupie zosta y pogrupowane wed ug przynale no ci do od-
powiedniego etapu: przedprocesowego, post powania przygotowawczego i s do-
wego. W stosunku do ka dego rodzaju dowodu lub instytucji prawa respondent mia  
odpowiedzie  na 3 pytania: czy mia  z nimi styczno , jak cz sto mia o to miej-
sce i jaka jest wed ug niego przydatno  w walce z przest pczo ci  zorganizowan . 
W ramach poszczególnych etapów zosta o wymienionych po 9 elementów (dla eta-
pu przedprocesowego i post powania przygotowawczego) i 7 elementów (dla po-
st powania s dowego).

Na ko cu ka dego zestawu elementów znajdowa o si  pytanie otwarte daj ce 
respondentowi szanse na wpisanie innego od przedstawionych dowodu lub insty-
tucji. Ponadto na etapie post powania przygotowawczego i s dowego respondent 
móg  poda  opinie specjalistyczne i ich zakres, jakie wyst puj  w sprawach karnych 
zwi zanych z walk  z przest pczo ci  zorganizowan . 

Druga grupa sk ada a si  tylko z jednego pytania otwartego. Respondent mia  
poda , co nale a oby zmieni  w prawie lub praktyce, aby uczyni  je skuteczniejszy-
mi w walce z przest pczo ci  zorganizowan . 

Grupa trzecia to pytania o 11 organów pa stwowych i innych podmiotów. 
W stosunku do ka dego organu lub podmiotu respondent mia  odpowiedzie  na 3 
pytania: czy mia  z nimi styczno , jak cz sto mia o to miejsce i jaka jest wed ug 
niego przydatno  w walce z przest pczo ci  zorganizowan . Respondent móg  te  
dopisa  inny podmiot lub instytucj  i podda  j  ocenie. 

Czwarta grupa dotyczy a 5 elementów strategii walki z przest pczo ci  zor-
ganizowan . Zadaniem respondenta by o uszeregowanie podanych elementów od 
najwa niejszego do najmniej wa nego. Ponadto, móg  on wskaza  inny element 
strategii walki z przest pczo ci  zorganizowan . Pytanie to w sposób naturalny pod-
sumowywa o pytania dotycz ce praktycznych, prawnych i organizacyjnych instru-
mentów walki z przest pczo ci  zorganizowan 18.

F. Charakterystyka populacji

W badaniach wzi o udzia  25 kobiety i 212 m czyzn. W 8 przypadkach re-
spondenci nie podali swojej p ci. 

Na 245 respondentów, 28 z nich nie poda o swojego wieku. Jak wskazuje struk-
tura wiekowa pozosta ych, najwi ksza grup  stanowi  osoby w wieku odpowiednio 
35 i 38 lat. Najm odsi respondenci mieli 28 lat, a najstarsi 54. Zauwa alny jest rap-
towny spadek wieku respondentów po 48 roku ycia, a osoby starsze wyst puj  spo-

18 O znaczeniu uk adu pyta  w kwestionariuszu ankiety zob. B. Ho yst, Kryminologia…, op. cit., s. 214. 
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radycznie. Ilo  respondentów w grupach rocznikowych do 35 roku ycia skokowo 

narasta, a w przedziale wiekowym 41–46 jest stosunkowo zbli ona do siebie. 

Wykres nr 1. Wiek respondentów

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Wiek

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Respondenci zostali poproszeni o podanie miejsca swojej pracy, jednak e w 42 

przypadkach brak jest tych danych. Ze wzgl du na sposób doboru grupy oraz zmien-

n  liczebno  poszczególnych zarz dów terenowych wymienione miasta wyst puj  

z ró n  intensywno ci . Jednak e populacja obejmuje wszystkie najwi ksze miasta 

w Polsce. Najmniej reprezentantów maj  miasta: Gliwice, Ruda l ska oraz Zielona 

Góra. Najwi cej za  pochodzi z Wroc awia; drugi w kolejno ci jest Lublin. 

Tabela nr 1. Miejsce pracy respondentów

Miasto Ilo  ankiet Miasto Ilo  ankiet

Bia ystok 15 Opole 12

Bydgoszcz 13 Pozna 17

Gda sk 15 Przemy l 2

Gliwice 1 Ruda l ska 1

Gorzów Wielkopolski 12 Rzeszów 3

Katowice 8 Sosnowiec 2
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Kielce 9 Szczecin 6

Kraków 5 Warszawa 15

Lublin 19 Wroc aw 20

ód 14 Zielona Góra 1

Olsztyn 13 brak danych 42

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Natomiast kolejne cechy populacji s  istotne z punktu widzenia oceny kom-

petencji respondentów pod k tem do wiadczenia zawodowego i wiedzy meryto-

rycznej zwi zanej z walk  z przest pczo ci  zorganizowan . Nale  do nich: okres 

s u by oraz odbyte szkolenia specjalistyczne, udzia  w konferencjach lub studiach 

podyplomowych.

W charakteryzowanej populacji najwi ksz  grup  osób stanowi  respondenci 

pracuj cy od 16 do 20 lat w policji. Warto zauwa y , i  liczba respondentów we 

wcze niejszych grupach wiekowych systematycznie ro nie, aby po 20 latach sta u 

raptownie obni y  si  z 72 do 31 osób. Mo e to wynika  z faktu, i  osoby odcho-

dz  ze s u by po osi gni ciu uprawnie  emerytalnych. Nie stwierdzono sta u pra-

cy d u szego ni  30 lat; 46 respondentów nie poda o swojego sta u pracy. Nale y 

zwróci  uwag  tak e na fakt, i  wi kszo  z respondentów zosta a przyj ta do s u -

by ju  po prze omie roku 1989. 

Wykres nr 2. Sta  pracy w policji
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ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada
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Wykres nr 3. Sta  pracy zwi zanej ze zwalczaniem przest pczo ci zorganizowanej
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ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Zupe nie inaczej jest w przypadku sta u pracy respondentów, która pozostawa-

a w zwi zku ze zwalczaniem przest pczo ci zorganizowanej. Mo na powiedzie , 

e respondenci s  osobami, które stosunkowo krótko zajmuj  si  tym zjawiskiem. 

Najliczniejsz  grup  stanowi  osoby o sta u od 1 do 3 lat oraz od 7 do 9 lat. Nie 

stwierdzono osób o sta u d u szym ni  15 lat; 40 osób nie okre li o tej swojej cechy. 

Uzyskane wyniki mog  sugerowa , i  zwi kszony nabór do tej s u by odbywa si  

falowo, co pewien okres czasu. Do s u by w CB  KGP mog  by  przyj ci policjan-

ci na ró nych etapach swojej kariery zawodowej. Jednak kryteriami branymi pod 

uwag  przy naborze s  m.in. bogate do wiadczenie zawodowe oraz do wiadczenie 

w prowadzeniu spraw wielow tkowych o skomplikowanym charakterze19. Jak z te-

go wynika, do wiadczenie nie musi wprost przek ada  si  na d ugo  trwania s u -

by.

Respondenci zostali poproszeni o podanie daty oraz innych cech ostatniego 

szkolenia zwi zanych ze zwalczaniem przest pczo ci zorganizowanej. Ponad po-

owa respondentów potwierdzi a fakt uczestniczenia w tego typu szkoleniach (145 

osób). Wi kszo  z nich odby a takie szkolenie w ostatnich 4 latach (98 osób). 

W wi kszo ci przypadków podmiotami organizuj cymi tego typu szkolenia by y 

(wg ilo ci odpowiedzi): Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, Komenda G ów-

na Policji, Centralne Biuro ledcze lub Wy sza Szko a Policji w Szczytnie. Spora-

dycznie zosta y wymienione: Generalny Inspektor Informacji Finansowej, Szko a 

Policji w Pile, La Strada, Ministerstwo Spraw Wewn trznych i Administracji, Cen-

19 Informacja zawarta na oÞ cjalnej stronie internetowej Komendy G ównej Policji: http://www.policja.pl/portal/

pol/75/9146/Praca_w_CBS.html
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tralne Laboratorium Kryminalistyczne lub podmioty zagraniczne, Unia Europejska, 
niemiecki Federalny Urz d Kryminalny, Drug Enforcement Administration.

Gorzej przedstawia si  sytuacja z udzia em w konferencjach zwi zanych tema-
tycznie ze zwalczaniem przest pczo ci zorganizowanej. Tylko 68 respondentów po-
twierdzi o fakt swojego uczestnictwa. Ostatnie konferencje odby y si  w przedziale 
mi dzy 2006 i 2008 rokiem (44 respondentów). Podmiotami – wskazanymi jako or-
ganizatorzy – by y: Komenda G ówna Policji oraz Wy sza Szko a Policji w Szczyt-
nie (32 respondentów). Rzadziej konferencje organizowa o Centralne Biuro ledcze 
i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Sporadycznie wyst pi y Unia Europej-
ska, Europol, OLAF, Interpol, Szko a Policji w Pile czy Polska Platforma Bezpie-
cze stwa Wewn trznego. 

Jedynie 3 z 245 respondentów uczestniczy o w studiach podyplomowych zwi -
zanych ze zwalczaniem przest pczo ci zorganizowanej organizowanych przez szko-

 wy sz . 

Przedstawiona charakterystyka zbadanej populacji wskazuje, i  na pytania od-
powiadali policjanci CB  KGP posiadaj cy do wiadczenie zawodowe, jak równie  
przygotowanie merytoryczne. Gwarantuje to wysok  jako  udzielanych odpowie-
dzi, które po analizie mog  by  podstaw  do konstruowania wniosków na temat 
walki z przest pczo ci  zorganizowan  z punktu widzenia tej grupy zawodowej. 

Prezentacja wyników bada  ankietowych

A. Ocena wybranych instytucji prawnych

Pierwsza cz  materia u badawczego zosta a podzielona na trzy grupy tema-
tyczne: dowody przekszta cone z informacji uzyskanych w drodze czynno ci opera-
cyjnych, instytucje post powania przygotowawczego, instytucje post powania s -
dowego. 

1. Dowody uzyskane z czynno ci dokonanych przed wszcz ciem post powa-

nia karnego 

Respondenci zostali poproszeni, aby – na podstawie posiadanego do wiadcze-
nia zawodowego – okre lili, z którymi ze wskazanych dowodów w ogóle spotka-
li si  w swojej pracy zawodowej zwi zanej ze zwalczaniem przest pczo ci zorga-
nizowanej.
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Tabela nr 2. Wyniki analizy odpowiedzi respondentów 

na pytania dotycz ce materia ów dowodowych przekszta conych 

z czynno ci operacyjnych

Nazwa
Ilu respondentów mia o 

styczno  z dan  instytucj ?
%

pods uch telefoniczny 199 81,22

osobowe ród a informacji 178 72,65

niejawne rejestrowanie obrazu 111 45,31

niejawny nadzór nad przemieszczaniem si  osób 107 42,45

pods uch pokojowy 72 29,39

kontrola korespondencji elektronicznej 54 22,04

kontrola korespondencji zwyk ej 51 20,82

sporz dzenie analizy kryminalnej 50 20,41

kontrolowane wr czenie korzy ci maj tkowej 35 14,38

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Najwi cej respondentów mia o styczno  z materia em dowodowym przekszta -

conym z informacji pochodz cych z pods uchu telefonicznego i osobowych róde  

informacji. Drugimi pod wzgl dem liczebno ci ród ami s : niejawne rejestrowanie 

obrazu oraz przemieszczania si  osób. Najrzadziej wymieniane by o kontrolowane 

wr czanie korzy ci maj tkowej20. 

Nast pnie zostali poproszeni o okre lenie w przybli eniu, jak cz sto wyst pu-

je tego rodzaju dowody w sprawach zwi zanych z przest pczo ci  zorganizowan  

oraz jak oceniaj  ich przydatno . Poprzez po czenie wyników zgodnie z przedsta-

wion  wcze niej metodologi , uzyskano diagram nr 2. Nale y podkre li , i  to w a -

nie policja jest jednym z organów pa stwowych uprawnionych do wykonywania 

czynno ci operacyjnych i ich dokumentowania. Dlatego te  ocena dokonana przez 

t  grup  respondentów jest szczególnie wa na i wiarygodna. 

20 Oprócz podanej listy respondenci mieli mo liwo  dodania innego ród a informacji. Udzielono nast puj cych 

odpowiedzi uzupe niaj cych: analiza w asna, kombinacja OP, lokalizacja aparatu telefonicznego „nawigacja”, 

niejawny nadzór nad przemieszczaniem przedmiotów pa stwa, obserwacja, obserwacja transgraniczna, prze-

sy ka niejawnie nadzorowana, przesy ka, rozpoznanie terenu, osób, zakup kontrolowany. Ze wzgl du na fakt, 

i  respondenci wymieniali jednocze nie po kilka przyk adów, nie mo na w tym przypadku jednoznacznie wska-

za  ani cz stotliwo ci, ani przydatno ci poszczególnych róde  informacji. Dlatego te  pomini to te odpowiedzi 

w dalszych analizach. 
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Diagram nr 2. Ocena cz stotliwo ci wyst powania 
oraz przydatno ci wybranych róde  dowodowych w opinii respondentów

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Analizuj c powy sz  wizualizacj  danych, mo na stwierdzi , i  w tym przy-
padku respondenci bardzo wysoko oceniaj  materia  dowodowy uzyskany z prze-
prowadzonych czynno ci operacyjnych. W zasadzie wszystkie zosta y uznane za 
przydatne w walce z przest pczo ci  zorganizowan  poza dowodami pochodz cymi 
z kontroli zwyk ej korespondencji, które zosta y ocenione jako przeci tne. W tym 
ostatnim przypadku godnym spostrze enia jest fakt wi kszej przydatno ci dowodów 
z kontroli korespondencji elektronicznej ni  zwyk ej. Widoczny jest tutaj znak cza-
su i wykorzystywanie nowych form komunikacji przez przest pców. 

Natomiast dowody z osobowych róde  informacji s  zarówno najbardziej przy-
datne, jak i najcz ciej wyst puj ce. Niewiele pod wzgl dem cz stotliwo ci ust pu-
j  im miejsca takie ród a jak pods uchy telefoniczne czy niejawny nadzór nad prze-
mieszczaniem si  osób. Obrazu dope niaj  dowody przetworzone z powy szych 
czynno ci operacyjnych w formie analiz kryminalnych. Osobn  grup  stanowi  do-
wody pochodz ce z pods uchu pokojowego oraz kontrolowanego wr czania korzy-
ci maj tkowej oraz wspominanej wcze nie kontroli korespondencji elektronicznej. 

S  one wykorzystywane stosunkowo rzadko, co jednak nie zawa a na stosunko-
wo wysokiej ocenie ich przydatno ci. Mo na zastanowi  si , co jest tego przyczy-
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n . Oczywi cie nie zawsze ich stosowanie jest w a ciwe i zale y to od rodzaju spra-
wy. Pewn  barier  mog  stanowi  ograniczenia techniczne lub prawne czy te  brak 
praktyki w tym zakresie. 

2. Etap post powania przygotowawczego

Respondenci zostali poproszeni, aby – na podstawie posiadanego do wiad-
czenia zawodowego – okre lili, z którymi ze wskazanych instytucji prawa karnego 
w ogóle spotkali si  w swojej pracy zawodowej zwi zanej ze zwalczaniem przest p-
czo ci zorganizowanej na etapie post powania przygotowawczego. 

Tabela nr 3. Wyniki analizy odpowiedzi respondentów 

na pytania dotycz ce instytucji prawa karnego stosowanych 

na etapie post powania przygotowawczego

Nazwa instytucji
Ilu respondentów mia o styczno  

z dan  instytucj ?
%

zeznania wiadków 216 88,16

wyja nienia podejrzanego 210 85,71

zabezpieczenie maj tkowe 197 80,41

informacja z rejestru skazanych 176 71,84

korzystanie z zagranicznej pomocy prawnej 143 57,37

uzyskanie historii rachunków bankowych 137 55,92

tzw. ma y wiadek koronny 93 37,96

warunkowe umorzenie post powania karnego 68 27,75

wiadek koronny 66 26,94

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Najwi ksza liczba respondentów styka si  najcz ciej z zeznaniami wiadków, 
wyja nieniami i zabezpieczeniem maj tkowym. Jest to oczywiste, gdy  bardzo cz -
sto to w a nie funkcjonariusze policji bior  udzia  w ich przeprowadzaniu lub wy-
korzystuj  je w swojej pracy. Natomiast najrzadziej mieli do czynienia z instytu-
cj  tzw. ma ego wiadka koronnego, warunkowym umorzeniem post powania oraz 
wiadkiem koronnym. Jest to te  wyt umaczalne, bior c od uwag  rodzaj wykony-

wanych przez nich obowi zków. 

Respondenci mieli te  mo liwo  dodania od siebie takich instytucji, które nie 
zosta y wymienione w przedstawionym wykazie i poddanie ich ocenie. W odnie-
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sieniu do specjalistycznej opinii bieg ych, które wyst puj  w sprawach zwi zanych 
z przest pczo ci  zorganizowan  respondenci wskazali na nast puj ce dziedziny 
wiedzy21.

Zwracaj  uwag  przede wszystkim te dziedziny nauki i opinie, których zastoso-
wanie pozwala na identyfikacj  osób (lub narz dzi) po ich cechach biologicznych, 
fizycznych i genetycznych. Druga pod wzgl dem liczebno ci jest wiedza informa-
tyczno–techniczna. A trzeci  stanowi  opinie dotycz ce ró nego rodzaju us ug fi-
nansowych.

Tabel nr 4. Zakres specjalistycznych opinii bieg ego wyst puj cych 
w sprawach z zakresu zwalczania przest pczo ci zorganizowanej 

na etapie post powania przygotowawczego wg opinii respondentów

Ilo  odpowiedzi Rodzaj opinii lub zakres wiedzy1

32 daktyloskopia

21 grafologia, informatyka

20 badania fizykochemiczne

15 chemia

11 mechanoskopia

10 bro  i amunicja

9 balistyka

8 biologia, osmologia

7 ksi gowo

5 dokumenty

4 badania z zakresu j zyków obcych, medycyna s dowa

3 DNA, fonoskopia

2
automatyka, bankowo , elektronika, badania lekarskie, rodki odurzaj ce, 

rachunkowo , systemy komputerowe

1

analiza kryminalna, audiowizualizacja, badania psychofizyczne, budownictwo, 
CLK, elektrotechnika, finanse, GSR, koncerny tytoniowe, paliwa, badania 

z zakresu identyfikacji pojazdów, profilowanie, psychiatria, RMS, traseologia, 
wycena nieruchomo ci

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

21 Respondenci podawali wi cej ni  jedn  odpowied . Z tego powodu nie mo na dokona  ani oceny cz stotliwo ci 

wyst powania poszczególnych rodzajów opinii, ani oceny ich przydatno ci. 
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Ponadto kilkana cie osób dopisa o inne instytucje prawne wyst puj ce na eta-
pie post powania przygotowawczego. Nale  do nich np. eksperyment procesowy, 
ogl dziny miejsca zdarzenia, procesowy pods uch telefoniczny, tymczasowe aresz-
towanie. W tym punkcie kilka osób poda o tak e nazwy instytucji pa stwowych lub 
prywatnych, np. urz dy skarbowe, operatorzy sieci komórkowych, wydzia  ksi g 
wieczystych.

Pomimo widocznych ró nic w cz stotliwo ci stosowania, to dowody pochodz -
ce od osób wyst puj cych w ró nych rolach w post powaniu karnym s  uznawa-
ne za najbardziej przydatne. Do tej grupy nale  zarówno zeznania wiadków i wy-
ja nienia podejrzanego, które wyst puj  powszechnie tak e w innych typach spraw 
karnych, ale tak e instytucje wyspecjalizowane w walce z przest pczo ci  zorgani-
zowan , tzw. ma y wiadek koronny i „zasadniczy” wiadek koronny. Ta ostatnia 
instytucja jest stosowana jednak rzadko, co potwierdza jej wyj tkowo  w systemie 
procesu karnego. 

Do cz sto stosowanych instytucji nale y zasi ganie informacji z rejestru skaza-
nych (wyst puj ce w zasadzie w ka dym post powaniu karnym). Ponadto za przy-
datne zosta y uznane tak e instytucje zwi zane z ekonomicznymi aspektami wal-
ki z przest pczo ci  zorganizowan : zabezpieczenie maj tkowe oraz – rzadziej od 
niego wyst puj ce – uzyskanie historii rachunków bankowych. Zagraniczna pomoc 
prawna oraz instytucja warunkowego umorzenia post powania maj  najmniejsze 
znaczenie praktyczne wg respondentów na tym etapie procesu. 

Diagram nr 3. Ocena cz stotliwo ci wyst powania oraz przydatno ci wybranych 
instytucji na etapie post powania przygotowawczego w opinii respondentów

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada
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3. Etap post powania s dowego

Respondenci zostali poproszeni, aby – na podstawie posiadanego do wiadczenia 
zawodowego – okre lili, z którymi ze wskazanych instytucji prawa karnego w ogó-
le spotkali si  w swojej pracy zawodowej zwi zanej ze zwalczaniem przest pczo ci 
zorganizowanej na etapie post powania s dowego. Jednocze nie nale y podkre li , 
i  ten etap procesu nie jest domen  funkcjonariuszy policji, którzy najcz ciej wy-
st puj  w nim w charakterze np. wiadków. W sposób po redni wynika to z tabeli 
nr 5, gdzie liczba udzielonych odpowiedzi twierdz cych jest znacz co ni sza, ni  to 
mia o miejsce w przypadku poprzednich etapów. Jednocze nie nale y jednak pod-
kre li , e interesuj  si  przebiegiem sprawy tak e na etapie s dowym, dlatego te  
s  uprawnieni do wyra ania opinii opartych na do wiadczeniu zawodowym. 

Najcz ciej respondenci spotkali si  z faktem wymierzenia kar rednio- lub d u-
goterminowych. Na dalszym miejscu jest instytucja przepadku przedmiotów, któ-
ra wyst pi a cz ciej ni  przepadek korzy ci lub krótkoterminowa kara pozbawienia 
wolno ci. Na ostatnich miejscach jest korzystanie z zagranicznej pomocy prawnej 
oraz instytucja warunkowego zawieszenia wykonania kary. 

Tabela nr 5. Wyniki analizy odpowiedzi respondentów na pytania dotycz ce

instytucji prawa karnego stosowanych na etapie post powania s dowego

Nazwa instytucji
Ilu respondentów 

mia o styczno  z dan  
instytucj ?

%

rednioterminowa kara pozbawienia wolno ci od 1 roku do 5 lat 
w cznie

132 53,88

d ugoterminowa kara pozbawienia wolno ci powy ej 5 lat 124 50,61

przepadek przedmiotów 95 38,77

krótkoterminowa kara pozbawienia wolno ci do 1 roku w cznie 89 36,33

przepadek korzy ci 77 31,43

zagraniczna pomoc prawna 67 27,35

warunkowe zawieszenie wykonania kary 56 22,86

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Respondenci mieli te  mo liwo  dodania od siebie takich instytucji, które nie 
zosta y wymienione w przedstawionym wykazie i poddanie ich ocenie. W odnie-
sieniu do specjalistycznej opinii bieg ych, które wyst puj  w sprawach zwi zanych 
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z przest pczo ci  zorganizowan  respondenci wskazali na nast puj ce dziedziny22. 

Uzyskano podobne do wcze niejszych, chocia  mniej liczne odpowiedzi. 

Tabel nr 6. Zakres specjalistycznych opinii bieg ego wyst puj cych 

w sprawach z zakresu zwalczania przest pczo ci zorganizowanej 

na etapie post powania s dowego wg opinii respondentów23

Ilo  odpowiedzi Zakres specjalistycznej opinii bieg ego

9 badania fizykochemiczne 

8 daktyloskopia

6 balistyka

5 grafologia

4 informatyka

3 badania chemiczne, badania biologiczne

2 badania dokumentów, mechanoskopia

1
badania biochemiczne, broni, fonoskopia, j zykowe (terminologia z okre lonego 

rodowiska), ksi gowo , psychologia, psychiatria 

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

W odniesieniu do innych instytucji wyst puj cych w sprawach zwi zanych 

z przest pczo ci  zorganizowan  (poza opini  bieg ego) respondenci nie podali ad-

nej nowej instytucji.

Podobnie jak to mia o miejsce w przypadku poprzednich etapów, respondenci 

zostali poproszeni o okre lenie cz stotliwo ci wyst powania oraz o ocenienie przy-

datno ci wybranych instytucji post powania s dowego, a które wyst puj  w spra-

wach zwi zanych z przest pczo ci  zorganizowan . Wyniki dokonanych analiz za-

wiera diagram nr 4.

22 Tak jak we wcze niejszym przypadku, respondent móg  poda  wi cej ni  jedn  odpowied . Z tego te  powodu 

nie mo na dokona  ani oceny cz stotliwo ci wyst powania poszczególnych rodzajów opinii, ani oceny ich przy-

datno ci.

23 Pisownia oryginalna. 
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Diagram nr 4. Ocena cz stotliwo ci wyst powania oraz przydatno ci wybranych 

instytucji na etapie post powania s dowego w opinii respondentów24

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Zapewne ze wzgl du na ograniczony zakres uczestnictwa przez funkcjonariu-

szy policji na tym etapie procesu karnego, ich odpowiedzi s  bardziej ostro ne co do 

szacowania cz stotliwo ci wyst powania konkretnych instytucji. Natomiast za naj-

bardziej przydatn  uznaj  oni d ugoterminow  kar  pozbawienia wolno ci oraz sto-

sowanie instytucji przepadku korzy ci. Drugoplanowy charakter maj  nast puj ce 

instytucje: rednioterminowa kara pozbawienia wolno ci, przepadek przedmiotów 

oraz korzystanie z zagranicznej pomocy prawnej. Natomiast przeci tne pod wzgl -

dem przydatno ci s : krótkoterminowa kara pozbawienia wolno ci oraz warunkowe 

zawieszenie wykonania kary. 

24 Skrót „kpw” u yty w diagramie oznacza kar  pozbawienia wolno ci. 
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B. Postulaty zmian polskiego systemu walki z przest pczo ci  zorganizo-
wan

Pomimo i  w wi kszo ci przypadków wymienione w ankiecie instytucje zosta-
y uznane przez przydatne lub bardzo przydatne, to respondenci maj  wiele pomy-

s ów, w jaki sposób mo na zmieni  obowi zuj ce przepisy oraz praktyk  post po-
wania w przypadku spraw zwi zanych z przest pczo ci  zorganizowan . 

Przedstawione postulaty mo na podzieli  na sze  grup, które dotycz :

1) pracy operacyjnej,

2) instytucji s dziego ledczego,

3) pozbawiania owoców przest pstwa,

4) procedury karnej,

5) funkcjonowania instytucji pa stwowych,

6) sankcji karnych.

Ze wzgl du na ograniczon  obj to  niniejszego opracowania, mo na wskaza  
najcz ciej powtarzaj ce si  lub najciekawsze propozycje.

W przypadku pierwszej grupy wi kszo  postulatów dotyczy rozszerzenia prze-
s anek stosowania, u atwienia i odformalizowania podejmowania czynno ci opera-
cyjnych przez funkcjonariuszy policji. Przytaczanymi argumentami jest presja cza-
su, dynamicznie zmieniaj ca si  sytuacja podczas prowadzenia czynno ci. Bardziej 
szczegó owe postulaty z tej grupy to:

przeniesienie regulacji pracy operacyjnej do kodeksu post powania karne-
go,

zniesienie zakazu udzia u w pope nianiu przest pstwa przez informatora – 
uzasadnienie „osoba, która nie b dzie dzia a a w grupie przest pczej, nie b -
dzie mia a cennych informacji”,

stosowanie kontroli operacyjnej nie na osob , a na konkretny telefon, po-
kój,

umo liwienie dost pu do baz komputerowych Zak adu Ubezpiecze  Spo-
ecznych,

zwi kszenie ochrony prawnej funkcjonariuszy policji.

Zastanawiaj ce jest postulowanie przez liczn  grup  respondentów powo ania 
do ycia w polskim procesie karnym instytucji s dziego ledczego. Widz  w nim or-
gan, który móg by np. odci y  ich od czynno ci dowodowych, uczyni  post powa-
nie sprawniejszym, ale tak e uwiarygodnia by swoim urz dem materia  dowodowy 
zebrany w toku post powania przygotowawczego. 

–

–

–

–

–
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W przypadku pozbawiania owoców przest pstwa niektóre z postulatów s  prze-

ciwstawne. Z jednej strony respondenci chc  efektywniejszego pozbawiania spraw-

ców (i ich rodzin, znajomych) przedmiotów i korzy ci uzyskanych z czynów zabro-

nionych, przywrócenia kary konfiskaty, czy przeniesienia na sprawc  obowi zków 

wykazania legalno ci zgromadzonych warto ci maj tkowych. Z drugiej jednak stro-

ny jeden z respondentów postuluje, aby osoby korzystaj ce z instytucji tzw. ma ego 

wiadka koronnego – oprócz nadzwyczajnego z agodzenia kary – nie by y obligo-
wane do zwrotu osi gni tych korzy ci maj tkowych. Jak dalej argumentuje respon-
dent, taki rodek karny mo e doprowadzi  do sytuacji, e sprawca zostanie „zmu-
szony” do powrotu do dzia alno ci przest pczej w celu jego spe nienia. W opinii 
wnioskodawcy nie powinno to by  rozpatrywane w kategorii „nagrody”, ale jako ro-
dzaj rodka prewencyjnego. Ciekawy jest te  pomys , aby rzeczy, które zosta y ode-
brane sprawcom, trafia y do organów cigania. Jego autor uzasadnia to faktem, i  
– po pierwsze – s  to dobra technologicznie zaawansowane, a po drugie b dzie to 
dzia a o demoralizuj co na przest pców. 

Postulaty dotycz  te  szeroko rozumianej procedury karnej. Wi kszo  z po-
stulatów dotyczy zwi kszenia szybko ci procesu, jego odformalizowania. Mo na to 
osi gn  tak e poprzez skorzystanie z nowych rozwi za  technologicznych: elek-
troniczne akta, digitalizowanie materia u dowodowego (np. zapisywanie wizji lokal-
nych, eksperymentów procesowych, przes uchania), przesy anie dokumentów drog  
elektroniczn  (np. w ten sposób mo e z aktami zapoznawa  si  podejrzany, oskar-
ony lub odbywa  si  kontrola, nadzór ze strony zwierzchników lub prokuratury). 

Wraca pomys  umo liwienia funkcjonariuszom policji samodzielnego przedstawia-
nia zarzutów i ich uzupe niania lub zmieniania. Inne kwestie to mo liwo  wyko-
rzystywania poligrafu w post powaniu karnym oraz ograniczenie stosowania aresz-
tu tymczasowego na rzecz por czenie maj tkowego (to ostatnie przyczyni si  do 
usprawnienia stosowania instytucji przepadku). 

Pi ta grupa postulatów dotyczy szeroko rozumianego usprawnienia wspó pracy 
pomi dzy organami pa stwowymi. Instytucjami, które – zdaniem respondentów – 
powinny podnie  swoj  efektywno , s  urz dy skarbowe, urz dy kontroli skarbo-
wej, policja skarbowa. Po jednym razie wymieniono tak e usprawnienie wspó pracy 
policji z prokuratur  oraz Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej. 

Szósta grupa postulatów jest do  ró norodna. Jedni badani chc  surowszych 
kar z kar  mieci w cznie, czy bezwzgl dnego wykonywania nawet ma ych kar za 
przest pstwa pospolite. Inni szukaj  sposobów na racjonalizacj  wymiaru kary, np. 

orzekanie kar polegaj cych na przymusowej pracy spo ecznie u ytecznej za-
miast kar krótkoterminowych pozbawienia wolno ci,

–
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agodzenia kar dla osób wspó pracuj cych z policj  (ale w sposób nieofi-
cjalny), w tym stosowanie warunkowego zawieszenia post powania karne-
go wzgl dem tzw. ma ych wiadków koronnych.

S  te  wyra one opinie odmienne. Jeden z respondentów stwierdzi , e w pol-
skim systemie prawa karnego jest za du o ró nych sankcji karnych i dlatego s  one 
nieskuteczne. Z kolei inny stwierdzi , e mamy w Polsce odpowiednie przepisy, ale 
problem le y w ich niew a ciwym lub niejednolitym stosowaniu. 

C. Wspó praca pomi dzy organami pa stwowymi i instytucjami 
prywatnymi

Respondenci zostali poproszeni o wskazanie – na odstawie swojego do wiad-
czenia zawodowego – z którymi z wymienionych instytucji lub organizacji mieli 
w ogóle styczno  w swojej pracy zawodowej zwi zanej ze zwalczaniem przest p-
czo ci zorganizowanej25. Respondenci mieli te  mo liwo  dodania od siebie innych 
podmiotów, jednak e nikt nie skorzysta  z tej mo liwo ci. 

Tabela 7. Wyniki analizy odpowiedzi respondentów 
na pytania dotycz ce styczno ci z instytucjami lub organizacjami 

w walce z przest pczo ci  zorganizowan

Nazwa instytucji lub organizacji
Ilu respondentów mia o 

styczno  z dan  instytucj ?
%

Prokuratura 216 88,16

S dy powszechne 189 77,14

Stra  Graniczna 173 70,61

Urz dy skarbowe, urz dy kontroli skarbowej 158 64,49

Banki 130 53,06

Agencja Bezpiecze stwa Wewn trznego 123 50,20

Organy samorz du terytorialnego 119 48,57

Generalny Inspektor Informacji Finansowej 89 36,33

Najwy sza Izba Kontroli 46 18,77

EUROJUST 12 4,90

Europejska Sie  S dowa 6 2,45

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

25 W grupie tych podmiotów nie ma policji ani Centralnego Biura ledczego KGP w szczególno ci. By o to dzia anie 

zamierzone. Autor nie chcia  doprowadzi  do sytuacji, w której respondenci mieliby ocenia  samych siebie, swo-

jej formacji, co na pewno rodzi oby pytania o wiarygodno  udzielanych odpowiedzi. Aby unikn  tego typu prob-

lemów, zrezygnowano z pytania o przydatno  policji w walce z przest pczo ci  zorganizowan . 

–
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Wyniki w sposób bezpo redni s  zwi zane z zakresem obowi zków funkcjo-

nariuszy policji. Nie mo e wi c dziwi  wysokie miejsce podmiotów ci le zwi za-

nych ze ciganiem i karaniem sprawców: prokuratury, s dów powszechnych, Stra y 

Granicznej, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego. Na uwag  zas uguje tak e wy-

soka pozycja urz dów skarbowych i kontroli skarbowej oraz banków. Ponad 50% 

wszystkich respondentów mia a z nimi styczno . Zapewne z tych samych powo-

dów takie instytucje jak EUROJUST czy Europejska Sie  S dowa zajmuj  ostat-

nie miejsca. 

Podobnie – jak to mia o miejsce w przypadku poprzednich pyta  – respondenci 
zostali poproszeni o okre lenie cz stotliwo ci wyst powania oraz o ocenienie przy-
datno ci wybranych instytucji i organizacji, które wyst puj  w sprawach zwi za-
nych z przest pczo ci  zorganizowan . Wyniki dokonanych analiz zawiera diagram 
nr 5.

Diagram nr 5. Ocena cz stotliwo ci wyst powania 

oraz przydatno ci wybranych instytucji i organizacji w opinii respondentów

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada
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Zdecydowana wi kszo  wymienionych instytucji jest oceniana jako przydat-
ne lub bardzo przydatne w walce z przest pczo ci  zorganizowan . Pierwsze miej-
sce zajmuje prokuratura, co jest zrozumia e i wynika z zakresu jej ustawowych za-
da . Oprócz s dów powszechnych, zwraca uwag  tak e wysoka ocena przydatno ci 
urz dów skarbowych. Dostarczaj  one istotnych informacji o sytuacji maj tkowej 
osób podejrzanych lub b d cych przedmiotem zainteresowania organów cigania. 
Rzadziej wyst puj  takie instytucje jak Stra  Graniczna, organy samorz du teryto-
rialnego (maj ce dost p do baz danych o samochodach, nieruchomo ciach obywa-
teli), banki oraz Generalny Inspektor Informacji Finansowej. Mo na powiedzie , e 
trzeci  grup  stanowi  instytucje, których przydatno  w walce z przest pczo ci  
zorganizowan  jest przeci tna lub trudna do jednoznacznej oceny ze strony respon-
dentów. Zapewne dlatego te  ich wyst powanie w sprawach karnych jest rzadkie 
lub bardzo rzadkie. Niska pozycja Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego wynika 
prawdopodobnie z faktu, i  prowadzi ona samodzielnie w asne sprawy bez udzia u 
policji, a zakres jej zada  jest relatywnie inny. 

D. Elementy strategii zwalczania przest pczo ci zorganizowanej

Respondenci zostali poproszeni tak e o wskazanie, co powinno sta  si  priory-
tetowym kierunkiem w walce z przest pczo ci  zorganizowan . Zadaniem ich by o 
uszeregowa  przyk adowo podane kierunki od najwa niejszego do najmniej wa ne-
go, podobnie jak mia o to miejsce w przypadku niektórych poprzednich pyta . Oce-
ny nadawane przez respondentów by y podstaw  do wyliczenia na ich podstawie 
mediany oraz redniej arytmetycznej ocen. Nast pnie uzyskane wyniki uszerego-
wano rosn co najpierw pod wzgl dem mediany, a w przypadku takich samych war-
to ci mediany, drugim kryterium uporz dkowania by  wynik redniej arytmetycz-
nej ocen. 

Po pierwsze, nale y stwierdzi , i  nie ma zdecydowanego faworyta wszyst-
kich badanych. Pierwsze miejsce – jako kierunek wa ny – wskazano „pozbawia-
nie sprawców owoców przest pstwa”, czyli oddzia ywanie finansowe na spraw-
ców przest pstw. Z drugiej strony, ostatnim, mniej wa nym kierunkiem okaza a si  
„wspó praca mi dzynarodowa w walce z przest pczo ci  zorganizowan ”. Pozosta-
e kierunki s  na zbli onym rednim poziomie istotno ci. W tej grupie na prowadze-

nie wysun a si  praca operacyjna wymierzona w funkcjonowanie grup przest p-
czych i ich cz onków. Kolejnym kierunkiem jest rozbijanie solidarno ci wewn trz 
grup przest pczych. Mo na to osi gn  poprzez stosowanie instytucji wiadka ko-
ronnego, agodniejszego traktowania tych sprawców, którzy wspó pracuj  z wymia-
rem sprawiedliwo ci. Interesuj cy jest fakt, i  surowe karanie, d ugoterminowa izo-
lacja cz onków grup przest pczych jest w tym rankingu dopiero czwarta. W sposób 
jednoznaczny mo na powiedzie , e respondenci widz  konieczno  walki z prze-
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st pczo ci  zorganizowan  w aspekcie finansowym, a d ugoletnie wyroki nie stano-
wi  kierunku priorytetowego. 

Tabela 8. Analiza odpowiedzi o kolejno  elementów strategii 

zwalczania przest pczo ci zorganizowanej wg respondentów

l.p. Element strategii Mediana
rednia 

arytmetyczna ocen

1.
Pozbawianie sprawców owoców przest pstwa, 

pozbawianie maj tku itp.
2 2,33

2.
Wzmo ona praca operacyjna policji nastawiona 

na przeciwdzia anie powstawaniu grup przest pczych, 
pope nianiu przest pstw itp.

3 2,66

3.
Rozbijanie solidarno ci wewn trz 

zorganizowanej grupy przest pczej
3 2,95

4.
D ugoterminowa izolacja cz onków zorganizowanych 

grup przest pczych
3 2,99

5.
Wspó praca mi dzynarodowa w walce 

z przest pczo ci  zorganizowan
4 3,92

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Mo na zestawi  to z wynikami z poprzednich diagramów (zw aszcza nr 4). 
Tam zdecydowanie najbardziej przydatna – w ocenie respondentów – by a d ugo-
terminowa kara pozbawienia wolno ci, pozbawianie korzy ci by o drugie. Mo na 
spróbowa  wyt umaczy  t  ró nic  w opinii w ten sposób, i  poprzednie pytanie do-
tyczy o stanu obecnego. Natomiast to ostatnie jest projekcj  na przysz o , wskaza-
niem kierunków zmian w strategii pa stwa czy nowelizacji prawa. Drugie miejsce 
pracy operacyjnej wynika z faktu, i  jest ona wysoko oceniana przez respondentów. 
Jednak zg aszano wiele postulatów w a nie w kierunku rozszerzenia mo liwo ci jej 
stosowania. Czyli respondenci wierz , e poprzez tego typu instrumenty b d  mo-
gli lepiej wykonywa  swoje obowi zki; ergo – lepiej walczy  z przest pczo ci  zor-
ganizowan . 

Respondenci mieli te  mo liwo  dodania od siebie innych elementów strategii 
walki z przest pczo ci  zorganizowan  i poddanie jej ocenie. Spo ród zg oszonych 
kierunków na pierwszym miejscu jest grupa po wi cona podniesieniu efektywno-
ci wspó pracy i pracy poszczególnych organów pa stwowych, zw aszcza prokura-

tury, Agencji Bezpiecze stwa Wewn trznego, urz dów skarbowych i urz dów kon-
troli skarbowej, dost pu do baz Zak adu Ubezpiecze  Spo ecznych, czy odr bnego 
ustawodawstwa do walki z przest pczo ci  zorganizowan . Drug  grup  stanowi  
postulaty dotycz ce pracy operacyjnej. Wielokrotnie powtarza si  jeden – sta e mo-
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nitorowanie cz onków grup przest pczych, ich liderów, po opuszczeniu przez nich 

zak adów karnych. Jedna osoba zg osi a postulat podnoszenia wiadomo ci prawnej 

w ród spo ecze stwa. 

Podsumowanie

Ostatnia cz  niniejszego opracowania b dzie ustosunkowaniem si  do wcze -

niej przyj tych hipotez badawczych.

Hipoteza o wi kszej cz stotliwo ci wyst powania i przydatno ci instytu-

cji prawnych wyspecjalizowanych do zwalczania przest pczo ci zorganizowanej 

w sprawach karnych zosta a potwierdzona tylko cz ciowo. Bior c pod uwag  przy-

gotowan  metodologi  prezentacji wyników bada , „obszar optymalny” mo na opi-

sa  w nast puj cy sposób. 

Tabela nr 9. Analiza obszaru optymalnego instytucji i organów 

w ocenie respondentów

Cz stotliwo  /
Przydatno

Przydatna Bardzo przydatna

Bardzo cz sto informacja z rejestru skazanych

osobowe ród a informacji

zeznania wiadków

wyja nienia oskar onego

prokuratura

Cz sto

sporz dzanie analizy kryminalnej

zabezpieczenie maj tkowe

rednioterminowa kara pozbawienia 
wolno ci

s dy powszechne

urz dy skarbowe, urz dy kontro-
li skarbowej

pods uch telefoniczny

niejawny nadzór nad przemieszcza-
niem si  osób

tzw. ma y wiadek koronny

d ugoterminowa kara pozbawienia 
wolno ci

ród o: opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonych bada

Jak wida , mieszaj  si  tutaj instytucje i organy wyspecjalizowane z powszech-

nie wyst puj cymi w innych sprawach karnych. 

Dosy  przekornie postawiona hipoteza o skuteczno ci istniej cego systemu wal-

ki z przest pczo ci  zorganizowan  zosta a zweryfikowana negatywnie. Mimo oce-

niania przez respondentów szeregu instytucji i podmiotów jako przydatnych w ich 

codziennej pracy, to jednak wskazuj  oni liczne przyk ady i pomys y na jego popra-

w . Te postulaty dotycz  zarówno rozwi za  legislacyjnych (z zakresu prawa kar-
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nego i innych ustaw oko okodeksowych), jak i poprawy wspó pracy pomi dzy po-
szczególnymi organami pa stwowymi. 

Mo na przyj , i  trzecia z przyj tych hipotez zosta a zweryfikowana pozy-
tywnie. Okaza o si , e prokuratura zosta a uznana przez respondentów za najbar-
dziej przydatny organ pa stwowy w walce z przest pczo ci  zorganizowan . S dy 
powszechne zaj y miejsce drugie. S  to dwa podstawowe organy pa stwowe zaj-
muj ce si  odpowiednio ciganiem i wymiarem sprawiedliwo ci w ka dej sprawie 
karnej, nie tylko zwi zanej z walk  z przest pczo ci  zorganizowan . O ile mo -
na mówi  o istnieniu wyodr bnionej strukturalnie cz ci prokuratury, która zajmuje 
si  tylko tego typu sprawami, to brak jest odpowiadaj cych jej struktur w s downi-
ctwie powszechnym. Za pewien zawód mo na uzna  nisk  pozycj  ABW i General-
nego Inspektora Informacji Finansowej. S  to podmioty wyspecjalizowane w walce 
z ró nymi aspektami zjawiskami przest pczo ci zorganizowanej. 

Czwarta z postawionych tez doczeka a si  weryfikacji negatywnej. Zdaniem 
respondentów wa niejszym od d ugoterminowej izolacji cz onków zorganizowa-
nych grup przest pczych jest pozbawianie ich owoców przest pstwa. Znajduje to 
potwierdzenie tak e w wyra anych opiniach, i  przest pcy maj  „wkalkulowane” 
w swoj  dzia alno  odbywanie kary w wi zieniu, nie jest to czynnik odstraszaj -
cych ich od dokonywania przest pstw. Ich motywacja jest przede wszystkim finan-
sowa, a po opuszczeniu zak adu karnego b d  mogli korzysta  ze zgromadzonych 
wcze niej zasobów maj tkowych. 

Przedstawione powy ej wyniki bada  wskazuj , i  punkt widzenia praktyków 
na walk  z przest pczo ci  zorganizowan  jest niezwykle interesuj cy. Problemy 
wyst puj ce w ich codziennej s u bie i sposoby ich rozwi zywania przedstawia-
j  si  czasami odmiennie od tego, co s dz  i postuluj  zarówno naukowcy (w tym 
prawnicy i kryminolodzy), jak i polityczni decydenci. Jednocze nie wskazuj  na 
potrzeb  prowadzenia dalszych bada  nad tym zjawiskiem i poszukiwaniem przez 
te dwie grupy takich instrumentów prawnych i rozwi za  organizacyjnych, które 
uczyni yby s u b  funkcjonariuszy policji efektywniejsz , ku powszechnemu po yt-
kowi pa stwa i jego obywateli. 
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SUMMARY

The paper presents the results of a research conducted among the Central Bu-
reau of Investigation’s officers. They were asked to express their points of view 
about selected legal and organizational means of fighting organized crime available 
according to Polish legal system. That group was chosen because the CBI has been 
established especially to combat the most serious types of crimes, including organ-
ized ones. Hence, their opinions on that subject are most valuable. 

First of all, they were confronted with the list of criminal law regulations within 
and they supposed to point out the frequency and the efficiency of those regulations 
according to their professional experience. Not all the institutions which are aimed 
to combat organized crime are frequently used nor recognized as the most efficient. 

Secondly, there was a question about what they would have change in the Polish 
legal system in order to improve the efficiency of fight against organized crime. Al-
though most of the regulations were considered to be very useful, there is still place 
for some enhancements. 

Thirdly, they were asked to evaluate the efficiency of governmental bodies as 
well as private entities in the same context. The prosecution offices and courts were 
the most useful in the fight against organized crime. However such institutions like 
the Internal Security Agency or the General Inspector of Financial Information had 
been expected to do better in the ranking. 

The last question was about their point of view on the strategy to combat organ-
ized crime. What is most interesting, according to officer’s points of view not the se-
verity of the punishment is the most important pillar of anti–organized crime strate-
gy but taking away proceeds of crime.

The paper encompasses the whole methodology of the research and the charac-
teristics of the population which has taken part in the research. 
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WSPÓ CZESNA ZORGANIZOWANA 
PRZEST PCZO  GOSPODARCZA

Zagro enia i wspó czesne formy przest pczo ci 
zorganizowanej

W strukturze przest pczo ci gospodarczej ju  od lat dominuj  oszustwa gospo-
darcze (ponad 30%). Obok oszustw gospodarczych, kolejn  kategori  stanowi  fa -
szerstwa gospodarcze (na poziomie 15%), nast pne to przest pstwa przeciwko ob-
rotowi gospodarczemu (tutaj obserwuje si  spadek udzia u w strukturze od 14,5% 
do ok. 7%) oraz przest pstwa przeciwko w asno ci intelektualnej i przemys owej 
(wzrost od 6,8% do 10,2%). Jest to pewna tendencja, która charakteryzuje struktur  
przest pczo ci w wiecie: sprzeniewierzenie aktywów, oszustwo, piractwo i podra-
bianie, korupcja i fa szowanie danych finansowych, pranie pieni dzy, wykorzysta-
nie informacji poufnych do obrotu akcjami1.

Przest pczo  gospodarcza, a ci lej przest pstwa gospodarcze, z uwagi na sw  
w a ciwo  (zwi zek z dzia alno ci  gospodarcz ) ulegaj  permanentnym zmianom 
wraz ze zmian  warunków gospodarowania i pojawianiem si  nowych mo liwo ci 
dzia ania w sferze gospodarczej. Dynamiczny post p techniczny, post p technolo-
gii komputerowych, nowe mo liwo ci komunikowania si  i nawi zywania trans-
akcji, otwieranie kont bankowych i przeprowadzanie transakcji za po rednictwem 
internetu stwarzaj  wi ksze mo liwo ci przest pnego dzia ania. Nowe formy prze-
st pstw wypieraj  tradycyjn  przest pczo  gospodarcz . Szczególne miejsce zaj-
muje obecnie przest pczo  z wykorzystaniem technologii komputerowych, kszta -
tuj c nowy wizerunek przest pczo ci, a mianowicie przest pczo ci internetowej. 
Lawinowy wzrost liczby przest pstw pope nianych z wykorzystaniem Internetu, 
a zw aszcza oszustw na portalach aukcyjnych, jest egzemplifikacj  zagro e , jakie 
wywo uje dynamiczny skok w rozwoju technologii informatycznych, daj c szero-

1 Badania Þ rmy PricewatershauseCooper oraz Uniwersytetu im. M. Lutra w Halle z 2003 i 2005 r. W roku 2005 

poddano badaniu 3 634 respondentów (przedsi biorstw), w tym 101 z Polski.
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kie mo liwo ci wykorzystania, w tym tak e przez struktury przest pcze. Jako przy-
k ad mo na wskaza  chocia by przest pstwo phishingu, penalizowane przepisem 
art. 287 kodeksu karnego, a polegaj cego najogólniej ujmuj c na „wy udzeniu” po-
ufnych informacji osobistych (tzw. danych wra liwych) dotycz cych loginów, ha-
se , szczegó ów rachunku bankowego, karty kredytowej, i nieuprawnionym dost -
pie do rachunków bankowych.

Tabela 1. Przest pstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu

Przest pstwa/Rok 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Pranie brudnych pieni dzy – art. 299 kk 251 255 151 161 98 25

Oszustwa kredytowe – art. 297 kk 10 792 9101 8843 8045 5589 4869

Nadu ycie zaufania – art. 296 kk 185 237 680 501 650 770

Oszustwo asekuracyjne – art. 298 kk 134 150 196 162 125 178

Udaremnienie lub uszczuplenie 
zaspokojenia wierzycieli

1060 1223 1665 1819 b.d. b.d.

Doprowadzenie do upad o ci 
lub niewyp acalno ci

46 53 75 92 b.d. b.d.

Usuwanie lub fa szowanie oznacze  towarów 970 887 1101 1652 b.d. b.d.

Udaremnienie przetargu 18 19 15 45 b.d. b.d.

ród o: www.policja.pl (skrót b.d. – brak danych w statystyce policyjnej).

Zagro enie przest pczo ci  identyfikowane jest w praktyce z liczb  ujawnio-
nych przest pstw (przest pstw stwierdzonych), ale nale y doda , e w szczególno-
ci je eli chodzi o przest pczo  gospodarcz , to skala ujawnionych przest pstw po-

zostaje w cis ej relacji do stopnia zaanga owania organów w proces wykrywczy. 
Analizuj c dane w tym zakresie, stwierdzamy, i  w kategorii przest pstw przeciw-
ko obrotowi gospodarczemu sta  tendencj  rosn c  wykazuje oszustwo kapita owe 
z art. 297 kk. oraz przest pstwo prania pieni dzy z art. 299 kk. (zob. tab. 1). W po-
zosta ych kategoriach przest pstw przeciwko obrotowi gospodarczemu obserwuje-
my tendencje spadkowe. Na uwag  zas uguj  przest pstwa, w stosunku do których 
obserwujemy wyra n  tendencj  spadkow  od roku 2006, jak przest pstwo nadu y-
cia zaufania (z 680 w 2006 r. do 185 w 2008 r., spadek o 72,8%), oszustwo aseku-
racyjne (ze 196 w 2006 r. do 134 w 2008 r., spadek o 31,6%). Tendencje spadkowe 
odnotowujemy tak e wzgl dem przest pstw: usuwania lub fa szowania oznacze  
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towarów (z 1652 w 2005 r. do 970 w 2008 r., spadek o 41,3%), udaremniania lub 

uszczuplania zaspokojenia wierzycieli (z 1819 w 2005 r. do 1060 w 2008 r., spadek 

o 41,7%), doprowadzenia do upad o ci lub niewyp acalno ci (z 92 w 2005 r. do 46 

w 2008 r., spadek o 50%). Spadek liczby wskazanych przest pstw mo e wynika  

z wielu przyczyn, np. rzeczywistego zmniejszenia stopnia zagro enia tego rodzaju 

przest pczo ci , zwi kszonym stopniem w zakresie przeciwdzia ania (uszczelnia-

nie procedur, zwi kszony stopie  kontroli), wi ksz  skuteczno ci  w ciganiu tych 

przest pstw, ale mo e by  te  wynikiem mniejszego zaanga owania w proces wy-

krywczy tych przest pstw.

W zorganizowanej dzia alno ci przest pnej obserwujemy przeniesienie akcentu 

na zorganizowan  przest pczo  gospodarcz  i narkotykow , czyli te, które daj  naj-

wi ksze mo liwo ci generowania przest pczych zysków. Ilustruj  to dane Central-

nego Biura ledczego Komendy G ównej Policji (CB  KGP) dotycz ce liczebno ci 

grup przest pczych w uj ciu rodzajowym w poszczególnych latach (zob. tab. 2). 

Szczególne nasilenie spraw dotycz cych zorganizowanych przest pstw ekono-

micznych odnotowano ju  w 2002 r., kiedy stwierdzono wzrost liczby grup zajmu-

j cych si  t  dzia alno ci  o 17,1% w stosunku do roku 2001.2 Warto te  zauwa-

y , e jeszcze do roku 2006 w cznie, najwi cej by o grup ekonomicznych, a od 

2007 roku prym wiod  grupy narkotykowe (tab. 2). Jako jedne z przyczyn zaintere-

sowania sfer  gospodarcz  mo na wskaza  nieszczelno  prawa i mo liwo ci prze-

st pnego dzia ania, zmian  pokoleniow  w przywództwie grup przest pczych (inne 

spojrzenie oraz dostrzeganie innych róde  daj cych zdecydowanie wi ksze mo li-

wo ci generowania zysków z przest pnej dzia alno ci).

Tabela 2. Struktura grup przest pczych wg wyodr bnionej kategorii

Grupy wg kategorii/Rok 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Grupy ekonomiczne 131 118 88 109 94 108 151 129

Grupy narkotykowe 147 121 85 84 67 109 133 134

Grupy kryminalne 103 74 49 66 66 90 178 159

Grupy multiprzest pne* 44 35 24 37 35 44 60 63

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych CB  KGP – raporty statystyczne.

2 Zob. Raport statystyczny Centralnego Biura ledczego KGP z 2002 r.

* Grupy multiprzest pne - grupy zajmuj ce si  wszelkimi rodzajami nielegalnej dzia alno ci (w zale no ci od oka-

zji).
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Stwierdza si  zatem zmiany jako ciowe w zakresie obszarów zainteresowa  

i sposobów dzia ania grup przest pczych. Potwierdza to tak e charakter post powa  

procesowych prowadzonych przez Centralne Biuro ledcze Komendy G ównej Po-

licji w sprawach o przest pstwa gospodarcze (zob. tab. 3).

Tabela 3. Liczba i struktura spraw procesowych CB  KGP

Rodzaj przest pstw / Rok 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Przest pstwa gospodarcze 484 240 171 150 152 141

Przest pstwa narkotykowe 547 189 180 146 155 139

Przest pstwa kryminalne 539 245 237 188 144 141

Pranie pieni dzy 123 88 99 81 70 54

Korupcja 93 41 32 28 18 13

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych CB  KGP – raporty statystyczne.

Przechodz c do problematyki zagro e  przest pczo ci  gospodarcz , nale a-

oby zwróci  uwag  na zakres poj ciowy tej przest pczo ci, bowiem w zale no ci 

od sposobu definiowania zró nicowany b dzie zakres i liczba przest pstw. Tak e 

w statystykach Centralnego Biura ledczego KGP znajdujemy okre lenie „prze-

st pczo  ekonomiczna”, obejmuj ce przest pstwo prania pieni dzy lub korupcj .3 

Zgodnie bowiem z oficjalnym dokumentem Rady Europy „Legal Affaires, Econo-

mic Crime”, w ród przest pstw gospodarczych wymienia si  tak e przest pstwa 

komputerowe, fa szowanie pieni dzy i papierów warto ciowych, przest pstwa gie -

dowe i bankowe, celne i szereg innych. Nale y podkre li , e brak definicji ustawo-

wej przest pstwa gospodarczego oraz oparcie si  na zakre leniu zjawisk okre la-

nych jako przest pczo  gospodarcza poprzez wskazanie konkretnych przest pstw 

powoduje, i  cz  z nich traci aktualno . W a ciwe jest zatem skoncentrowanie si  

na danych Centralnego Biura ledczego KGP, obrazuj cych zagro enia poszczegól-

nymi grupami przest pstw b d  konkretnymi przest pstwami, których wymiernym 

obrazem jest liczba prowadzonych przez CB  post powa  procesowych w spra-

wach o przest pstwa gospodarcze (zob. tab. 4).

3 Zob. Raport Statystyczny CB  KGP za 2008 r.



169

Wspó czesna zorganizowana przest pczo  gospodarcza

Tabela 4. Post powania wg kategorii przest pstw gospodarczych

Przest pstwa / Rok 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Przest pstwa p–ko obrotowi gospodarczemu 40 195 144 127 126 114

Przest pstwa z kodeksu karnego skarbowego 90 45 27 23 18 27

Pranie pieni dzy 123 88 99 81 70 54

Korupcja 93 41 32 28 18 b.d.

Fa szerstwa rodków p atniczych 18 7 6 22 21 16

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych CB  KGP – raporty statystyczne; b.d. – brak 

danych.

W 2008 r. najwi cej post powa  odnotowano w sprawach o pranie pieni dzy 

(123), nast pnie w sprawach przest pstw z kodeksu karnego skarbowego (90), ko-

rupcji (93) i przeciwko obrotowi gospodarczemu (40). 

W 2007 r. najwi cej post powa  stwierdzono w sprawach przest pstw przeciw-

ko obrotowi gospodarczemu (195), przest pstw prania pieni dzy (88), przest pstw 

z kodeksu karnego skarbowego (45) i korupcji (41).

Analizuj c liczby prowadzonych post powa  w tych sprawach, mo na stwier-

dzi , e we wszystkich kategoriach mamy do czynienia z tendencj  rosn c , poza 

wyj tkiem incydentalnego spadku przest pstw przeciwko obrotowi gospodarczemu 

w 2008 r. Nie jest to zapewne sta a tendencja w ród przest pstw przeciwko obroto-

wi gospodarczemu.

Zwalczanie przest pczo ci gospodarczej nierozerwalnie zwi zane jest z aspek-

tem ekonomicznym w postaci konkretnych strat z tytu u tej przest pczo ci. Prze-

st pczo  gospodarcza to straty dla Skarbu Pa stwa, spo ecze stwa, grup spo ecz-

nych, a tym samym w wymiarze indywidualnym – dla ka dego potencjalnego klienta 
(konsumenta). Okre lenie tych strat jest czynno ci  stosunkowo trudn  z uwagi na 
brak dok adnych danych, ró ne szacunki, cz sto te  brak publicznego udost pnie-
nia tych danych. St d dla zilustrowania problemu pos u ono si  danymi odnosz cy-
mi si  do lat 2003–2004. 

Wed ug informacji Zespo u Prasowego Komendy G ównej Policji straty, nie-
legalny obrót, apówki i uszczuplenia podatkowe w 2004 roku z tytu u przest pczo-
ci oszacowano na czn  kwot  7,82 mld z  (7 821 446 423 z ), tj. 0,88% Produk-

tu Krajowego Brutto (PKB), z czego na przest pczo  gospodarcz  przypad o 3,97 
mld z  (dok adnie: 3 973 396 928 z ), co stanowi o 51% cznej kwoty strat i 0,45% 
PKB.
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Z analiz statystyk kryminalnych wynika, e w ostatnich latach mamy do czynienia 

z ci g  tendencj  wzrostow  w kilku kategoriach przest pstw, w tym g ównie 

prania brudnych pieni dzy, oszustw kapita owych (zob. tab. 1). Nielegalny obrót 

w 2004 r. na skutek przest pstw prania pieni dzy (z art. 299 kk.) oszacowano na 

588 269 229 z  (0,588 mld z )4; apówki (przest pstwa z art. 228–231 kk., 250a kk., 
296a–b kk.) oszacowano na 9 861 572 z ; przest pstwa skarbowe z kodeksu karne-
go skarbowego na kwot  344 692 453 z ; oszustwa ubezpieczeniowe, wyczerpu-
j ce dyspozycj  art. 286 § 1 i 3 kk. (klasyczne oszustwo dot. ubezpieczenia) oraz 
art. 287 § 1–2 kk. (dot. oszustwa ubezpieczeniowego komputerowego) i art. 298 
kk. – oszacowane zosta y na kwot  15 017 631 z . W 2005 r. warto  skumulo-
wanych strat z tytu u przest pstw ubezpieczeniowych – wed ug statystyk policyj-
nych – by a jeszcze mniejsza i wynios a 11 932 544 z , czyli o 3 085 087 z  mniej 
ni  w 2004 r. Co charakterystyczne w tym przypadku, warto  oszustw ubezpie-
czeniowych w 2003 r. okre lono w statystykach policyjnych na kwot  9 949 769 z  
(9,95 mln z ), natomiast z danych najwi kszych towarzystw maj tkowych wynika-
o, i  w 2003 r. ujawniono 4115 przest pstw o cznej warto ci 65,7 mln z .5 W od-

niesieniu do warto ci wyp aconych odszkodowa  w 2003 r. ca ego dzia u II (ubez-
pieczenia maj tkowe), która wynios a 7,6 mld z  przy zebranej sk adce 13,6 mld z , 
warto  ujawnionych przez firmy ubezpieczeniowe przest pstw stanowi a i tak za-
ledwie 0,86% warto ci wyp aconych odszkodowa  i wiadcze  dzia u II. Dlaczego 
zaledwie? Otó  dlatego, e szacuje si , i  warto  nienale nych odszkodowa  i in-
nych wiadcze  w Polsce utrzymuje si  na poziomie 20–30% wyp acanych odszko-
dowa  i innych wiadcze .

Podobnie w odniesieniu do przest pstw prania pieni dzy, w stosunku do któ-
rych Departament Stanu USA okre li , i  w 1998 r. przedmiotem prania w Polsce 
by y dochody o warto ci 8 mld dolarów USA (wg CB  w 2004 r. – 1 120 231 769 
z ). Z kolei wg bada  Financial Action Task Force (FATF) Polsk  sklasyfikowano 
w 1998 r. na 16. miejscu ze wskazywan , jako wygenerowan  z przest pstw, kwo-
t  19,7 mld dolarów.

Jaka jest zatem skuteczno  zwalczania zorganizowanej przest pczo ci, w tym 
przest pczo ci gospodarczej? 

4 Z kolei wed ug CB  KGP, warto  rodków p atniczych nielegalnie wprowadzonych do obrotu w 2004 r. wynios a 

1 120231769 z ; zob. Informacja CB  KGP dotycz ca zwalczania przest pczo ci zorganizowanej w 2004 r.; Ra-

port statystyczny 2004.

5 Rozbie no ci te wynikaj  z odmiennego kryterium kwaliÞ kowania czynów jako przest pstw ubezpieczeniowych. 

Zak ady ubezpiecze  stosuj  rozszerzon  formu , kwaliÞ kuj c jako przest pstwo ubezpieczeniowe m.in. przy-

w aszczenie sk adek przez agentów ubezpieczeniowych b d  pracowników zak adów ubezpiecze  czy te  inne 

czyny. Za przest pstwo ubezpieczeniowe zak ady ubezpiecze  przyjmuj  wszelkie czyny godz ce bezpo rednio 

b d  po rednio w interesy zak adów ubezpiecze , natomiast organy cigania stosuj  kwaliÞ kacj  wg art. 298, 

286 i 287 Kodeksu karnego. 
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Wydaje si , i  aby odpowiedzie  na tak postawione pytanie, nale y przeanali-
zowa  dwie podstawowe wielko ci, jak liczb  likwidowanych grup przest pczych 
oraz liczb  prowadzonych i zako czonych post powa  (zob. tab. 5 i 6).

Tabela 5. Liczba zorganizowanych grup przest pczych wg CB  KGP

Grupy / Rok 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001

Liczba grup istniej cych 425 348 246 296 262 351 522 485

Grupy wyeliminowane 159 179 143 139 179 250 244 b.d.

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych CB  KGP – raporty statystyczne.

Z danych wynika, e mimo corocznego likwidowania du ej ilo ci grup przest p-
czych, mamy do czynienia w ostatecznym rachunku z przyrostem liczby zorganizo-
wanych grup. W latach 2002–2003 odnotowano znaczny stopie  wyeliminowania 
grup przest pczych (240 i 250), nast pnie obserwujemy spadek liczby likwidowa-
nych grup do 159 w 2008 r. Natomiast w latach 2006–2008 odnotowujemy wzrost 
liczby grup przest pczych a  z 246 w roku 2006 do 425 w roku 2008.

Tabela 6. Liczba spraw procesowych CB  KGP

Sprawy / Rok 2008 2007 2006 2005 2004 2003

Liczba spraw procesowych 1931 867 719 748 651 591

Sprawy przej te z innych jednostek 68 140 99 147 130 55

Sprawy podj te z zawieszenia 64 71 77 79 58 34

Sprawy wszcz te na podst. w asnych materia ów 178 227 167 261 b.d. b.d.

Sprawy zako czone 1106 1090 916 1039 910 785

ród o: opracowanie w asne na podstawie danych CB  KGP – raporty; b.d. – brak danych.

Odnotowuje si  wzrost liczby spraw procesowych prowadzonych przez CB , 
szczególnie w 2008 r. w stosunku do 2007 (wzrost o 122%), przy jednoczesnym  
sta ym poziomie ich zako cze  (na poziomie 1 tysi ca rocznie). Jednocze nie wy-
daje si , i  wyst puje niski stopie  wszczynania spraw na podstawie w asnych ma-
teria ów operacyjnych (261 w 2005 r., 178 w 2008 r.), bior c np. pod uwag , i  
w 2008 r. wszcz to 1064 sprawy6.

6 Zob. Stan realizacji zada  Centralnego Biura ledczego KGP w zakresie zwalczania przest pczo ci zorganizo-

wanej w roku 2008 w uj ciu statystycznym; Raport statystyczny 2008.
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Poza omówionymi zagadnieniami pozostaj  jeszcze dwie bardzo istotne kwe-
stie, jak warto  szacowanych strat wskutek zorganizowanej przest pczo ci oraz 
warto  odzyskiwanego mienia. W analizie tych danych uwzgl dniono rok 2003 
i 2004 z uwagi na to, e od roku 2005 nie podaje si  w Informacjach szacunkowej 
warto ci strat. Podobnie, je eli chodzi o warto  odzyskiwanego mienia stwierdza 
si  brak danych z lat 2005–2007. 

Wed ug danych CB  KGP w 2003 r. Skarb Pa stwa poniós  szacunkowe straty 
na kwot  6 399 878 915 z  (6,399 mld z ), w tym nale y wyró ni :

wy udzenia mienia, kredytów i dokonanie innych oszustw finansowych na 
szkod  Skarbu Pa stwa w wysoko ci 1 246 754 549 z ,

wy udzenia nienale nego podatku VAT na kwot  5 153 124 366 z 7.

Ponadto ustalono straty w wysoko ci 2 719 112 204 z  na rzecz prywat-
nych przedsi biorców na skutek wy udze  mienia, kredytów i dokonania innych 
oszustw. 

czne szacunkowe straty z tytu u przest pstw w 2003 r. wynios y 9 118 992 
119 z , natomiast odzyskano mienie w wysoko ci 17 753 979 z 8, co stanowi o 
0,19% szacunkowych strat ogó em.

Analogicznie w roku 2004 szacunkowe straty dla Skarbu Pa stwa w kwocie 
801 097 801 z , w tym na kwot  649 395 995 z  wy udzenia mienia, kredytów i in-
ne oszustwa finansowe na szkod  Skarbu Pa stwa oraz 151 701 806 z  – wy udzenia 
nienale nego podatku VAT. Ponadto – 214 937 275 z  wy udzenia mienia, kredytów 
i dokonanie innych oszustw na rzecz przedsi biorców prywatnych. czna warto  
strat, czyli dla Skarbu Pa stwa i prywatnych przedsi biorców wynios a 1 016 035 
076 z , natomiast warto  odzyskanego mienia w tym roku wynios a 14 464 413 z 9, 
co stanowi o 1,42% szacunkowych strat ogó em.

Tabela 7. Mienie odzyskane przez CB  KGP

Rok Warto  mienia odzyskanego (w PLN)

2008 26 055 211,00

2005–2007 brak danych

2004 14 464 413,00

7 Informacja dotycz ca zwalczania zorganizowanej przest pczo ci przez Centralne Biuro ledcze Komendy G ów-

nej Policji w Warszawie w 2003 r.; Raport statystyczny 2003.

8 Ibidem.

9 Informacja dotycz ca zwalczania zorganizowanej przest pczo ci przez Centralne Biuro ledcze Komendy G ów-

nej Policji w Warszawie w 2004 r.; Raport statystyczny 2004.

–

–
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2003 17 753 979,00

2002 50 487 154,00

2001 139 436 497,00

ród o: CB  KGP – raporty statystyczne.

Z danych w zakresie warto ci odzyskiwanego mienia wyra nie obserwuje si  

tendencj  malej c  w latach 2000–2004 (zob. tab. 7). Dopiero w 2008 r. odnotowa-
no 80% wzrost warto ci odzyskiwanych w stosunku do 2004 r.

Rozpatruj c ca okszta t przedstawionych zagadnie , wydaje si , i  mo na po-
stawi  tez  o stosunkowo niskiej wykrywalno ci przest pstw gospodarczych, co 
znajduje równie  potwierdzenie w opiniach badanych przedsi biorców10. Tak e 
kwestia warto ci odzyskiwanego mienia nasuwa podobne wnioski.

Uzasadnia to tez  o konieczno ci modyfikacji systemowych, legislacyjnych, 
proceduralnych celem zasadniczej poprawy skuteczno ci zwalczania tych kategorii 
przest pstw. Istnieje bowiem wiele organów, które w ustawowe zadania maj  wpi-
sane wykrywanie i zwalczanie przest pstw ekonomicznych, narkotykowych, korup-
cyjnych, przest pstw przeciwko dobrom kultury i innych, natomiast problemem wy-
daje si  by  kwestia, czy zbyt du y zakres zada  (ich rozproszenie) nie odbija si  
negatywnie na skuteczno ci.

Wnioski, prognoza

Rozwój i kierunki zorganizowanej przest pczo ci s  uzale nione od sytua-

cji spo eczno–politycznej i ekonomicznej. Z jednej strony stabilizacja, uszczelnia-
nie prawa, okre lony stopie  wykrywalno ci przest pstw, a równie  ustabilizowany 
stopie  zagro enia. Z drugiej strony – konflikty spo eczne, równie  na tle sytuacji 
ekonomicznej (kryzys gospodarczy, bezrobocie), spory i przetargi polityczne, kon-
centracja uwagi na innych zagadnieniach, wywo uj  przekonanie o mniejszej kon-
troli spo ecznej, w tym kontroli formalnej ze strony organów cigania, wymiaru 
sprawiedliwo ci, mediów.

Rozwój przest pczo ci zorganizowanej skutkuje zagro eniem dla bezpiecze -
stwa publicznego i interesów ekonomicznych Pa stwa. Zauwa alne s  zmiany 

10 Zob. Badania sonda owe Þ rmy Deloitte we wspó pracy z Bankiem wiatowym i International Business Leaders 

Forum. Celem bada  by o zapoznanie si  z opiniami na temat postrzegania nadu y  gospodarczych. Niemal 

wszyscy badani (94%) wskazali na nieskuteczno  wymiaru sprawiedliwo ci w walce z nadu yciami gospodar-

czymi, jedynie 7% wskaza o organy cigania jako sposób wykrywania nadu y  gospodarczych (70% wskaza o 

rutynowe dzia ania nadzorcze kierownictwa Þ rmy, 42% – informacje od pracownika, 31% – audyt wewn trzny, 

20% – przypadek i in.).
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w strukturze pope nianych przest pstw, w tym szczególnie gro ne z u yciem tech-
nologii komputerowych.

Do ogólnych przyczyn zagro e  nale y zaliczy :

1) ogóln  sytuacj  spo eczno–ekonomiczn  i polityczn , charakteryzuj c  si  
znacznym zró nicowaniem pozycji materialnej spo ecze stwa oraz paupery-
zacj  wielu grup spo ecznych i zawodowych, wysoki poziom bezrobocia,

2) niespójno  poczyna  i brak realnej, efektywnej wspó pracy wszystkich or-
ganów ochrony porz dku prawnego,

3) niewydolno  systemu wymiaru sprawiedliwo ci (m.in. przewlek o  proce-
sów s dowych w sprawach cywilnych i karnych),

4) niedoskona o ci i nieskuteczno  przepisów obowi zuj cego prawa w nie-
których dziedzinach,

5) niedoskona o ci procedur administracyjno–prawnych.

W zakresie przest pczo ci transgranicznej w ród zagro e  mo na wskaza  
w szczególno ci:

1) zorganizowany przemyt rodków odurzaj cych i substancji psychotropo-
wych,

2) rosn cy stopie  zorganizowania przerzutu ludzi i przemytu towarów oraz 
wzrost przemytu towarów obj tych akcyz ,

3) funkcjonowanie w pobli u przej  granicznych kryminogennych miejsc nie-
legalnego handlu, maj cych równie  wp yw na rozwój zjawisk patologicz-
nych w sferze gospodarczej i spo ecznej.

W zakresie przest pczo ci finansowej i gospodarczej do g ównych zagro e  
wskaza  nale y:

1) maj cy charakter mi dzynarodowy proceder prania brudnych pieni dzy 
(wzrastaj ca liczba ujawnianych przest pstw),

2) przest pstwa podatkowe, zw aszcza zwi zane z wy udzeniami podatku 
VAT,

3) wszelkie dzia ania na szkod  konsumentów (wprowadzanie do obrotu towa-
rów nielegalnego b d  nieznanego pochodzenia, towarów niebezpiecznych 
dla zdrowia itp.),

4) funkcjonowanie „szarej strefy” i innych patologii zwi zanych ze sfer  eko-
nomiczn ,

5) nieprawid owo ci w wydatkowaniu rodków publicznych.



175

Wspó czesna zorganizowana przest pczo  gospodarcza

Kierunki dzia a

Do g ównych kierunków dzia a  maj cych na celu popraw  efektywno ci za-
pobiegania i zwalczania zorganizowanej przest pczo ci gospodarczej nale y wska-
za :

1. Dalsze, intensywne prowadzanie dzia a  w zakresie zapobiegania i zwalcza-
nia procederu prania brudnych pieni dzy. Przest pstwo legalizacji rodków 
finansowych pochodz cych z pope nianych przest pstw ma obecnie charak-
ter ogólno wiatowy oraz stanowi swoisty i istotny mechanizm stymuluj cy 
dla zorganizowanej przest pczo ci. Przest pstwo to jest aktualnie jednym 
z bardziej istotnych zagro e  dla sprawnego funkcjonowania systemów ban-
kowych, które niew a ciwie zabezpieczone mog  sta  si  przedmiotem dzia-
alno ci ponadnarodowych grup przest pczych.

2. Zintensyfikowanie dzia a  w zapobieganiu i zwalczaniu przest pstw zwi za-
nych z wy udzeniami podatku VAT, oszustwami i wy udzeniami na szkod  
sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz na szkod  legalnie dzia aj -
cych podmiotów gospodarczych.

3. Zintensyfikowanie dzia a  w zakresie zwalczania szeroko rozumianej prze-
st pczo ci komputerowej (w tym pope nianej przy pomocy internetu).

4. Dalsze prowadzenie dzia a  w zakresie zwalczania piractwa fonograficzne-
go, komputerowego, kradzie y znaków towarowych, usuwania lub fa szo-
wania oznacze  towarów.

5. Zwi kszenie skuteczno ci w zakresie kontrolowania obrotu towarowego pod 
k tem oszustw na szkod  konsumentów, wprowadzania do obrotu towarów 
nielegalnego b d  nieznanego pochodzenia, fa szowania znaków towaro-
wych, prowadzenia dzia alno ci handlowej, produkcyjnej i us ugowej.

6. Przeciwdzia anie nielegalnemu zatrudnieniu (tak e migracja tranzytowa oraz 
nasilaj ca si  pobytowa) i naruszaniu praw pracowniczych.

Odr bnego potraktowania wymaga problematyka stworzenia ponadresortowej 
instytucji zajmuj cej si  przep ywem informacji dotycz cych przest pstw gospodar-
czych. W walce ze zorganizowan  przest pczo ci  gospodarcz  kluczowe znacze-
nie ma dysponowanie przez organy cigania jak najwi kszym zasobem informacji. 
Powinien istnie  system przep ywu informacji, sygnalizuj cych zarówno konkretne 
dzia ania przest pcze, jak i sytuacje maj ce charakter patologiczny, sprzyjaj cy za-
istnieniu przest pstwa. Chodzi o system przep ywu informacji mi dzy instytucjami, 
szczególnie tymi, które zajmuj  si  ochron  interesów maj tkowych Skarbu Pa -
stwa oraz ochron  rynku finansowego (centralne urz dy nadzoru).
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Jednak nie tylko powo anie nowej instytucji powinno by  sposobem walki 
z przest pczo ci . Niezb dne jest wyposa enie takiej centralnej instytucji (central-
nego systemu informatycznego) w stosownie szerokie uprawnienia dost pu do kom-
puterowych baz danych.

Skuteczne zwalczanie zorganizowanej przest pczo ci gospodarczej zale y od 
systemu i struktury administracji ekonomicznej i kontroli, a tak e wymaga dobrego 
ich funkcjonowania. Niewydolno  którego  z tych systemów powoduje, e znacz -
ca liczba przest pstw gospodarczych nie zostanie wykryta.

Mo na stwierdzi , i  tylko wszechstronne i komplementarne dzia ania podejmo-
wane przez ró nego rodzaju instytucje, funkcjonuj ce zarówno w zakresie cigania 
przest pstw gospodarczych, jak i administracji gospodarczej i kontroli, w obrocie 
gospodarczym mog  doprowadzi  do skutecznej eliminacji zjawisk przest pczych 
oraz patologicznych.

Skuteczno  zwalczania zorganizowanej przest pczo ci pozostaje w cis ej re-
lacji z prawnymi mo liwo ciami dzia ania. Niektóre z nich, zw aszcza o charakterze 
proceduralnym, wymagaj  usprawnie . Stosowanie odpowiednich instrumentów 
prawnych nie mo e charakteryzowa  si  z o ono ci  proceduraln . Chodzi w szcze-
gólno ci o skrócenie drogi w procesie decyzyjnym, tak aby zapewni  operatywno  
i szybko  dzia ania.
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SUMMARY

Defining organized crime is not easy because it is continually changing; alter-
ing its activities and methods to the prevailing social conditions. Statistics obtained 
by the Polish Central Bureau of Investigation show the number of groups responsi-
ble for organised crime and that the number of socio–economically related crimes 
has increased.

This paper examines organized crime and the areas of society that it threatens. 
The different types of organised crime are defined as are the methods they use. How 
legislation is used to attempt to limit socio–economic crime is also examined.





CZ  III

INNE ZAGRO ENIA I ZJAWISKA PATOLOGICZNE
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ZAGRO ENIE KORUPCJ  
W WIETLE DO WIADCZE  PA STWA ROSYJSKIEGO 

– ROZWA ANIA KRYMINOLOGICZNE I PRAWNE

Wspó cze nie, w zasadzie, w ka dym pa stwie korupcja stanowi powa ny 
problem. Jest ona zjawiskiem bardzo z o onym, trudno poddaj cym si  diagnozie, 
kontroli, przeciwdzia aniu czy zwalczaniu. Jest szczególnie widoczna w Rosji – kra-
ju o d ugiej historii korupcji i jej g bokich korzeniach. Odgrywa w nim bowiem 
ogromnie negatywn  rol  ze wzgl du na niebezpiecze stwa wynikaj ce z jej strony 
zarówno dla pa stwa, jak i spo ecze stwa. 

Dlatego te  w niniejszym opracowaniu za celowe uznano ustalenie róde  oraz 
przejawów tych zagro e , a tak e ukazanie reakcji pa stwa wobec nich. Rozwa a-
nia b d  prowadzone w oparciu o analizy opracowa  naukowych i wyniki bada  ro-
syjskich kryminologów. Swoim zakresem obejm  g ównie okres 1990–2008, jed-
nak e ze wzgl du na potrzeb  pe nego przedstawienia zjawiska dotyczy  te  b d  
lat wcze niejszych. 

Zakres poj cia korupcji w Rosji

Rozpoczynaj c analiz  nale y powiedzie , e poj cie „korupcja” ma miejsce 
w historii prawa rosyjskiego. Bowiem ju  w 1913 r. prawnik A.J. Estrin pos ugiwa  
si  nim w swych opracowaniach, rozumiej c przez nie czyny zarówno o charakterze 
administracyjnym, jak i karnym.1 Jednak e do niedawna prawo rosyjskie nie zawie-
ra o okre lenia korupcji. By o to zwi zane najprawdopodobniej z tym, e omawia-
ne zjawisko ma z o ony charakter, a zachowania wyczerpuj ce znamiona korupcji 
wykraczaj  niejednokrotnie poza ramy zachowa  prawnokarnych.2 Zosta a ona zde-
finiowana dopiero w 2008 r. w art. 1 pkt 1a ustawy „O przeciwdzia aniu korupcji”.3 

1 A.I. Do gowa, Korrupcjonnaja priestupnost’, (w:) Krimino ogija, red.nauk. A.I. Do gowa, Moskwa 2007, s. 712.

2 P.A. Kabanow, G.I. Rajkow, Pricziny i osnowyje naprawlienija programmy borby s korrupcijej, „Sliedowatiel” 

2008, nr 10, s. 8.

3 Federalnyj zakon Rossijskoj Federaciji ot 25 dekabria 2008 g. N 273–FZ „O protiwodiejstwii korrupciji”, http://

www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia–fz–dok.html
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Przyj to, e nale y przez ni  rozumie  „nadu ycie stanowiska s u bowego, wr cze-
nie apówki, przyj cie apówki, nadu ycie uprawnie , przekupstwo komercyjne lub 
inne niezgodne z prawem wykorzystywanie przez osob  fizyczn  swego stanowiska 
s u bowego wbrew prawnym interesom spo ecze stwa i pa stwa w celach uzyska-
nia korzy ci w postaci pieni dzy, cennych przedmiotów, innego mienia lub us ug 
o charakterze maj tkowym, innych praw maj tkowych dla siebie lub dla osób trze-
cich lub nielegalne udzielenie takiej korzy ci innym osobom fizycznym.” Za ko-
rupcj  uznano tak e wymienione czynno ci „dokonywane w imieniu lub interesach 
osoby prawnej” (art. 1 pkt 1b). Jest to pierwsza legalna definicja korupcji w prawie 
rosyjskim.

Natomiast do j zyka kryminologicznego poj cie to wesz o dopiero pod koniec 
lat 1980-tych. Wcze niej korupcj , jak podaje A.W. Gyske4, okre lano mianem „ a-
pownictwa”, „nadu ycia stanowiska s u bowego” lub „pob a liwo ci”. Zatem, od-
egnuj c si  od poj cia, w adza zaprzecza a istnieniu zjawiska. Dlatego A.I. Do -

gowa5 uwa a, e pos ugiwanie si  nim dzi  w Rosji wiadczy o jako ciowo nowym 
etapie rozwoju sytuacji spo ecznej i kryminalnej. 

D c do ustalenia istoty poj cia „korupcja”, poddano analizie wiele jego defi-
nicji stworzonych przez rosyjskich kryminologów. Jako szczególnie istotne wskazy-
wali oni nast puj ce elementy:

ca okszta t ró norodnych zachowa  (dzia a  lub zaniecha )6,
nielegalne uzyskanie mienia, us ug, zwolnie 7,
zachowania osób pe ni cych funkcje pa stwowe8,
przekupstwo – sprzedajno  urz dników pa stwowych i innych osób pe ni -
cych s u b  pa stwow 9,
wykorzystywanie stanowiska s u bowego w interesach strony przekupuj -
cej10, 
dzia alno  przest pcza w sferze polityki lub zarz dzania pa stwem polega-
j ca na wykorzystywaniu przez urz dników posiadanych uprawnie  do pry-
watnego wzbogacania si 11,

4 A.W. Gyske, Sowriemiennaja rossijskaja priestupnost’ i probliemy biezopasnosti obszcziestwa. Politiczeskij ana-

liz, Moskwa 2000, s. 138.

5 A.I. Do gowa, op. cit., s. 713.

6 S.W. Maksimow, W.A. Wancew, Korrupcjonnaja priestupnost’, (w:) Krimino ogija, red. nauk. W.N. Kudriawcew, 

W.J. Eminow, Moskwa 2005, s. 385.

7 Tam e, s. 385.

8 Tam e, s. 385.

9 A.I. Do gowa, Korrupcjonnaja priestupnost’, (w:) Krimino ogija, red. nauk. A.I. Do gowa, Moskwa 2000, s. 501; 

Krimino ogija, red. nauk. W.D. Ma kow, Moskwa 2004, s. 325.

10 A.I. Do gowa, Korrupcjonnaja priestupnost’, (w:) Krimino ogija, red. nauk. A.I. Do gowa, Moskwa 2007, s. 708; 

P.A. Pak, I.G. Licho at, S.A. Suszczienko, Krimino ogija w woprosach i otwietach, Rostów nad Donem 2000, 

s. 197.

11 A.W. Gyske, op. cit., s. 133.; W.A. Zaks, Socjokulturnyje priedposy ki korrupciji, „Gosudarstwo i Prawo” 2001, 

nr 4, s. 52.

–
–
–
–

–

–
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przest pstwa zwi zane z wykorzystywaniem stanowiska s u bowego w ce-

lach prywatnych lub grupowych12,

przyj cie korzy ci materialnych lub niematerialnych w zwi zku z wykorzy-

staniem oficjalnego statusu (autorytetu, mo liwo ci, powi za )13,

zjawisko prawne i kryminologiczne14,

zjawisko spo eczne15.

Z analiz definicji korupcji wynika, e w ród kryminologów nie ma zgodno ci 

co do zakresu poj cia. Jedni autorzy k ad  nacisk na dok adne okre lenie kr gu osób 

przejawiaj cych zachowania korupcyjne, drudzy – na zakres czynów niezgodnych 
z prawem, inni – na przejawy i sposoby realizacji zachowa  okre lanych korupcj , 
a tak e na rodzaje osi ganych korzy ci. Cz  kryminologów stara si  tworzy  poj -
cia korupcji koresponduj ce z definicjami przyj tymi w konwencjach mi dzynaro-
dowych, pozostali chc  podkre li  jej specyficzne cechy we wspó czesnej Rosji. 

Analiza prawno–kryminologicznych uj  problemu pozwoli a Autorce na przy-
j cie definicji korupcji, której zakres stanie si  przedmiotem dalszych rozwa a . Jej 
zdaniem, korupcja jest to zjawisko polegaj ce na niezgodnym z prawem wykorzy-
stywaniu przez urz dników pa stwowych swoich stanowisk do realizacji interesów 
innych osób w celu osi gni cia w asnych korzy ci. 

ród a zagro e  korupcj  w Rosji 

Rozwój tak z o onego zjawiska, którym jest korupcja, warunkuje wiele czyn-
ników. Jak wynika z analizy rosyjskich opracowa  kryminologicznych (powo ywa-
nych w niniejszym opracowaniu), nale y je rozpatrywa  w kontek cie historycz-
nym, spo ecznym, ekonomicznym, prawnym, organizacyjnym i politycznym. 

Rozwa ania nale y rozpocz  od wskazania przyczyn historycznych16. S  one 
istotne, gdy  „tradycje” korupcji w Rosji si gaj  czasów carskich, w których stwo-
rzono system „kormlienija” urz dników. Polega  on na skierowaniu przez cara (knia-
zia) swoich przedstawicieli w ró ne regiony pa stwa bez ustalenia ich wynagrodze-
nia. W ten sposób w adca przenosi  na barki spo eczno ci lokalnej ci ar utrzyma-
nia takiego namiestnika, który posiadaj c wr cz nieograniczone uprawnienia, mia  

12 W.W. uniejew, GeograÞ ja organizowannoj priestupnosti i korrupciji w Rossiji (1997–1999), „Gosudarstwo i Pra-

wo” 2000, nr 11, s. 27. 

13 B.W. Wo enkin, Korrupcija, Sankt Petersburg 1998, s. 8.; W.D. Ma kow (red.), op. cit., s. 325.

14 W.W. uniejew, Priestupnost’ XX wieka. Mirowyje, regionalnyje i rossijskije tendencji, Moskwa 2005, s. 520.

15 Tam e; A.I. Do gowa, Korrupcjonnaja priestupnost’, (w:) Krimino ogija, red. nauk. A.I. Do gowa, Moskwa 2000, 

s. 501.; P.A. Pak, I.G. Licho at, S.A. Suszczienko, op. cit., s. 197.

16 Szerzej: P.A. Kabanow, R.R. Gazimzjanow, Istoriko–krimino ogiczieskoje issliedowanije protiwodiejstwija korrup-

ciji w Rossiji s XVI wieka po nastojaszczieje wriemja, „Sliedowatiel” 2004, nr 6, s. 45–46.

–

–

–
–
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zapewnione wysokie dochody.17 Przez setki lat zjawisko korupcji osi gn o nieby-

wa e rozmiary. Ograniczy  je uda o si  dopiero w latach re imu stalinowskiego18. 

Nast pny okres w historii pa stwa radzieckiego, ukszta towany przez system w a-

dzy i zarz dzania pa stwem, cechuj cy si  totalitarnym charakterem rz dów, wyst -

powaniem wielu ogranicze  i zakazów oraz brakiem jawno ci ycia pa stwowego 

doskonale sprzyja  rozwojowi korupcji.19 Przys u y  si  te  temu kryzys politycz-

ny, gospodarczy i ideologiczny lat 1990-tych. Zatem obecny stan korupcji w Rosji 

jest zjawiskiem odziedziczonym nie tylko po poprzednim systemie pa stwa socja-

listycznego, ale stanowi spu cizn  istniej cego od dawna w Rosji zbiurokratyzowa-

nego systemu administracyjnego. Wspó czesna korupcja przedstawia wi c dawno 

zakorzeniony okre lony system stosunków spo ecznych.20

Wskazane przyczyny historyczne wykazuj  cis e powi zania z czynnikami 

spo ecznymi. Bowiem to spo ecze stwo na przestrzeni wieków przyzwyczai o si  

do traktowania korupcji, z jednej strony, jako sposobu rozwi zywania problemów 

yciowych, a z drugiej, jako sposobu osi gania korzy ci przez urz dników. Inne 

aspekty tych czynników tkwi  w s abo ci spo ecze stwa obywatelskiego, oderwa-

niu spo ecze stwa od w adzy, braku jego udzia u w rozwi zywaniu problemów pa -

stwa21. 

W ród przyczyn rozwoju zjawiska szczególne miejsce zajmuj  czynniki o cha-

rakterze ekonomicznym. Stanowi  je: gospodarcza niestabilno , inflacja, niskie 

zarobki urz dników pa stwowych, ukszta towanie si  grup ludzi bardzo bogatych 

wykorzystuj cych pieni dze do „za atwiania” w asnych spraw, du e tempo prywa-

tyzacji maj tku pa stwowego, z której skorzystali nieliczni.22 Jak wskazuje A.W. 

Gyske23, spadek wysoko ci zarobków, a przez to poziomu ycia obywateli zatrud-

nionych na stanowiskach pa stwowych od pocz tku lat 1990-tych jest tak du y, e 

uniemo liwia utrzymanie urz dnika i jego rodziny. Potwierdza to A.I. Do gowa24, 

pisz c, e nieterminowe wyp aty pensji bywaj  „cz ciej zasad  ni  wyj tkiem”. 

Taka sytuacja wywo uje potrzeb  poszukiwania nowych róde  dochodów.

17 J.I. Gilinskij, Korrupcija: teorija i realnost’, (w:) J.I. Gilinskij, Diewiantnost’, priestupnost’, socjalnyj kontrol. Izbran-

nyje statii, Sankt Petersburg 2004, s. 220.

18 W.W. uniejew, Kriminogiennaja obstanowka w Rossiji i formirowanije nowoj politiczeskoj elity, „Socjo ogiczeski-

je Issliedowanija” 1994, nr 8, s. 90.

19 B.W. Wo enkin, op. cit., s.11–12; A.W. Kurakin, Prieduprie dienije i priesieczienije korrupciji w pieriod formi-

rowanija i funkcjonirowanija administratiwno–komandnoj sistiemy (1917–1991 gody), „Sliedowatiel” 2003, nr 3, 

s. 25–30; A.J. Jepichin, Borba s wziatocznicziestwom i korrupcijej w Rossiji w naczale 20-ch godow: uroki i opyt, 

(w:) Korrupcija i borba s niej, red. nauk. W.W. Astanin, A.I. Do gowa, N.N. Danilenko, O.A. Jew anowa, J.M. Ju-

ckowa, Moskwa 2000, s. 187–200.

20 J.W. Golik, W.I. Karasiew, Korrupcija kak miechanizm socjalnoj degradaciji, Sankt Petersburg 2005, s. 238.

21 A.W. Gyske, op. cit., s. 142.

22 S.W. Maksimow, W.A. Wancew, op.cit., s. 390–391.

23 A.W. Gyske, op. cit., s. 141.

24 A.I. Do gowa, Korrupcjonnaja priestupnost’, (w:) Krimino ogija, red. nauk. A.I. Do gowa, Moskwa 2007, s. 723.
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Przechodz c do omówienia przyczyn o charakterze prawnym, nale y wyra nie 

powiedzie , e po upadku ZSRR Rosja nie by a przygotowana pod wzgl dem bazy 

prawnej do reagowania zarówno na stare, jak i na nowe przest pstwa korupcyjne, 

pojawiaj ce si  wraz z gospodark  rynkow  oraz reformami. W zwi zku z tym brak 

regulacji lub brak przejrzysto ci ustawodawstwa w zakresie korupcji oraz niska ja-

ko  aktów prawnych doprowadzi a do du ej swobody urz dników w zakresie sto-

sowania przez nich przepisów prawa, procedur i instrukcji. Pozytywne za atwienie 

sprawy zale a o niejednokrotnie od przychylnej interpretacji urz dnika, wymagaj -

cego za to zap aty.25 

Ponadto, w kontek cie czynników prawnych, zdaniem N.F. Kuzniecowej26, roz-

wój korupcji u atwia tak e poczucie bezkarno ci wynikaj ce z braku rzeczywi cie 

egzekwowalnej odpowiedzialno ci karnej za przest pstwa korupcyjne. Na podob-

ne problemy zwraca te  uwag  P.A. Kabanow27, który podkre laj c nieefektywno  

obowi zuj cego prawa, wskazuje mankamenty regulacji dotycz cych dzia alno ci 

urz dników pa stwowych (np. brak rozgraniczenia kompetencji, powielanie ich na 

ró nych szczeblach).28 Barier  prawn  w ciganiu korupcji stanowi  te  immunite-

ty gwarantuj ce elitom w adzy ustawodawczej, wykonawczej i s downiczej przywi-

lej bezkarno ci.29 

Przechodz c do przyczyn o charakterze organizacyjnym, nale y wskaza  na 

problemy dotycz ce nieefektywnej dzia alno ci organów zajmuj cych si  ciganiem 

i karaniem sprawców przest pstw korupcyjnych, a w szczególno ci na te, zwi za-

ne z doborem odpowiedniej kadry, jej wyszkoleniem30, nisk  wykrywalno ci  prze-

st pstw, brakiem kontroli decyzji urz dniczych.31 

Jako ostatnie zostan  omówione przyczyny o charakterze politycznym. Wydaje 

si , e problem korupcji w Rosji dotyczy wszystkich urz dników, polityków, decy-

dentów, b d cych w strukturach w adzy. Dlatego te  beneficjenci korupcji nie wy-

kazuj  woli politycznej32 do podejmowania radykalnych, systemowych, skutecznych 

przedsi wzi  zmierzaj cych do ograniczania problemu. Takie podej cie kszta tuje 

25 A.W. Gyske, op. cit., s. 141.

26 N.F. Kuzniecowa, Sowriemiennyje probliemy borby s korrupcijej, (w:) Sowriemiennaja ugo ownaja politika w sÞ e-

re borby s transnacjonalnoj organizowannoj priestupnostju i korrupcijej. Matieria y III par amientskowo mie du-

narodnowo „krug owo sto a” po probliemam borby s transnacjonalnoj priestupnostju, Moskwa 2002, s. 99.

27 P.A. Kabanow, Korrupcija, jawlienije, pricziny, protiwodiejstwije, (w:) Czastnaja krimino ogija, red. nauk. D.A. Sze-

stakow, Sankt Petersburg 2007, s. 157–158.

28 N.F. Kuzniecowa, Korrupcija i wziatoczniczestwo, (w:) Krimino ogija, red. nauk. N.F. Kuzniecowa, Moskwa 2006, 

s. 169.

29 Tam e, s. 168.

30 W.D. Ma kow (red.), op. cit., s. 333.

31 P.A. Kabanow, op. cit., s. 170.

32 W.W. uniejew, Korrupcija w Rossiji, „Gosudarstwo i Prawo” 2007, nr 11, s. 20.
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i u atwia rozwój tzw. korupcji elit, pozwalaj cej oligarchom „przejmowa ” kraj.33 
Baz  funkcjonowania korupcji jest zatem s abo  struktur pa stwowych34.

Ró norodno  omówionych róde  rozwoju korupcji w Rosji wskazuje, e s  
one zwi zane zarówno ze wspó czesnymi negatywnymi nast pstwami reform w kra-
ju, jak te  i z historycznymi uwarunkowaniami. 

Przejawy zagro e  korupcj  w Rosji

Na przejawy zagro e  korupcj  w Rosji sk adaj  si  okre lone zachowania 
funkcjonariuszy organów i instytucji pa stwowych wyst puj ce w wielu sferach 
dzia alno ci pa stwa. Rozwa ania b d  koncentrowa y si  zatem wokó  wskazania 
czynów o charakterze korupcyjnym, organów oraz dziedzin ycia pa stwowego naj-
bardziej nara onych na korupcj  i zagro onych ni .

Przejawy korupcji w Rosji stanowi  zarówno czyny uregulowane, jak i nieure-
gulowane w prawie. Rozwi zania zawarte s  w kodeksie karnym (przest pstwa ko-
rupcyjne), kodeksie cywilnym (delikty) i kodeksie Federacji Rosyjskiej o narusze-
niach prawa w sferze administracji (wykroczenia). Natomiast nieuregulowane od 
lat obejmuj  m.in.: stosowanie ulg, zwolnie  dla swojej grupy korporacyjnej (poli-
tycznej, klanowej, narodowo ciowej); wykorzystywanie stanowisk s u bowych do 
wp ywu na rodki masowego przekazu dla osobistych lub korporacyjnych zysków; 
umieszczanie swoich bliskich i znajomych w strukturach gospodarczych pa stwa; 
wykorzystywanie stanowisk do manipulowania informacjami dla zysków (ukrywa-
nie ich, zniekszta canie)35, a tak e patronat polityczny (sprawowanie przez polity-
ków opieki nad wybranymi, s abo sytuowanymi grupami spo ecznymi – przysz ymi 
wyborcami) oraz kupowanie g osów wyborców (podarunki w postaci alkoholu lub 
warto ciowych przedmiotów).36 

Z bada  A.I. Do gowej37 wynika, e najcz stsze przejawy korupcji w Rosji 
stanowi : nadu ycie stanowiska, przekroczenie uprawnie , przest pstwa przeciw-
ko wymiarowi sprawiedliwo ci (np. niezgodne z prawem uwolnienie od odpowie-
dzialno ci karnej, poci gni cie do odpowiedzialno ci osoby niewinnej), przest p-
stwa przeciwko interesom s u by w organizacjach handlowych, a tak e w sferze 
ochrony informacji komputerowych (np. nieuprawniony dost p do informacji kom-

33 N.F. Kuzniecowa, Korrupcija i wziatoczniczestwo..., s. 167.

34 A.W. Gyske, op. cit., s. 134.

35 Na ich wyst powanie od kilkunastu lat wskazuje W.S. Owczinskij. Zob. W.S. Owczinskij, Korrupcija, otmywani-

je „griaznych” dienieg i ugo ownyj terrorizm kak elementy rossijskoj organizowannoj priestupnosti, (w:) Osnowy 

borby s organizowannoj priestupnostju, red. nauk. W.S. Owczinskij, W.J. Eminow, N.P. Jab okow, Moskwa 1996, 

s. 180.

36 G.J. Szurupow, Borba s korrupcijej w Rossiji: zakonodatielnyj aspiekt, „Sliedowatiel” 2008, nr 5, s. 57.

37 A.I. Do gowa, Korrupcjonnaja priestupnost’, (w:) Krimino ogija, red. nauk. A.I. Do gowa, Moskwa 2007, s. 722.
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puterowej). Inne zachowania obejmuj : jawne zani anie warto ci prywatyzowa-

nych przedsi biorstw na zasadzie umowy mi dzy kupuj cym i sprzedaj cym, wy-

korzystywanie stanowisk s u bowych do celów uzyskania kredytu przeznaczonego 

na zakup prywatyzowanego maj tku, naruszanie zasad konkursów na poszczególne 

stanowiska38, otrzymywanie za wykonywanie swoich obowi zków s u bowych nie-

nale nych wyp at w postaci wysokich premii lub zawy onych honorariów, op aca-

nie urz dnikowi lub cz onkom jego rodziny wycieczki za granic  za rzekomo wyko-

nan  prac , zakupu na ich rzecz nieruchomo ci za granic , otwieranie im rachunków 

w zagranicznym banku, udzielanie d ugoterminowych nieoprocentowanych kredy-

tów39.

Powszechnie przyjmuje si , e j dro korupcji stanowi apownictwo, ale, jak 

zwraca uwag  A.W. Gyske,40 wspó cze nie takie postrzeganie zjawiska jest du ym 

uproszczeniem. Bowiem wspó czesny lobbing, protekcjonizm czy d enie do osi -

gania celów politycznych przyjmuj  formy zawoalowanej korupcji.

W wietle danych Ogólno wiatowego barometru korupcji z 2004 r. wed ug 

Transparency International (w skali 5-stopniowej) w Rosji najbardziej skorumpo-

wane s : milicja (4,0), partie polityczne (3,8), parlament i s dy (3,7), organy celne 

i o wiata (3,5), organy podatkowe i prasa oraz s u ba zdrowia i resorty wojskowe41 

(3,4), s u by migracyjne (3,2), s u by komunalne (2,7), organizacje religijne (2,1).42 

W.W. uniejew nieco inaczej widzi ten ranking. Na pierwszym miejscu umieszcza 

partie polityczne, nast pnie – s u b  bezpiecze stwa ruchu drogowego, Dum  Pa -
stwow  i organy cigania oraz wymiaru sprawiedliwo ci43. 

Powy sze informacje wskazuj , e wysoki poziom korupcji wyst puje we 
wszystkich rodzajach w adzy: ustawodawczej, wykonawczej i s downiczej. Sko-
rumpowani s  zatem funkcjonariusze tych organów, które tworz  prawo (w tym an-
tykorupcyjne), które powinny ciga  i kara  przest pców, które kontroluj  legalno  
dzia ania instytucji pa stwowych i obywateli, które kszta tuj  morale spo ecze stwa 
itd. Tworzy to obraz sprzedajno ci ca ego aparatu pa stwowego. Dlatego s usznie 
pisze W.W. uniejew44, e „korupcja w Rosji sta a si  norm , a nie wyj tkiem, prze-
de wszystkim w ród elity politycznej, rz dz cej i gospodarczej.”

38 A.W. Gyske, op. cit., s. 160.

39 B.W. Wo enkin, op. cit., s. 13.

40 A.W. Gyske, op. cit., s. 136.

41 O korzeniach korupcji w wojsku zob. S.W. Rudienko, O sostojaniji borby s prawonaruszenijami korupcjonnowo 

charaktiera, (w:) Organizowannyj tierrorizm i organizowannaja priestupnost’, red. nauk. A.I. Do gowa, Moskwa 

2002, s. 239; W.J. Eminow, I.M. Mackiewicz, Proniknowienije organizowannoj priestupnosti i korrupciji w Woo-

ru ionnyje Si y, „Prokurorskaja i Sliedstwiennaja Praktika” 2001, nr 3–4, s. 218 i n. 

42 Zob. N.F. Kuzniecowa, Korrupcija i wziatoczniczestwo..., s. 166.

43 W.W. uniejew, Effektiwnost’ borby s priestupnostju i jejo otdielnymi widami w sowriemiennoj Rossiji, „Gosudar-

stwo i Prawo” 2003, nr 7, s. 111.

44 W.W. uniejew, Priestupnost’ XX..., s. 523.
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 Wniosek ten potwierdzaj  dane Mi dzyregionalnej Agencji Bezpiecze stwa 
Gospodarczego Federacji Rosyjskiej przytoczone przez N.F. Kuzniecow 45, które 
zawieraj  cennik us ug urz dników pa stwowych ró nych organów i szczebli. Wy-
nika z niego, e, przyk adowo, umorzenie sprawy w prokuraturze kosztuje 10–15 
tys. dol., z o enie interpelacji przez deputowanego w Dumie Pa stwowej – od 1 do 
5 tys. dol., wydanie odpowiedniego aktu prawnego (postanowienia rz dowego) – od 
100 tys. dol. 

Podane powy ej informacje dotycz ce skali i zakresu szczególnie skorumpo-
wanych organów rodz  pytania: kto i w czyim imieniu sprawuje wymiar sprawiedli-
wo ci w Rosji, kto i w czyim imieniu podejmuje najwa niejsze decyzje w pa stwie? 
Odpowied  jest retoryczna, zw aszcza w kontek cie powi za  funkcjonariuszy or-
ganów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci z zorganizowanymi strukturami prze-
st pczymi46. Jak pokazuje praktyka, bardzo rzadko zdarza si , e obiektem ciga-
nia s  biznesmeni czy cz onkowie lub przywódcy grup przest pczych. A je li ju  tak 
si  zdarzy, to towarzyszy temu wielka reklama pod has em walki z korupcj 47. Taka 
zabawa w „ ciganie i karanie przest pców” pokazuje nierówno  obywateli wobec 
prawa. Powy sze informacje przekonuj  te  o mo liwo ci realizacji prywatnych in-
teresów pod dyktando jednostek, a przez to znaczny udzia  nieupowa nionych osób 
w kszta towaniu prawa i polityki pa stwa.48 Dzia ania te dyskwalifikuj  aparat pa -
stwowy oraz podwa aj  jego autorytet.49 

O powadze zagro enia wiadcz  chocia by szacunki wysoko ci apówek wr -
czanych urz dnikom. N.F. Kuzniecowa50 okre la, e s  to rocznie kwoty ok. 38 mld 
dolarów, W.W. uniejew51 – 33,5 mld dolarów, a inni52 – 37mld dolarów. Nic wi c 
dziwnego, e Transparency International plasuje Rosj  w pierwszej dziesi tce naj-
bardziej skorumpowanych krajów wiata53. Z raportu szefa rosyjskiej fundacji poli-
tologicznej INDEM G. Satarowa54 wynika, e skuteczno  apówki w Rosji jest bar-
dzo wysoka, gdy  wynosi 98%. Tylko 2% stanowi ryzyko, e inni dali wi cej. 

Powy sze informacje ukazuj , e korupcja na najwy szych szczeblach w adzy 
stanowi ogromne zagro enie dla pa stwa, zarówno w wymiarze zewn trznym, jak 

45 Zob. N.F. Kuzniecowa, Korrupcija i wziatoczniczestwo..., s. 165–166.

46 M. Koroliewa, Rol’ korrupciji w kriminalizaciji prawochranitielnoj diejatielnosti, „Ugo ownoje Prawo” 2007, nr 1, 

s. 107.

47 N.W. Togonidze, Globalizacija obszcziej, organizowannoj i korrupcjonnoj priestupnosti, „Gosudarstwo i Prawo” 

2001, nr 12, s. 93.

48 O.W. upaina, Aktualnost’ borby s priestupnostju i korrupcijej w aspiektie obiespieczienija nacjonalnoj bizopas-

nosti Rossiji, „Sliedowatiel” 2003, nr 1, s. 2

49 A.W. Gyske, op. cit., s. 151; S.W. Maksimow, Korrupcijonnaja priestupnost’ w Rossiji: prawowaja ocenka, istocz-

niki razwitja, miery borby, „Ugo ownoje Prawo” 1999, nr 2, s. 108.

50 Zob. N.F. Kuzniecowa, Korrupcija i wziatoczniczestwo..., s. 165.

51 W.W. uniejew, Priestupnost’ XX..., s. 519.

52 W.D. Ma kow (red.), op. cit., s. 327.

53 J.I. Gilinskij, op. cit., s. 221.

54 Zob. S. Popowski, Pa stwo za apówk , Rzeczpospolita 2002, nr 118.
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i wewn trznym, bowiem sprzedajno  elit polityczno–rz dowych kszta tuje nega-
tywny obraz w adzy nie tylko w Rosji, ale i w wiadomo ci spo eczno ci mi dzy-
narodowej.55 Wp ywa przede wszystkim na obraz tego kraju w oczach politycznych 
i gospodarczych partnerów z zagranicy. Pogarsza klimat do prowadzenia inwestycji 
na jego terenie56. 

Ponadto korupcja prowadzi do rozwoju szarej gospodarki, naruszenia mecha-
nizmów rynkowych (konkurencyjno ci), zwi kszenia cen, wzrostu inflacji.57 Wp y-
wa na wzrost zró nicowania maj tkowego obywateli.58 Powoduje okradanie kraju59, 
co wyrz dza szkody materialne i niematerialne dla prywatnych w a cicieli, spo-
ecze stwa oraz pa stwa.60 Wywiera negatywny wp yw na kszta towanie si  elity 

politycznej, procesy wyborcze i dzia alno  organów w adzy.61 Jest zatem jednym 
z istotnych elementów przest pczo ci gospodarczej, rodzajem przest pczo ci para-
li uj cej polityczny system pa stwa oraz rodzajem przest pczo ci patologizuj cej, 
deformuj cej funkcjonowanie spo ecze stwa62.

Kolejne zagro enia ze strony korupcji nale y widzie  w jej powi zaniach z prze-
st pczo ci  zorganizowan .63 Korupcja jest jej obligatoryjnym elementem, atrybu-
tem. Jak twierdzi A.I. Do gowa64, now  jako  zjawisko to uzyska o w a nie dzi ki 
strukturom przest pczym, ich pot nym mo liwo ciom i potrzebom. Dla zorganizo-
wanych grup korupcja stanowi rodek zabezpieczenia nie tylko interesów finanso-
wych, ale i politycznych. 

Ponadto, jak zauwa a W.W. Astanin65, zjawisko to przybiera zorganizowany 
charakter. Posiada podobne jak przest pczo  zorganizowana cechy: planowanie, 
dobra organizacja dzia a , d enie do rozszerzenia rynku us ug korupcyjnych, sy-
stem ochrony przed ciganiem karnym. Sprzyja temu kszta towanie si  tzw. sieci 
korupcyjnych. Mechanizm ich funkcjonowania polega na tworzeniu szeregu powi -
za  mi dzy urz dnikami resortów pa stwowych a pracownikami innych struktur. 
Nawi zana zostaje w ten sposób wspó praca szeregu urz dników pa stwowych, 
pracowników firm handlowych i finansowych, funkcjonariuszy MSW i FSB (Fe-
deralnej S u by Bezpiecze stwa), przedstawicieli prokuratury, policji podatkowej 

55 G. Miszin, Nieobchodim zakon o borbie s korrupcijej w wysszich esze onach w asti, „Ugo ownoje Prawo” 2002, nr 

2, s. 132.; B.W. Wo enkin, Korrupcija w Rossiji, (w:) Krimino ogija XX wiek, red. nauk. W.N. Bur akow, W.P. Sal-

nikow, Sankt Petersburg 2000, s. 364.

56 O.A. Kimlackij, I.G. Maczulskaja, O sostojaniji borby s korrupcijej w Rossijskoj Federaciji, „Sliedowatiel” 2008, 

nr 10, s. 28.

57 J.W. Golik, W.I. Karasiew, op. cit., s. 248.

58 O.A. Kimlackij, I.G. Maczulskaja, op. cit., s. 28. 

59 G. Miszin, op. cit., s. 132.

60 J.W. Golik, W.I. Karasiew, op. cit., s. 248.

61 O.A. Kimlackij, I.G. Maczulskaja, op. cit., s. 28.

62 P.A. Kabanow, op. cit., s. 140.

63 A.W. Gyske, op. cit., s. 151; Priestupnost’ w Rossiji nacza a XXI wieka i reagirowanije na niejo, red. nauk. 

A.I. Do gowa, Moskwa 2004, s. 61–62.

64 A.I. Do gowa, Korrupcjonnaja priestupnost’, (w:) Krimino ogija, red. nauk. A.I. Do gowa, Moskwa 2007, s. 714.

65 W.W. Astanin, Organizowannaja korrupcija w Rossiji, „Zakon i Prawo” 2004, nr 9, s. 16.
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i si  zbrojnych, dzi ki której dzia ania wszystkich uczestników sieci s  zorganizo-
wane i skoordynowane. wiadczy to o przechodzeniu korupcji na nowy, wy szy po-
ziom.66

Na zagro enia korupcj  w Rosji nale y wi c patrze  nie tylko poprzez pryzmat 
skali zjawiska, a tak e poprzez g bi  przenikania zjawiska w sfer  stosunków spo-
ecznych, politycznych i gospodarczych w tym kraju67. 

Pa stwo rosyjskie wobec zagro enia korupcj

Jak zauwa a J.I. Gilinskij: „w warunkach totalnego skorumpowania wszystkich 
ga zi w adzy na wszystkich szczeblach zasadniczo niemo liwe jest rozwi zanie ani 
jednego problemu spo ecznego, gospodarczego i politycznego. Albowiem wszyst-
ko sprowadza si  do pytania: komu i ile nale y zap aci ?”68 Trzeba przyzna , e tak 
ró norodne i powa ne zagro enia ze strony korupcji wywo uj  potrzeb  reakcji. Na 
tym etapie analiz nale y zatem ustali  przedsi wzi cia podejmowane w tym zakre-
sie przez pa stwo rosyjskie. 

Jak wspomniano na pocz tku rozwa a , zjawisko korupcji w Rosji ma d ug  
histori . Analizy A.I. Mizerija69 wskazuj  na wielokrotnie podejmowane przez kilka 
wieków próby prawnego ograniczania czy eliminowania zjawiska.70 Wynika z nich, 
e kolejno uchwalane akty kryminalizowa y coraz wi ksz  ilo  zachowa , rozsze-

rza y kr g sprawców lub zaostrza y wysoko  zagro e  przewidzianych za te prze-
st pstwa. Regulacje te mia y g ównie charakter karnoprawny. 

W okresie przemian w Rosji, po rozpadzie ZSRR, pierwsze regulacje antyko-
rupcyjne zawarte zosta y w wydanym w 1992 r. przez Prezydenta Federacji Rosyj-
skiej ukazie „O walce z korupcj  w systemie s u by pa stwowej”71. Na jego podsta-
wie zabroniono funkcjonariuszom aparatu pa stwowego prowadzenia dzia alno ci 
gospodarczej; udzielania przez nich p atnej pomocy przedsi biorcom przy wyko-
rzystaniu swego stanowiska s u bowego; uczestnictwa w spó kach akcyjnych lub 
z ograniczon  odpowiedzialno ci . Na o ono te  na nich obowi zek sk adania 

66 J.I. Gilinskij, Krimino ogija. Teorija, istorija, empiriczeskaja baza, socjalnyj kontrol, Sankt Petersburg 2009, 

s. 315.

67 W.W. Kolesnikow, W.N. Bykow, O.A. Borisow, Korrupcija kak ugroza nacjonalnoj bezopasnosti: o spieciÞ kie kri-

mino ogiczeskowo podchoda, „Krimino ogiczieskij urna  Bajkalskowo Gosudarstwiennowo Uniwersitieta Ekono-

miki i Prawa” 2007, nr 3–4, s. 50–51.

68 J.I. Gilinskij, Krimino ogija..., s. 316.

69 A.I. Mizerij, Istorija borby s korrupcijej w Rossiji, http://www.unn.ru/pages/issuses/vestnik/9999–0195_West_pra-

vo_2001_2(4)/27.pdf

70 Jako przyk ady regulacji zmierzaj cych do zwalczania zjawiska wymienia on: Sudnaja gramota z 1561 r., Sobor-

noje U o enije z 1649 r., Ukaz Piotra I z 1713 r., U o enije o nakazanijach ugo ownych i ispo nitielnych z 1845 r., 

Ugo ownoje U o enije z 1903 r., Kodeks karny RSFSR z 1960 r. 

71 Ukaz Prezidienta FR ot 04.04 1992 g. „O borbie s korrupcijej w sistiemie gosudarstwiennoj s u by”, http://www.

businesspravo.ru/Docum/DocumShow_DocumID_40585.html.
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o wiadcze  maj tkowych. Kolejne rozwi zania antykorupcyjne (przewidziane np. 

w ustawie z 1995 r. „O podstawach s u by pa stwowej Federacji Rosyjskiej” czy 

ukazie Prezydenta z 1996 r. „O rodkach zwi kszenia dyscypliny w systemie s u by 

pa stwowej”) wprowadza y nowe ograniczenia wobec urz dników pa stwowych. 

W 1996 r. uchwalono nowy kodeks karny Federacji Rosyjskiej (kk. FR)72, 

w którym zawarto nast puj ce przest pstwa korupcyjne: uniemo liwianie realizacji 

praw wyborczych lub pracy komisji wyborczych (art. 141), fa szowanie dokumen-

tów wyborczych, dokumentów referendum (art. 142), niezgodne z prawem wej cie 

w posiadanie i rozg aszanie informacji stanowi cych tajemnic  handlow , podatko-

w  lub bankow  (art. 183)73, przekupstwo uczestników i organizatorów profesjo-

nalnych zawodów sportowych i widowiskowych konkursów (art. 184), komercyjne 

(handlowe) przekupstwo (art. 204), przyj cie apówki (art. 290), wr czenie apówki 

(art. 291), prowokacja apówki lub przekupstwo (komercyjne) handlowe (art. 304), 

przekupstwo wiadka, pokrzywdzonego, bieg ego lub wymuszenie z o enia przez 

nich zeznania lub unikni cie z o enia przez nich zeznania lub te  dokonanie nie-

prawid owego t umaczenia przez t umacza (art. 309). Oprócz wymienionych prze-

st pstw, rosyjski kodeks karny przewiduje w ponad dwudziestu artyku ach odpo-

wiedzialno  za przest pstwa pope nione w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej74, 

dokonane przy wykorzystaniu stanowiska s u bowego. Czyny te tak e maj  charak-

ter przest pstw korupcyjnych. 

Wy ej wymienione zachowania stanowi  przejawy korupcji urz dniczej, spor-

towej, gospodarczej i wyborczej. Przest pstwa te naruszaj : konstytucyjne prawa 

i wolno ci cz owieka i obywatela, sfer  dzia alno ci gospodarczej, interesy s u by 

w handlowych i innych organizacjach. S  wymierzone przeciwko w adzy pa stwo-

wej, interesom s u by pa stwowej i s u by w organach w adzy terenowej, wymia-

rowi sprawiedliwo ci. 

Kolejny akt prawny o charakterze antykorupcyjnym stanowi kodeks Federacji 

Rosyjskiej o administracyjnych naruszeniach prawa.75 W art. 5.16 przewidziano pe-

nalizacj  przekupstwa wyborców, uczestników referendum lub prowadzenia dzia-

alno ci dobroczynnej w okresie kampanii wyborczej, kampanii referendalnej z na-

ruszeniem ustawodawstwa o wyborach i referendach. 

72 Ugo ownyj kodeks Rossijskoj Fiederaciji s 13.06.1996. Kodeks ten zosta  przyj ty przez Dum  Pa stwow  

24 V 1996 r., zaakceptowany przez Rad  Federacji 5 VI 1996 r., a podpisany przez Prezydenta FR 13 VI 1996 r. 

Wszed  w ycie 1 stycznia 1997 r.

73 W trzech wy ej wymienionych przest pstwach przekupstwo jest jednym z kilku sposobów pope nienia przest p-

stwa. 

74 Dane takie podaje: J.A. Kokow, Kak pobiedit’ korrupciju, „Sliedowatiel” 2008, nr 10, s. 33.

75 Kodeks FR ob administratiwnych prawonaruszenijach ot 30.12.2001 g. Nr 195– FZ., http://www.lawmix.ru/zak.

php
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Przepisy antykorupcyjne zawiera równie  kodeks cywilny76. W art. 575 zabra-

nia przyjmowania przez szereg podmiotów, w zwi zku z wykonywaniem obowi z-

ków s u bowych, prezentów w wysoko ci przekraczaj cej trzy tysi ce rubli. Od 

2008 r. zakaz ten nie dotyczy podarunków uzyskanych w szczególno ci w zwi zku 

z przedsi wzi ciami dyplomatycznymi i delegacjami s u bowymi urz dników.

Problem korupcji zosta  te  dostrze ony w „Koncepcji narodowego bezpiecze -

stwa Federacji Rosyjskiej”77 z 1997 r., w której zaliczono j  razem z przest pczo ci  

zorganizowan  i terroryzmem do najpowa niejszych zagro e  bezpiecze stwa na-

rodowego. Jednak e od tego czasu w sferze przeciwdzia ania i zwalczania tego zja-

wiska niewiele uczyniono. Dopiero w ostatnim czasie odnotowano pewne zmiany. 

Otó  31 VII 2008 r. rosyjski prezydent D. Miedwiediew podpisa  „Narodowy plan 

przeciwdzia ania korupcji”78, przewiduj cy szereg zmian prawnych i organizacyj-

nych w tym zakresie. Jego realizacja mia a doprowadzi  do uchwalenia komplekso-

wej ustawy „o przeciwdzia aniu korupcji”79 i dokonania zmian w oko o 25 innych 

aktach prawnych80. W zwi zku z tym mia  rozpocz  si  nowy rozdzia  w dziedzi-

nie przeciwdzia ania i zwalczania korupcji w Rosji. 

W grudniu 2008 r. Duma Pa stwowa przyj a ustaw  „O przeciwdzia aniu ko-

rupcji”81. Zawarto w niej g ówne zasady przeciwdzia ania korupcji, prawne i organi-

zacyjne podstawy jej przeciwdzia ania oraz zwalczania, a tak e minimalizacji i (lub) 

likwidacji skutków czynów korupcyjnych. W ustawie przewidziano te  szereg rod-

ków o charakterze antykorupcyjnym. W szczególno ci nale y tu wymieni : podnie-

sienie wysoko ci pensji pracowników organów pa stwowych, okre lenie wyma-

ga  wobec kandydatów na okre lone stanowiska w administracji pa stwowej (np.: 

sk adanie o wiadcze  o stanie maj tkowym kandydata, jego wspó ma onka i ma o-

letnich dzieci), na o enie na urz dników obowi zku informowania swoich prze o-

onych lub organów cigania o przypadkach nak aniania ich do przyj cia apówki, 

okre lenie trybu eliminowania konfliktu interesów urz dników pa stwowych.

Wraz z omawian  ustaw  w grudniu 2008 r. uchwalono te  inne: „O wniesieniu 

zmian do poszczególnych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej w zwi zku z przy-

76 Gra danskij kodeks (czast’ wtoraja ot 26.01.1996g., Nr 11–FZ), http://www.garant.ru/main/10064072–032.

htm#par2961

77 Koncepcija nacjonalnoj bezopasnosti Rossijskoj Federaciji” ot 17 XII g., (przyj ta Ukazem Prezydenta FR Nr 

1300), „Sobranije Zakonodatielstwa RF” 2000, nr 2, st. 170.

78 Nacjonalnyj p an protiwodiejstwija korrupciji, www. kremlin.ru/text/docs/2008/07/204857.shtml.

79 Na potrzeb  jej uchwalenia wskazywano od lat. Podejmowano kroki w kierunku uchwalenia takiego aktu, ale 

czterokrotne próby nie powiod y si  z powodu weta b. prezydenta B. Jelcyna. Zob. W.N. opatin, O sistiemnom 

podchodie w antikorrupcjonnoj politikie, „Gosudarstwo i Prawo” 2001, nr 7, s. 23 i n.

80 Niemal natychmiast poddano go krytyce. Zob. N. Jegorowa, O racjonalnom p anie protiwodiejstwija korrupciji, 

„Gosudarstwo i Prawo” 2008, nr 6, s. 89 i n.

81 Federalnyj zakon Rossijskoj Federaciji ot 25 dekabria 2008 g. N 273–FZ „O protiwodiejstwii korrupciji”, http://

www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia–fz–dok.html
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j ciem ustawy federalnej „O przeciwdzia aniu korupcji”82 oraz „O wniesieniu zmian 
do poszczególnych aktów prawnych Federacji Rosyjskiej w zwi zku z ratyfika-
cja konwencji Organizacji Narodów Zjednoczonych przeciwko korupcji” z 31 pa -
dziernika 2003 r. i Konwencji o odpowiedzialno ci karnej za korupcj  z 27 stycznia 
1999 r. i przyj ciem ustawy federalnej „O przeciwdzia aniu korupcji”.83 Na ich pod-
stawie dokonano zmian w ponad 15 aktach prawnych (w tym w omówionym kodek-
sie cywilnym i kodeksie karnym84), dotycz cych przede wszystkim s dziów, funk-
cjonariuszy milicji, funkcjonariuszy FSB, funkcjonariuszy celnych, pracowników 
Izby Rachunkowej i Banku Centralnego, w których na o ono na wymienione osoby 
szereg ogranicze , obowi zków i zakazów, g ównie w zakresie otrzymywania wy-
nagrodzenia od osób fizycznych i prawnych, przyjmowania prezentów oraz sk ada-
nia o wiadcze  maj tkowych. 

Analiza wprowadzonych rozwi za  prawnych wskazuje, e obecnie stworzo-
no w Rosji uporz dkowany rozbudowany system przepisów antykorupcyjnych. Czy 
oka e si  on skuteczny wobec rosyjskiej rzeczywisto ci, czas poka e. W obliczu do-
sy  poprawnie stworzonego ustawodawstwa mo na oczekiwa  pozytywnych efek-
tów jego obowi zywania.

Jednak e te optymistyczne prognozy mog  si  nie sprawdzi , gdy  dost pne 
dane statystyczne z ostatnich lat85 wskazuj  na wzrost wi kszo ci przest pstw ko-
rupcyjnych, aczkolwiek liczby nie s  pora aj ce,86 bowiem, przy omawianych prze-
st pstwach w sposób wyj tkowy uwidacznia si  problem „ciemnej liczby”. Skry-
ty charakter zachowa  uczestników oraz dba o  o utrzymanie ich w tajemnicy 
powoduje nisk  wykrywalno . Wynika ona tak e, co ju  podkre lano, z niewiel-
kiego zainteresowania milicji ciganiem sprawców takich przest pstw, zw aszcza 
w ród urz dników wysokiego szczebla, polityków, funkcjonariuszy organów ci-
gania i wymiaru sprawiedliwo ci, cz onków grup przest pczych. Dlatego te  w rze-
czywisto ci wskazane kategorie osób rzadko podlega y odpowiedzialno ci karnej. 
W rezultacie takiej praktyki nawet bardzo dobry model antykorupcyjnych regulacji 
prawnych mo e nie mie  szans realizacji.

82 Federalnyj zakon Rossijskoj Federaciji ot 25 dekabria 2008 g. N 274–FZ „O wniesienii izmienienij w otdielnyje 

zakonodatielnyje akty Rossijskoj Federaciji w swiazi s priniatiem federalnowo zakona „O protiwodiejstwii korrup-

ciji”, http://www.rg.ru/2008/12/30/korrupcia–akty–dok.html

83 Federalnyj zakon Rossijskoj Federaciji ot 25 dekabria 2008g. N 280–FZ „O wniesienii izmienienij w otdielnyje za-

konodatielnyje akty Rossijskoj Federaciji w swiazi s ratiÞ kacjej konwencji Organizacji Objedinionnych Nacij pro-

tiw korrupciji ot 31 oktiabria 2003 goda i Konwencji ob ugolownoj otwietstwiennosti za korrupciju ot 27 janwaria 

1999 goda i priniatiem federalnowo zakona „O protiwodiejstwii korrupciji”, http://www.rg.ru/2008/12/30/akty–kon-

vencii–dok.html

84 Zmiany wprowadzone przez te ustawy dokonane w kodeksie karnym dotycz  instytucji konÞ skaty mienia oraz 

podniesienia zagro enia karnego o jeden rok za pope nienie przest pstwa z art. 201 pkt 1 (nadu ycie upraw-

nie ) i art. 204 pkt 1 (przekupstwo komercyjne).

85 A.I. Do gowa, Korrupcjonnaja priestupnost’, (w:) Krimino ogija, red. nauk. A.I. Do gowa, Moskwa 2007, s. 719–

720.

86 Jak podaje J.I. Gilinskij np.: w 1990 r. odnotowano 2.691 przest pstw apownictwa, w 1995 r. – 4.889, w 2000 r. 

– 7.047, w 2006 r. – 11.063. Zob. J.I. Gilinskij, Krimino ogija..., s. 317.
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Podsumowuj c, nasuwa si  wniosek, e w Rosji zjawisko korupcji ma systemo-
wy87, totalny i globalny charakter, przejawia si  w wielu sferach i ró nych formach88. 
Jego skutki powoduj  „nieefektywno  w adzy” i „nieefektywno  gospodarki”.89 
W ocenie W.W. uniejewa90 „korupcja sta a si  nasz  (tj. rosyjsk ) konstytucj , 
a brak odpowiedzialno ci za ni  – powszechn  praktyk ”. Zatem, mimo dosy  sze-
rokiego uj cia korupcji w prawie, przy mankamentach praktyki jej cigania i g bo-
kim zakorzenieniu w wiadomo ci spo ecznej, trudno jest j  kontrolowa  oraz ogra-
nicza . 

87 A.W. Gyske, op. cit., s. 140.

88 P. A. Kabanow, op. cit., s. 149.

89 J.W. Golik, W.I. Karasiew, op. cit., s. 239.

90 W.W. uniejew, Nastojaszcziej borby s korrupcijej w Rossiji niet, „Gosudarstwo i Prawo” 2007, nr 5, s. 105.
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SUMMARY

The paper entitled „The threat of corruption in the light of Russian experience 
– criminological and legal reflections” presents the sources and indications of cor-
ruption as well as legal reaction against that phenomenon. There is no criminologi-
cal definition of corruption in Russian criminology, however there is legal one in the 
Anti–Corruption Act of 2008. The paper shows the scale and extend of that phenom-
enon among public officials of the legislative, executive and judicial branches, their 
connections with organized crime and the existence of peculiar price list of corrupt-
ed services. That phenomenon is depicted as something which wrecks both Russian 
country and society. There are presented some legal considerations regarding penal, 
civil law and administrative measures aimed at reducing the scale of the phenome-
non. It is remarked pessimistically that although there is a broad definition of cor-
ruption in legal system, preventing and fighting the phenomenon is very difficult for 
the reason that there are many deficiencies in prosecuting it and it has been deep–
rooted in society’s conscious.
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NISZCZENIE DZIEDZICTWA KULTUROWEGO 
– MI DZY IMPERATYWEM EKONOMII I EKOLOGII. 

KRYMINOLOGICZNE UJ CIE PROBLEMU Z PERSPEKTYWY 
WOJEWÓDZTWA WARMI SKO–MAZURSKIEGO

Ochrona dziedzictwa kultury – uwarunkowania krajowe 
i mi dzynarodowe

Niezwykle pojemna i wieloaspektowa dziedzina prawnej ochrony zabytków 
korzysta z bogatej i nie do ko ca spójnej terminologii. Wprawdzie obowi zuj ca od 
2003 r. ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami jednoznacznie opowie-
dzia a si  za uznaniem prymatu terminu „zabytek”, jednak e w wielu innych aktach 
prawnych, koresponduj cych ze wspomnian  problematyk , spotka  mo na ró ne 
poj cia w zale no ci od rozpatrywanego kontekstu.1 I tak, na tle owej mozaiki termi-
nologicznej funkcjonuje eksponowany przez uchylon  ju  ustaw  z 1962 r.2 termin 
„dobro kultury”. W rozwa aniach na temat ekonomicznej strony dzia alno ci arty-
stycznej pojawia si  poj cie „dzie o sztuki”. Natomiast w pi miennictwie po wi -
conym problemom polskiego muzealnictwa spotkamy termin „muzealia”, „spu ci-
zna narodowa” czy te  „skarby narodowe”. Innym cz sto u ywanym w literaturze 
przedmiotu terminem jest te  „dziedzictwo kultury”. Z racji swojej merytorycznej 
pojemno ci to w a nie poj cie stanowi  b dzie podstaw  niniejszych rozwa a .

Najkrócej mo na je zdefiniowa  jako materialny i duchowy dorobek danej gru-
py spo ecznej. Zamiennie jest ono tak e okre lane w literaturze jako spu cizna kul-
turalna lub tradycja kulturowa (kulturalna)3. W j zyku prawnym poj cie dziedzi-
ctwo kultury pojawia si  w preambule do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.4 
Mówi si  w niej „o kulturze zakorzenionej w chrze cija skim dziedzictwie narodu 

1 Zob. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury, Warszawa 2007, s. 21–70.

2 Tekst jedn. Dz.U. z 1999 r. Nr 98, poz. 1150 z pó n. zm.

3 Szeroko na ten temat – J. Pruszy ski, Dziedzictwo kultury Polski. Jego straty i ochrona prawna, t. I, Kraków 

2001, s. 42 i n.

4 Dz.U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483.
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i ogólnoludzkich warto ciach oraz o zobowi zaniu, by przekaza  przysz ym pokole-

niom wszystko, co cenne z ponad tysi cletniego dorobku”. Ponadto w art. 5 Konsty-

tucji podkre la si , i  Rzeczpospolita Polska strze e dziedzictwa narodowego, wpi-

suj c to zadanie do zasadniczych kierunków dzia ania pa stwa. Dodatkowo w art. 6 

ust.1 ustawy zasadniczej stwierdza si , i  Rzeczpospolita Polska stwarza warunki 

upowszechniania i równego dost pu do dóbr kultury, b d cej ród em to samo ci 

narodu polskiego, jego trwania i rozwoju. W nawi zaniu do tej ustawowej deklara-

cji nale y podkre li , e dziedzictwo narodowe (w tym kulturowe) wraz z j zykiem 

i histori  narodu kszta tuje to samo  narodow .

Dziedzictwo kultury mo na podzieli  na dziedzictwo materialne i niematerial-

ne. Podzia  ten jest zbie ny z powszechnie stosowan  terminologi  zak adaj c  ist-

nienie kultury duchowej i materialnej narodów. Do dziedzictwa materialnego zali-

czane s  wszelkie materialne przejawy kulturowej twórczo ci cz owieka, zarówno 

nieruchomo ci, jak i rzeczy ruchome. Natomiast na dziedzictwo niematerialne sk a-

daj  si  w szczególno ci takie elementy jak tradycja, obyczaje, pogl dy, religia, j -

zyk, historia, dziedzictwo sztuki, warto ci patriotyczne (w tym god o, flaga i hymn) 

itd.5

Dziedzictwo kultury mo na ujmowa  z perspektywy lokalnej, narodowej, re-

gionalnej lub globalnej ( wiatowej). Coraz cz ciej rozpatrywane jest równie  jako 

dobro narodów zamieszkuj cych dany kontynent. St d cz sto mówi si  o dziedzi-

ctwie kultury europejskiej, afryka skiej, czy na przyk ad dziedzictwie Aborygenów 

– rdzennych mieszka ców Australii. W uj ciu globalnym poj cie to wyst puje jako 

wiatowe dziedzictwo kultury lub wiatowa spu cizna kulturalna.6 

Potrzeba wypracowania skutecznych instrumentów prawnych w dziedzinie 

ochrony dóbr kultury stanowi a zasadniczy powód, dla którego spo eczno  wiato-

wa, za po rednictwem swoich przedstawicieli, przyj a w Pary u w 1972 roku za o-

enia „Konwencji w sprawie ochrony wiatowego dziedzictwa kulturalnego i natu-

ralnego”.7 Na tle dotychczasowego dorobku mi dzynarodowego prawa publicznego 

by  to jeden z pierwszych aktów prawnych ujmuj cych ca o ciowo rodowisko kul-

turowe i przyrodnicze, uznaj c je tym samym za wspólne dziedzictwo ludzko ci. 

Nale y zauwa y , e równie  wcze niejsza Konwencja Haska z 1954 r., odnosz ca 

si  wprawdzie do ochrony dóbr kultury w czasie konfliktu zbrojnego, zwraca uwag  

na potrzeb  ochrony dziedzictwa kulturalnego ca ej ludzko ci.8

5 J. Pruszy ski, Dziedzictwo kultury Polski…, s. 42–72.

6 H. Nie , Ojczyzna dzie a sztuki. Mi dzynarodowa ochrona integralno ci narodowej spu cizny kulturalnej, War-

szawa–Kraków 1980, s. 93 i n.

7 Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 190.

8 Dz.U. z 1957 r. Nr 46, poz. 212.
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Wa nym instrumentem ochrony tego dziedzictwa jest przewidziana w Konwen-
cji Paryskiej z 1972 r. Lista wiatowego Dziedzictwa Kultury UNESCO.9 Prawne 
podstawy utworzenia Listy daje Konwencja UNESCO z 1972 roku w sprawie ochro-
ny wiatowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego (Dz.U. z 1976 r. Nr 32, poz. 
190 i 191). Tekst tej konwencji zosta  przyj ty w Pary u na 16 sesji Konferencji Ge-
neralnej UNESCO. Po ratyfikowaniu jej przez 20 pa stw konwencja wesz a w y-
cie w 1975 roku. Natomiast pierwsza sesja Komitetu wiatowego Dziedzictwa, któ-
ry decyduje o wpisaniu danego obiektu na List , mia a miejsce w Pary u w 1978 r. 
Obecnie jej sygnatariuszami jest 176 pa stw. Pierwszy wpis na List  obj  12 obiek-
tów, w tym dwa z Polski – zespó  staromiejski Krakowa i kopalni  soli w Wieliczce. 
Przepisy wykonawcze do tej konwencji zawiera dokument – „ Operational Guide-
lines for the implementation of the World Heritage Convention” . Okre lone zo-
sta y w nim obowi zuj ce kryteria i warunki wpisu, za o enia dotycz ce ochrony 
obiektów wiatowego Dziedzictwa, formularze wniosku o wpis i zasady obowi zu-
j ce przy stosowaniu znaku wiatowego Dziedzictwa. Przepisy konwencji z 1972 r. 
okre laj  tak e obowi zek sporz dzania raportów o stanie obiektów wpisanych na 
List  („Periodal repords”). W my l art. 1 konwencji za dziedzictwo kulturalne uwa-
a si  zabytki (dzie a architektury, dzie a monumentalnej rze by i malarstwa, ele-

menty i budowle o charakterze archeologicznym, napisy, jaskinie i zgrupowania 
tych elementów maj ce wyj tkow , powszechn  warto  historyczn , estetyczn  
lub naukow ), 2) zespo y budowlane (budowle oddzielne lub czne, które ze wzgl -
du na swoj  architektur , jednolito  lub zespolenie z krajobrazem maj  wyj tko-
w  uniwersaln  warto  historyczn ), 3) miejsca zabytkowe (dzie a cz owieka lub 
wspólne dzie a cz owieka i przyrody, jak równie  strefy, a tak e stanowiska archeo-
logiczne maj ce wyj tkow  uniwersaln  warto  z punktu widzenia historii, estety-
ki, etnografii lub antropologii).

O obj ciu danego obiektu ochron  UNESCO w ramach Listy wiatowego Dzie-
dzictwa decyduje szereg kryteriów. Do ko ca 2004 r by o sze  kryteriów dla obiek-
tów dziedzictwa kulturowego i cztery dla przyrodniczego. W 2005 roku po czono 
je w jednorodn  list  dziesi ciu kryteriów. Obiekt kandyduj cy do wpisu na List  
musi przede wszystkim reprezentowa  „unikatow  uniwersaln  warto ” oraz spe -
nia  przynajmniej jeden z poni szych warunków. W przypadku obiektów kultural-
nych wymaga si , aby odpowiada  on nast puj cym kryteriom: 1) stanowi  wybit-
ne osi gni cie twórczego geniuszu cz owieka, 2) ilustrowa  znacz ce oddzia ywanie 
warto ci w danej epoce lub w ramach danego kr gu kulturowego, w zakresie roz-
woju architektury lub techniki, zabytkowej sztuki, planowania przestrzennego miast 
lub kszta towania krajobrazu, 3) wnosi  unikalne lub co najmniej wyj tkowe wiade-
ctwo tradycji kulturowej b d  cywilizacji, ywej lub martwej, 4) stanowi  wybitny 

9 Zob. K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury…, s.127 i n.
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przyk ad rodzaju budowli b d  zespo u architektonicznego lub technicznego, który 
ilustruje znacz cy etap w historii ludzko ci, 5) stanowi  wybitny przyk ad tradycyj-
nego sposobu osiedlania si  lub zagospodarowania terenu, reprezentowany dla da-
nej kultury (lub kultur), zw aszcza kiedy miejsce nara one jest na wp yw nieodwra-
calnych zmian. Kryterium szóste ma charakter uzupe niaj cy. Okre la ono, e obiekt 
kulturalny winien czy  si  w sposób bezpo redni lub namacalny z wydarzeniami 
lub tradycjami ywymi, z ideami, wydarzeniami, z dzie ami artystycznymi lub li-
terackimi maj cymi wyj tkowe uniwersalne znaczenie. Natomiast dotychczasowe 
kryteria przyrodnicze podkre la y, i  dany obiekt powinien: 1) obejmowa  wyj tko-
we zjawiska przyrodnicze lub tereny szczególnego naturalnego pi kna, 2) przedsta-
wia  szczególne wiadectwo wa nych etapów historii naszej planety, 3) przedsta-
wia  szczególny przyk ad tocz cych si  procesów ekologicznych i biologicznych, 
4) obejmowa  najwa niejsze rodowiska przyrodnicze s u ce ochronie ró nych 
form ycia, zw aszcza zagro onych. Szczególne wytyczne odnosz  si  do zespo-
ów miejskich. Mo na je podzieli  na trzy g ówne rodzaje: 1) miasta, które nie s  

zamieszka e, ale przedstawiaj  niezmienne archeologiczne wiadectwo przesz o ci, 
2) miasta historyczne zamieszka e, rozwijaj ce si  pod wp ywem zmian spo eczno–
kulturowych, 3) nowe miasta posiadaj ce czytelny i niezaprzeczalnie autentyczny 
oryginalny uk ad miejski, wyró niaj ce si  jednak dynamicznym tempem urbaniza-
cji. We wszystkich wymienionych przypadkach kryterium podstawowym – decydu-
j cym o wpisie na List  – b dzie ocena autentyczno ci danego zespo u miejskiego. 

Obecnie na Li cie wiatowego Dziedzictwa UNESCO znajduje si  878 miejsc 
w 145 krajach: 679 obiektów kulturalnych, 174 naturalnych i 25 o charakterze mie-
szanym kulturalno–przyrodniczym (stan na lipiec 2008 r.). Na List  Dziedzictwa 
Zagro onego („List of World Heritage in Danger”) wpisanych jest 30 miejsc. Zgod-
nie z art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad 
zabytkami (Dz.U. Nr 162, poz. 1568) organem uprawnionym o wpis pomnika hi-
storii na List  jest minister w a ciwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego. 
Adresatem takiego wniosku jest Komitet Dziedzictwa wiatowego, który podejmu-
je decyzje o wpisie na dorocznej sesji (czerwiec/lipiec) w oparciu o rekomendacj  
organizacji wspó pracuj cych z UNESCO. W przypadku dóbr kultury jest to Mi -
dzynarodowa Rada Ochrony Zabytków (ICOMOS), natomiast w spawach dotycz -
cych obiektów przyrodniczych ocen  wystawiaj  eksperci wiatowej Unii Ochro-
ny Przyrody (IUCN). Lista informacyjna obejmuj ca obiekty zg oszone przez dane 
pa stwo (z wyprzedzeniem do 10 lat) przedk adana jest Centrum wiatowego Dzie-
dzictwa („ UNESCO – World Haritage Center”) co najmniej na rok po wpisie na Li-
st  informacyjn . Najkrótszy termin od momentu wys ania niezb dnej dokumentacji 
przez zg aszaj ce obiekt pa stwo wynosi pó tora roku. Na Li cie wiatowego Dzie-
dzictwa UNESCO w Polsce znalaz y si : 1) zabytkowe centrum Krakowa (1978), 
2) kopalnia soli w Wieliczce (1978), 3) niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny 
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i zag ady Auschwitz–Birkenau (1940–1945) w O wi cimiu (1979), 4) Puszcza Bia-
owieska (1979) – wspólnie z Bia orusi , 5) historyczne centrum Warszawy (1980), 

6) Stare Miasto w Zamo ciu (1992), 7) redniowieczny zespó  miejski Torunia 
(1997), 8) zamek krzy acki w Malborku (1997), 9) Kalwaria Zebrzydowska: manie-
rystyczny zespó  architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII 
w. (1999), 10) ko cio y w Jaworznie i widnicy (2001), 11) drewniane ko cio y po-
udniowej Ma opolski – Binarowa, Blizne, D bno Podhala skie, Haczów, Lipnica 

Dolna, S kowa (2003), 12) Park Mu akowski/ Muskauer Park nad Nys  – wspólnie 
z Niemcami (2004), 13) Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wroc awiu (2004). Mia-
sta i obiekty z Polski, znajduj ce si  na Li cie, skupione s  w Lidze Polskich Miast 
i Miejsc UNESCO. Siedzib  tej inicjatywy jest Toru .

Na mocy Zarz dzenia nr 39 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
30 pa dziernika 2007 r. powo any zosta  Komitet do spraw wiatowego Dziedzi-
ctwa Kulturowego jako organ pomocniczy ministra. G ównym zadaniem Komitetu 
jest koordynacja prac i usprawnienie dzia a  zwi zanych z realizacj  postanowie  
Konwencji UNESCO w sprawie ochrony wiatowego dziedzictwa kulturalnego 
i naturalnego z 1972 r. Obs ug  administracyjn  tego organu zapewnia funkcjonuj -
cy w strukturze Krajowego O rodka Bada  i Dokumentacji Zabytków – Zespó  ds. 

wiatowego Dziedzictwa.

Wa nym sk adnikiem dziedzictwa kulturowego s  pomniki historii. Powo ywa-
na wcze niej ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad za-
bytkami przewiduje w art. 15 ust.1–3 mo liwo  uznania zabytku za tego rodzaju 
pomnik. Mo e nim zosta  jedynie zabytek nieruchomy oraz park kulturowy posia-
daj cy szczególn  warto  dla kultury. Uznanie za pomnik historii nast puje w dro-
dze rozporz dzenia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W rozporz dzeniu okre-
la si  granice terenów stanowi cych pomnik historii. Prawo do sk adania wniosków 

w tym zakresie przys uguje ministrowi w a ciwemu do spraw kultury i dziedzictwa 
narodowego. Przed z o eniem wniosku musi on zasi gn  opinii Rady Ochrony 
Zabytków. Cofni cie uznania zabytku nieruchomego za pomnik historii nast pu-
je w trybie przewidzianym dla jego uznania W 2005 r. Rada Ochrony Zabytków 
przyj a i zarekomendowa a do stosowania nast puj ce dokumenty: 1) „ Kryteria 
i procedury uznawania obiektu za Pomnik Historii”, 2) „Zasady tworzenia parku 
kulturowego, zarz dzania nim oraz sporz dzania planu ochrony”. Zgodnie z kryte-
riami przyj tymi przez Rad  Ochrony Zabytków uznanie zabytku za pomnik histo-
rii jest wyj tkow  form  wyró nienia. Pomnikami historii mog  by  tylko te zabytki 
nieruchome o znaczeniu ponadregionalnym, których warto  historyczna, naukowa 
i artystyczna ma szczególne znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturalnego. Po-
nadto musz  to by  obiekty, które: 1) zachowa y pierwotn  kompozycj  przestrzen-
n  lub uleg y nieznacznym przekszta ceniom, 2) s  jednorodne stylowo lub posia-
daj  czytelne i zharmonizowane nawarstwienia, 3) s  w a ciwie wyeksponowane 
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w przestrzeni miejskiej lub w krajobrazie i zachowa y pierwotne relacje z otocze-
niem, 4) s  dzie em wybitnych twórców (np. architektów, planistów, ogrodników), 
5) s  dobrze zachowane lub w stanie pozwalaj cym na ich rewaloryzacj , 6) obj te 
s  ochron  konserwatorsk . Zatem pomnikami historii – zgodnie z przedstawionymi 
wy ej kryteriami, po spe nieniu szczegó owych wymogów okre lonych w wytycz-
nych Rady Ochrony Zabytków – mog  by : krajobrazy kulturowe, uk ady urbani-
styczne, ruralistyczne i zespo y budowlane, dzie a architektury i budownictwa lub 
zespo y tych dzie  o wspólnych cechach stylowych, u ytkowych lub konstrukcyj-
nych, dzie a budownictwa obronnego, obiekty dziedzictwa przemys owego, in y-
nierii l dowej i wodne, parki i ogrody, cmentarze, miejsca upami tniaj ce wyda-
rze  historyczne b d  zwi zane z dzia alno ci  wybitnych osobisto ci lub instytucji 
oraz zabytki archeologiczne, które za wiadczaj  o dziejach osadnictwa. Szczegó o-
wa procedura uznania zabytku za pomnik historii przewiduje nast puj ce etapy po-
dejmowanych czynno ci administracyjnych: 1) obiekt, zespó , uk ad przestrzenny 
lub obszar proponowany do uznania za pomnik historii musi by  wpisany do reje-
stru zabytków lub obj ty statusem parku kulturowego. Dla uk adów przestrzennych  
i obszarów winny by  opracowane (i uchwalone) miejscowe plany zagospodarowa-
nia przestrzennego, 2) propozycj  obj cia obiektu wy sz  form  ochrony – uznanie 
za pomnik historii – wraz z w a ciw  dokumentacj  (wed ug obowi zuj cego wzo-
ru), zg aszaj cy sk ada do Generalnego Konserwatora Zabytków za po rednictwem 
i po zaopiniowaniu przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, 3) Departament 
Ochrony Zabytków MKiDN kieruje zg oszenie do Krajowego O rodka Bada  i Do-
kumentacji Zabytków (KOBiDZ) w celu zweryfikowania danych zawartych w do-
kumentacji i wydania opinii uzasadniaj cej propozycj  uznania obiektu za pomnik 
historii, 4) zaopiniowane przez KOBiDZ zg oszenie Minister Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego przedk ada Radzie Ochrony Zabytków (zgodnie z jej kompetencjami, 
okre lonymi w art. 97 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami), 5) po 
wyra eniu pozytywnej opinii przez Rad  Ochrony Zabytków, Departament Ochro-
ny Zabytków przekazuje dokumentacj  zg oszenia do KOBiDZ, który przygotowu-
je projekt rozporz dzenia Prezydenta RP wraz z uzasadnieniem i za cznikiem gra-
ficznym, 6) po dokonaniu analizy przez Departament Ochrony Zabytków projekt 
rozporz dzenia Prezydenta RP przekazywany jest Ministrowi Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego do ostatecznej akceptacji, 7) Minister kieruje wniosek o uznanie obiek-
tu za pomnik historii do Prezydenta RP (wraz z do czon  dokumentacj ), 8) je e-
li wniosek uzyska akceptacj  urz du prezydenckiego – Prezydent RP w drodze roz-
porz dzenia uznaje obiekt za pomnik historii, okre laj c jednocze nie jego granice. 
Rozporz dzenie  Prezydenta RP og aszane jest w „Dzienniku Ustaw”. Dotychczas 
za pomniki historii uznano 18 obiektów. S  to: 1) rezerwat archeologiczny Biskupin, 
2) zespó  klasztorny o.o. Paulinów na Jasnej Górze w Cz stochowie, 3) zespó  kate-
dralny we Fromborku, 4) miasto Gda sk w obr bie obwarowa  z XVII w., 5) kate-
dra p.w. Wniebowzi cia Naj wi tszej Marii Panny w Gnie nie, 6) miasto Kazimierz 
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Dolny, 7) historyczny zespó  miasta Krakowa, 8) Krzemionki – kopalnie krzemie-
nia z epoki neolitu we wsi Sudó , 9) zespó  zamku krzy ackiego w Malborku, 10) 
wyspa Ostrów Lednicki na Jeziorze Lednickim we wsi Lednogóra, 11) Stare i Nowe 
Miasto w Toruniu, 12) historyczny zespó  miasta Warszawy z Traktem Królewskim 
i Wilanowem, 13) kopalnia soli w Wieliczce, 14) historyczny zespó  miasta Zamo -
cia w obr bie obwarowa  z XIX w., 15) historyczne centrum miasta Wroc awia, 16) 
kopalnia soli w Bochni, 17) Kalwaria – krajobrazowy zespó  manierystyczny par-
ku pielgrzymkowego w Kalwarii Zebrzydowskiej, 18) pole bitwy na Westerplatte 
w Gda sku. W ród obiektów oczekuj cych na uznanie za pomnik historii (posiada-
j cych pozytywn  opini  Rady Ochrony Zabytków) znajduj  si : 1) teren historycz-
nej Bitwy Rac awickiej, 2) podziemia zabytkowej kopalni rud srebrono nych oraz 
sztolnia „Czarny Pstr g” w Tarnowskich Górach, 3) zespó  klasztorny w Legnickim 
Polu, 4) zespó  klasztorny o.o. Cystersów w Krzeszowie, 5) kompleks komponowa-
nego krajobrazu kulturowo–przyrodniczego Góra wi tej Anny.

Minister w a ciwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego mo e przedsta-
wi  Komitetowi Dziedzictwa wiatowego wniosek o wpis pomnika historii na List  
Dziedzictwa wiatowego UNESCO w celu obj cia tego pomnika ochron  na pod-
stawie konwencji w sprawie ochrony wiatowego dziedzictwa kulturalnego i natu-
ralnego10

Potrzeb  skutecznej ochrony dziedzictwa kulturalnego w polskim systemie pra-
wa silnie akcentuje wspomniana ju  ustawa z 23 lipca 2003 roku o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (dalej powo ywana jako – u.o.z.). W art. 6 ustawy 
wskazuje si , e opiece i ochronie podlegaj , bez wzgl du na stan zachowania, okre-
lone kategorie zabytków nieruchomych i ruchomych oraz zabytków archeologicz-

nych. S  to w szczególno ci: a) krajobrazy kulturowe, b) uk ady urbanistyczne, ru-
ralistyczne i zespo y budowlane, c) dzie a architektury i budownictwa, d) dzie a 
budownictwa obronnego, e) obiekty techniki (kopalnie, huty, elektrownie i inne za-
k ady przemys owe), f) cmentarze, g) parki ogrody i inne formy zagospodarowania 
zieleni, h) miejsca upami tniaj ce wydarzenia historyczne b d  dzia alno  wybit-
nych osobisto ci lub instytucji.

Natomiast zabytkami ruchomymi, zgodnie z postanowieniami u.o.z., s  w szcze-
gólno ci: a) dzie a sztuk (plastycznych, artystycznych i u ytkowych), b) kolekcje, 
c) numizmaty, d) pami tki historyczne, e) wytwory techniki, f) okre lone materia-
y biblioteczne, g) instrumenty muzyczne, h) wytwory sztuki ludowej i r kodzie a, 

i) przedmioty upami tniaj ce wydarzenia historyczne.

Wa ne jest, aby wymienione obiekty posiada y uznan  warto  historyczn , ar-
tystyczn  lub naukow . W katalogu kryteriów mog  pojawi  si  równie  inne do-

10 K. Zeidler, Prawo ochrony dziedzictwa kultury…, s. 128 i n.
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datkowe wyznaczniki przyznawania danemu obiektowi ochrony prawnej, takie cho-

cia by jak warto  patriotyczna, religijna czy estetyczna. Nale y podkre li , e 

szczególna ochrona prawna przewidziana jest dla tych zabytków, nieruchomych lub 

ruchomych, które zosta y wpisane do rejestru lub ewidencji prowadzonej przez s u -

by konserwatorskie. Nie oznacza to jednak, e pozosta e sk adniki dziedzictwa kul-

tury, niefiguruj ce w dokumentacji konserwatorskiej, pozostaj  poza zainteresowa-

niem w a ciwych organów rz dowych lub samorz dowych. Zgodnie z wcze niej 

powo ywanymi przepisami rangi konstytucyjnej, a tak e – stanowi cymi ich wype -
nienie – regulacjami zawartymi w u.o.z., na organach tych ci y ustawowy obowi -
zek dbania o wszystkie sk adniki dziedzictwa kultury.11

Z perspektywy podj tych w niniejszym artykule rozwa a  szczególnie wa ne 
jest zapewnienie nale nej ochrony prawnej historycznym zespo om urbanistycznym 
i ruralistycznym, budowlanym oraz krajobrazowi kulturowemu wraz z jego otocze-
niem. Ochrona tych szczególnych obiektów zabytkowych zosta a potwierdzona m.in. 
w Zaleceniu UNESCO przyj tym w Nairobi w 1978 roku, dotycz cym zespo ów za-
bytkowych i tradycyjnych oraz ich roli w yciu wspó czesnym. Nale y zaznaczy , 
i  wspomniane zalecenie pos uguje si  poj ciem rodowiska zespo ów zabytkowych 
lub tradycyjnych, podkre laj c tym samym specjaln  wi  zabytku i otaczaj cej go 
przestrzeni przyrodniczej.12 Warto w tym miejscu przypomnie , e równie  wcze -
niejsze zalecenia UNESCO wyra nie akcentuj  znaczenie harmonijnego funkcjono-
wania cz owieka w rodowisku naturalnym oraz potrzeb  wzmo enia ochrony nad 
obszarami przyrodniczymi, w obr bie których zlokalizowane s  cenne kompleksy 
zabytkowe.13 Bogata jest równie  dzia alno  operacyjna UNESCO. Niew tpliwie 
do najbardziej znanych inicjatyw tej organizacji zaliczy  nale y akcje ratowania za-
bytków Nubii, chodzi tu w szczególno ci o operacje ratowania niezwykle cennego 
kompleksu Abu Simbel w Egipcie. Nie mniejszy zasi g mia y kampanie na rzecz ra-
towania Wenecji (do dzi  kontynuowane), kompleksu wi ty  buddyjskich w Bo-
robudur (Indonezja), zabytków Mohejno Daro (Pakistan), a tak e zespo u wi ty  
w Angkor (Kambod a). Inicjatywy UNESCO na rzecz ratowania dóbr kulturalnych 
pozwalaj  wysun  tez , e solidarno  pa stw, ich poczucie odpowiedzialno ci za 

11 Tam e, s. 49.

12 W najnowszych regulacjach prawnych, odnosz cych si  do ochrony spu cizny kulturalnej, traktowanie proble-

matyki ochrony dziedzictwa przyrodniczego (naturalnego) na równi z ochron  dziedzictwa kulturowego sta o si  

ju  standardem.

13 Efektem tych zainteresowa  by y zalecenia Konferencji Generalnej UNESCO w sprawie ochrony pi kna krajo-

brazu z 1962 roku. Zalecenia te ustala y, e ochrona ta polega  b dzie na „zachowaniu, oraz, o ile to mo liwe, 

odtwarzaniu naturalnych, tak wiejskich jak i miejskich cech pejza u i miejsc, czy to naturalnych, czy stworzonych 

przez cz owieka, je eli posiadaj  kulturaln  i estetyczn  warto  albo te  je li tworz  typowe otoczenie natural-

ne.” – szerzej na ten temat J. Pruszy ski, Prawna ochrona zabytków architektury w Polsce, Warszawa 1977, 

s. 109–115.



204

Wies aw P ywaczewski

losy wiatowej spu cizny kulturalnej tkwi nie tyko w prawnej p aszczy nie, lecz 
równie  ma g bokie moralne uzasadnienie.14

Donios  rol  w zakresie ochrony europejskiego dziedzictw kultury odgrywa 
dzia alno  prawotwórcza Wspólnot Europejskich. Po ród licznych aktów prawa 
wspólnotowego reguluj cych t  sfer  na uwag  zas uguj  m.in.:

zalecenie Komisji 75/65/EEC z dnia 20 grudnia 1974 r. dotycz ce ochrony 
dziedzictwa architektonicznego i naturalnego,15

rezolucja Rady z dnia 13 listopada 1986 r. o ochronie europejskiego dziedzi-
ctwa architektonicznego,16

rezolucja Rady z dnia 13 listopada 1986 r. o konserwacji dzie  sztuki i za-
bytków,17

wniosek Rady z dna 17 czerwca 1994 r. o nakre leniu wspólnotowego planu 
dzia a  na polu dziedzictwa kultury,18

rezolucja Rady z dnia 12 lutego 2001 r. o jako ci architektonicznej w rodo-
wisku miejskim i wiejskim.19

Niezwykle donios ym aktem prawnym prawa wspólnotowego dotycz cym eu-
ropejskiego dziedzictwa przyrodniczego jest równie  dyrektywa Rady 92/43/EWG 
z 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej flory 
i fauny (tzw. dyrektywa siedliskowa – art. 4 ust. 1 dyrektywy siedliskowej i art. 4 
ust. 2 dyrektywy ptasiej), która da a podstaw  prawn  dla stworzenia „Europejskiej 
Sieci Ekologicznej Natura 2000”. Sie  ta stanowi specjaln  form  ochrony przy-
rody realizowan  na terenie wszystkich pa stw cz onkowskich Unii Europejskiej. 
Celem utworzenia Sieci by o zagwarantowanie ochrony najbardziej cennym przy-
rodniczo i krajobrazowo obszarom, na których znajduj  si  – wymagaj ce specjal-
nej ochrony – siedliska ro lin i ptaków i tym samym uniemo liwienie przemys owej 
eksploatacji tych miejsc. Polska wyodr bni a 124 obszary specjalne ochrony ptaków 
oraz 364 specjalnych obszarów ochrony siedlisk20. Konkurencyjn  list  stworzy y 
polskie organizacje ekologiczne.21 Przypadek Rospudy potwierdzi , e w konflik-
cie mi dzy potrzebami gospodarczymi a dobrem rodowiska cz owieka, to w a -

14 Nale y zauwa y , e w przypadku ra cego naruszania wytycznych UNESCO dotycz cych traktowania ob-

szarów (obiektów) chronionych obj tych ochrona specjaln , organizacja ta mo e wycofa  swoje rekomendacje 

i skre li  dany obiekt z Listy wiatowego Dziedzictwa Kultury.

15 Dz.Urz. UE 1975, L 21.

16 Dz.Urz.UE 1986, C 320.

17 Dz.Urz. UE 1986,C 320.

18 Dz.Urz. UE 1994, C 235.

19 Dz.Urz. UE 2001, C 73.

20 Zob. rozporz dzenie Ministra rodowiska z 21 lipca 2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Na-

tura 2000 – Dz.U. Nr 229, poz. 2313 oraz z 2007 r., Nr 179, poz. 1275.

21 Zob. “Shadow list” – natura. 2000.mos.gov.pl/natura2000/pl/

–

–

–

–

–
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nie ochrona tego ostatniego dobra powinna stanowi  kryterium s uszno ci prawa.22 
Istotnym sk adnikiem tego rodowiska jest uporz dkowane, harmonijne otoczenie. 
Wed ug specjalistów od krajobrazu, wa ne jest nie tylko to, co widzimy, ale rów-
nie  te wra enia, które odbieramy przez inne zmys y, takie jak s uch, powonienie, 
dotyk.23 Nikt nie chce y  na tle zdewastowanego krajobrazu. Ludzie uciekaj  ze 
„z ych dzielnic” do miejsc niedotkni tych degradacj  spo eczn  i ekologiczn . Oka-
zuje si  bowiem, e nieska ony zgubnymi wp ywami cywilizacji krajobraz jest naj-
lepsz  lokat  kapita u. Czysto  i naturalno  przyci gaj  turystów a tak e zach ca-
j  do osiedlenia si .

Odpowiadaj c na postawione w tytule opracowania pytanie – czy mo na po-
godzi  interes ochrony dziedzictwa ludzko ci zarówno kulturowego, jak przyrod-
niczego z interesami gospodarczymi, nale y tytu em odpowiedzi przywo a  tylko 
niektóre wybrane przyk ady potwierdzaj ce tak  mo liwo . Wymieni  tu mo na 
m.in. ódzkie budowle historyczne (tzw.”lofty”) – „Manufaktur ” oraz „Muzeum 
Miejskie”, gda sk  filharmoni  – umiej tnie wkomponowan  w zabytkowy krajo-
braz miasta, czy te  pozna ski „Stary Browar”. Obiekty te po gruntownej rewalory-
zacji i modernizacji, nie trac c nic ze swej historycznej atrakcyjno ci, pe ni  jedno-
cze nie funkcje handlowe b d  kulturalno–rozrywkowe.

Na tle tradycyjnego katalogu czynów zabronionych, godz cych w dziedzictwo 
kultury, na pierwszy plan wysuwaj  si  przede wszystkim przest pstwa skierowane 
przeciwko mieniu o warto ci zabytkowej. S  to kradzie e, w ró nych postaciach ro-
dzajowych tego przest pstwa – kradzie e zwyk e, kradzie e rozbójnicze, kradzie e 
z w amaniem oraz rozboje. Na szczególn  uwag , o czym ju  wcze niej by a mowa, 
zas uguj  te kategorie przest pstw, których istot  jest niszczenie. W praktyce przy-
bieraj  one posta  grabie y sk adników dziedzictwa kultury lub ich dewastacji, nie-
rzadko po czonej z wandalizmem. Niniejszy przegl d przest pstw uzupe ni  na-
le y o przest pstwo przyw aszczenia, paserstwa oraz przemytu dóbr uznawanych 
za zabytki.24 Wymienione kategorie czynów zabronionych okre lone zosta y w ró -
nych aktach prawnych, zarówno w regulacjach karnych kodeksowych, jak równie  
w obr bie tzw. pozakodeksowego prawa karnego.25 Nale y zauwa y , e ów stan 
swoistego rozproszenia przepisów karnych w licznych i nie do ko ca spójnych ze 
sob  regulacjach prawnych znacz co utrudnia w praktyce ochron  dóbr kultury.

22 Por. K. Dziadosz, Racjonalno  ekologiczna jako kryterium s usznego prawa, (w:) R. Soba ski (red.), Prawa 

cz owieka w pa stwie ekologicznym, Warszawa 1998. Tak e O. Cabaj, rodowisko naturalne cz owieka pomi -

dzy prawem a ekonomi : casus doliny Rospudy, (w:) Cz owiek pomi dzy prawem a ekonomi  w procesie inte-

gracji europejskiej, red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Cabaj, Olsztyn–Bari 2008, s. 448.

23 Zob. J. wieluch, J. Podgórska, Quado–plaga. Przyroda nie wytrzymuje nowej rozrywki Polaków, Polityka 2009, 

nr 20, s. 20–23.

24 Na ten temat – W. P ywaczewski, Handel dzie ami sztuki z perspektywy przest pczo ci zorganizowanej, (w:) 

Cz owiek pomi dzy prawem a ekonomi  w procesie integracji europejskiej, red. G. Dammacco, B. Sitek, O. Ca-

baj, Olsztyn–Bari 2008, s. 724 i n. 

25 J. Pruszy ski, Przest pstwa przeciwko ochronie zabytków i ich ciganie, Problemy Praworz dno ci 1978, 

nr 11.
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Perspektywa regionalna

Dziedzictwo kulturowe Warmii i Mazur to zarówno historyczne siedziby wiel-

kich rodów pruskich, dwory i pa ace z przyleg ymi do nich ogrodami i parkami, jak 

równie  zabytkowe budynki folwarczne.26 Wiele z tych obiektów zosta o zniszczo-

nych w czasie II wojny wiatowej, inne pad y ofiar  grabie y, podpale , a w ko -

cu celowej lub bezmy lnej dewastacji spowodowanej przez pó niejszych w a cicie-

li. Taki los spotka  m.in. jedn  z najokazalszych rezydencji rodowych w Kamie cu 

k. I awy (dawna siedziba rodu Finck von Finckenstein), wzorowanych na za o e-

niach przestrzennych Wersalu. Rezydencja ta sp on a w 1946 r. na skutek zapró-

szenia ognia przez stacjonuj cych tam o nierzy radzieckich. W podobnych okolicz-

no ciach zniszczone zosta y rezydencje w S obitach i G adyszach (ród zu Dohna) 

oraz Arklitach (ród Egloffsteinów). W op akanym stanie znajduje si  dawna posiad-

o  innego pruskiego rodu Lehndorffów w Sztynorcie, niegdy  miejsce spotka  eu-

ropejskiej elity intelektualnej.27 Wielokrotnie bywa  tu m.in. znakomity poeta, ów-

czesny biskup warmi ski Ignacy Krasicki. Nie lepiej prezentuje si  dawna siedziba 

rodu Donhoffów w Drogoszach. Ten wspania y obiekt w stylu barokowym, prze-

j ty przez prywatnego nabywc , prawdziwa per a budownictwa pa acowego (jego 

projektantem by  John von Collas), mo e w najbli szym czasie podzieli  los unice-

stwionych ju  historycznych budowli. Na list  negatywnych przyk adów traktowa-

nia pomników przesz o ci wpisuje si  równie  jedna z najwi kszych warowni goty-

ckich w Szymbarku, dawna siedziba biskupów pomeza skich, a pó niej w asno  

rodu Finckensteinów.28 Jego nabywca, oprócz podstawowych prac zabezpieczaj -

cych, nie wykazuje ch ci do wywi zania si  z ustawowych zobowi za  deklarowa-

nych wobec s u b konserwatorskich, co – jak nale y przypuszcza  – wró y temu 
obiektowi smutn  przysz o . 

Kolejnym przyk adem braku w a ciwej troski o substancj  zabytkow , a tak-
e swoistej inercji w adz rz dowych i samorz dowych oraz organów cigania od-

powiedzialnych za stan zabytkowego mienia, jest los dawnego zamku krzy ackie-
go w Gi ycku.29 Zmieniaj c co kilka lat w a cicieli, zamek ten w mi dzyczasie uleg  
daleko zaawansowanemu procesowi niszczenia, co w konsekwencji doprowadzi o 
do katastrofy budowlanej, polegaj cej na zawalenia si  jednej z g ównych cian tej 

26 Zob. M. Barto , B. Zalewska, Architektura w krajobrazie wiejskim Warmii i Mazur, Olsztyn 2007, s. 58 i n.

27 W 2009 r. powo ana zosta a fundacja, której g ównym celem jest przywrócenie do pierwotnego stanu tego cenne-

go obiektu. Szerzej na ten temat – I. Li ewska (red.), Sztynort. Utracone dziedzictwo – czy szansa na ocalenie, 

materia y z konferencji z 5–6 listopada 2008 r., Fundacja „Borussia”, 2009 r.

28 W jego murach kr cone by y sceny do g o nego Þ lmu Volkera Schlondorffa „Król Olch”.

29 Paradoksalnie tzw. sprawa gi ycka zmusi a w adze konserwatorskie województwa warmi sko–mazurskiego do 

podj cia w 2009 r. zdecydowanych dzia a  wobec tych administratorów zabytkowych obiektów, którzy ra co 

naruszaj  przepisy ustawy o ochronie zabytków.
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budowli. W ramach prowadzonego przez prokuratur  wieloletniego post powania 

karnego nie ustalono winnych zaniedba  i spraw  umorzono.30

Na tle przytoczonych wybiórczo negatywnych przyk adów stosunku do hi-

storycznej spu cizny kulturalnej, mo na i nale y odwo ywa  si  do tych przedsi -

wzi , które nie tylko wiadcz  o szczególnej wra liwo ci ich inicjatorów na prob-

lem ochrony zabytków, ale s  równie  przyk adami umiej tnego czenia wymogów 

konserwatorskich z funkcjami komercyjnymi. Do nich niew tpliwie nale y zali-

czy  efekty prac rewaloryzacyjnych i rewitalizacyjnych podj tych w historycznej 

siedzibie komturów krzy ackich w Rynie. Obiekt ten by  u ytkowany, przed jego 

przej ciem przez nowych w a cicieli – z ró nym skutkiem – przez liczne instytucje 
publiczne i prawdopodobnie podzieli by los innych tego rodzaju budowli. Obecnie 
zaadaptowany dla potrzeb wypoczynkowo–kongresowych z uwzgl dnieniem ry-
gorystycznych zalece  konserwatorskich, stanowi jedn  z najokazalszych budowli 
tego typu w Europie. Jednocze nie zamek w Rynie wyrasta na wa ny o rodek krze-
wienia wiedzy historycznej (w tym konserwatorskiej), a tak e poprzez swoje walo-
ry architektoniczno–estetyczne i krajobrazowe, chocia by za spraw  organizowane-
go cyklicznie Festiwalu Kultury redniowiecza „Masuria”, na centrum edukacyjne 
w zakresie kszta towania w a ciwych postaw wobec spu cizny kulturalnej w wy-
miarze wielokulturowym. Nie nale y równie  zapomina , e tego rodzaju o rodki, 
cz sto zlokalizowane w ma ych miejscowo ciach, to wa ny element gospodarczego 
o ywienia i zawodowego aktywizowania lokalnych spo eczno ci dotkni tych zjawi-
skiem bezrobocia i ubóstwa oraz licznymi patologiami spo ecznymi.

Podobnym przyk adem szczególnej dba o ci o spu cizn  zabytkow  i jej przy-
rodnicze otoczenie jest obecny stan zespo u pa acowo–parkowego oraz folwarku 
w Galinach k. Lidzbarka Warmi skiego. Ta dawna siedziba pruskiego rodu Eulen-
burgów, wzorcowy przyk ad architektury rezydencjonalnej, na skutek zawieruchy 
wojennej, a pó niej beztroskiej eksploatacji przez poszczególnych administrato-
rów, by a bliski zag ady. Dzi , za spraw  prywatnych inwestorów, odrestaurowa-
ny z wyj tkowym pietyzmem (prace te s  kontynuowane), stanowi wzorcowy przy-
k ad czenia oczekiwa  s u b konserwatorskich oraz ich umiej tnego powi zania 
z za o onymi przez inwestorów celami ekonomicznymi.31 Odrestaurowane obiek-
ty mieszcz  pomieszczenia hotelowe, restauracj , stajnie, kryt  uje d alni  koni itd. 
Miejsce to, podobnie jak wspomniany wcze niej zamek w Rynie, wyrasta na licz -

30 Warto zauwa y , e – niestety – ta forma zako czenia post powania karnego przez organy prokuratorskie 

w sprawach dotycz cych niszczenia obiektów nieruchomych o warto ci zabytkowej sta a si  nagminn  prakty-

k . 

31 J. Pa yska, K. Pa yska, Za o enia pa acowo–parkowe z folwarkiem w Galinach, (w:) Zachowane – ocalone ? 

O krajobrazie kulturowym i sposobach jego kszta towania, pod red. Iwony Li ewskiej i Wiktora Knercera, Olsztyn 

2003, s. 165–171.
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cy si  w skali kraju o rodek wypoczynkowo–szkoleniowy, a tak e centrum konnej 
rekreacji.32 

Przytoczone przyk ady to zaledwie fragment tych przedsi wzi , które wpisu-
j  si  w narodowy i europejski program ratowania dziedzictwa kultury. Potwierdza-
j  one jednocze nie, e zasada zrównowa onego rozwoju, polegaj ca na integrowa-
niu dzia a  politycznych, gospodarczych i spo ecznych z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej, znajduje swoje praktyczne potwierdzenie. 

Podsumowanie – propozycje

Post puj ca degradacja rodowiska naturalnego cz owieka na skutek gwa tow-
nego rozwoju cywilizacyjnego implikuje szereg negatywnych zjawisk.33 Si  rzeczy 
dotykaj  one równie  dziedzictwa kultury. Przede wszystkim obserwujemy proces 
zrywania ci g o ci tradycji dziedzictwa kulturowego w rodowiskach lokalnych. 
Procesowi temu towarzyszy jednocze nie zjawisko ignorowania przez planistów 
i architektów miejscowych uwarunkowa  zwi zanych z ochron  krajobrazu. Aby 
zapobiec tym negatywnym tendencjom, nale a oby przede wszystkim ograniczy  
tzw. dzik  zabudow . Chodzi o to, aby na tle krajobrazu mazurskiego czy podlaskie-
go nie pojawia y si  chaty góralskie, i odwrotnie – aby my np. w Zakopanem nie 
ogl dali ceglanych budowli w stylu gotyckim. Kolejne niebezpiecze stwo to gro -
ba unifikacji realizowanych projektów budowlanych z uwagi na ich powtarzalno . 
W ten sposób powstaje nowy, monotonny i „bezduszny” krajobraz, w którym ludzie 
czuj  si  wyalienowani z otoczenia i odarci z tradycji. Przeciwdzia a  tym negatyw-
nym zmianom mo na poprzez zach canie biur projektowych do opracowania pro-
jektów uwzgl dniaj cych specyfik  kulturow  poszczególnych mikroregionów (np. 
Warmii, Mazur, Podlasia, Kaszub) oraz poprzez propagowanie zasad kszta towania 
pojedynczych budynków i ich uk adów zgodnie z lokaln  tradycj . Zasadne by oby 
równie  opracowanie przez odpowiednie instytucje pa stwowe lub samorz dowe 
szczegó owych wytycznych dla szczególnie cennych krajobrazowo i historycznie 
mikroregionów z uwzgl dnieniem wymaga  konserwatorskich i przyrodniczych, 
aby zahamowa  proces zast powania naturalnych surowców i materia ów budow-
lanych przez nowe, przewa nie nie ekologiczne produkty, które s  obce miejscowej 
tradycji budowlanej.34 Przyk ad „kultury sidingu” jest tu znamienny. Po latach oka-
za o si  bowiem, e tradycyjnie wznoszone drewniane chaty wiejskie, na skutek po-

32 W 2000 r. w a ciciele obiektu otrzymali Z oty Medal w konkursie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za 

zorganizowanie i prowadzenie prac rewaloryzacyjnych w parku pa acowym w Galinach.

33 Zob. R. White, Crimes Against Nature. Environmental criminology and ecological justice, Willian Publishing 2008; 

tak e – P. Beirne and N. South, Issues in Green Criminology, Confronting harms against environments, humani-

ty and other animals, Willian Publishing 2007.

34 Zob. I. Li ewska, Tradycyjne budownictwo wiejskie na Warmii i Mazurach, Olsztyn 2007.
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krycia ich plastykow  pow ok  nie przepuszczaj c  powietrza, podlegaj  dzi  nisz-

cz cym je procesom zawilgocenia. A zatem s uszny wydaje si  postulat, aby w lad 

za wspomnianymi wytycznymi wyodr bniane by y regiony wyró niaj ce si  walo-

rami krajobrazowo–architektonicznymi i historycznymi, na których obowi zywa y-
by zaostrzone kryteria uzyskiwania zgody na modernizacj  zabytkowych budowli 
lub rozpocz cie inwestycji. Na uwag  i popularyzacj  zas uguj  zw aszcza propo-
zycje zg aszane przez Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Krajobrazu Kulturowego 
Mazur „Sadyba”. Organizacja ta od wielu lat przeciwdzia a dewastacji mazursko–
warmi skiego krajobrazu. Warto przypomnie , e dzi ki szybkiej interwencji cz on-
ków tego stowarzyszenia powstrzymany zosta  proceder niszczenia zabytkowych 
drzewostanów w województwie warmi sko–mazurskim. Swoj  drog  zastanawia-
j ce jest, e dopiero spo eczny sprzeciw wstrzyma  bezmy lny wyr b zabytkowych 
drzew i zmusi  w adze samorz dowe do uwzgl dnienia argumentów ekologów.35 
Wspomniana organizacja optuje te  za szerszym ni  dotychczas promowaniem po-
zytywnych przyk adów ochrony dziedzictwa zabytkowego oraz wspiera wszelkie 
dzia ania na rzecz kszta towania poczucia to samo ci regionalnej. Niezwykle po-
mocne w takich dzia aniach mog  by  równie  inicjatywy wydawnicze, w tym ró -
nego rodzaju praktyczne poradniki dla inwestorów i deweloperów, zawieraj ce ka-
talogi obiektów nawi zuj cych do tradycyjnego budownictwa danego regionu.36

Nie ulega w tpliwo ci, e ochrona dziedzictwa kultury stanowi istotny element 
to samo ci narodowej. St d niezwykle istotnym zadaniem wielu podmiotów odpo-
wiedzialnych za ni  jest przeciwdzia anie zjawiskom niszczenia, dewastacji i gra-
bie y sk adników spu cizny narodowej. Post puj cy p d ku nowoczesnym formom 
w architekturze nie zawsze sprzyja zachowaniu tradycyjnych stylów w budowni-
ctwie. Ubocznym efektem owej – nie do ko ca przemy lanej – fascynacji nowo-
czesno ci  jest zjawisko nieuwzgl dniania ekologicznych uwarunkowa  krajobra-
zu, co w konsekwencji prowadzi  mo e do jego nieodwracalnej degradacji. Na 
przyk ad jeszcze do niedawna w powszechnym odbiorze spo ecznym stare domo-
stwa wiejskie uznawane by y za dowód zacofania cywilizacyjnego.37 Wprawdzie 
ten stereotyp wolno przechodzi do przesz o ci, jednak e nast pstwa takiego stosun-
ku do pami tek przesz o ci s  niestety nieodwracalne. Szans  na zachowanie resz-
tek cennego dziedzictwa kulturowego, w tym w szczególno ci architektonicznego 
i krajobrazowego, jest m.in. rozwój turystyki. Umiej tne po czenie dawnych form 
zabudowy z wymogami wspó czesnej turystyki i rekreacji, co zosta o wy ej przed-

35 K. Worobiec, Dbajmy wiadectwo historii, Gazeta Wyborcza z 30–31 maja 2009 r., s. 2; tak e – I. Li ewska, 

Krzysztof A. Worobiec, Aleje przydro ne. Historia, znaczenie, zagro enie, ochrona, Kadzid owo – Olsztyn 2009.

36 I. Li ewska, Tradycyjne budownictwo…, s. 99 i n.

37 Jak potwierdzaj  badania na temat wizerunku krajów europejskich (tzw. ranking Anholta), to co Polakom koja-

rzy si  z zacofaniem, dla mieszka ców innych krajów stanowi niezwykle atrakcyjny turystycznie wyznacznik nie-

tkni tej przyrody – zob. W. Smoczy ski, Polska kraj bez twarzy. Raport, Polityka 2009, nr 27, s. 30–34.
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stawione, stanowi warunek zahamowania niebezpiecznych tendencji we wspomnia-
nych obszarach, za wiadczaj cych o stanie naszej kultury. 

Reasumuj c, nale a oby przede wszystkim zintensyfikowa  dzia ania edukacyj-
ne zwi zane z popularyzacj  problematyki ochrony dziedzictwa kultury. W pierw-
szej kolejno ci winny one by  adresowane do m odzie y szkolnej, która w ramach 
wychowania obywatelskiego (ekologicznego) poznawa  powinna problematyk  
dziedzictwa narodowego i europejskiego.38 Do tego rodzaju zaj , prowadzonych 
przez do wiadczonych pedagogów, zasadne by oby równie  anga owanie przedsta-
wicieli organów cigania (prokuratorzy, policjanci), a tak e w a cicieli wzorcowych 
obiektów historycznych.

Podobne projekty edukacyjne w formie szkole  i warsztatów kierowa  nale-
a oby do poszczególnych grup zawodowych odpowiedzialnych za stan ochrony 

dziedzictwa kultury. W pierwszej kolejno ci s  to urz dnicy pa stwowi i samorz -
dowi, na których z mocy prawa spoczywa obowi zek przeciwdzia ania przest pczo-
ci i innym patologiom spo ecznym skierowanym przeciwko pami tkom przesz o-
ci i zwi zanemu z nimi krajobrazowi. Wa nym ogniwem dzia a  zapobiegawczych 

w tym zakresie s  pracownicy nadzoru budowlanego oraz urz dów konserwator-
skich, w tym tak e wojewódzcy konserwatorzy przyrody. Podobn  rol  w tych dzia-
aniach odgrywa  powinni plani ci (zw aszcza zajmuj cy si  zagospodarowaniem 

historycznych przestrzeni) oraz architekci, inwestorzy i deweloperzy. Swoj  dro-
g  odr bne szkolenia powinny by  kierowane do przedstawicieli organów ciga-
nia i wymiaru sprawiedliwo ci. Okazuje si  bowiem, e stan wiedzy przedstawicieli 
tych podmiotów, co potwierdzaj  liczne kontrowersyjne rozstrzygni cia w sprawach 
dotycz cych niszczenia dziedzictwa kultury, nie jest satysfakcjonuj cy.39 

38 Od 1993 r. Stowarzyszenie Wspólnota Kulturowa „Borussia” realizuje program „Nowe ycie pod Starymi Dacha-

mi” oraz „ Mi dzynarodowy wolontariat w ochronie krajobrazu kulturowego na Warmii i Mazurach.”

39 Por. W. P ywaczewski, Symptomy zagro e  korupcyjnych na rynku dzie  sztuki, Przegl d Policyjny nr 3, z 2007, 

s. 15 i n.
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SUMMARY

In the article, the author discusses the problem of destruction of the cultural her-
itage, as seen from the perspective of criminology, economics, and ecology. The au-
thor explains the meaning of such basic terms as monument, cultural asset, and work 
of art. The term cultural heritage is discussed extensively with references to the Con-
vention concerning the protection of the world cultural and natural heritage adopted 
in Paris in 1972, which established the UNESCO World Heritage List. The author 
discusses in detail the text of the convention and the related procedures. In reference 
to the Polish Act of 23 July 2003 on protection of monuments and care for histori-
cal relics, the author discusses the institution of “historical monument” and the con-
ditions for its establishment. The discussion of the laws pertaining to the protection 
of the cultural heritage ends with the author’s presentation of the legislative activ-
ity of the European Communities in this area. The author supplements his discus-
sion of the subject with examples of depredation and devastation of cultural mon-
uments in the Warmia i Mazury region of Poland. In the article’s conclusion, the 
author presents a list of recommended preventive measures which, in his opinion, 
may help to stop the process of destruction of Poland’s material and spiritual cultur-
al heritage.
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PRZEST PCZO  STADIONOWA 
JAKO NOWY OBSZAR BADA  KRYMINOLOGICZNYCH

W dyskusjach naukowych dotycz cych zarówno kondycji polskiego rodowi-
ska kryminologicznego, jak równie  wyników badawczych osi ganych przez kra-
jow  kryminologi , wielokrotnie podkre lano, e wymieniony obszar naukowy 
dotkni ty jest znacznym stopniem dezintegracji.1 Kwestia ta by a równie  podno-
szona podczas Ogólnopolskiego Zjazdu Katedr Prawa Karnego w Szklarskiej Po-
r bie w 2008 r. Wybitni przedstawiciele nauk kryminologicznych w osobach prof. 
M. Melezini (UwB) i prof. K. Krajewskiego (UJ) zwrócili wówczas uwag  na licz-
ne zaniedbania w zakresie bada  kryminologicznych. Wydaje si , e jest to istotne 
przynajmniej z dwóch zasadniczych powodów. 

Po pierwsze, skuteczne prowadzenie polityki kryminalnej wymaga od agend 
formalnej kontroli spo ecznej posiadania kompleksowej wiedzy odno nie do zja-
wisk, które ustawodawca uzna  za niepo dane. Tymczasem obserwujemy, i  klu-
czowe decyzje politycznokryminalne podejmowane s  w swoistej kryminologicznej 
pró ni.2 Przedsi wzi cia kryminalizacyjne w przewa aj cej wi kszo ci przypadków 
pozbawione s  naukowego uzasadnienia, w zwi zku z czym mo na powiedzie , i  
podejmowane s  niejako poza kontekstem naukowym.3 Warto jednak zauwa y , e 
problem ten dotyczy nie tylko Polski, lecz tak e innych krajów zachodniej Europy. 

1 Wydaje si , e wci  aktualne pozostaj  wnioski dyskusji dotycz ce polskiej kryminologii, w tym tak e uwa-

gi D. Wójcik, która zauwa y a, i  polskie o rodki kryminologiczne s  zbyt ma o zró nicowane, nie lansuj  jakie-

go  okre lonego kierunku w zakresie teorii czy empirii, nie ma w a ciwie szkó  kryminologicznych. Za ma o jest 

dyskusji i polemik naukowych. rodowisko kryminologiczne jest ma o zintegrowane. Zob. szerzej wypowied  

D. Wójcik, Aktualny stan i perspektywy rozwojowe kryminologii. Konferencja Kryminologów Polskich, Warszawa, 

25 stycznia 1990 r., Przegl d Prawa Karnego 1990, t. 5, s. 73 i n. Obserwuje si  jednak próby zmiany tej nieko-

rzystnej tendencji. W zwi zku z tym nale y podkre li , i  jednym z celów inicjatywy powo ania Forum Naukowe-

go Podlasie – Warmia i Mazury jest integracja rodowisk naukowych w obszarze nauk penalnych, w szczególno-

ci w zakresie kryminologii. 

2 Ponadto mo na odnotowa  stanowisko L. Morawskiego, który zauwa y , i  w dobie prawa interwencjonistyczne-

go udzia  w procedurach prawodawczych ró nego rodzaju ekspertów, doradców naukowo–technicznych, komisji 

i komitetów badawczych sta  si  nie tylko czym  naturalnym, lecz nieodzownym. Zob. szerzej L. Morawski, G ów-

ne problemy wspó czesnej Þ lozoÞ i prawa. Prawo w toku przemian, Warszawa 1999, s. 46.

3 W tym miejscu warto odnie  si  do opinii L. Gardockiego, który trafnie podniós , i  g ówne znaczenie postulatu 

naukowo ci procesu kryminalizacji polega wi c na zmiejszeniu zakresu swobody ustawodawcy, na pewnym zra-

cjonalizowaniu i utrudnieniu tego procesu. Zob. szerzej ten e, Zagadnienia teorii kryminalizacji, Warszawa 1990, 

s. 106. 
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Jest to nowy trend politycznokryminalny ci le zwi zany z uwik aniem prawa kar-
nego w bie ce konflikty polityczne, okre lany mianem tzw. populizmu penalnego. 
Mo na tutaj wskaza  przyk ad wprowadzenia do polskiego systemu prawa karne-
go instytucji chuliga skiego wyst pku i trybu przy pieszonego, który okaza  si  le-
gislacyjnym niewypa em. W tek ten zostanie rozwini ty w dalszej cz ci niniejsze-
go artyku u.

Po drugie, dotychczasowy dorobek nauk penalnych uzasadnia twierdzenie, e 
przest pczo  XX i XXI wieku cechuje si  ogromn  dynamik  zarówno w zakre-
sie przekszta ce  jej form i postaci, jak jej rozmiarów i przejawów. Wystarczy po-
równa  klasyczn  przest pczo  z u yciem przemocy z nowymi, skomplikowany-
mi formami, takimi jak na przyk ad handel lud mi, zorganizowana przest pczo  
gospodarcza, przest pstwa gie dowe. Wielowymiarowo  rzeczywisto ci kryminal-
nej4 wymaga zatem od nauk penalnych ci g ego rozwoju. W tym stanie rzeczy nale-
y stwierdzi , i  wyniki bada  kryminologicznych5 maj  ograniczon  przydatno , 

dlatego te  nale y je regularnie aktualizowa . Trzeba bowiem niestety przyzna , e 
przestarza a wiedza staje si  bezu ytecznym balastem. Odr bn  kwesti  pozosta-
je metodologia opisywanych wy ej bada .6 Interdyscyplinarno  kryminologii przy 
jednoczesnym coraz bardziej z o onym przedmiocie bada  wymaga tak e znacz-

nych modyfikacji instrumentarium badawczego.

W latach 2004–2007 w Zak adzie Kryminologii, Wiktymologii i Problematyki 
Przest pczo ci Zorganizowanej Wydzia u Prawa i Administracji UWM w Olsztynie 
przeprowadzany by  program badawczy7, którego przedmiotem by o zjawisko prze-
mocy wyst puj cej w kontek cie pi ki no nej – okre lane mianem przest pczo ci 
lub chuliga stwa stadionowego. Poni ej zostan  przedstawione jego najwa niejsze 
wyniki, na podstawie których uda o si  cz ciowo zrekonstruowa  obraz wymienio-
nego wy ej sektora przest pczo ci.

4 Jak podnosi J. B achut, rzeczywisto  kryminalna, która jest tworzona poprzez zbiory jednostek (przest pcy, 

a tak e oÞ ary), zachowania (czyny b dace przest pstwami w rozumieniu prawa karnego), normy prawa karne-

go i agendy sformalizowanej kontroli prawnej analogicznie do rzeczywisto ci spo ecznej, cechuje si  zmienno -

ci  i dynamik . Dlatego te  badacz w zale no ci od okre lonych potrzeb badawczych mo e by  zorientowany na 

ró ne wymiary tej rzeczywisto ci. Poznanie ka dego z nich jest mo liwe i równie zasadne. Zob. szerzej J. B a-

chut, Problemy zwi zane z pomiarem przest pczo ci, Warszawa 2007, s. 36. 

5 W tym kontek cie nale y zastanowi  si  nad postulatami twórcy polskiej szko y kryminologii S. Batawii, który 

protestowa  przeciwko globalnemu traktowaniu sprawców ró nego rodzaju przest pstw, tak jakby tworzyli oni 

jednolit  kategori . Oznacza to, e kryminologia powinna bada  poszczególne kategorie przest pstw. Wyda-

je si , e uwaga ta dotyczy równie  nowych zjawisk patologicznych. Zob. szerzej S. Batawia, Wst p do nauki 

o przest pcy. Zagadnienie sk onno ci przest pczych, Wroc aw 1984 r. 

6 Zob. szerzej E.W. P ywaczewski, Nowe kierunki bada  kryminologicznych i ich znaczenie w strategii bezpie-

cze stwa narodowego, (w:) K. Krajewski (red.), Nauki penalne wobec problemów wspó czesnej przest pczo ci. 

Ksi ga jubileuszowa z okazjji 70. rocznicy urodzin Profesora Andrzeja Gaberle, Warszawa 2007, s. 495 i n.

7 W tym miejscu warto podkre li , e zasi g programu obejmowa  praktycznie ca y obszar kraju. Zastosowano 

metody badawcze, takie jak: badania aktowe, zasoby informacyjne Policji (pismo KGP, G ówny Sztab Policji 

o sygn GS –o– 586/05/JSz, decyzja nr 165 Ministra Spraw Wewn trznych i Administracji z dni 28. 12. 2005), wy-

wiady swobodne z funkcjonariuszami Policji, dzia aczami sportowymi, monitoring Internetu, literatura przedmio-

tu. 
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Rozwa ania musz  zosta  poprzedzone wst pnymi uwagami dotycz cymi 
problemów definicyjnych. Jak wiadomo, wprowadzenie chuliga skiego charakte-
ru wyst pku czynu wraz z trybem tzw. s dów 24-godzinnych jako instrumentów 
zwalczania przest pczo ci stadionowej, zako czy o si  kompletnym fiaskiem. Tryb 
przy pieszony, maj cy by  skutecznym narz dziem zwalczania chuliga stwa, jest 
obecnie stosowany niemal wy cznie do walki z pijanymi kierowcami.8 Równie  
reaktywowanie kontrowersyjnej konstrukcji karnomaterialnej w postaci chuliga -
skiego charakteru wyst pku trudno uzna  za trafny manewr politycznokryminal-
ny. Warto w zwi zku z tym zauwa y , e ju  na etapie prac legislacyjnych pod-
noszono, e uzasadnienie projektu by o wewn trznie sprzeczne, gdy  jego autorzy 
z jednej strony twierdzili, e wzrasta liczba przest pstw o charakterze chuliga skim, 
z drugiej za  strony argumentowali, e brak jest danych statystycznych dotycz cych 
tych w a nie przest pstw.9 Autorzy projektu przeoczyli jednak fakt, e KGP prowa-
dzi statystyki ekscesów chuliga skich i masowych zak óce  porz dku publicznego 
podczas imprez masowych, z których wynika o, e liczba tych zdarze  spada.10 Na 
marginesie nale y odnotowa , e nie uwzgl dniono opinii Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Karnego z dnia 19.12.2005 r. o projekcie zmiany prawa karnego, która jedno-
znacznie okre li a, e przes anki kryminologiczne i kryminalnopolityczne tkwi ce 
u podstaw instytucji chuliga skiego charakteru przest pstwa s  niejasne.11

Przedstawiona powy ej argumentacja wystarczaj co uzasadnia konieczno  
prowadzenia bada  w zakresie nowych zjawisk kryminologicznych. Abstrahuj c od 
politycznego kontekstu dzia a  ustawodawczych w zakresie normatywnych aspek-
tów omawianych regulacji, nale y zauwa y , e przecie  problem przemocy powi -
zanej z widowiskami sportowymi jest realny. W literaturze przedmiotu zwracano 
uwag , e pomimo trudnego do zaakceptowania okre lenia chuliga stwa12, poj cie 
to czy si  jednak z aktami przemocy pope nianymi w zwi zku z meczami pi ki 

8 P. Wili ski, Post powanie przy pieszone – tzw. s dy 24-godzinne, (w:) Kryminalistyka i nauki penalne wobec 

przest pczo ci. Ksi ga pami tkowa dedykowana Profesorowi Miros awowi Owocowi, red. H. Ko ecki, Pozna  

2008, s. 92. Ponadto P. Wili ski zauwa a, i  wbrew oczekiwaniom spo ecznym post powanie to trwa  mo e 

znacznie d u ej ni  zapowiadane i obiecane 24 godziny. Analiza przepisów wskazuje, i  w skrajnych przypad-

kach ca o  mo e trwa  nawet do 2 miesi cy (48 godzin do wniesienia wniosku do s du, 14 dnia na post po-

wanie w pierwszej instancji, ewentualna 14-dniowa przerwa, 3 dni na z o enie wniosku o uzasadnienie, kolejne 

3 dni na jego sporz dzenie, 7 dni na wniesienie apelacji, wreszcie do 30 dni dla wydania wyroku przez s d dru-

giej instancji). Tym samym z równym powodzeniem s dy 24-godzinne okre la  mo emy mianem s dów 60-dnio-

wych albo 1440-godzinnych, Tam e, s. 95.

9 W. Wróbel, Spór o „dostateczny poziom represyjno ci” prawa karnego w p aszczy nie legsislacyjnej, (w:) Repre-

syjno  polskiego prawa karnego, red. A. Szwarc, Pozna  2008, s. 17.

10 Tam e, s. 17.

11 Zob. szerzej, Opinia…, Pa stwo i Prawo 2006, s. 95 i n.

12 Na przyk ad warto wskaza  opini  A. Marka, który przy okazji omawiania historycznych korzeni instytucji chu-

liga skiego charakteru czynu w polskim prawie karnym podniós , e: Bez obawy pomy ki mo na stwierdzi , e 

chodzi o nie tylko o zaostrzenie karalno ci wybryków chuliga skich w miejscach publicznych (…), lecz tak e 

o uzyskanie sprawnego narz dzia represji wobec sprawców ataków na funkcjonariuszy milicji obywatelskiej (..), 

narz dzia wykorzystywanego w ró nych okresach kryzysów do represjonowania uczestników akcji protestacyj-

nych przeciwko w adzy ludowej. A. Marek, Powrót chuliga skiego charakteru czynu w prawie karnym, (w:) Nauki 

penalne…, op. cit., s. 99.
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no nej.13 Taka interpretacja jest spotykana przede wszystkim w kryminologii bry-

tyjskiej (football hooliganism). Z drugiej jednak strony mo na pos ugiwa  si  po-

j ciem przest pczo ci stadionowej. Wymieniona kategoria kryminologiczna odnosi 

si  do wyodr bnionego zjawiska, którego geneza i niektóre wspó czesne przeja-

wy ci le wi  si  z terenem stadionu pi karskiego i fenomenem kibicowania. Na 

obecnym etapie badawczym mo na chyba przyj , i  okre lenie przest pczo  sta-

dionowa ma charakter roboczy. 

Wydaje si , e mo na wyró ni  przynajmniej niektóre konstytutywne ce-

chy wspó czesnej przest pczo ci stadionowej.14 Nale y jednak mie  wiadomo , 

e uzyskanie kompletnego fenomenologicznego obrazu wymienionego segemen-

tu przest pczo ci nie jest atwe. Poni ej zostan  zaprezentowane hipotezy, które s  

wymieniane w literaturze przedmiotu, dotycz ce najwa niejszych przejawów oma-

wianego zjawiska.

1. Mecze pi karskie stanowi  g ówne okazje do wybuchu konfliktów mi dzy 

kibicami. Akty przemocy zdarzaj  si  tak e w zwi zku z innymi impreza-

mi sportowymi, ale w porównaniu do meczów pi karskich ich rozmiary i na-

st pstwa s  niewielkie.

2. Maj  miejsce gwa towne starcia mi dzy grupami kibiców, w których du  

rol  odgrywa planowanie i ch  walki z u yciem przemocy.

3. Wyst puje brak wyra nych „wyzwalaczy przemocy” – ekscesy maj  miejsce 

niezale nie od wyniku meczy, dochodzi do nich zarówno przed, w trakcie 

jak i po meczu, poza terenem stadionu.

4. Wokó  zjawiska przemocy na stadionach pi karskich formuje si  subkultu-

ra, z wyra nym podzia em na grupy nale ce do okre lonych klubów pi -

karskich.

5. Znacz c  rol  w genezie aktów przemocy odgrywa alkohol.

6. W rodowiskach chuliga skich zyskuje znaczenie ideologia prawicowa i eks-

tremistyczna, która wp ywa na rozwój postaw rasistowskich.

7. W niektórych przypadkach przemoc ma charakter transgraniczny, przy czym 

zdarzaj  si  sytuacje, gdy konflikt dotyczy jednego europejskiego, kra-

13 Zob. zw aszcza S. Frosdick, P. Marsh, Football Hooliganism, Portland 2005; P. Chlebowicz, Przest pczo  sta-

dionowa. Kontrowersje wokó  deÞ nicji i oceny zjawiska (w:) Wybrane zagadnienia kryminologii, red. W. P ywa-

czewski, Olsztyn 2007, s. 60 i n.

14 W literaturze przedmiotu spotka  mo na pogl d, i  kryminologiczna charakterystyka tego zjawiska zawiera na-

st puj ce punkty: 1. Zachowania kwaliÞ kowane jako przest pstwa lub wykroczenia pope niane s  w przewa-

aj cej wi kszo ci przy u yciu przemocy. 2. Sprawcy tych przest pstw wykazuj  swoist  motywacj . 3. S  to 

przest pstwa pope niane z regu y w grupie (grupowy charakter dzia ania). 4. Przest pstwa te maj  zwi zek 

z wydarzeniami sportowymi, w szczególno ci z meczami pi ki no nej. Zob. P. Chlebowicz, tam e, s. 68.
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ju, wówczas pojawiaj  sie cechy migracji (odnosi si  do fanów z ró nych 
miast).15 

Na podstawie zaprezentowanego wy ej zestawienia mo na powiedzie , e jed-
nym z najwa niejszych wyznaczników przest pczo ci stadionowej s  niew tpliwie 
zachowania kwalifikowane jako przest pstwa lub wykroczenia, które pope niane s  
w przewa aj cej wi kszo ci z u yciem przemocy. W tym uj ciu przest pczo  sta-
dionowa stanowi aby kolejn  odmian  przest pczo ci agresywnej. Teza ta jest uza-
sadniona najnowszymi wynikami bada  przeprowadzonych w Cambridge.16 Oka-
za o si , i  sylwetka stadionowego chuligana wykazuje wyra ne podobie stwo 
do profilu sprawców przest pstw agresywnych. Jak zauwa a B. Ho yst „na 62 ta-
kie przypadki przypad y a  53 (85%) czyny przest pcze z u yciem przemocy. (…) 
w ród 82 przest pców u ywajacych przemocy znalaz o si  53 (65%) dopuszczaja-
cych si  chuliga stwa futbolowego.”17

W zwi zku z powy szym nale y jednak odnotowa , e przemoc stosowana 
przez stadionowych chuliganów posiada wiele odmian, inne s  równie  cele i oko-
liczno ci, w których dochodzi do manifestowania przemocy. Grosso modo mo na 
wyró ni  przemoc stosowan  w obr bie stadionu zazwyczaj w zwi zku z meczem 
pi karskim oraz przemoc stosowan  poza kontekstem sportowym. W pierwszym 
przypadku nale y uwzgl dni  rol  czynników sytuacyjnych18, w szczególno ci za  
funkcjonowanie mechanizmów psychologii t umu. Zauwa a si , e w nast pstwie 
zachodz cych w obr bie t umu procesów grupowych u jednostek tworz cych okre-
lone zbiorowisko wyst puj  takie zjawiska, jak na przyk ad: czasowa utrata samo-
wiadomo ci, zanik poczucia w asnej odr bno ci i wi kszej ni  zazwyczaj sk on-

no ci do anga owania si  w dzia alno  dewiacyjn .19 W a ciwie wi kszo  teorii 
opisuj cych zachowania zbiorowe (teoria zarazy20, konwergencyjna, normatywna, 
teoria warto ci towarzysz cych) inspirowana by a w znacznej mierze pracami Le 
Bona (który pos ugiwa  si  m.in. poj ciem t umu zbrodniczego). Warto równie  za-
uwa y , e zagadnienie przest pno ci zgromadze  by o przedmiotem zaintereso-
wa  badawczych samego Lombrosa, który zauwa y , i  „przy czenie si  jednost-

15 Zaprezentowana lista cech przest pczo ci stadionowej zosta a skonstruowana przez B. Ho ysta, ten e, Socjolo-

gia kryminalistyczna. Tom 2, Warszawa 2007, s. 430.

16 Badaniami obj to grup  411 osób w wieku 8–48 lat. Zobacz szerz. D.P. Farrington, Comparing football hooligans 

and violent offenders: Childhood, adolescent, teenage and adult features, Monatsschrift fuer Kriminologie und 

Strafrechtsreform 2006, nr 3, s. 193 i n. 

17 B. Ho yst, Socjologia kryminalistyczna. Tom 1, Warszawa 2007, s. 545.

18 Wydaje si , e chodzi przede wszystkim o konstelacj  ró norodnych czynników zwi zanych z przebiegiem me-

czu (incydenty na polu gry, b dy s dziego, animozje kibiców, atmosfera meczu), kwestie dotycz ce poziomu za-

bezpieczenia obiektu (infrastruktura bezpiecze stwa, profesjonalizm s u by ochrony organizatorów meczu). 

19 Zob. szerzej P. Piotrowski, Psychologiczne uwarunkowania zachowa  zbiorowych (w:) Przemoc i marginalizacja.

Patologia dyskursu spo ecznego, red. P. Piotrowski, Warszawa 2004, s. 145.

20 Jak podaje S. Wanat (…) jednostka znajduj ca si  w anonimowym t umie podlega procesom wzajemnej stymu-

lacji b d  znajduje si  w stanie hipnotycznego podniecenia, które wymusza okre lone odczucia, bod ce oraz 

dzia ania. Wskutek tego zachowania jednostek znajduj cych si  w t umie, generowane s  przez to, co nazywa-

my instynktem stada. Ten e, Naruszenia porz dku towarzysz ce imprezom sportowym – aspekty socjologiczne, 

(w:) Naruszenia porz dku towarzysz ce imprezom sportowym, red. A.J. Szwarc, Pozna  1995, s. 72 i n.
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ki do t umu zmienia jej indywidualno , ka dy uczestnik t umu staje si  zdolnym 
do spe nienia takich przest pstw, o jakich b d c pojedynczo, nie mia by odwagi 
pomy le ”.21 Problem etiologii przemocy stadionowej mo na sprowadzi  do pyta-
nia: w jakim stopniu nienawi  i agresja s  efektem wy adowanej frustracji22, której 
przyczyny s  poza sportem, w jakim za  stopniu sport generuje23 brutalno ?24

Jak ju  wy ej zaznaczono, przemoc stosowana przez chuliganów przejawia si  
równie  poza terenem obiektu sportowego. Paradoksalnie bowiem stadiony przesta-
j  by  miejscami, które stanowi  g ówny i podstawowy obszar dzia ania. Skuteczna 
reakcja agend sformalizowanej kontroli spo ecznej spowodowa a zjawisko wypie-
rania (displacement) chuliga stwa ze stadionów.25 St d te  w brytyjskiej literaturze 
sformu owano tez , i  chuliga stwo w swej klasycznej postaci stopniowo obumie-
ra.26 Dostrzega si  ponadto, i  istota przemocy futbolowej (football – related violen-
ce) ulega przekszta ceniom, co znacz co wp ywa na formy i zakres przest pczych 
zachowa . Pocz tkowe stadium polega o na sporadycznym u ywaniu przemocy 
w obr bie stadionu, kierowanej przede wszystkim wobec s dziów i zawodników. 
Kolejna faza obejmowa a ju  wyra ny wzrost agresji pomi dzy grupami fanów, 
a tak e pomi dzy kibicami i Policj , wci  jednak ograniczonej do terenu stadionu. 
Trzecie stadium rozwojowe wykracza poza obiekt sportowy. Przejawy charaktery-
styczne dla tej fazy to bójki anga uj ce znaczn  ilo  uczestników (pseudokibiców), 
„zasadzki” na dworcach kolejowych, drobne kradzie e, akty wandalizmu i coraz po-
wa niejsze starcia z Policj . Podkre la si  tutaj zw aszcza zanik kontekstu sporto-
wego (mecz lub jego wynik nie stanowi ju  uzasadnienia dla przemocy), a nawet 
wykszta canie si  pewnych form rytua u wojennego.27 

Zarysowany wy ej model rozwojowy (Stages of Development) stanowi dogod-
ny punkt odniesienia, gdy  podobne procesy dostrzec mo na tak e w przypadku 
polskiej odmiany przest pczo ci stadionowej. W tym miejscu nale y zauwa y , i  
w zwi zku z przest pn  aktywno ci  chuliganów poza stadionem wyodr bni y si  

21 B. Wróblewski, Przest pstwa t umu, Wilno 1922, s. 57.

22 Na przyk ad S.Hall i J. Clark w swych pracach k adli silny nacisk na bliskie zwi zki pomi dzy kibicami a ich ze-

spo em. Przemoc podczas meczy by a spowodowana przez inÞ ltrators – m odych m czyzn, którzy nie byli praw-

dziwymi kibicami, lecz wykorzystywali mecz jako dogodn  okazj  do zamanifestowania agresywnego stylu ycia. 

Wy ej wymienieni autorzy reprezentowali teori  subkulturow , w my l której uczestnictwo w subkulturach umo -

liwia o rozwi zywanie konß iktów. ród o agresji tkwi o zatem w warstwie kulturowej, mecz by  tylko pretekstem do 

realizacji podkulturowych warto ci. Zob. szerzej S. Frosdick, P. Marsh, op. cit., s. 90 i n. 

23 W kryminologii w oskiej zauwa a si , e stadion, na którym rozgrywa si  mecz, nie stanowi wy cznie obiektu 

sportowego. Dla kibiców jest to równie  przestrze  symboliczna, gdzie odgrywa si  rytua  pomi dzy wrogami. 

Zachowania kibiców (symboliczne gesty, zniewagi, przy piewki) stanowi  przecie  substytuty Þ zycznej agresji. 

Zob. szerzej, tam e, s. 58 i n. 

24 Z historycznego punktu widzenia pi ka no na od zarania stanowi a spektakl pe en przemocy. Znamienna jest 

zw aszcza opinia pewnego Francuza, który w 1829 r. po obejrzeniu meczu w Derby zapyta : Je eli to jest to, co 

oni nazywaj  footballem, to co w takim razie nazywaj  walk ? Zob. szerzej S. Frosdick, P. Marsh, op. cit., s. 11.

25 J. Williams, Hooliganism; New Football and Social Policy in England, Eurofan International Conference, Liege, 

April 22–23, 2002 r., s. 26.

26 Tam e, s. 26 i n.

27 S. Frosdick, P. Marsh, op. cit., s. 69 i n. 
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rozmaite strategie i taktyki, które s  znacznie bardziej z o one ni  modus operandi 
stosowany na stadionach podczas meczy.28 Mo na zatem wymieni  „ustawki”, „ak-
cje”, „wjazdy”, „promocje” oraz akty wandalizmu.29 Wydaje si , e wspóln  cech  
zdarze  inicjowanych przez pseudokibiców zarówno na terenach obiektów sporto-
wych, jak i poza nimi, jest motywacja. Jest to ciekawe zagadnienie, gdy  – w odró -
nieniu od zdecydowanej wi kszo ci sprawców klasycznych przest pstw „kryminal-
nych” – chuligani pi karscy wykazuj  bardzo specyficzn  motywacj . Si  nap dow  
dzia a  pseudokibiców tworz  czynniki motywacyjne ci le zwi zane z podkultu-
rowymi normami i warto ciami nieformalnych grup. Istotny jest zw aszcza presti  
uto samiany z potrzeb  obrony barw klubowych. Nale y przy tym uwzgl dni , e 
ewolucja chuliga stwa stadionowego obj a tak e procesy motywacyjne chuliga-
nów – formowanie si  grup chuliga skich, które zacz y si  wewn trznie konsolido-
wa , co sprawi o, i  coraz cz ciej zaczyna wspó wyst powa  motyw ekonomiczny. 
W zwi zku z powy szym nale y zauwa y , i  w literaturze kryminologicznej, obok 
klasycznych form przest pczo ci zorganizowanej o charakterze kryminalnym i po-
litycznym, wyró nia si  jeszcze zorganizowan  przest pczo  hedonistyczn . Jej 
istota polega na uprawianiu dzia alno ci zakazanej przez prawo, lecz dostarczaj cej 
jej uczestnikom satysfakcji lub rozrywki.30 Wydaje si , i  okre lone elementy he-
donistyczne wyst puj  równie  w dzia alno ci pseudokibiców – wi e si  to z mo-
tywacjami cz onków bojówek, którzy do wiadczaj  podczas np. ustawek silnych 
bod ców emocjonalnych. Koresponduje to z ustaleniami J.H. Kerra, który interpre-
towa  niektóre zachowania pseudokibiców w kategoriach psychopatologicznych. 
Jego zdaniem chuligani pi karscy poszukuj  emocji, a zatem pope nianie futbolo-
wych przest pstw pe ni istotn  funkcj  psychologiczn , polegajac  na przerwaniu 
dolegliwych stanów emocjonalnych (nudy i rutyny).31 

W ten sposób wy ania si  kolejna równie interesuj ca kwestia dotycz ca form 
organizacyjnych pseudokibiców. Element ten czy si  ci le z grupowym charakte-
rem dzia ania. Jak wiadomo, w praktyce nie wyst puje sytuacja polegaj ca na tym, 
i  pojedynczy chuligan dopuszcza si  zamachu na osob  lub mienie. Kolektywny 
modus operandi mo e przybiera  rozmaite postacie. Z jednej strony mamy do czy-
nienia z przest pstwami t umu, z drugiej za  z okre lonymi strukturami organiza-
cyjnymi pseudokibiców. Nie ulega w tpliwo ci, e w a ciwo  przest pczo ci sta-

28 W omawianym przypadku w gr  wchodz  przede wszystkim zdarzenia okre lane najcz ciej jako zak ócenia 

lub naruszenia porz dku publicznego. Na podstawie danych Komendy G ównej Policji zbiorowe zak ócenia po-

rz dku publicznego (oprócz wymienionej kategorii wyst puj  tak e tzw. ekscesy chuliga skie, przy czym jest to 

terminologia stosowana na potrzeby sprawozdawcze Policji) przybieraj  dwie postacie: wtargni cia na boisko 

lub wtargni cie po sforsowaniu zabezpiecze . Wbrew obiegowym opiniom poziom niebezpiecze stwa zdarze  

na stadionach jest o wiele ni szy ni  przest pne akcje pseudokibiców poza obiektem sportowym. Zob. szerzej 

P. Chlebowicz, Chuliga stwo stadionowe. Studium kryminologiczne, Warszawa 2009, s. 146. 

29 Szczegó owy opis wymienionych modus operandi, Tam e, s. 154 i n.

30 J. B achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gda sk 2001, s. 306. 

31 P. Chlebowicz, Przest pczo  stadionowa z perspektywy kryminologicznej, Policja 2008, nr 4, s. 58 wraz z cyto-

wan  tam literatur .
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dionowej, polegaj ca na ewoluowaniu w kierunku przest pczo ci zorganizowanej, 
przes dza o jej du ym potencjale kryminogennym. Jest to trend ogólnoeuropejski. 
Ilustruje to przyk ad rozwi za  w Szwajcarii, gdzie chuliga stwo stadionowe po-
traktowano na równi z przest pczo ci  zorganizowan , praniem brudnych pieni dzy 
i terroryzmem.32 W literaturze przedmiotu zwraca si  uwag , e wyró ni  mo na 
trzy aspekty tego zagadnienia. Niektóre z grup pseudokibiców mieszcz  si  w nor-
matywnej kategorii zorganizowanej grupy przest pczej z art. 258 kk., inne koope-
ruj  z takimi grupami33, last but not least trzecia kategoria obejmuje relacje34, które 
z uwagi na brak szczegó owych danych trudno jednoznacznie zaklasyfikowa .35 

W wietle przeprowadzonych bada  nale y w szczegóno ci zwróci  uwag  na 
dynamiczny wymiar analizowanego zjawiska. Uzyskane wyniki wskazuj  bowiem, 
i  pewna cz  rodowisk pseudokibiców, którzy swe przest pcze kariery rozpo-
czynali od bójek na stadionach, uleg a g bokim przekszta ceniom. Efektem opi-
sywanego procesu rozwojowego by o powstanie grup pseudokibiców, które coraz 
wyra niej zacz y upodabnia  si  do struktur charakterystycznych dla przest pczo-
ci zorganizowanej. Wydaje si  przy tym, e istotn  faz  tej ewolucji by o pojawie-

nie si  tzw. bojówki kibicowskiej – hybrydalnej struktury, która w zale no ci od lo-
kalnego kontekstu stanowi a b d  zorganizowan  grup  przest pcz  w rozumieniu 
art. 258 kk., b d  te  grup  chuliga sk , której g ównym obszarem dzia ania pozo-
stawa a „ustawka”. W zwi zku z powy szym trzeba przyj , i  z tej perspektywy 
mo na mówi  o swoistej „profesjonalizacji” chuliga stwa. Tym samym zasadna jest 
chyba teza, i  model faz rozwojowych chuliga stwa opisany w kryminologii brytyj-
skiej (Stages of Development) jest te  przynajmniej cz ciowo adekwatny do anali-
zowanego fragmentu polskiej rzeczywisto ci kryminalnej. 

Grupy przest pcze b d ce przedmiotem analizy wykazuj  pewne specyficz-
ne cechy, które przes dzaj  o tym, i  stanowi  odr bny fenomen kryminologicz-
ny. Wynika to przede wszystkim z genezy tych w a nie grup. Wspólnym konteks-
tem powstania i dzia ania wyszczególnionych struktur pseudokibiców jest miejsce, 

32 B. Ho yst, op. cit., s. 428

33 W tym miejscu warto wskaza  nast pujac  informacj , która przynajmniej po rednio potwierdza istnienie powi -

za  o charakterze kooperacyjnym. Dzi ki zeznaniom skruszonych przest pców wysz o na jaw, e w 2003 roku 

grupa szalikowców zosta a wynaj ta przez gang oliborski do ukarania ochroniarzy z dyskoteki Astor w Jeleniej 

Górze. Bramkarze mieli w d ugi majowy weekend poturbowa  awanturuj cego si  w lokalu Roberta R. ps. Rudy. 

Jaros aw Cz. kieruj cy wówczas gangiem oliborskim, chcia  przypodoba  si  sojusznikom z Wo omina i obie-

ca , e zrobi porz dek z krewkimi ochroniarzami. Grup  szturmow  tworzyli chuligani z bojówek Legii (…). Szali-

kowcy byli wielokrotnie wykorzystywani do podobnych rozrób (...) cznikiem mi dzy pó wiatkiem a bojówkarza-

mi szalikowców by  Artur K. ps. Karpiu – zadeklarowany kibic, b dacy jednocze nie cz onkiem dwóch gangów, 

http://wiadomosci.onet.pl z dnia 15 czerwca 2008 r, TVP Info „Szalikowcy Legii wspó pracowali z maÞ .” 

34 Relacje te mo na ukaza  na przyk adzie niektórych ustawek, w których bior  udzia  zarówno pseudokibice, jak 

i przedstawiciele wiata zorganizowanej przest pczo ci. W tym miejscu mo na zacytowa  fragment wypowiedzi 

jedengo z bohaterów felietonu Polityki: To nie by y jakie  go odupce, tylko go cie przyje d aj cy na walk  swoi-

mi samochodami, maj cy op aconych lekarzy (udzielali pomocy rannym i nie zadawali pyta ). Wielu z tych go ci 

by o olnierzami gangów, kontroluj  panienki, prochy, lew  wód , przemyt. A ustawki to by o ich hobby. I.T. Mie-

cik, Mówimy jak jest, Polityka 2004, nr 29, s. 75. 

35 Tam e, s. 140.
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które mia o niew tpliwy wp yw na ich kszta t organizacyjny, warto ci grupowe, mo-
dus operandi a nawet metody rekrutacji nowych cz onków. Miejscem tym jest oczy-
wi cie stadion. Nale y jednak przy tym pami ta , i  obecnie stadion nie stanowi ju  
g ównego obszaru dzia ania grup pseudokibiców. Niew tpliwie swoista „ideologia 
kibicowska”, w szczególno ci presti  i poczucie silnej identyfikacji z klubem, jest 
wykorzystywana przez liderów grup pseudokibiców do zawi zywania i umacniania 
wi zi w obr bie grupy. Mechanizm ten u atwia pozyskiwanie nowych cz onków za-
zwyczaj rekrutuj cych si  ze rodowisk tzw. ultrasów.36 Ekspansja grup pseudoki-
biców kieruje si  na obszary tradycyjnej przest pczo ci „kryminalnej”, takiej jak 
przest pstwa przeciwko mieniu, handel narkotykami, przy czym obserwowuje si  
stopniowy zanik wi zi ekscesów chuliga skich z meczami pi ki no nej. Mo na po-
nadto mówi  o wyra nych przejawach przest pczo ci porachunkowej.37 

Równocze nie trzeba uwzgl dni , i  ekspansji tej towarzysz  widoczne zmiany 
w zakresie struktury organizacyjnej pocz tkowo lu nych grup.38 Ponadto wiele da-
nych uzyskanych w trakcie realizacji programu badawczego wskazuje, e niektóre 
z tych grup, a tak e osoby zajmuj ce wysok  pozycj  w nieformalnych strukturach 
pseudokibiców zacz y wywiera  znacz cy wp yw na wiat przest pczy w miastach, 
w których swe siedziby maj  konkretne kluby pi karskie.39 Wzmacnia to znacznie 
hipotez  dotyczac  powi za  tego sektora przest pczo ci z przest pczo ci  zorgani-
zowan . Warto w zwi zku z tym ponownie podkre li , e zaznaczona wy ej krymi-
nogeneza wspó czesnych postaci przest pczo ci stadionowej jest charakterystyczna 
nie tylko dla Polski, lecz tak e innych krajów europejskich. Marginalizacja stadionu 
jako podstawowego obszaru dzia alno ci, dryfowanie grup pseudokibiców w kierun-
ku przest pczo ci zorganizowanej, organizowanie konfrontacji w postaci „ustawek” 
poza obiektami sportowymi to elementy wyst puj ce w Wielkiej Brytanii, Holan-
dii, we W oszech oraz w Niemczech.40 Uwzgl dniaj c zatem powy sze rozwa ania, 
mo na chyba powiedzie , e otwiera si  nowe pole bada  kryminologicznych, które 

36 Rezultaty bada  potwierdzi y istnienie takiego zjawiska w odniesieniu do grup operuj cych na terenie Gda ska 

i Krakowa.

37 Ilustruje to opis nast puj cego zdarzenia: Pod szpital MSWiA w Krakowie podjecha y 4 samochody. Wyskoczy-

o z nich kilkunastu osi ków w barwach Wis y. Pod oknami placówki wykrzykiwali nazwisko zaatkowanego wcze -

niej m czyzny, kilku próbowa o wedrze  si  do rodka.(…) od pi tku bezpiecze stwa zaatakowanego miesz-

ka ca Skawiny strzeg  policjanci .Szymon Jadczak, miasto.gazeta.pl/kraków z dnia 10 kwietnia 2006 r.

38 Wyj tkowo trudnym zadaniem jest udzielenie odpowiedzi na pytanie dotycz ce charakteru wewn trznych po-

wi za  cz onków grup przest pczych tworzonych przez chuliganów stadionowych. Niew tpliwie w ród specy-

Þ cznych dla przest pczo ci stadionowej czynników, które odgrywaj  istotn  rol  w okre laniu hierarchii, nale y 

presti , którego zdobycie jest warunkowane aktywnym udzia em w zak óceniach porz dku publicznego i uczest-

nictwie w „ustawkach”. 

39 Rezultaty programu badawczego nie dostarczy y niestety odpowiedzi na pytanie dotycz ce relacji pomi dzy sto-

warzyszeniami kibiców a zarz dami klubów. Warto w zwi zku z tym przytoczy  fragment wywiadu z wspó w a -

cicielem Legii Warszawa, Mariuszem Walterem: Mam panu mówi , e chc  nas wykurzy  z azienkowskiej? 

Przecie  my wiemy, e Stowarzyszenie Kibiców, z którym zerwali my wspó prac , ma mocne wsparcie – mówi c 

najogl dniej – pó wiatka. W prasie mo na by o znale  sugestie, e popiera ich maÞ a pruszkowska. (…) Dzi  

podj li my decyzj  o przydzieleniu ochrony osobistej cz onkom zarz du Legii. Tak to wygl da. Temat jest o wie-

le g bszy i o wiele bardziej skomplikowany, ni  si  wydaje. Zob. szerzej, Wywiad Zdzis awa Pietrasika z Mariu-

szem Walterem, Polityka 2007, nr 30, s. 85. 

40 Zob. szerzej S. Frosdick, P. Marsh…, op. cit., s. 57 i n.
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obejmuje przede wszystkim zagadnienie gangów pseudokibiców. W zwi zku z po-
wy szym trzeba przyj , e niektóre przejawy przest pczo ci stadionowej nale y lo-
kowa  bezpo rednio w obszarze przest pczo ci zorganizowanej.

Wa nym aspektem wspó czesnej przest pczo ci stadionowej jest rozprzestrze-
nianie si  w rodowiskach pseudokibiców ideologii prawicowej, która niew tpli-
wie wp ywa na formowanie si  postaw jawnie rasistowskich. Z obserwacji wynika, 
e europejska wersja rasizmu obecna na stadionach Starego Kontynentu skierowa-

na jest przede wszystkim przeciwko pi karzom lub kibicom, zazwyczaj imigrantom 
o innym kolorze skóry, pochodzeniu etnicznym ni  wi kszo  populacji. Ponadto 
istnieje zjawisko wzrostu propagandy rasistowskiej i chuliga skiej zwi zane z pi -
k  no n  na stronach internetowych. W Polsce rasizm przybiera niestety najcz -
ciej form  antysemityzmu, który wg M. Kornaka jest ju  w a ciwie norm , nieod-

cznym elementem wi kszo ci pi karskich spotka .41 Znamienne jest to, i  kwestia 
zachowa  rasistowskich sta a si  przedmiotem odr bnej regulacji – Sta y Komitet 
Europejskiej Konwencji w sprawie przemocy i ekscesów widzów wyda  Zalece-
nie w sprawie zapobiegania rasizmowi, ksenofobii i nietolerancji rasowej w sporcie 
w 2001 r.42 W dokumencie tym przyj to szerok  definicj  rasizmu, który obejmu-
je swym zakresem równie  ksenofobi , dyskryminacj  i wszelkie formy nietoleran-
cji rasowej i etnicznej. Z kryminologicznej perspektywy mo na rozpatrywa  akty 
przemocy i przypadki werbalnej agresji wyp ywaj ce z rasistowskich pobudek 
w kategoriach tzw. przest pstw z nienawi ci (hate crimes). By  mo e uzasadnio-
na jest teza, i  przest pstwa o zabarwieniu rasistowskim tworz  swoist  odmian  
hate crimes. W literaturze podkre la si  bowiem, e w przypadku wymienionej gru-
py przest pstw istotny jest symboliczny status ofiary, przy czym pope nianie prze-
st pstw motywowanych nienawi ci  s u y budowie solidarno ci i wzmacnianiu to -
samo ci okre lonej grupy.43 Wydaje si , e popularno  ideologii prawicowej w ród 
pseudokibiców wynika przede wszystkim z faktu, i  realizacja hase  programowych 

czy si  z gloryfikowaniem przemocy, która – jak ju  sygnalizowano – stanowi 
esencj  dzia a  podejmowanych przez chuliganów pi karskich.44 Wyniki przepro-
wadzonego programu badawczego potwierdzi y, i  równie  niektóre polskie grupy 
funkcjonuj ce w rodowiskach pseudokibiców ch tnie pos uguj  si  rasizmem jako 
uzasadnieniem dla stosowanej przemocy.45

41 Zob. szerzej materia y Stowarzyszenia Nigdy Wi cej b d ce w posiadaniu Autora. Wymieniony podmiot monito-

ruje przejawy rasizmu i nazizmu, równie  w obszarze sportu, w szczególno ci pi ki no nej. Por. www. nigdywie-

cej.org 

42 J. Szewczyk (red.), Bezpiecze stwo i zachowanie publiczno ci na imprezach sportowych, Warszawa 2001. Na 

potrzeby niniejszego artyku u korzystano ze zbioru dokumentów Rady Europy zawartych w cytowanym opraco-

waniu.

43 Zob. szerzej B. Ho yst, Wiktymologia, Warszawa 1997, s. 270 wraz z cytowan  tam literatur .

44 W zwi zku z tym warto wskaza , e Stowarzyszenie Nigdy Wi cej podczas monitoringu prasy zawieraj cej rasi-

stowskie tre ci odnotowa o nast puj c  wypowied : Nie od dzi  wiadomo, e kibice pi karscy cz stokro  stano-

wi  aktyw ró nych demonstracji.

45 Sytuacja taka ma miejsce w przypadku grup funkcjonuj cych mi dzy innymi we Wroc awiu oraz w Gda sku.
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SUMMARY

The following article describes criminological aspects of stadium delinquency. 
This relatively new phenomenon in Poland constitutes a subject of interest in crim-
inology. The problem of stadium delinquency has become particularly important 
also because of the Euro 2012 championship organized by Poland and Ukraine. The 
article shows certain traits of stadium delinquency among which we should point 
out : strong dynamic and evolution of this sector of crime, transfer of criminal ac-
tivity outside sports facilities, connection of stadium delinquency with organized 
crime, especially the participation of hooligan groups in the drug trade among oth-
ers. A significant aspect is also the fact that hooligans take part in so–called hate–
crimes, which involves the diffusion of extremely right–wing attitude among certain 
groups of football hooligans.
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ZAGRO ENIE PRZEST PCZO CI  KOBIET 
W WOJEWÓDZTWIE WARMI SKO–MAZURSKIM 

W OPINII SPO ECZNO CI LOKALNEJ

Wst p

Przest pczo  kobiet jest szczególn  kategori  kryminologiczn  ze wzgl du 

na podmiot przest pstwa. Przest pczo  ta jest obszarem docieka  naukowych na 

niezbyt du  skal . Znacznie cz ciej udzia  kobiet w klasycznym trójk cie: czyn, 

sprawca, ofiara jest badany w aspekcie pokrzywdzenia kobiety. Kobieta jako ofia-

ra jest naturalnym elementem wiadomo ci spo ecznej, ale kobieta jako sprawczyni 

przest pstwa budzi ró nego rodzaju emocje, od ciekawo ci, przez lekcewa enie do 

poczucia zagro enia.1 

Poczucie zagro enia jest zwi zane ze strachem przed przest pczo ci . Spo ecz-

ny strach przed przest pczo ci  jest negatywnym zjawiskiem, prowadz cym na-

wet do dezorganizacji spo ecznej. Zagro enie to niebezpiecze stwo, szkodliwo , 

a w obliczu niebezpiecze stwa cz owiek podejmuje dzia ania obronne. Poczucie za-

gro enia przest pczo ci  mo e generowa  zachowania aspo eczne.2 

Przest pczo  jako zjawisko masowe zarówno w aspekcie sprawcy, jak i ofiary 

wkracza we wszystkie elementy struktury spo ecznej i jej egzystencj . Badania spo-

eczno ci lokalnej nad ró nymi aspektami przest pczo ci rozszerzaj  wiedz  o tym 

zjawisku, wp ywaj  na zakres informacji o profilaktyce kryminalnej na poziomie 

jednostkowym i obywatelskim w ma ych zbiorowo ciach. Zapobieganie przest p-

czo ci jest zwi zane ze spo eczn  wiedz  o niej i jest spraw  tak instytucji pa stwo-

wych, jak i pojedynczych obywateli.3 

1 B. Ho yst, Wiktymologia, Warszawa 2000, s. 368.

2 J. B achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gda sk 1999, s. 450.

3 B. Ho yst, Kryminologia, Warszawa 2004, s. 106.
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Charakterystyka bada

Celem bada  by a próba odpowiedzi na pytanie:

Jak spo eczno  lokalna ocenia zagro enie przest pczo ci  kobiet w wojewódz-
twie warmi sko–mazurskim?

Hipoteza:

Spo eczno  lokalna uwa a, e przest pczo  kobiet nie stanowi du ego zagro-
enia w województwie warmi sko–mazurskim.

Badania zosta y przeprowadzone metod  ankiety. Ankietowanie rodowiskowe 
odby o si  w ró nych grupach spo ecznych w okresie maja 2009 roku w wojewódz-
twie warmi sko–mazurskim. Grup  respondentów stanowi a spo eczno  lokalna 
województwa warmi sko–mazurskiego. Wszystkie badane osoby by y pe noletnie. 
Kwestionariusz ankiety obejmowa  dziesi  pyta  zamkni tych z mo liwo ci  wy-
boru jednej odpowiedzi. Analizowano liczby wyst pie  skategoryzowanych odpo-
wiedzi przez sumowanie i obliczanie udzia ów procentowych. Wszystkie odpowie-
dzi respondentów traktowano jako deklaracje. 

W ród respondentów by o 139 kobiet, co stanowi 63,18% badanych, natomiast 
36,82% respondentów to m czy ni (81 osób). 

60% badanych (132 osoby) by o w przedziale wiekowym 21 – 30 lat. Nast p-
na, znacznie mniejsza, grupa (31 osób, czyli 14,09%) by a w wieku poni ej 20 lat. 
I trzecia kategoria z kolei – 26 respondentów, 11,81% – to osoby mi dzy 31 a 40 ro-
kiem ycia. Pozostali badani: 17 osób w wieku od 41 do 50 lat, 6 osób – od 51 do 60 
lat i 8 osób z tych, którzy przyj li ankiet , by o w wieku ponad 60 lat. 

Najwi cej badanych zamieszkuje województwo warmi sko–mazurskie i jest to 
198 osób, co stanowi 90,00% grupy. 10% (22 osoby) reprezentuje inne wojewódz-
twa, jednak e z ró nych powodów bardzo cz sto przebywaj  na terenie wojewódz-
twa warmi sko–mazurskiego lub zamieszkuj  w nim czasowo. 

Prawie po owa respondentów (47,73%, a stanowi to 105 osób) mieszka w miej-
scowo ciach o liczbie mieszka ców od 10 tys. do 40 tys. Takiej wielko ci s  najcz -
ciej w województwie warmi sko–mazurskim miasta powiatowe. 56 osób (25,46%) 
to mieszka cy wsi, ale 29 respondentów (13,18%) mieszka w mie cie o liczbie 
mieszka ców powy ej 80 tys. Prawie tyle samo, poniewa  28 osób (12,73%) jest 
mieszka cami miejscowo ci do 10 tys. mieszka ców.
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Tabela 1. Charakterystyka respondentów

Kategoria 
podstawowa

Kategoria uzupe niaj ca
Liczba 

respondentów
Udzia  procentowy

P e
Kobiety 139 63,18

M czy ni 81 36,82

Wiek

Poni ej 20 31 14,09

21 – 30 132 60,00

31 – 40 26 11,81

41 – 50 17 7,73

51 – 60 6 2,73

Powy ej 60 8 3,64

Razem 220 100

Miejsce 
zamieszkania (1)

Województwo 

warmi sko–mazurskie
198 90,00

Inne 22 10,00

Razem 220 100

Miejsce 
zamieszkania (2)

Wie  56 25,46

Miejscowo  do 10 tys. 28 12,73

Miasto od 10 tys. do 40 tys. 105 47,73

Miasto od 40 tys. do 80 tys. 2 0,90

Miasto powy ej 80 tys. 
mieszka ców

29 13,18

Razem 220 100

Analiza wyników

Pierwsze trzy pytania kwestionariusza skupiaj  si  na kwestii pogl du bada-

nych na poziom przest pczo ci kobiet tak liczbowym, jak i subiektywnie odczuwa-

nym poczuciu zagro enia na zamieszkiwanym lub odwiedzanym terenie. 

Nast pne trzy pytania kreuj  sylwetk  kobiety przest pczyni pod wzgl dem 

typu przest pstwa, wieku oraz motywu. 

W pytaniu siódmym respondenci prezentuj  swój pogl d na polityk  karania 

kobiet, które pope ni y przest pstwo. W pytaniu nast pnym – ósmym, wyznaczni-
kiem jest zainteresowanie respondentów badan  tematyk . Pytanie dziewi te ma po-
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kaza  stosunek do w asnego bezpiecze stwa i sposoby osobistej ochrony. I wreszcie 
pytanie dziesi te zbli a si , aczkolwiek nie wyczerpuje tego problemu, do badania 
ciemnej liczby przest pstw dokonywanych przez kobiety. 

Tabela 2. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 1: 

Jaki udzia  procentowy w przest pczo ci ogólnej, zdaniem Pana/Pani, stanowi w Pol-
sce przest pczo  dokonywana przez kobiety?

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 5% – 10% 70 31,81

2 11% – 20% 105 47,73

3 21% – 30% 31 14,10

4 31% – 40% 6 2,73

5 Ponad 40% 0 0

6 Nie mam zdania 8 3,63

Razem 220 100%

Respondenci uznali (tabela 2), e w Polsce przest pczo  kobiet stanowi 11% 
do 20% ogólnej przest pczo ci. Takie zdanie ma 105 osób, czyli 47,73% grupy. 
Jako druga, równie  do  liczna grupa, wyst puj  osoby, które uwa aj , e przest p-
czo  kobiet jest na poziomie 5% do 10%. I wreszcie na trzecim miejscu znale li si  
badani (31 osób, 14,10%), którzy twierdz , i  przest pstwa pope niane przez kobie-
ty to poziom 21% do 30%. 6 osób (2,73%) uwa a, e przest pczo  kobiet jest du a, 
poniewa  oscyluje na poziomie 31% do 40% przest pczo ci stwierdzonej ogólnej. 
Nikt jednak z badanych nie zdecydowa  si  przekroczy  poziomu 40% jako udzia u 
przest pczo ci kobiet w ogólnym zjawisku w Polsce. Nieca e 4% badanych nie ma 
zdania na ten temat. 

Tabela 3. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 2: 

Czy uwa a Pan/Pani, e w województwie warmi sko–mazurskim zagro enie przest p-
czo ci  kobiet jest:

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 Bardzo du e 3 1,36

2 Du e 9 4,09

3 rednie 61 27,73

4 Ma e 97 44,10
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5 Bardzo ma e 43 19,54

6 Nie mam zdania 7 3,18

Razem 220 100%

Najwi cej wskaza  (tabela 3) uzyska a odpowied , uznaj ca zagro enie prze-

st pczo ci  kobiet w województwie warmi sko–mazurskim za ma e. Tak uwa a 97 
badanych (44,10%). Jako rednie zagro enie wskazuje 61 osób, czyli 27,73% grupy. 
43 osoby (19,54%) nie obawiaj  si  przest pczo ci kobiet, wskazuj c odpowied  
bardzo ma e. Razem te trzy kategorie odpowiedzi – od poziomu redniego do bar-
dzo ma ego – obejmuj  91,37% wskaza . Jednak wskazania s  przesuni te w kie-
runku redniego zagro enia (ma e i rednie = 71,83%), gdy  przeciwny kierunek 
(ma e i bardzo ma e) uzyska  w sumie tylko 63,64% deklaracji. Zagro enia na po-
ziomie du e i bardzo du e to niewiele ponad 5% wskaza , a nie ma zdania na ten te-
mat 7 osób, czyli 3,18% badanych. 

Tabela 4. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 3: 

Czy uwa a Pan/Pani, e w województwie warmi sko–mazurskim zagro enie przest p-

czo ci  kobiet jest:

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 Wy sze ni  na pozosta ym obszarze Polski 12 5,45

2 Na takim samym poziomie co w ca ej Polsce 86 39,10

3 Ni sze ni  na pozosta ym obszarze Polski 89 40,45

4 Nie mam zdania 33 15,00

Razem 220 100%

Na czn  liczb  220 badanych 89 osób (40,45%) uwa a (tabela 4), e zagro e-
nie przest pczo ci  kobiet w województwie warmi sko–mazurskim jest ni sze ni  
na pozosta ym obszarze Polski. Nieomal tyle samo, bo 86 respondentów, co stanowi 
39,10%, jest zdania, e to zagro enie jest takie samo jak w pozosta ych wojewódz-
twach Polski. Te dwie kategorie odpowiedzi obejmuj  pogl dy 79,55% badanych. 
Jako wy sze zagro enie dla Warmii i Mazur wskazuje tylko 12 osób (5,45%), ale a  
33 osoby nie maj  zdania na ten temat. A jest to 15,00% badanych. 
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Tabela 5. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 4: 

Jaki typ przest pstwa, zdaniem Pana/Pani, kobiety pope niaj  najcz ciej w wojewódz-

twie warmi sko–mazurskim?

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 Zabójstwo, w tym dzieciobójstwo 49 22,28

2 Zgwa cenie 3 1,36

3 Bójka i pobicie 44 20,00

4 Rozbój, napad, wymuszenie 9 4,10

5 Kradzie 56 25,45

6 Oszustwo 30 13,64

7 Zn canie si 12 5,45

8 Nielegalna aborcja 16 7,27

9 Inne 1 0,45

Razem 220 100%

Katalog przest pstw pope nianych przez kobiety na Warmii i Mazurach (tabela 

5), w opinii badanych, w uk adzie malej cym przedstawia si  nast puj co: 

kradzie     56 wskaza  (25,45%)

zabójstwo, w tym dzieciobójstwo  49 wskaza  (22,28%)

bójka i pobicie   44 wskazania (20,00)

oszustwo    30 wskaza  (13,64%)

nielegalna aborcja   16 wskaza  (7,27%)

zn canie si     12 wskaza  (5,45%) 

rozbój, napad, wymuszenie  9 wskaza  (4,10%) 

zgwa cenie    3 wskazania (1,36%)

Jedna z badanych osób zaznaczy a odpowied  „inne”, jednak nie podano o ja-

kie przest pstwo chodzi. Zastanawiaj ca jest du a liczba wskaza  zabójstwa i dzie-

ciobójstwa. Mo e to by  wynikiem silnego nag a niania w mediach ka dego takiego 

przypadku i utrwalania si  obrazu kobiety w wiadomo ci spo ecznej jako – g ów-

nie – zabójczyni i dzieciobójczyni4. 

4 W Polsce w roku 2007 by o 118 kobiet podejrzanych o pope nienie zabójstwa. Dzieciobójstwo w tym samym roku 

kszta towa o si  na poziomie 13 zdarze , a porzucenie – 78 przypadków. 
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Tabela 6. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 5: 

Która grupa wiekowa kobiet jest najbardziej aktywna, zdaniem Pana/Pani, w pope nia-

niu przest pstw w województwie warmi sko–mazurskim?

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 Do 16 lat 25 11,36

2 17 – 24 141 64,10

3 25 – 35 44 20,00

4 36 – 45 10 4,54

5 46 i wi cej 0 0

Razem 220 100%

Wed ug respondentów (141 osób, 64,00%) najwi cej przest pstw pope niaj  

kobiety w wieku od 17 do 24 lat (tabela 6). Drug  liczebnie grup  wskaza  obejmu-

je wiek 25 – 35 lat (44 osoby, czyli 20,00% badanych). 25 respondentów (11,36%) 
uznaje, e najbardziej aktywna przest pczo jest grupa kobiet w wieku do 16 lat. Nie-
wielu badanych, bo 10 osób, to jest 4,54%, uwa a, e to w a nie w wieku 36 – 45 lat 
kobiety najcz ciej podejmuj  akcje przest pcze. Po 45 roku ycia, zdaniem respon-
dentów, aktywno  przest pcza kobiet spada do zera. 

Tabela 7. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 6: 

Z jakiego powodu, wed ug Pana/Pani, kobiety najcz ciej pope niaj  przest pstwa?

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 Ambicje zawodowe 16 7,27

2 Ch  zemsty 76 34,55

3 Choroba psychiczna 25 11,36

4 Krzywda fizyczna 19 8,64

5 Poczucie krzywdy psychicznej 21 9,54

6 Pragnienie w adzy 6 2,73

7 Niedostatki materialne 46 20,91

8 Ochrona w asnego honoru 1 0,45

9 Ochrona najbli szych 2 0,90

10 Wspó czucie w chorobie 0 0

11 Inne 3 1,36
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12 Nie mam zdania 5 2,27

Razem 220 100%

Motywy decyduj ce o przest pczej dzia alno ci kobiety (tabela 7), wed ug ba-

danej grupy osób w uk adzie malej cym kszta tuj  si  nast puj co: 

ch  zemsty   76 wyst pie  (34,55%)

niedostatki materialne  46 wyst pie  (20,91%)

choroba psychiczna   25 wyst pie  (11,36%)

ambicje zawodowe   16 wyst pie  (7,27%)

poczucie krzywdy psychicznej 21 wyst pie  (9,54%)

krzywda fizyczna   19 wyst pie  (8,64%)

pragnienie w adzy   6 wyst pie  (2,73%)

nie mam zdania   5 wyst pie  (2,27%)

inne    3 wyst pienia (1,36%)

ochrona najbli szych  2 wyst pienia (0,90%)

ochrona w asnego honoru  1 wyst pienie (0,45%)

Respondenci ocenili, e kobieta najcz ciej pope nia przest pstwo z powodu 

ch ci zemsty. Wybieraj c odpowied  „inne”, nie wyszczególniono jednak, o jakie 

motywy chodzi. 

Tabela 8. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 7: 

Czy, zdaniem Pana/Pani, kobiety powinny by  karane agodniej?

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 Tak 27 12,27

2 Nie 174 79,09

3 Nie mam zdania 19 8,64

Razem 220 100%

Zdecydowanie du a grupa badanych uwa a, e kobiety nie powinny by  karane 

agodniej (tabela 8). Jest to zdanie 174 osób, czyli 79,09% grupy. 27 (12,27%) osób 

dopuszcza tak  mo liwo , a 19 (8,64%) nie ma zdania w tej kwestii. 



231

Zagro enie przest pczo ci  kobiet w województwie warmi sko–mazurskim...

Tabela 9. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 8: 

Z jakiego ród a dowiaduje si  Pan/Pani o przest pstwie pope nionym przez kobiet ?

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 Radio 68 30,91

2 Telewizyjne programy informacyjne 74 33,64

3 Telewizyjne programy kryminalne 17 7,73

4 Prasa codzienna 19 8,65

5 Tygodniki ilustrowane 1 0,45

6 Pisma specjalistyczne 1 0,45

7 Internet 29 13,18

8 Przekaz towarzyski 7 3,18

9 Nie interesuj  si 4 1,81

Razem 220 100%

Z o miu mo liwych róde  informacji o przest pstwie dokonanym przez kobie-

t  (tabela 9) najcz ciej wybierano telewizyjne programy informacyjne (74 osoby, 

33,64%). Kolejne wskazywane ród o to radio – 68 respondentów (30,91%). Na trze-
cim miejscu znalaz  si  Internet, deklarowany przez 29 osób (13,18%), a na czwar-
tym prasa codzienna z 19 zwolennikami, co stanowi 8,65% badanych. Na pi tym 
– telewizyjne programy kryminalne, z których informacje czerpa o 7,73% grupy, 
czyli 17 osób. Inne rodzaje prasy nie ciesz  si  popularno ci , wyst puj  po 0,45%. 
Warto te  zauwa y  przekaz towarzyski, któremu funkcj  informacyjn  przypisuje 
7 osób, czyli 3,18% badanych. Cztery osoby (1,81%) nie interesuj  si  t  tematyka. 

Zdecydowanie preferuje si  ród a bardziej nowoczesne – telewizja, radio 
i oczywi cie Internet. Obejmuj  one razem 85,46% wskaza . Prasa, w ca o ci, to 
tylko 9,55% wyst pie . 

Tabela 10. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 9: 

Kogo ewentualnie zabiera Pan/Pani w ramach autostopu?

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 Doros  kobiet 8 3,64

2 Dziewczyn 20 9,09

3 Dziewczyn  i ch opaka 10 4,54
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4 Dwie dziewczyny 10 4,54

5 Nie zabieram nikogo 172 78,19

Razem 220 100%

Respondent z regu y nie zabiera nikogo na autostop (tabela 10). Tak zadekla-

rowa y 172 osoby, co stanowi 78,19% badanych. Pozosta e wskazania rozk adaj  

si  na dziewczyn  – 20 osób, 9,09%, dalej równo po 10 wskaza  obj o dziewczy-

n  i ch opaka oraz dwie dziewczyny (po 4,54%) i 8 osób, to jest 3,64%, wskaza o 

doros  kobiet . Odpowiedzi mniejszo ciowe razem stanowi  21,815% i pochodz  

od 48 osób. 

Tabela 11. Zestawienie odpowiedzi na pytanie 10: 

Czy w ci gu ostatniego roku (2008) by /a Pan/Pani ofiar  jakiego  przest pstwa doko-

nanego przez kobiet ?

Lp. Tre  odpowiedzi Liczba wyst pie Udzia  procentowy

1 Tak 16 7,27

2 Nie 195 88,64

3 Nie wiem 9 4,09

Razem 220 100%

W badanej grupie 16 osób (7,27%) by o w 2008 roku ofiar  przest pstwa doko-

nanego przez kobiet  (tabela 11). Deklaracje respondentów weryfikuj  obraz wyst -

powania ofiar w spo ecze stwie. 

Ponad 7%-owy udzia  ofiar otrzymany w badaniu jest zbie ny z zakresem 

udzia u procentowego przest pczo ci dokonywanej przez kobiety w Polsce. 

Odpowied  „nie wiem” na pytanie „czy by am/ em ofiar  przest pstwa dokona-

nego przez kobiet ” wybra o 9 osób to jest 4,09% badanych. Taki stosunek do czy-

nu powstaje, gdy np. osoba nie wie, czy czyn jest przest pstwem lub uwa a zdarze-

nie za efekt swojego lekkomy lnego post powania. 
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Tabela 12. P e  a deklaracje respondentów 

Pytanie Odpowied M czy ni Kobiety 

1 2 3 4 5 6

Liczba % Liczba % 

1. Jaki udzia  procentowy 
w przest pczo ci ogólnej, zdaniem 

Pana/Pani stanowi w Polsce przest p-
czo  dokonywana przez kobiety?

5% – 10% 27 33,34 43 30,93

11% – 20% 40 49,38 65 46,76

21% – 30% 7 8,64 24 17,27

31% – 40% 4 4,94 2 1,44

Ponad 40% 0 0 0 0

Nie mam zdania 3 3,70 5 3,60

Razem 81 100 139 100

2. Czy uwa a Pan/Pani, 

e w województwie 
warmi sko–mazurskim zagro enie 

przest pczo ci  kobiet jest:

Bardzo du e 1 1,23 2 1,44

Du e 4 4,94 5 3,60

rednie 21 25,93 40 28,77

Ma e 34 41,97 63 45,32

Bardzo ma e 19 23,46 24 17,27

Nie mam zdania 2 2,46 5 3,60

Razem 81 100 139 100

3. Czy uwa a Pan/Pani, 
e w województwie 

warmi sko–mazurskim zagro enie 
przest pczo ci  kobiet jest: 

Wy sze ni  na…. 4 4,94 8 5,76

Na takim samym…. 34 41,97 52 37,41

Ni sze ni  na…. 35 43,21 54 38,85

Nie mam zdania 8 9,87 25 17,98

Razem 81 100 139 100
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4. Jaki typ przest pstwa zdaniem 
Pana/Pani kobiety pope niaj  
najcz ciej w województwie 

warmi sko–mazurskim? 

Zabójstwo, w tym…. 19 23,46 30 21,59

Zgwa cenie 1 1,23 2 1,44

Bójka i pobicie 11 13,59 33 23,74

Rozbój, napad…. 3 3,70 6 4,32

Kradzie 19 23,46 37 26,61

Oszustwo 15 18,52 15 10,79

Zn canie si 5 6,17 7 5,04

Aborcja 7 8,64 9 6,47

Inne 1 1,23 0 0

Razem 81 100 139 100

5. Która grupa wiekowa kobiet jest naj-
bardziej aktywna, zdaniem Pana/Pani, 

w pope nianiu przest pstw w wojewódz-
twie warminsko–mazurskim? 

Do 16 lat 7 8,64 18 12,95

17 – 24 56 69,14 85 61,15

25 – 35 15 18,52 29 20,86

36 – 45 3 3,70 7 5,04

46 i wi cej 0 0 0 0

Razem 81 100 139 100

6. Z jakiego powodu, 
wed ug Pana/Pani, kobiety najcz ciej 

pope niaj  przest pstwa? 

Ambicje zawodowe 7 8,64 9 6,47

Ch  zemsty 27 33,34 49 35,25

Choroba psychiczna 9 11,12 16 11,51

Krzywda fizyczna 6 7,41 13 9,35

Poczucie krzywdy 
psychicz.

9 11,12 12 8,63

Pragnienie w adzy 1 1,23 5 3,60

Niedostatki mate-
rialne

16 19,75 30 21,59

Ochrona w asnego 
honoru

1 1,23 0 0

Ochrona najbli -
szych

1 1,23 1 0,72

Wspó czucie w cho-
robie

0 0 0 0

Inne 2 2,46 1 0,72

Nie mam zdania 2 2,46 3 2,16

Razem 81 100 139 100
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7. Czy kobiety, 
zdaniem Pana/Pani, 

powinny by  karane agodniej? 

Tak 5 6,17 22 15,83

Nie 72 88,89 102 73,38

Nie mam zdania 4 4,94 15 10,79

Razem 81 100 139 100

8. Z jakiego ród a dowiaduje si  
Pan/Pani o przest pstwie 

pope nionym przez kobiet ? 

Radio 24 29,64 44 31,66

programy 
informacyjne

25 30,86 49 35,25

..programy 
kryminalne

7 8,64 10 7,19

Prasa codzienna 6 7,41 13 9,35

Tygodniki 
ilustrowane 

1 1,23 0 0

Pisma 
specjalistyczne

1 1,23 0 0

Internet 10 12,35 19 13,67

Przekaz towarzyski 6 7,41 1 0,72

Nie interesuj  si 1 1,23 3 2,16

Razem 81 100 139 100

9. Kogo ewentualnie zabiera Pan/Pani 
w ramach autostopu? 

Doros  kobiet 5 6,17 3 2,16

Dziewczyn 15 18,52 5 3,60

Dziewczyn  
i ch opaka

9 11,12 1 0,72

Dwie dziewczyny 10 12,35 0 0

Nie zabieram nikogo 42 51,85 130 93,52

Razem 81 100 139 100

10. Czy w ci gu ostatniego roku (2008) 
by /a Pan/Pani ofiar  jakiego  

przest pstwa dokonanego 
przez kobiet ? 

Tak 11 13,59 5 3,60

Nie 63 77,77 132 94,96

Nie wiem 7 8,64 2 1,44

Razem 81 100 139 100
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Wnioski

Prawie 3/4 respondentów poziom przest pczo ci kobiet w Polsce opisany za po-
moc  liczb ocenia niezbyt optymistycznie. Zagro enie przest pczo ci  kobiet w wo-
jewództwie warmi sko–mazurskim jest umieszczane na poziomie raczej ma ym 
i rednim ni  bardzo ma ym. Natomiast porównanie przest pczo ci kobiet w zakre-
sie subiektywnego poczucia zagro enia w województwie warmi sko–mazurskim 
z pozosta ym obszarem Polski wypada na korzy  Warmii i Mazur, przy jednak du-
ej liczbie osób zupe nie niezorientowanych w problematyce. Okazuje si , e przy 

prze o eniu odczuwania zagro enia na liczby wynik jest mniej optymistyczny ni  
przy opisowym wyra eniu odczu  emocjonalnych. 

Trzy elementy przest pczo ci kobiet oscyluj ce wokó  sprawczyni z Warmii 
i Mazur pokazuj , e respondenci widz  j  jako osob  w wieku 17 do 24 lat, pope -
niaj c  kradzie  lub przest pstwo przeciwko zdrowiu lub yciu z powodu ch ci ze-
msty ewentualnie niedostatków materialnych. 

Badani jednoznacznie deklaruj  niech tny stosunek do jakichkolwiek ulg w oce-
nie s dowej czynu pope nionego przez kobiet . Spo eczno  lokalna interesuje si  
przest pczo ci  kobiet. Prawie wszyscy zwracaj  uwag  na informacje o czynach 
zabronionych dokonywanych przez kobiety, chocia  raczej pozyskiwanie wiedzy na 
ten temat jest przypadkowe i nie ma nic wspólnego z celowym poszukiwaniem. 

Dalej pojawia si  pewna sprzeczno . Chocia  generalnie respondenci zagro e-
nia przest pczo ci  kobiet w województwie warmi sko–mazurskim nie plasuj  na 
poziomach najwy szych, to jednak zdecydowanie podejmuj  proste rodki ostro -
no ci ochrony przed t  przest pczo ci  w postaci uchylania si  od pewnych czynno-
ci i w ramach autostopu nie zabieraj  nikogo. 

Jednak mimo podejmowanych rodków ostro no ci w ród respondentów zna-
laz o si  grono osób, które sta y si  w roku 2008 ofiar  przest pstwa dokonanego 
przez kobiet . Oprócz tego kilka osób nie jest pewnych, czy zdarzenie, w którym 
uczestniczyli tak e nie by o przest pstwem. 

Korelacja mi dzy p ci  respondentów a ich deklaracjami pokazuje pewne od-
mienno ci w pogl dach kobiet i m czyzn (tabela 12). 

M czy ni nieco trafniej oceniaj  poziom liczbowy przest pczo ci kobiet 
w Polsce. Pod wzgl dem odczu  emocjonalnych, poziom zagro enia przest pczo -
ci  kobiet w województwie warmi sko–mazurskim obie grupy okre laj  jako ma y. 
Dalej jednak m czy ni maj  tendencj  do mniejszego poczucia zagro enia, nato-
miast panie id  w przeciwnym kierunku. I panie i panowie oceniaj , e na Warmii 
i Mazurach zagro enie przest pczo ci  kobiet jest ni sze ni  na pozosta ym obsza-
rze Polski. Jednak w ród pa  prawie dwa razy wi cej nie ma na ten temat zdania. 
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M czy ni widz  kobiet  przest pczyni  w warmi sko–mazurskim jako oso-
b , która jest w wieku 17 do 24 lat, najcz ciej kradnie i zabija z powodu ch ci ze-
msty lub niedostatków materialnych. Kobiety maj  odmienne zdanie w kwestii po-
pe nianych przest pstw, uwa aj c, e przest pczynie najcz ciej, owszem kradn , 
ale cz ciej bior  udzia  w bójkach i pobiciach, ni  dokonuj  zabójstw. W dalszej 
ocenie motywów nie zawsze wyst puje zgodno  mi dzy kobietami i m czyznami. 
M czy ni zwracaj  uwag  na poczucie krzywdy psychicznej i ambicje zawodowe, 
kobiety – na krzywd  fizyczn  i pragnienie w adzy. Zgoda nieomal idealna panuje 
jedynie co do choroby psychicznej jako motywu. 

W jednej i drugiej grupie nie budzi w tpliwo ci problem agodniejszego kara-
nia kobiet i obie grupy s  zdecydowanie przeciwne takiej sytuacji. Jednak negatyw-
na wypowied  m czyzn jest o kilkana cie punktów procentowych wy sza ni  ko-
biet. Panie dopuszczaj  tak  sytuacj  statystycznie cz ciej. Jest w ród nich tak e 
wi ksza grupa niezdecydowanych. 

Panie i panowie korzystaj  z takich samych róde  informacyjnych. Jednak pa-
nowie wyra aj  zainteresowanie wszystkimi ród ami, podczas gdy panie wyra nie 
nie zwracaj  uwagi na tygodniki ilustrowane i pisma specjalistyczne. 

W przypadku autostopu, oczywi cie obie grupy stosuj  rodek ostro no ci 
w postaci uchylania si  od zabierania kogokolwiek. Ale okaza o si  tak e, e kobie-
ty robi  tak w ponad 90% przypadków, a m czy ni tylko w niewiele ponad 50%. 
Panowie zabieraj  wszystkie kategorie przygodnych pasa erów. Jest to zgodne 
z ocen  zagro enia przest pczo ci  kobiet w województwie warmi sko–mazurskim 
dokonan  przez m czyzn, która jest nieco agodniejsza. Tym samym podejmowa-
nie prostych rodków ostro no ci, zdaniem panów, nie jest a  tak potrzebne. Zapew-
ne znaczenie w tym przypadku ma tak e odmienna konstrukcja fizyczna m czy-
zny, który zabieraj c autostopowicza, nie czuje si  tak zagro ony jak kobieta. 

W obu grupach w 2008 roku zdarzy y si  przypadki wiktymizacji przez kobie-
t . I tutaj niestety panowie prawie cztery razy cz ciej staj  si  ofiar  ni  kobiety. 
Równie  panowie cz ciej, i to sze  razy, nie wiedz , czy w 2008 roku byli ofiar  
przest pstwa dokonanego przez kobiet . 

Badania pokaza y, e spo eczno  lokalna ocenia zagro enia ze strony przest p-
czo ci kobiet w województwie warmi sko–mazurskim raczej na poziomie niskim 
i nawet ni szym ni  w pozosta ych cz ci Polski. Zatem postawiona na wst pie hi-
poteza sprawdzi a si . I mimo i  ta przest pczo  nie stanowi du ego zagro enia, to 
jednak spo eczno  Warmii i Mazur podejmuje proste rodki ostro no ci niezale -
nie od niewielkich odmienno ci zda  wynikaj cych z ró nicy p ci, aby nie sta  si  
ofiar  m odej przest pczyni, która na przyk ad kradnie z powodu niedostatków ma-
terialnych lub zabija z ch ci zemsty. Ale pó niej nie ma co liczy  na agodniejsze 
traktowanie w post powaniu s dowym. 
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SUMMARY

Crime committed by women belongs to a very peculiar criminological category 
due to the subject of the crime. The woman as a victim is a natural element of social 
consciousness, but the woman as an offender evokes a variety of emotions from cu-
riosity through disrespect to fear. 

The aim of this research was to try to answer the question: How does the local 
community assess the threat of crime committed by women in Warmian–Masurian 
voivodeship? 

The research in form of a survey has been carried out with 220 respondents. The 
environmental surveying has been carried out with different social groups residing 
in Warmian–Masurian voivodeship. All the respondents were of legal age. The sur-
vey form consisted of ten single–choice questions. All the answers have been treat-
ed as declarations. 

The research has proven that the local community assess the threat of crime 
committed by women in Warmian–Masurian voivodeship at a relatively low lev-
el compared to other parts of Poland. In spite of the fact that crime committed by 
women does not pose a significant threat in respondents’ opinion, the community of 
Warmian–Masurian voivodeship takes simple actions in order not to become a vic-
tim of a female offender. 
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„SPONSORING” – FORMA PROSTYTUCJI 
CZY PATOLOGII SPO ECZNEJ? PRÓBA OCENY ZJAWISKA

Wprowadzenie

Zjawisko okre lane zbiorczo jako „patologia spo eczna” koncentruje uwag  
kryminologów niemal od pocz tku wyodr bnienia si  tej dyscypliny naukowej. Ter-
min ten wymaga kilku wyja nie , poniewa  nie jest jednoznaczny. W tpliwo ci bu-
dzi  mo e równie  katalog zachowa  zaliczanych do „patologii spo ecznej”.

Wspó cze nie termin „patologia spo eczna”1 stwarza szerokie spektrum mo li-
wo ci interpretacyjnych. W pierwszej kolejno ci warto zastanowi  si , czy patologia 
spo eczna jest zjawiskiem obiektywnym, empirycznie sprawdzalnym, czy te  czym  
umownym? Co prawda powstanie Organizacji Narodów Zjednoczonych i wyspecja-
lizowanych organizacji afiliowanych przy ONZ upowszechni o pewien system war-
to ci i norm, które oficjalnie s  aprobowane przez wszystkie kraje nale ce do tej 
organizacji, to za  z kolei stworzy o podstaw  do okre lenia, co uwa a si  za patolo-
gi  spo eczn , niemniej pewien stopie  umowno ci utrzymuje si 2.

Zdaniem J. Jasi skiego3 zaliczenie do kategorii spo ecznie patologicznych ja-
kich  zachowa  dewiacyjnych nast puje, gdy osi gn y one pewien próg masowo-
ci i w nast pstwie swojej dewiacyjno ci i masywno ci postrzegane s  w spo ecze -

stwie jako naruszaj ce jakie  wa ne, szeroko zinternalizowane normy.

J. Wódz wskazuje, e za spo eczn  patologi  mo na uzna  te zjawiska, które: 
a) s  niezgodne z normami przyj tymi w danej spo eczno ci, b) wyst puj  w coraz 

1 Warto zauwa y , e w literaturze termin „patologia spo eczna” bywa niekiedy stosowany zamiennie z okre le-

niem „dewiacja spo eczna”, jednak obecnie dominuje pogl d, e okre le  tych nie powinno u ywa  si  jako sy-

nonimów. Szerzej patrz: A. Gaberle, Patologia spo eczna, Warszawa 1993, s. 6 i nast. oraz literatura tam powo-

ana.

2 R. Dyonizak, Spo ecze stwo w procesie zmian. Zarys socjologii ogólnej, Zielona Góra 1999, s. 254.

3 Szerzej: J. Jasi ski, Patologia spo eczna w Polsce. (Zarys koncepcji), Pa stwo i Prawo 1987, nr 8, s. 18–18 i n.
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wi kszym nasileniu, c) maj  dysfunkcyjny wp yw na cele dokonuj cych si  zmian 
spo ecznych4. 

A. Gaberle, analizuj c ró ne znaczenia poj cia „patologia spo eczna”, dochodzi 
do wniosku, e przez termin „zjawisko spo ecznie patologiczne” rozumie  mo na 
zachowanie dzia aj ce destrukcyjnie na spo ecze stwo (lub jego elementy), a przy 
tym niezgodne z warto ciami powszechnie uznawanymi w danym kr gu kulturo-
wym, natomiast przez samo poj cie „patologia spo eczna” dyscyplin  naukow  zaj-
muj c  si  zjawiskami spo ecznie patologicznymi5.

Mo na wi c stwierdzi , e uznanie jakiego  zjawiska za patologiczne jest 
w znacznym stopniu kwesti  oceny6. Oceny te maj  z regu y charakter wzgl dny, 
chocia  najcz ciej mamy do czynienia z odes aniem do przestrzegania pewnych 
norm, g ównie moralnych, ale tak e prawnych, obyczajowych czy etycznych, które 
jednakowo  w wi kszo ci nie s  precyzyjnie okre lone.

 Wspó cze nie wi kszo  badaczy do niekwestionowanych zjawisk patologii 
spo ecznej zalicza – oprócz przest pczo ci, alkoholizmu i narkomanii – prostytu-
cj . Prostytucja – jak wskazuj  ród a historyczne – pojawi a si  wraz z nastaniem 
instytucji ma e stwa i od tego czasu permanentnie, cho  w mniej lub bardziej wy-
eksponowanej postaci, towarzyszy wszystkim czasom i kulturom7. Zmieniaj  si  
natomiast jej formy, a liberalizacja ycia spo ecznego i relatywizm zachowa  oce-
nianych jeszcze kilkana cie lat temu jednoznacznie powoduj  trudno ci w zdefinio-
waniu i rozgraniczeniu tego, co jest obecnie prostytucj , a co ni  nie jest. Trudno-
ci pojawiaj  si  szczególnie wtedy, gdy mamy do czynienia ze zjawiskami, których 

wyst powanie sygnalizowane jest w mediach, ale które nie doczeka y si  jeszcze 
naukowych opracowa . Do zjawisk takich mo na zaliczy  przypisywany rodowi-
sku studenckiemu tzw. sponsoring8.

„Sponsoring” a prostytucja

Wydaje si , e granica pomi dzy prostytucj  a tzw. sponsoringiem jest p ynna. 
Warto wi c spróbowa  odpowiedzie  na pytanie: czy na podbudowie dost pnych 

4 J. Wódz, Zjawiska patologii spo ecznej a sankcje spo eczne i prawne, Wroc aw 1973, s. 13–14.

5 A. Gaberle, Patologia…, s. 18.

6 Szerzej na ten temat: J. Kwa niewski, Tak zwana patologia spo eczna a spo eczne oceny, Pa stwo i Prawo 

1989, nr 8, s. 101 i n.

7 Wi cej na temat prostytucji w aspekcie historycznym patrz: W. Iwa czak, Prostytucja w pó no redniowiecznej 

Pradze, Warszawa 1992; J. Rossiaud, Prostytucja w redniowieczu, Warszawa 1997; W. Zaleski, Prostytucja po-

wojenna w Warszawie, Warszawa 1927. 

8 Warto zauwa y , e w prasie coraz cz ciej pojawiaj  si  informacje, e zjawisko „sponsoringu” nie pojawia si  

dopiero w momencie rozpocz cia studiów. Swoim cia em zaczynaj  „handlowa ” ju  dziewczynki w wieku lice-

alnym i gimnazjalnym, zwane „galeriankami” lub „szlaufami”. Szerzej patrz: E. Filipow, Galerianki, czyli seks za 

sponsoring http://miasta.gazeta.pl/bialystok/1,97333,6289849, z dnia 18.02.2009 
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„Sponsoring” – forma prostytucji czy patologii spo ecznej? Próba oceny zjawiska

definicji prostytucji mo na uzna  „sponsoring” za jej form , a je li nie, to jak nale-

a oby go sklasyfikowa ?

W celu porównania obu zjawisk celowe jest przytoczenie przynajmniej kilku 

wyst puj cych na niwie naukowej definicji prostytucji, aby znale  elementy cz -

ce j  b d  ró ni ce od „sponsoringu”. 

Wed ug niemieckiego socjologa W. Bernsdofa, prostytutk  jest osoba oddaj -

ca swoje cia o wi kszej liczbie osób dla zaspokojenia ich pop du seksualnego w za-

mian za materialne korzy ci9. Wa nymi elementami tej definicji s  wyst powanie 

„korzy ci materialnych” oraz „wi kszej ilo ci osób”. Jest to klasyczna definicja, na-

wi zuj ca do pogl dów greckiego prawodawcy Solona, który prostytutk  okre la  

jako „osob  oddaj ca ka demu swoje cia o za pieni dze”. Podobnie w rzymskiej de-

finicji Ulpiana wyst puje element „wi kszej liczby m czyzn bez ró nicy i wyboru, 

dla zysku”10. Zbli one rozumienie terminu proponuje M. Jasi ska, zdaniem której 

„prostytutka jest osob , która zaspokaja potrzeby seksualne przygodnych partnerów 

z zasady i za zap at , bez zaanga owania uczuciowego i w zasadzie bez wyboru”11.

Gdyby wi c na kanwie powy szych definicje porówna  cechy prostytucji 

i „sponsoringu”, to budz  si  w tpliwo ci, czy jest on form  prostytucji. W przypad-

ku tego drugiego z za o enia nie wyst puje „wi ksza liczba osób”, a „sponsorowana” 

osoba (przynajmniej teoretycznie) ma mo liwo  wyboru partnera. Bezdyskusyjnie 

motywacj  w obu sytuacjach jest osi gni cie korzy ci maj tkowej, chocia  i w tym 

przypadku mog  pojawi  si  w tpliwo ci co do formy, w jakiej ma ona zosta  przy-

j ta. A. Kinsey podkre la, e o prostytucji mo na mówi  tylko wtedy, gdy form  za-

p aty s  pieni dze, przynajmniej w przewa aj cej cz ci, a nie towary lub przys u-

gi12. „Sponsorowane” osoby podkre laj , e bardzo cz sto form  „rozliczenia” s  

transakcje bezgotówkowe, takie jak np. op ata czesnego za studia, mieszkania, ra-

chunku za telefon komórkowy, niezb dnych do nauki ksi ek, wyjazdu na wakacje 

lub kosmetyków13. 

Wydaje si  jednak, e zarówno w przypadku prostytucji, jak i „sponsoringu” 

forma p atno ci ma drugorz dne znaczenie.

Uogólniaj c powy sze rozwa ania, mo na za wiatow  Organizacja Zdrowia 

przyj , e przez prostytucj  rozumie si  us ug  seksualn  o charakterze dynamicz-

9 L. Lernell, Zarys kryminologii ogólnej, (w:) Seksuologia kulturowa, praca zbiorowa pod red. K. Imieli skiego, War-

szawa 1990, s. 324.

10 A. Morgen, Die Prostitution, (w:) Sexulitat und Verbrechen, Hamburg 1963, s. 161.

11 M. Jasi ska, Proces spo ecznego wykolejenia m odocianych dziewcz t, Warszawa 1967, s. 9.

12 Za: J. Sztobryn–Giercuszkiewicz, Psychologiczne aspekty prostytucji, ód  2004, s. 18.

13 Jak pisze B. Pietkiewicz, „Jest to chyba pierwszy w historii tego procederu [przyp. autorki: prostytucji] przypadek, 

e za uzyskane pieni dze kupuje si  ksi ki, a klient mo e si  poczu  jak mecenas”. Szerzej: B. Pietkiewicz, 

Sponsorówki, Polityka 2009, nr 2, s. 26–28.
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nym i adaptacyjnym, co poci ga za sob  transmisj  korzy ci finansowych pomi dzy 
us ugodawc  a us ugobiorc 14.

W my l powy szej definicji, tzw. sponsoring nale a oby uzna  za form  prosty-
tucji, cho  nie ulega w tpliwo ci, e w dzisiejszych czasach, przy daleko posuni tej 
swobodzie seksualnej, akceptowanej w wielu spo eczno ciach oraz ogólnej libera-
lizacji ycia, s  to kwestie nie atwe do uchwycenia i rozgraniczenia15. I cho  grani-
ca pomi dzy prostytucj  a „sponsoringiem” jest p ynna, w przypadku tego ostatnie-
go zasady s  klarowne: spotkania, za które jedna ze stron otrzymuje pieni dze lub 
prezenty. „Sponsor” op aca mieszkanie, finansuje studia, wyjazdy weekendowe lub 
wakacje w zamian za us ugi seksualne16. 

Prób  oceny „sponsoringu” utrudnia fakt, e nie istnieje mo liwo  dost pu do 
wiarygodnych róde  na temat tego zjawiska. Nie ma wi c równie  informacji doty-
cz cych jego skali i stopnia spo ecznej szkodliwo ci. Nie istniej  adne statystyki, 
a jedyne naukowe opracowanie dotycz ce „sponsoringu” zawiera rozmowy z zale-
dwie o mioma „sponsorowanymi” kobietami, gdy  tylko tyle z nich wyrazi o zgod  
na spotkanie z Autork  monografii17. 

Wydaje si  jednak, e problem jest istotny i coraz powszechniejszy. W 2004 r. 
na terenie Krakowa Fundacja Zobaczy  Cz owieka przeprowadzi a ankiet  doty-
cz c  prostytucji w rodowisku akademickim. Wyniki bada  wskaza y, e spo ród 
931 ankietowanych studentów z prostytucji utrzymuje si  311 osób i e jest to dru-
gie pod wzgl dem liczebno ci ród o utrzymania aków. Pierwsze to pomoc rodzi-
ny. Mimo e badania przeprowadzono jak dot d tylko na obszarze Krakowa, prezes 
Fundacji M. Bogdanowicz twierdzi, e problem ten dotyczy ka dego innego o rod-
ka akademickiego w Polsce, gdy  jest to bardzo atwy sposób na zarobienie pieni -
dzy18. 

„Sponsoring” w opinii studentów

W ramach bada  pilota owych przeprowadzonych przez Zak ad Kryminologii, 
Wiktymologii i Problematyki Przest pczo ci Zorganizowanej Uniwersytetu War-
mi sko–Mazurskiego w Olsztynie podj to prób  zbadania fenomenu „sponsoringu” 
w rodowisku studenckim. Interesuj ca wyda a si  odpowied  na pytanie: czy jest to 
zjawisko wspó cze nie rozpowszechnione i jak oceniaj  je osoby, których potencjal-
nie mo e dotyczy , a wi c sami studenci.

14 J. Sztobryn–Giercuszkiewicz, Psychologiczne aspekty…, s. 18.

15 Tak: M.Antoniszyn, A. Marek, Prostytucja w wietle bada  kryminologicznych, Warszawa 1985, s. 7.

16 M. Gle , Studentka szuka sponsora…. Eurostudent 2004, nr 96, s. 12

17 R. Gardian, Zjawisko sponsoringu jako forma prostytucji kobiecej, Kraków 2007, s. 67.

18 http://www.pmedia.pl/showludzie.php?wid=942 z dnia 18 maja 2009
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Badania przeprowadzono na grupie 107 osób w wieku od 19–24 lat (43 m -
czyzn i 64 kobiet) studiuj cych na Wydziale Prawa i Administracji w Olsztynie 
na kierunkach: prawo, administracja oraz systemy bezpiecze stwa publicznego. 
W celu umo liwienia badanym jak najwi kszej swobody wypowiedzi pos u ono 
si  anonimow  ankiet  sk adaj c  si  z 11 pyta  otwartych dotycz cych zjawiska 
sponsoringu. Badani po okre leniu swojej p ci, wieku i kierunku studiów (prawo, 
administracja, systemy bezpiecze stwa publicznego) mieli stworzy  swoj  w asn  
definicj  „sponsoringu”, zadeklarowa , czy kiedykolwiek spotkali si  z tym zjawi-
skiem (a je li spotkali si , to gdzie), okre li , jak oceniaj  osob  „sponsorowan ” 
i „sponsoruj c ”, wyszczególni  przyczyny tego zjawiska z uwzgl dnieniem powo-
dów, dla których ich zdaniem kto  staje si  tzw. sponsorem lub osob  sponsorowan  
oraz okre li , czy w ich opinii nale y posiada  jakie  cechy lub predyspozycje cha-
rakterologiczne, aby by  osoba „sponsorowan ” lub „sponsorem”. Studentów zapy-
tano równie , gdzie mo na pozna  potencjalnego „sponsora”. Ostatnie dwa pytania 
brzmia y: czy zgodzi by /zgodzi aby  si  by  osob  „sponsorowan ” (ewentualnie 
za jak  cen ) oraz czy tzw. sponsoring jest Twoim zdaniem form  prostytucji.

Je li chodzi o definicj  sponsoringu, w zasadzie wszyscy badani wskazywali, 
e polega on na osi ganiu korzy ci finansowych w zamian za wiadczenie us ug 

seksualnych. Poprzez okre lenie „korzy ci maj tkowe” studenci rozumieli najcz -
ciej utrzymanie, otrzymywanie luksusowych prezentów, gad etów itp.

Interesuj c  definicj  zjawiska stworzy  student administracji (19 lat), pisz c, 
e to „prostytucja z jednym klientem”. 67% badanych stwierdzi o, e „sponsoring” 

jest najcz ciej form  relacji pomi dzy m od  kobiet  (tzw. sponsorowan ) a star-
szym m czyzn  (tzw. sponsorem). Siedmiu respondentów wskaza o na wymóg re-
gularno ci takich spotka . Jedna osoba (studentka administracji, 23 lata) zdefinio-
wa a „sponsoring” jako „wykorzystanie seksualne kobiet do celów komercyjnych”. 
By a to jednak jedyna definicja, w której pojawi o si  okre lenie „wykorzystanie 
seksualne”.

Na pytanie „czy spotka e /spotka a  si  z takim zjawiskiem” trzydzie ci osób 
udzieli o odpowiedzi negatywnej, trzydzie ci sze  osób odpowiedzia o „tak”, trzy-
dziestu respondentów nie spotka o si  z tzw. sponsoringiem osobi cie, ale s ysza o 
o takim zjawisku od znajomych, widzia o og oszenia w prasie i Internecie. Student-
ka prawa (20 lat) zadeklarowa a, e „mia a na czacie ofert  pozostania sponsorowa-
n ”, a pi ciu badanych napisa o „mam kole ank , która jest utrzymank ”. 

W dalszej kolejno ci respondentów zapytano, jak oceniaj  osob  „sponsorowa-
n ” i „sponsora”. Zarówno osoba „sponsoruj ca”, jak i „sponsorowana” w wi kszo-
ci ocenione zosta y negatywnie (warto zauwa y , e zdecydowanie bardziej ka-

tegorycznie opinie wyra a y osoby p ci e skiej). „Sponsorowana” okre lana by a 
jako kto  „pozbawiony szacunku do samego siebie, godno ci, amoralny” (41 re-
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spondentów), „osoba, której nie chce si  uczciwie pracowa , ma o ambitna, szuka-
j ca atwego zarobku, cwana, materialistka” (21 studentów). Sze  osób, opisuj c 
osob  sponsorowan , u y o okre lenia „prostytutka”. Tylko dziewi ciu responden-
tów próbowa o w jakikolwiek sposób uzasadni  fakt bycia czyj  utrzymank , pi-
sz c, e „s  to osoby biedne, niedowarto ciowane, niespe nione yciowo, którym 
rodzice nie okazuj  zainteresowania”. Jeden ze studentów prawa napisa  ”(…) je eli 
utrzymanka ywi jakie  uczucia do sponsora, je li jej si  on podoba, to nie oceniam 
jej le. Je eli chce go tylko wykorzysta , to oceniam negatywnie”. 23 respondentów 
wyrazi o opini , e „w aden sposób nie oceniaj  tzw. sponsorowanych”, uzasadnia-
j c to z regu y swoj  tolerancj  lub oboj tno ci .

W nie mniej negatywnym wietle przedstawia si  sylwetka tzw. sponsora. 37 
osób stwierdzi o, e „jest to kto  wykorzystuj cy czyj  trudn  sytuacj  finansow  
i swoje bogactwo, uwa aj cy, e wszystko mo na kupi  za pieni dze”. Trzynastu 
badanych okre li o „sponsora” jak bezuczuciowego, wygodnickiego, traktuj cego 
przedmiotowo innych, niechc cego wi za  si  na d u ej, szukaj cego tylko rozryw-
ki”. W opinii siedmiu studentek mo na tak  osob  uto samia  z klientem agencji 
towarzyskiej. 11 respondentek p ci e skiej uzale ni o swoj  ocen  od stanu cy-
wilnego „sponsora”. Studentki wypowiada y si  o nim negatywnie, zaznaczaj c wy-
ra nie, e pejoratywna opinia dotyczy tylko osób pozostaj cych w zwi zku ma e -
skim. Cz  respondentek sugerowa a na co powinny osoby „ze zobowi zaniami” 
przeznacza  swoj  nadwy k  bud etow , wymieniaj c w takich przypadkach „bied-
ne dzieci, zwierz ta albo fundacje, a nie na prostytutki”. Jedna ze studentek okre li-
a „sponsora” jako „osob , która ma upo ledzon  zdolno  kochania”. Student ad-

ministracji (22 lata) oceni , e to „kto  g upi, poniewa  p aci za co , co mo na mie  
zadarmo”. Cztery osoby stwierdzi y, e „taki m czyzna powinien znale  sobie 
normaln  partnerk ”, a siedemnastu pytanych odpowiedzia o, e to „sprawa osobi-
sta i nie oceniam”. Tylko jeden student napisa : „sponsora oceniam pozytywnie – bo 
pomaga finansowo innym (…), chcia bym by  kim  takim, bo to oznacza oby, e 
mam du o kasy”. 

W kolejnym pytaniu studentów poproszono o wyszczególnienie przyczyn/mo-
tywów zjawiska tzw. sponsoringu. Jako przyczyny le ce po stronie sponsorowa-
nego/sponsorowanej respondenci najcz ciej wymieniali: bied , brak pieni dzy, 
mo liwo  atwego zarobku i podniesienia swojego statusu spo ecznego. W dalszej 
kolejno ci: brak sta ego partnera/partnerki, samotno , nud  i niezaspokojone po-
trzeby seksualne. 9 osób wskaza o jako przyczyn  problemy rodzinne i yciow  nie-
zaradno ; 5 badanych wskaza o na potrzeb  dowarto ciowania. Analogiczna liczba 
osób wymieni a nimfomani . 

Fakt bycia sponsorem/sponsork  badane osoby najcz ciej uzasadnia y ch ci  
„pokazania si ” w towarzystwie m odej osoby i dowarto ciowanie si  poprzez ten 
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fakt oraz swoist  „mod ” w kr gach biznesowych na posiadanie atrakcyjnej kobie-
ty. Student prawa i politologii (lat 23) pisze: „Przyczynami tego zjawiska mog  by  
wyznawany od kilku lat kult dóbr materialnych i wszechobecna d no  do posia-
dania, presja spo eczna temu towarzysz ca, psychologia t umu oraz znaczne zró ni-
cowanie dochodów w spo ecze stwie, sprawiaj ce, e jedni za pieni dze chc  mie  
wszystko, inni za  dla pieni dzy wszystko zrobi ”. W podobnym duchu wypowie-
dzia a si  23-letnia studentka prawa: „widz  wspó cze nie zatracanie pewnych war-
to ci, ch  szybkiego zarobku, lenistwo i nieróbstwo – zamiast do pracy, to do spon-
sora! U panów jest to kryzys wieku redniego, ch  dominacji, za o enie, e jak 
p ac , to wszystko dostaj ”. Student IV roku prawa i stosunków mi dzynarodo-
wych, lapidarnie ujmuj c problem, uzasadni  to zjawisko „z jednej strony problema-
mi natury materialnej, z drugiej problemami z wej ciem w normalny zwi zek i wia-
r  w to, e pieni dze mog  wszystko”.

Ósme pytanie zadane respondentom brzmia o: „Czy Twoim zdaniem trzeba po-
siada  jakie  cechy, predyspozycje charakterologiczne, aby by  osob  sponsorowa-
n ? Na tak postawione pytanie respondenci odpowiadali najcz ciej, e nale y by  
przede wszystkim m odym i atrakcyjnym (80% badanych). Je eli chodzi o cechy 
charakteru wyszczególniano: brak moralno ci, szacunku do samego siebie, uczu  
wy szych i „poczucia wstydu”. Wi kszo  „sponsorowanych” ponadto cechowa  
ma: podej cie materialistyczne do ycia, umiej tno  nieprzejmowania si  tym, co 
„ludzie powiedz ”, dzia ania z „zimn  krwi ” oraz manipulowania otoczeniem. 
„Utrzymanki” s  w opinii respondentów: odwa ne, zdeterminowane, wyrachowane, 
zach anne oraz maj  nisk  samoocen . 

Miejscami, w których zdaniem badanych mo na spotka  tzw. sponsora, s  (we-
d ug wymienionej kolejno ci): 

puby, dyskoteki i kluby,
internet,
centra handlowe.

Respondenci wyra ali opini , e osob  tak  mo na pozna  równie  poprzez 
og oszenia prasowe. 9 respondentów stwierdzi o, e mo e by  to ka de publiczne 
miejsce. 4 osoby uwa aj , i  „sponsora” mo na spotka  na dworcu lub pozna  po-
przez wspólnych znajomych, a jedna osoba uzna a, e „dobrym miejscem jest uczel-
nia – mo e to by  doktor albo profesor”. Marginalna cz  badanych studentów 
wskazywa a konkretne miejsca na terenie Olsztyna, gdzie mo na znale  „sponso-
ra” (4 osoby wymieni y restauracj  i klub nocny „Feta) lub konkretne strony inter-
netowe.

Przedostatnie pytanie zadane respondentom brzmia o: „Czy zgodzi by /zgodzi-
aby  si  by  osob  „sponsorowan ”, a je eli tak, to za jak  cen ?”

–
–
–
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Na tak postawione pytanie zdecydowana wi kszo  opiniuj cych (93 osoby) 
udzieli a odpowiedzi negatywnej. Studentki cz sto wyklucza y mo liwo  bycia 
„sponsorowan ” ze wzgl du na cechy wizualne potencjalnego kandydata. Student-
ka administracji (22 lata) pisze: „nie mog abym, bo wyobra am sobie sponsora jako 
w satego kierowc  TIRA albo starszego pana z torb  cukierków”. 

Odpowiedzi: „raczej nie zgodzi bym/zgodzi abym si ” udzieli a jedna student-
ka i trzech studentów prawa, z tym e jeden ze studentów zastrzeg  „(…) chyba, e 
za bardzo wysok  stawk , np. 5 tys. z  za miesi c”. Dwie studentki uzale ni y mo li-
wo  bycia „sponsorowan ” od sytuacji yciowej, w której hipotetycznie by si  zna-
laz y. Równie  dwóch studentów zadeklarowa o, e na chwil  obecn  nie, bo maj  
wszystko, czego potrzebuj , ale „wszystko ma swoj  cen ”. Czterech studentów 
prawa uzale ni o mo no  bycia czyim  „utrzymankiem” od wygl du potencjalnej 
„sponsorki”, z tym e jeden stwierdzi , e gdyby ”Pani sponsor by a atrakcyjna, zro-
bi bym to za przys owiow  z otówk ”, natomiast drugi student zadeklarowa : „(…) 
nawet odst pi bym od wynagrodzenia, ale wtedy to ju  by chyba nie by  sponso-
ring”. Czterech studentów p ci m skiej udzieli o odpowiedzi twierdz cej, wyszcze-
gólniaj c swoje oczekiwania finansowe. Dla studenta I roku administracji by oby to 
„ok. 3 tys. z  za miesi c plus obiady”, 22-letni student prawa „wyceni  si ” na oko-
o 2–3 tys. miesi cznie. Jego rówie nik studiuj cy administracj  poda  kwot  „oko-
o 200 z  za spotkanie”. 

Ostatnie pytanie zadane respondentom brzmia o: „Czy uwa asz, e tzw. spon-
soring jest form  prostytucji?” Wi kszo  badanych (osiemdziesi t siedem osób) 
zadeklarowa a, e jest to forma prostytucji, a jedna respondentka oceni a nawet, e 
jest to „prostytucja rozszerzona o towarzyskie zobowi zania”. Cztery osoby okre li-
y „sponsoring” „jako prostytucj  bardziej wyrafinowan ”, „z wy szej pó ki”. Trzy 

osoby oceni y, e sponsoring posiada cechy prostytucji, ale nie jest zjawiskiem to -
samym z prostytucj . Student prawa (22 lata) stwierdzi , e „(…) i jest i nie jest to 
prostytucja – jest to forma p atnej mi o ci”. Jedna z badanych wskaza a, e „(…) je-
eli pomi dzy „sponsorowan ” a „sponsorem” jest jaka  g bsza wi , uczucie, to 

nie jest to prostytucja. Je li jednak tego nie ma, to zaliczy abym to do prostytucji”. 
Studentka administracji (21 lat) oceni a, i  (…) „nie powinna by  to forma prostytu-
cji, poniewa  osoba sponsorowana ma wybór. Jednak my l , e nale y zaliczy  to 
do tzw. „prostytucji z wyboru”. Tylko siedem badanych osób (pi ciu studentów 
i dwie studentki) zdecydowanie zadeklarowa o, e „sponsoring” nie jest form  pro-
stytucji. Odpowiedzi „trudno powiedzie ” udzieli y trzy osoby.
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Zako czenie

Na podstawie przeprowadzonych bada  pilota owych oraz dost pnych (nie-
licznych) publikacji dotycz cych zjawiska „sponsoringu” uzasadnione wydaje si  
stwierdzenie, e zjawisko to mo e sta  si  nie tylko jedn  z form patologii spo ecz-
nej, ale równie  kolejn  form  „najstarszego zawodu wiata”, jedynie w „bardziej 
atrakcyjnym opakowaniu”.

M. Cyboran19 uwa a, e niektórym osobom atwiej jest y , maj c wiadomo  
bycia utrzymank /utrzymankiem, a nie prostytutk , a socjologowie ch tnie propa-
guj  t  tez  g osz c, e sponsoring jest quasi–prostytucj  skupion  na wi zi ze sta-
ym partnerem lub partnerami, z wi ksz  mo liwo ci  stawiania warunków. Ta-

kie spojrzenie na omawiany problem prezentuje socjolog J. Wódz. W jego opinii 
sponsoring jest w a nie ukryt  form  quasi–prostytucji, poniewa  jest form  trwa , 
a „utrzymanki” maj  mo liwo  wyboru partnera20.

Nieco inny pogl d (do którego mo na si  – przynajmniej cz ciowo – przychy-
li ) wyra a seksuolog Z. Izdebski. Jego zdaniem, nale a oby zaliczy  sponsoring do 
prostytucji, „bo chocia  za us ugi seksualne sponsor ka dorazowo nie p aci, to po-
nosi koszty wy szego standardu ycia swojej partnerki”.

Warto zwróci  uwag  na jeszcze jeden aspekt poruszanego problemu, mianowi-
cie samoocen  osoby utrzymuj cej. Jak s usznie zauwa a B. Pietkiewicz21, patrz c 
na zjawisko od strony tzw. sponsora, sam status utrzymanki mo e w takiej sytuacji 
by  dla niego poci gaj cy. Oto dzi ki jego finansowej pomocy kto  zdobywa wy-
kszta cenie, intelektualnie rozwija si , a on tym samym pe ni rol  mecenasa. Taka 
wiadomo  mo e dzia a  rozgrzeszaj co, niwelowa  balast ewentualnych wyrzu-

tów sumienia. W powszechnej wiadomo ci „sponsor” nie jest klientem agencji to-
warzyskiej, który jest pejoratywnie odbierany przynajmniej przez cz  spo ecze -
stwa, nie korzysta z us ug przypadkowych prostytutek. Jego „hojno ” sprawia, e 
przeci tna dziewczyna z ubogiej rodziny, która przyje d a na studia ze wsi lub ma-
ego miasteczka ma komfort nauki. Zdobywa nie tylko dyplom uczelni, ale równie  

drogie wyró niki (kosztowne gad ety elektroniczne, ubrania, kosmetyki), które po-
zwalaj  jej wspi  si  na wysoki szczebel w towarzyskiej hierarchii. 

Wydaje si , e „sponsoring” nie jest tylko i wy cznie skutkiem liberalizacji po-
gl dów i wolno ci seksualnej. Jest przede wszystkim efektem praw rynku i b dzie 
istnia  dopóty, dopóki b dzie popyt na tego typu us ugi, a rozwarstwienie spo ecz-
ne, rosn ce bezrobocie, kryzysy gospodarcze i wszechogarniaj cy konsumpcjonizm 
b d  to zjawisko pog bia y.

19 M. Cyboran, Student(ka) po godzinach, Semestr 2005, nr 3 http://www.semestr.pl/

20 M. Gle , Studentka szuka sponsora…. Eurostudent 2004, nr 96, s. 12.

21 B. Pietkiewicz, Sponsorówki…, s. 26.
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Kwesti  dyskusyjn  mo e pozostawa  pytanie: czy sponsoring jest jedn  z form 
wspó czesnej prostytucji? Niew tpliwie mo na zjawisko to zaliczy  do aktualnych 
zagadnie  patologii spo ecznej, które w ogólnym syndromie przest pczo ci maj  
charakter kauzalny, przez co le  w orbicie zainteresowa  nauki kryminologii.

Powy szy problem jest niepokoj cy, zw aszcza w kontek cie obecnej sytua-
cji spo eczno–politycznej w Polsce, kiedy to niedawne zmiany ustrojowe zwi zane 
m.in. z otwarciem granic i globalizacj  oprócz oczywistych korzy ci przynios y ze 
sob  szereg ró nych niepo danych zjawisk spo ecznych, takich jak globalny kry-
zys ekonomiczny skutkuj cy podniesieniem stopy bezrobocia, zaburzenie funkcjo-
nowania formalnych i nieformalnych mechanizmów kontroli spo ecznej, zachwia-
nie tradycyjnych warto ci i wzorców moralnych, materializacj  ycia itp. Zjawiska 
takie niew tpliwie pog biaj  ju  istniej ce dewiacje lub rodz  nowe formy patolo-
gii, co w konsekwencji prowadzi  mo e do wykolejenia jednostki i powstania za-
chowa  przest pczych.
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SUMMARY

“Social pathology” is not a new phenomenon, but in recent times it has been 
viewed by criminal justice professionals, sociologists, lawyers, social workers, and 
general public to be a serious social problem. „Social pathology” is an elastic con-
cept. It means different things, at different times and in different places.

 “Sponsoring” is one of the forms of social pathology. It is sometimes linked 
with prostitution, because it has many of its features. “Sponsoring” just as prostitu-
tion is very hard to find out and prove, because both subjects are strongly motivated 
to hide it. This phenomenon concerns mostly environment of students. They often 
“sell themselves” for tuition, gifts, books or for money for studies.

For the research made among students of the Faculty of Law and Administra-
tion were asked if they knew the phenomenon of “sponsoring”, how do they eval-
uate it and is it popular in their environment. The students prepared their own defi-
nition of “sponsoring”. Other questions concerns their opinion about the sources of 
this form of social pathology, the subjects of “sponsoring” and what are the charac-
teristic predispositions to become a “sponsor” or a person sponsored. The research 
was made among a group of 107 students, both male and female. This article in-
cludes the results of the research.
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UCIECZKI SKAZANYCH Z ZAK ADÓW KARNYCH. 
ZAGRO ENIE SPO ECZNE CZY NATURALNY ELEMENT IZOLACJI?

Kara pozbawienia wolno ci, jak adna inna z katalogu kar, ingeruje w wolno  
cz owieka. Zwa ywszy, i  jest to najbardziej dolegliwa kara, do zak adów karnych 
trafi  wi c sprawcy czynów o znacznym b d  du ym stopniu spo ecznej szkodliwo-
ci, sprawcy, w stosunku do których s d uzna , e celowa jest, na pewien czas, ich 

izolacja od spo ecze stwa. W przypadku bowiem sprawców czynów o mniejszym 
stopniu spo ecznej szkodliwo ci s d, zgodnie z zasad  ultima ratio, ma do dyspozy-
cji kary wolno ciowe, jak kara grzywny czy kara ograniczenia wolno ci, instytucje 
zwi zane z poddaniem sprawcy próbie, a mianowicie warunkowe umorzenie post -
powania czy warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolno ci. 

Cz owiek, jak trafnie zauwa a T. Szymanowski1, jest „istot  stworzon  do wol-
no ci i jego uwi zienie, cho by usprawiedliwione, stwarza nie tylko dolegliwe, ale 
te  nienaturalne warunki jego egzystencji” i rodzi marzenie, by jak najszybciej od-
zyska  utracon  wolno . 

Odk d wi c powsta y wi zienia, ludzie w nich przebywaj cy czynili wszyst-
ko by si  z nich uwolni . Nie b dzie wi c truizmem twierdzenie, e w ca ej historii 
wi ziennictwa i w czasach mam wspó czesnych nie znajdziemy na wiecie wi zie-
nia, z którego nie uciekano, b d  nie podejmowano takich prób. Tytu em przyk a-
du mo na wskaza  na s ynne wi zienie Altacraz2, w którym od 1934 roku do 1963 
roku odnotowano 36 prób ucieczek, z czego 23 uniemo liwiono, siedmiu zbiegów 
zastrzelono, jeden uton , a pi ciu zagin o. W naszym kraju równie  mia o miej-
sce szereg ucieczek z zak adów karnych czy aresztów ledczych. Mo na wskaza  na 
spektakularn  ucieczk  skazanego Zdzis awa N. z aresztu ledczego. Skazany, b -
d c na spacerze wraz z innymi skazanymi, a pole spacerowe – co nale y podkre li  
– by o nadzorowane przez funkcjonariuszy i ogrodzone siatk  tak e z góry, nagle 
zboczy  ze cie ki na trawnik i zapad  si  pod ziemi  na oczach nadzoruj cych spa-

1 T. Szymanowski, Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego. Podstawowe prob-

lemy w wietle bada  empirycznych, Warszawa 2004, s. 260.

2 S. Christianson, Wi zienia wiata. Spojrzenie na najs ynniejsze zak ady penitencjarne, Warszawa 2006, s. 135.
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cer funkcjonariuszy S u by Wi ziennej. Jak si  okaza o, zbieg  przez tunel zaczyna-

j cy si  na polu spacerowym, a ko cz cy w warsztatach przylegaj cego do aresztu 

ledczego budynku, szkó  budowlanych3. W sierpniu 2007 roku skazani przeby-

waj cy w Areszcie ledczym w Kozielsku4 wydostali si  z celi przez dziur  w ze-

wn trznej cianie budynku, wyd ubuj c tunel o wymiarach 44 na 46 cm i g boko ci 

64 cm. Wyj to 28 cegie . Budowa tunelu zaj a skazanym ponad miesi c. Podobne 

zdarzenie mia o miejsce w Zak adzie Karnym w Kami sku w styczniu 2009 roku. 

Dwaj skazani wydr yli w cianie otwór o wymiarach 36 na 26 cm. i przez t  dziu-

r  próbowali uciec. Ucieczka zako czy a si  obra eniami w postaci z amania ko -

czyn dolnych w wyniku upadku na twarde pod o e5. Zdarzaj  si  i tak specyficzne 

ucieczki, jak z Zak adu Karnego w Wo owie w grudniu 2007 roku6. Skazany na spa-

dochronie, który wykona  z r cznika, „sfrun ” z dachu budynku g ównego na le -
cy 10 metrów poni ej dach zak adów naprawczych.

Jednym z zada  wykonywania kary pozbawienia wolno ci, jak wynika z ko-
deksu karnego wykonawczego (art. 73), jest ochrona spo ecze stwa przed przest p-
czo ci . Ochrona spo ecze stwa przed przest pcami przebywaj cymi w zak adach 
karnych to tak e zadanie S u by Wi ziennej7.

Rodzi si  wi c pytanie, czy pobyt skazanego w zak adzie karnym zapewnia 
spo ecze stwu poczucie bezpiecze stwa, a wi c e nie b dzie ono nara one na dal-
sz  dzia alno  przest pcz  z jego strony. Podejmuj c prób  udzielenia odpowie-
dzi na tak postawione pytanie, nale y skoncentrowa  si  na kilku problemach, które 
mo na sformu owa  w postaci nast puj cych pyta :

jaka jest skala zjawiska, jakim s  ucieczki skazanych z jednostek peniten-
cjarnych?
w czym tkwi zagro enie dla spo ecze stwa?
czy regulacje prawne przewidziane w kodeksie karnym wykonawczym, 
a dotycz ce stopnia zabezpieczenia w poszczególnych typach zak adów kar-
nych s u  w a ciwej realizacji zadania, jakie ma do spe nienia s u ba wi -
zienna, a mianowicie ochrony spo ecze stwa przed przest pcami ?

Przechodz c do analizy zakresu zjawiska, pos u  si  wykresem. 

3 O tej i innych ucieczkach z jednostek penitencjarnych zob. J. de Michelis, Ucieczki osób pozbawionych wolno ci, 

(w:) Stan i w z owe problemy polskiego wi ziennictwa. Cz  II, Biuletyn RPO, Warszawa 1997, s. 239–240.

4 Szerzej zob. Forum Penitencjarne 2007, nr 10, s. 16–17.

5 Zob. Forum Penitencjarne 2009, nr 4, s. 20–21.

6 Szerzej zob. Forum Penitencjarne 2007, nr 1, s. 16–17.

7 Zob. art. 1 pkt 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 1996 r. o S u bie Wi ziennej – Dz.U. 1996, Nr 61, poz. 283 z pó n. 

zm.

–

–

–
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Wykres nr 1. Ucieczki dokonane – liczba osadzonych
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ród o: dane CZSW

W ostatnich latach PRL liczba osadzonych, którzy dokonali ucieczek z jedno-
stek penitencjarnych, waha a si  pomi dzy 750 (1984 r.) a 933 (1989 r.)8. Od 1989 
roku do 1995 roku liczba osadzonych, którzy dokonali ucieczek, zmniejsza a si  
systematycznie i istotnie. Gdy w 1989 roku z jednostek penitencjarnych dokona o 
ucieczek 993 osadzonych, to w 1995 roku ta grupa zmniejszy a si  do 143 osadzo-
nych. Ta tendencja spadkowa utrzymywa a si  do 1995 roku. W 1996 roku nast -
pi  wr cz skokowy, w porównaniu do 1995 roku, wzrost liczby skazanych, którzy 
dokonali ucieczek z jednostek penitencjarnych, bowiem gdy w roku 1995 z jedno-
stek penitencjarnych dokona o ucieczek 143 osadzonych, to 1996 roku uczyni o to 
a  206 osób. Od roku 1997 systematycznie zmniejsza a si  liczba osadzonych, któ-
rzy dokonywali ucieczek z jednostek penitencjarnych. Ta tendencja utrzymywa a 
si  do roku 2001. W tym roku wyst pi  najni szy wska nik ucieczek z jednostek pe-
nitencjarnych na przestrzeni lat 1990–2001. Z jednostek uciek y 42 osoby. Jednak 
ju  w nast pnym roku liczba ta wzros a do 74, lecz w roku 2003 ponownie zmniej-
szy a si , ale do 51. Od 2004 roku obserwujemy systematyczny i do  znacz cy 
wzrost liczby osadzonych dokonuj cych ucieczek z jednostek penitencjarnych. Gdy 
w 2004 roku ucieczek dokona o 105 osadzonych, to w 2008 roku uczyni o to 447 
osób, a wi c na przestrzeni czterech lat nast pi  prawie 4-krotny wzrost liczby osa-
dzonych, którzy dokonali ucieczek.

Oceniaj c skal  zjawiska, nale y spojrze  przez pryzmat populacji osadzonych 
w jednostkach penitencjarnych. Za podstaw  analizy oceny pos u  dane w tabe-
li poni ej.

8 Dane te pochodz  z prac T. Szymanowskiego: Przemiany systemu penitencjarnego w Polsce, Warszawa 1996, 

s. 81 oraz Polityka karna i penitencjarna w Polsce w okresie przemian prawa karnego. Podstawowe problemy 

w wietle bada  empirycznych, Warszawa 2004, s. 261.
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Tabela nr 1. rednia liczba osadzonych i liczba osób, które dokona y ucieczek

Rok
osadzeni osadzeni dokonuj cy ucieczek

ogó em wska nik wzrostu lb % wska nik wzrostu

1997 57 705 100 179 0,31 100

1998 58 350 101 97 0,17 55

1999 55 436 96 111 0,20 62

2000 64 246 111 75 0,12 42

2001 78 716 136 42 0,05 24

2002 81 391 141 75 0,09 53

2003 81 321 141 51 0,06 28

2004 80 239 139 105 0,13 59

2005 82 761 143 169 0,20 94

2006 87 370 151 302 0,35 169

2007 89 995 156 420 0,47 235

2008 85 920 149 447 0,52 250

ród o: dane CZSW, obliczenia w asne

Z przedstawionych danych wynika, e na przestrzeni lat 1997–2008 osadzeni, 
którzy dokonali ucieczek z jednostek penitencjarnych, stanowili 0,31%–0,52% ogó-
u osadzonych. Godzi si  zauwa y , e systematycznemu wzrostowi liczby osadzo-

nych w zak adach karnych i aresztach ledczych towarzyszy  systematyczny wzrost 
liczby osadzanych, którzy dokonali ucieczek z jednostek penitencjarnych.

Patrz c na liczb  osób, które dokonywa y ucieczek z zak adów karnych z per-
spektywy tak znacznej populacji osadzonych, nasuwa si  wniosek, e w a ciwie 
ucieczki nie s  istotnym zagro eniem w katalogu wspó czesnych zagro e  bezpie-
cze stwa obywateli. 

Nale y jednak spojrze  na t  kwesti  przez nieco inny pryzmat. Trudno nie po-
dzieli  pogl du9, e wi zie , który uciek  z jednostki penitencjarnej i ukrywa si , 
jest w sytuacji szczególnie kryminogennej, a tym samym zagra a bezpiecze stwu 
innych osób. Skazany chce pozosta  jak najd u ej poza murami wi zienia, a wi c 
podejmuje dzia ania w celu minimalizacji mo liwo ci uj cia go. Musi wi c korzy-
sta  z pomocy innych osób aby uzyska  rodki na utrzymanie, odzie  i dokumenty. 

9 J. de Michelis, Ucieczki osób pozbawionych wolno ci, (w:) Stan i w z owe problemy polskiego wi ziennictwa. 

Cz  II, Biuletyn RPO, Warszawa 1997, s. 221.
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Pomoc mo e uzyska  od najbli szych b d  od kolegów czy uciec si  do pope nie-
nia przest pstwa. Z bada 10 wynika, e najcz ciej pope nianymi przez skazanych 
podczas ucieczki przest pstwami by y przest pstwa przeciwko mieniu. Je eli skaza-
ny nie uzyska pomocy dobrowolnie, mo e uciec si  do wymuszania okre lonych za-
chowa  w stosunku do najbli szych czy te  innych osób, szczególnie by udaremni  
powiadomienie organów cigania o miejscu jego pobytu, a wi c zmusza  inne oso-
by do zachowa , które wyczerpuj  znamiona czynów zabronionych. 

Nie mo na pomin  jeszcze jednej kwestii, a mianowicie, kto dokona  uciecz-
ki. Populacja osadzonych w zak adach karnych jest zró nicowana. S  tam spraw-
cy czynów o ró nym stopniu spo ecznej szkodliwo ci, a wi c recydywi ci skazani 
za kradzie e i sprawcy zabójstw, osoby bior ce udzia  w zorganizowanych grupach 
przest pczych czy zabójcy na zlecenie. W p aszczy nie zapewnienia ochrony spo-
ecze stwu przed przest pcami szczególnie istotne s : rodzaj pope nionego prze-

st pstwa i stan zdrowia psychicznego, a przede wszystkim stopie  demoralizacji 
i zagro enia spo ecznego skazanego. Z ca  pewno ci  wi ksze zagro enie dla bez-
piecze stwa spo ecznego niesie ucieczka z zak adu karnego sprawców powa nych 
przest pstw czy dzia aj cych w zorganizowanych grupach lub zwi zkach przest p-
czych ni  sprawców drobnych kradzie y.

Dostrzegaj c zró nicowanie populacji skazanych i ich stopie  demoralizacji 
i zagro enia spo ecznego, ustawodawca uzna  za celowe zró nicowanie zak adów 
karnych, w których odbywaj  oni kar . Zró nicowanie zak adów karnych pozwala 
na w a ciwe rozmieszczenie skazanych i zminimalizowanie zagro enia spo eczne-
go. W kodeksie karnym wykonawczym (art. 70 § 1) przewidziano trzy typy zak a-
dów karnych, a mianowicie: typu zamkni tego, pó otwartego i otwartego. Zak ady 
te ró ni  si  stopniem zabezpieczenia, izolacji skazanych oraz wynikaj cymi z te-
go ich obowi zkami i uprawnieniami w zakresie poruszania si  w zak adzie i poza 
jego obr bem.

W zak adzie karnym typu zamkni tego odbywaj  kary skazani na najsurow-
sze kary, a mianowicie kar  do ywotniego pozbawienia wolno ci i kar  25 lat po-
zbawienia wolno ci, skazani przeniesieni z zak adu karnego typu pó otwartego lub 
otwartego, gdy ich postawa i zachowanie uzasadniaj  potrzeb  wykonywania kary 
w warunkach zwi kszonej izolacji i zabezpieczenia oraz inni skazani ze wzgl du na 
zagro enie spo eczne albo zagro enie dla bezpiecze stwa zak adu. 

W zak adach karnych typu zamkni tego stosuje si  pe ny system ochrony11 
w celu niedopuszczenia do wypadków nadzwyczajnych, a w szczególno ci ucieczki 

10 W. Dadak, Niektóre sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania ucieczek skazanych odbywaj cych kar  pozbawie-

nia wolno ci, Przegl d Wi ziennictwa Polskiego 1995, nr 9, s. 35.

11 Rozporz dzenie Ministra Sprawiedliwo ci z dnia 31 pa dziernika 2003 roku w sprawie sposobów ochrony jedno-

stek organizacyjnych S u by Wi ziennej, Dz.U. Nr 194, poz. 1902 z pó n. zm.
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skazanego. Ochrona zewn trzna wykonywana jest wzd u  linii ogrodzenia ochron-
nego, sk adaj cego si  z linii zewn trznej wykonanej z materia u pe nego oraz linii 
wewn trznej, a tak e usytuowanego mi dzy nimi pasa ochronnego. W ochronie ze-
wn trznej mog  by  wyznaczone posterunki zbrojne. Okna budynków, w których 
stale i czasowo przebywaj  skazani, wyposa one s  w kraty lub spe niaj ce ich funk-
cj  inne zabezpieczenia techniczno–ochronne. Drzwi i kraty wej ciowe do budyn-
ków i oddzia ów mieszkalnych oraz wej cia do budowli i przej cia na terenie jed-
nostki otwierane s  tylko na czas niezb dny. Zgodnie z art. 90 kkw cele mieszkalne 
mog  by  otwarte w porze dziennej tylko przez okre lony czas i to je eli wzgl dy 
bezpiecze stwa nie stoj  temu na przeszkodzie. Ruch skazanych po terenie jednost-
ki odbywa si  w sposób zorganizowany i pod dozorem. Zaj cia kulturalno–o wia-
towe i sportowe oraz nauczanie organizuje si  w obr bie zak adu karnego. Skazani 
odbywaj cy kar  w tego typu zak adzie mog  by  zatrudniani poza terenem zak a-
du karnego tylko w pe nym systemie konwojowania. W tym systemie konwojowa-
nia rejon zatrudnienia zabezpiecza si  ogrodzeniem ochronnym, w linii ogrodzenia 
ochronnego wyznacza si  posterunki zbrojne, wewn trz rejonu zatrudnienia wyzna-
cza si  posterunek uzbrojony. 

Nale y zaznaczy , e system zabezpiecze  przewidziany w zak adzie karnym 
typu zamkni tego obowi zuje równie  w areszcie ledczym.

Ustawodawca uzna , e pewna grupa skazanych, mimo e zosta a zakwalifiko-
wana do odbywania kary w zak adzie karnym typu zamkni tego, powinna przeby-
wa  w warunkach zapewniaj cych wzmo on  ochron  spo ecze stwa i bezpiecze -
stwo zak adu karnego (art. 88 kkw.). Cele mieszkalne oraz miejsca i pomieszczenia 
przeznaczone do pracy, nauki, przeprowadzania spacerów, widze , odprawiania na-
bo e stw, spotka  religijnych oraz zaj  kulturalno–o wiatowych, z zakresu kul-
tury fizycznej i sportu wyposa a si  w wewn trzne kraty zainstalowane za drzwia-
mi wej ciowymi i przed otworami okiennymi, siatki, a w miar  potrzeb równie  
w przes ony na zewn trz otworów okiennych, w kraty okienne ze stali o podwy szo-
nej wytrzyma o ci na przecinanie lub wyposa a si  w zabezpieczenia elektroniczne, 
a tak e zabezpieczenia uniemo liwiaj ce samowolne opuszczenie tych pomieszcze  
przez skazanego. Pomieszczenia te mo na wyposa y  w urz dzenia umo liwiaj -
ce monitoring, za  cele mo na dodatkowo wyposa y  w kamery telewizyjne i urz -
dzenia umo liwiaj ce nas uch. Cele mieszkalne pozostaj  zamkni te ca  dob  i s  
cz ciej kontrolowane ni  cele innych skazanych. Skazani mog  uczy  si  i praco-
wa , bezpo rednio uczestniczy  w nabo e stwach, spotkaniach religijnych i nauce 
religii oraz korzysta  z ró nych form aktywno ci, a mianowicie z zaj  kulturalno–
o wiatowych, sportowych w oddziale, w którym s  osadzeni. Poruszanie si  skaza-
nych po terenie zak adu odbywa si  pod wzmocnionym dozorem i jest ograniczone 
do niezb dnych potrzeb. Skazanych poddaje si  kontroli osobistej przy ka dorazo-
wym wyj ciu i powrocie do celi. Skazani ci nie mog  korzysta  z w asnej odzie y 
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i obuwia. Spacery odbywaj  si  w wyznaczonym miejscu pod wzmocnionym dozo-

rem. Plac spacerowy zabezpiecza si  w sposób uniemo liwiaj cy samowolne jego 

opuszczenie przez osadzonego. W tym celu stosuje si  przykrycie placu siatk , pr -

tami lub drutem. Miejsce spaceru mo e by  wyposa one w urz dzenia umo liwia-

j ce monitoring. Skazany, poza cel  mieszkaln  i pomieszczeniami przeznaczonymi 

do pracy, nauki, widze , czynno ci procesowych, odprawiania nabo e stw, spotka  

religijnych i nauczania religii oraz zaj  kulturalno–o wiatowych z zakresu kultury 
fizycznej i sportu, pozostaje pod sta ym i bezpo rednim dozorem co najmniej dwóch 
funkcjonariuszy. W czasie wykonywania obowi zków z tymi skazanymi oddzia o-
wy i funkcjonariusz z nim wspó pracuj cy pe ni  s u b  w kamizelkach ochronnych 
i wyposa eni s  w osobiste sygnalizatory alarmowe oraz rodki przymusu bezpo-
redniego.

W takich warunkach osadza si  skazanego, którego w a ciwo ci, warunki oso-
biste, sposób zachowania si  przy pope nieniu przest pstwa, rodzaj i rozmiar ujem-
nych nast pstw przest pstwa, sposób zachowania si  w trakcie pobytu w zak adzie 
karnym lub stopie  demoralizacji stwarzaj  powa ne zagro enie spo eczne albo po-
wa ne zagro enie dla bezpiecze stwa zak adu karnego i który pope ni  przest p-
stwo w szczególno ci: zamachu na niepodleg o  lub integralno  Rzeczypospolitej 
Polskiej, konstytucyjny ustrój pa stwa lub konstytucyjne organy Rzeczypospolitej 
Polskiej, ycie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, jednostk  si  zbrojnych Rze-
czypospolitej Polskiej, przest pstwo ze szczególnym okrucie stwem, przest pstwo 
wzi cia lub przetrzymywania zak adnika albo w zwi zku z wzi ciem zak adnika, 
przest pstwo uprowadzenia statku wodnego lub powietrznego, przest pstwo z u y-
ciem broni palnej, materia ów wybuchowych albo atwo palnych, oraz który podczas 
uprzedniego lub obecnego pozbawienia wolno ci stwarza  zagro enie dla bezpie-
cze stwa zak adu karnego lub aresztu ledczego w ten sposób, e by  organizatorem 
lub aktywnym uczestnikiem zbiorowego wyst pienia w zak adzie karnym lub aresz-
cie ledczym, dopu ci  si  czynnej napa ci na funkcjonariusza publicznego lub inn  
osob  zatrudnion  w zak adzie karnym lub areszcie ledczym, by  sprawc  zgwa ce-
nia albo zn ca  si  nad skazanym lub tymczasowo aresztowanym, uwolni  si  albo 
usi owa  uwolni  si  z zak adu karnego typu zamkni tego lub aresztu ledczego, 
albo podczas konwojowania poza teren takiego zak adu lub aresztu ledczego.

W zak adzie karnym typu pó otwartego odbywaj  kar  przede wszystkim ska-
zani, którzy wybrali system programowanego oddzia ywania, a wi c ci, którzy wy-
razili ch  korzystania z oferty pomocy administracji zak adu karnego w zmianie 
postaw. W tego typu zak adzie odbywaj  kar  tak e skazani za przest pstwa nie-
umy lne oraz skazani, którzy zostali przeniesieni z zak adu karnego typu zamkni te-
go ze wzgl du na postaw  i zachowanie.
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W zak adzie karnym typu pó otwartego obowi zuje ograniczony system ochro-

ny. W ochronie zewn trznej mog  by  wyznaczone posterunki uzbrojone wyposa-

one w bro  paln , z której miotane s  pociski niepenetracyjne. Okna budynków 

mog  by  wyposa one w zabezpieczenia techniczno–ochronne, drzwi i kraty wej-
ciowe do budynków i oddzia ów mieszkalnych otwierane s  tylko na pewien czas. 

Dyrektor mo e podj  decyzj  o otwarciu w okresie od zako czenia apelu poranne-
go do rozpocz cia apelu wieczornego drzwi, krat, wej  i przej , okre laj c czas 
ich otwarcia. Zgodnie z art. 91 kkw. cele mieszkalne skazanych pozostaj  otwar-
te w porze dziennej, natomiast w porze nocnej mog  by  zamkni te. Skazani mog  
by  zatrudniani poza terenem zak adu karnego w systemie zmniejszonego konwo-
jowania. W zmniejszonym systemie konwojowania konwojenta mo na wyposa y  
w bro  paln , grupa robocza mo e by  podzielona na podgrupy. Skazani ci mog  
by  zatrudnieni tak e na pojedynczych stanowiskach pracy. Mog  uzyska  zezwole-
nie na uczestniczenie w nauczaniu, szkoleniu oraz zaj ciach terapeutycznych orga-
nizowanych poza terenem zak adu karnego, a tak e bra  udzia  w organizowanych 
przez administracj  poza terenem zak adu karnego zaj ciach kulturalno–o wiato-
wych i sportowych.

W zak adzie karnym typu otwartego, w którym odbywaj  kar  skazani przenie-
sieni z zak adu typu zamkni tego b d  pó otwartego, gdy ich postawa i zachowanie 
przemawiaj  za umieszczeniem w warunkach zak adu typu otwartego, stosuje si  
uproszczony system ochrony. W ochronie zewn trznej nie wyznacza si  posterun-
ków uzbrojonych, okna budynków mog  by  wyposa one w zabezpieczenia tech-
niczno–ochronne, budynek i oddzia y mieszkalne pozostaj  zamkni te w okresie od 
rozpocz cia apelu wieczornego do zako czenia apelu porannego, a otwarte w okre-
sie od zako czenia apelu porannego do rozpocz cia apelu wieczornego. Dyrektor 
mo e podj  decyzj  o otwarciu oddzia u w okresie od zako czenia apelu wieczor-
nego do rozpocz cia apelu porannego. Zgodnie z art. 92 kkw. skazani mog  poru-
sza  si  po terenie zak adu w czasie i w miejscach ustalonych w wewn trznym po-
rz dku. Skazani s  zatrudniani przede wszystkim poza terenem zak adu karnego, 
mog  uzyska  zezwolenie na uczestnictwo w nauczaniu, szkoleniu oraz zaj ciach 
terapeutycznych oraz w organizowanych przez administracj  grupowych zaj ciach 
kulturalno–o wiatowych i sportowych poza terenem zak adu karnego.

Nale y podzieli  pogl d J. de Michelis12, i  „w zak adach karnych typu pó ot-
wartego i otwartego dominuj cym czynnikiem zapobiegania ucieczkom jest czyn-
nik psychologiczny. Opiera si  on g ównie na zaufaniu okazywanym skazanym oraz 
wierze w ich poczucie odpowiedzialno ci i samodyscyplin ”.

12 J. de Michelis, Ucieczki osób pozbawionych wolno ci w: Stan i w z owe problemy polskiego wi ziennictwa. 

Cz  II, Biuletyn RPO, Warszawa 1997, s. 225
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Godzi si  zauwa y , i  z ustawy o S u bie Wi ziennej (art. 19 pkt 2) wynika, e 
funkcjonariusze S u by Wi ziennej mog  stosowa  wobec osadzonych, je eli jest 
to konieczne w celu przeciwdzia ania ucieczce, rodki przymusu bezpo redniego, 
a mianowicie: si  fizyczn , umieszczenie w celi zabezpieczaj cej, za o enie kasku 
ochronnego, kajdany lub prowadnice, pasy obezw adniaj ce, siatk  obezw adniaj -
c , chemiczne rodki obezw adniaj ce, reflektor ol niewaj cy, petardy, pa ki s u -
bowe, pociski niepenetrujace miotane z broni palnej. Maj  prawo tak e do u ycia 
broni palnej lub psa s u bowego, ale tylko w celu udaremnienia ucieczki z zak adu 
zamkni tego lub aresztu ledczego.

Wszystkich skazanych poddaje si  kontroli osobistej lub pobie nej przed opusz-
czeniem oddzia u mieszkalnego lub miejsca zatrudnienia i po powrocie do nich, 
przed indywidualnymi rozmowami lub spotkaniami odbywaj cymi si  w oddziale 
mieszkalnym z przedstawicielami administracji lub innych podmiotów oraz bezpo-
rednio przed rozpocz ciem konwojowania.

Przechodz c do oceny skuteczno ci systemu zabezpiecze , jako wyznacznik 
przyjm  liczb  skazanych dokonuj cych ucieczek. 

Tabela nr 2. Ucieczki z jednostek penitencjarnych – liczba skazanych

Rok
Skazani dokonuj cy 

ucieczek

z terenu jednostki z zatrudnienia spod konwoju

lb % lb % lb %

1997 179 31 17,32 137 76,54 11 6,14

1998 97 27 27,83 64 65,98 6 6,19

1999 111 21 18,92 71 63,96 18 16,22

2000 75 26 34,67 41 54,67 8 10,66

2001 42 9 21,43 32 76,19 1 2,38

2002 75 9 12,00 63 84,00 3 4,00

2003 51 7 13,73 41 80,39 3 5,88

2004 105 15 14,29 90 85,71 0 0

2005 169 11 6,5 154 91,12 4 2,37

2006 302 10 3,31 288 95,36 4 1,33

2007 420 7 1,67 410 97,62 3 0,71

2008 447 9 2,01 438 97,99 0 0

ród o: dane CZSW, obliczenia w asne
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W warunkach jednostki penitencjarnej mo na wskaza  na trzy miejsce, z któ-
rych osadzeni mog  dokona  ucieczki, a mianowicie: z terenu jednostki, terenu za-
trudnienia i spod konwoju. Uwzgl dniaj c miejsce dokonania ucieczki, nale y 
stwierdzi , e najwi cej osób dokonuje ucieczek z miejsca zatrudnienia. Udzia  tych 
osób w populacji osadzonych, którzy dokonali ucieczki w latach 1997–2008, waha  
si  w granicach 54,67%–97,99%.

Nale y zauwa y , i  od 2000 r. nast puje systematyczny wzrost skazanych, któ-
rzy dokonali ucieczek z miejsca zatrudnienia. W 2008 roku – w porównaniu do roku 
2000 – nast pi  ponad dziesi ciokrotny wzrost liczby skazanych, którzy dokonali 
ucieczki z miejsca zatrudnienia. Nietrudno wskaza  na przyczyn . Od 2000 roku ob-
serwuje si  wzrost, a w ostatnich latach nawet do  istotny, liczby skazanych którzy 
pracuj  i wykonuj  prac  poza terenem zak adu karnego.

W analizowanym okresie istotnie zmniejszy a si  liczba skazanych, którzy do-
konali ucieczek z terenu jednostki czy spod konwoju. O ile w latach 2000–2004 ska-
zani, którzy dokonali ucieczki z terenu jednostki, stanowili 34,67%–12,00% ogó-
u osadzonych, którzy dokonali ucieczki, to w latach 2005–2008 udzia  ten waha  

si  w granicach 6,5%–1,67%. Tak e istotnie zmniejszy a si  w analizowanym okre-
sie liczba skazanych, którzy dokonali ucieczki spod konwoju S u by Wi ziennej. 
Godzi si  zauwa y , i  skazani cz ciej dokonuj  ucieczek spod konwoju Policji 
ni  spod konwoju S u by Wi ziennej. Liczba osadzonych, którzy dokonali ucieczek 
spod konwoju Policji, w latach 2000–2008, zamyka a si  w granicach 9–27. Mo e 
to wiadczy  o tym, i  S u ba Wi zienna jest lepiej przygotowana do wykonywa-
nia tego zadania. 

Przejd my nast pnie do analizy ucieczek z terenu jednostki penitencjarnej, 
a mianowicie z aresztu ledczego i zak adu karnego.

Tabela nr 3. Ucieczki z terenu jednostki penitencjarnej – liczba osadzonych

Rok Ogó em

areszt ledczy zak ad karny zak ad karny typu

lb % lb % zamkni tego pó otwartego otwartego

1999 21 2 9,52 19 90,48 0 18 1

2000 26 0 0 26 100,00 3 20 3

2001 9 2 22,22 7 77,78 0 5 2

2001 8 1 12,5 7 87,50 0 1 6

2003 11 1 9,09 10 90,91 0 8 2

2004 15 0 15 100,00 0 12 3

2005 11 1 9,09 10 90,01 0 8 2
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2006 10 3 30,00 7 70,00 0 5 2

2007 7 2 28,57 5 71,43 0 3 2

2008 9 0 0 9 100,00 0 3 6

ród o: dane CZSW, obliczenia w asne

Nale y zauwa y , e je eli porównamy dwie jednostki, a mianowicie areszt 

ledczy i zak ad karny, to jednoznacznie wynika, i  w analizowanym okresie spo-

radycznie zdarza y si  ucieczki z aresztu ledczego. Je eli chodzi o ucieczki z za-

k adów karnych, to w zasadzie nie dokonywano ucieczek z zak adów karnych typu 

zamkni tego. W analizowanym okresie tylko w 2000 roku odnotowano dokona-

nie ucieczek przez trzech skazanych. Z ca  pewno ci  wiadczy to o tym, i  wy ej 

scharakteryzowane zabezpieczenia s  skuteczne. 

Najcz ciej dokonywano ucieczek z zak adu karnego typu pó otwartego. Tylko 

w dwóch latach analizowanego okresu, a mianowicie w 2001 r. i 2008 roku, wi cej 

skazanych uciek o z zak adu karnego typu otwartego. 

Tabela nr 4. Ucieczki z zatrudnienia zewn trznego – liczba osadzonych

Rok
Ucieczki z miejsca 

zatrudnienia zewn trznego

System konwojowania
Bez konwoju

pe ny zmniejszony

lb % lb %

1997 137 0 55 40,15 82 59,85

1998 64 0 15 23,44 49 76,56

1999 71 0 24 33,80 47 66,20

2000 41 0 16 39,02 25 60,98

2001 32 0 8 0,03 24 99,97

2002 63 0 5 7,94 58 92,06

2003 41 0 4 9,76 37 90,24

2004 90 0 9 10,00 81 90,00

2005 154 0 10 6,49 144 93,51

2006 288 0 9 3,13 279 96,87

2007 410 0 6 1,46 402 98,54

2008 438 0 0 0 438 100,00

ród o: dane CZSW, obliczenia w asne
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W przypadku ucieczek z miejsca zatrudnienia, to najcz ciej, jak wynika 
z przedstawionych danych, dokonywali ich skazani, którzy byli zatrudnienia bez 
konwoju. 

Z przedstawionych danych jednoznacznie wynika, e wprowadzony system 
ochrony w pe ni si  sprawdza.

Oceniaj c system zabezpiecze , nie mo na pomin  opinii funkcjonariuszy 
S u by Wi ziennej, a wi c tych, którzy maj  chroni  spo ecze stwo przed sprawca-
mi przest pstw osadzonymi w jednostkach penitencjarnych.

Z bada 13, którymi obj to 210 wychowawców i 495 oddzia owych, wynika, e 
funkcjonariusze pozytywnie oceniaj  system zabezpiecze . Wi kszo  badanych, 
a mianowicie 191 (90,95%) wychowawców i 465 (92,12%) oddzia owych, oceni-
o, e wyposa enie cel w zabezpieczenia techniczno–ochronne jest zgodne z roz-

porz dzeniem w sprawie sposobów ochrony, obrony i zapewnienia bezpiecze stwa 
zak adu karnego i aresztu ledczego. Tylko nieco mniej liczna grupa badanych, bo-
wiem 180 (85,7%) wychowawców i 424 (85%) oddzia owych, oceni o, e wypo-
sa enie miejsc, w których przebywaj  skazani, jest wystarczaj ce dla zapewnienia 
bezpiecze stwa w zak adzie karnym i zapobie eniu ucieczkom. Nale y zaznaczy , 
e te oceny dotycz  zak adów karnych typu zamkni tego.

Marzenie o wolno ci rodzi potrzeb  wydostania si  poza mury wi zienia. Z ba-
da 14 wynika, e nie jest to jedyny powód ucieczek z jednostek penitencjarnych. 
Przyczyn  ucieczek z zak adów karnych cz sto jest pragnienie rozwi zania istot-
nych dla skazanego problemów powstaj cych poza murami zak adów karnych. Ta-
kim problemem, na który wskazuj  skazani, jest – szczególnie w przypadku ska-
zanych, którzy mieli silne wi zi z rodzin  przed osadzeniem w zak adzie karnym 
– zerwanie kontaktów przez najbli szych, informacja od osoby „ yczliwej”, e ona 
uk ada sobie nowe ycie. Skazani wskazywali tak e na ch  za atwienia innych ni  
rodzinne spraw, a maj cych swoje ród o w aktywno ci skazanego sprzed rozpocz -
cia odbywania kary pozbawienia wolno ci lub b d cych reakcj  na zdarzenia, któ-
re wed ug skazanych b d  mia y dla nich istotne znaczenie po zako czeniu kary, np. 
kwestie zwi zane z prac , mieszkaniem b d  zapobie enie niekorzystnym zmianom 
sytuacji maj tkowej. Wskazywano tak e na konflikty z innymi skazanymi, z e trak-
towanie przez funkcjonariuszy, przekonanie, e skazanie by o nieuzasadnione lub 

13 Badania prowadzono w latach 2003–2006 w ramach projektu badawczego zamawianego (nr PBZ–MIN–004/

T00/2002) „Rozwi zania prawne i organizacyjno–techniczne w zwalczaniu przest pczo ci zorganizowanej oraz 

terroryzmu ze szczególnym uwzgl dnieniem problematyki dowodów procesowych oraz instytucji wiadka koron-

nego”. Autorka by a kierownikiem zadania „Badania skazanych osadzonych w zak adach karnych uczestnicz -

cych w zorganizowanych grupach przest pczych”.

14 W. Dadak, Niektóre sytuacyjne i podmiotowe uwarunkowania ucieczek skazanych odbywaj cych kar  pozbawie-

nia wolno ci, Przegl d Wi ziennictwa Polskiego 1995, nr 9, s. 22. Zob. tak e J. de Michelis, Ucieczki osób po-

zbawionych wolno ci, (w:) Stan i w z owe problemy polskiego wi ziennictwa. Cz  II, Biuletyn RPO, Warszawa 

1997, s. 236.
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orzeczona kara zbyt surowa. Cz sto ucieczki s  podyktowane ch ci  udowodnienia, 
zw aszcza gdy skazany nale y do podkultury, odwagi.

Patrz c na wskazywane przez skazanych przyczyny ucieczek, nasuwa si  spo-
strze enie, e kontakt skazanego ze wiatem poza murami wi zienia, a szczegól-
nie kontakt poza tymi murami mo e wp yn  na roz adowanie wielu sytuacji streso-
wych, uregulowanie problemów i tym samym zminimalizowa  pragnienie ucieczki 
z zak adu karnego. Od wielu lat dostrzega si  potrzeb  kontaktów skazanego ze ro-
dowiskiem poza murami zak adu karnego, zw aszcza e ka dy skazany po pewnym 
czasie opu ci mury wi zienia. Takie kontakty umo liwiaj  zezwolenia na czasowe 
opuszczenie zak adu karnego. 

W kodeksie karnym wykonawczym mamy rozbudowany system takich zezwo-
le . Nale y wskaza  na:

nagrod  w formie zezwolenia na widzenie bez dozoru poza obr bem zak a-
du karnego z osob  najbli sz  lub godn  zaufania na okres nie przekraczaj -
cy jednorazowo 30 godzin (art. 138 § 1 pkt 7),
nagrod  w formie zezwolenia na opuszczenie zak adu karnego bez dozoru 
na okres nie przekraczaj cy jednorazowo 14 dni (art. 138 § 1 pkt 8),
przepustk  w zak adzie karnym typu pó otwartego, któr  skazany mo e uzy-
ska  nie cz ciej ni  raz na dwa miesi ce, cznie na okres nie przekraczaj -
cy 14 dni w roku (art. 91 pkt 7 kkw.),
przepustk  w zak adzie typu otwartego, któr  skazany mo e uzyska  nie 
cz ciej ni  raz na miesi c, na okres nie przekraczaj cy 28 dni w roku 
(art. 92 pkt 9 kkw.),
zezwolenia na opuszczenie zak adu karnego na czas nie przekraczaj cy 5 dni 
(art. 141a § 1 kkw.), 
zezwolenie na opuszczenie zak adu karnego cznie na czas do 14 dni, 
zw aszcza w celu podejmowania stara  o uzyskanie po zwolnieniu odpo-
wiednich mo liwo ci zamieszkania i pracy (art. 165 § 2 kkw.). 

W przypadku tych instytucji szczególnie istotna jest w a ciwa ocena, czy ska-
zany mo e opu ci  zak ad karny i nie b dzie stanowi  zagro enia dla spo ecze -
stwa. Wyznacznikiem trafno ci decyzji funkcjonariuszy S u by Wi ziennej mog  
by  wska niki niepowrotów z przepustek do zak adów karnych.

–

–

–

–

–

–
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Tabela nr 5. Udzielone przepustki i zezwolenia na czasowe opuszczenie zak adu 

karnego, aresztu ledczego w okresie od 1.01. do 31.12.2008 r.

Przepustki i zwolnienia
Liczba osób 

korzystaj cych

Liczba 
przepustek 

i zezwole

Skazani, którzy nie powrócili

lb %

Ogó em 57 633 117 487 339 0,59

Art. 91 pkt 7 3 961 4 429 15 0,38

Art. 92 pkt 9 4 834 7 531 23 0,47

Art. 138 § 1 pkt 7 22 733 63 366 93 0,41

Art. 138 § pkt 8 18 508 32 800 98 0,53

Art. 141a § 1 (bez asysty) 6 049 7 560 102 1,69

Art. 141a § 1 (z asyst ) 879 908 1 0,11

Art. 165 § 2 669 893 7 1,05

ród o: dane CZSW, obliczenia w asne

Z danych wynika, e oceny funkcjonariuszy s  trafne, bowiem liczba tzw. „nie-
powrotów” skazanych korzystaj cych z zezwole  na opuszczenie zak adu karnego 
nie przekracza 1% przy znacznej liczbie skazanych korzystaj cych z tych zezwole .

Rekapituluj c dotychczasowe rozwa ania, nale y stwierdzi , i  ucieczki osa-
dzonych z jednostek penitencjarnych nie s  istotnym zagro eniem dla bezpiecze -
stwa obywateli. Nie mo na jednak zapomina , w jakich warunkach S u ba Wi -
zienna realizuje zadanie ochrony spo ecze stwa przed przest pczo ci . W 2008 
roku w jednostkach penitencjarnych pracowa o 28 616 funkcjonariuszy, a osadzo-
nych by o 85 152 osoby15. Po wzgl dem liczby pracowników wi ziennych Polska 
plasuje si  na 5 miejscu w ród pa stw europejskich. Nale y jednak zauwa y , e 
wska nik obci enia, oznaczaj cy liczb  uwi zionych przypadaj cych na jednego 
pracownika, wynosi 3,6, a wi c mamy najwy sze obci enie w pa stwach europej-
skich16. Najlepsze warunki pracy ma personel zak adów karnych na wyspach bry-
tyjskich (poza Szkocj  1,9) oraz we W oszech i w Danii. Na jednego pracownika 
w tych pa stwach przypada jeden uwi ziony.

Systematyczny wzrost liczby osadzonych w jednostkach penitencjarnych, któ-
rego konsekwencj  s  przeludnione cele, ma istotny wp yw na w a ciwe przeprowa-
dzenie kontroli, co mo e powodowa  przeoczenie przygotowa  do ucieczki. wiad-
cz  o tym wskazane na wst pie przypadki budowy tuneli przez skazanych, których 
dr enie, mimo kontroli cel, nie zosta o wykryte.

15 Stan na dzie  31.12.2008. Dane CZSW.

16 Zob. A. Siemaszko, B. Gruszczy ska, M. Marczewski, Atlas przest pczo ci w Polsce 4, Warszawa 2009, s. 227–

229.
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SUMMARY

Penitentiary facilities are places of confinement for offenders who have com-
mitted crimes of significant or high social danger and whom the court decided to iso-
late from the society for a certain period of time. One of the objectives of the penalty 
of imprisonment, under the Executive Penal Code (Art. 73), is to protect the socie-
ty from criminals. 

Men are created to be free. Imprisonment is a painful and unnatural condition 
and prisoners have a strong desire to regain their freedom as soon as possible. Thus, 
since the first prison was built, prisoners have done all they could to set themselves 
free. Is putting convicts in prison a good way to guarantee the security of the society 
and the lack of its exposure to the crimes they may continue to commit?

As no two convicts are the same and the extent of their demoralization and the 
danger to the society they pose varies, the legislator has found it to be reasonable to 
establish different penitentiary facilities for their confinement so as to properly dis-
tribute the convicts and minimize the danger to the society. An analysis of the rele-
vant legal solutions and the data concerning illegal escapes from penitentiary facili-
ties leads to the conclusion that one of the objectives of the penalty of imprisonment, 
namely protection of the society from criminals, is being achieved properly. 
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PRZEST PCZO  BIA YCH KO NIERZYKÓW 
W WIETLE AMERYKA SKICH TEORII KRYMINOLOGICZNYCH. 

ANALOGIE DO POLSKICH REALIÓW

Zjawisko przest pczo ci tzw. „bia ych ko nierzyków” jest nieod cznym ele-
mentem rzeczywisto ci dzisiejszego wiata. Rozpowszechnianiu wyst powania tego 
zjawiska sprzyja brak kontroli w przedsi biorstwach, wysoka specjalizacja spraw-
ców, ich status spo eczny oraz trudno ci w ciganiu. 

Definicja przest pcy w bia ym ko nierzyku zosta a zaproponowana przez Ed-
wina Sutherlanda w latach 40-tych XX wieku. Odwo ywa a si  ona do kryterium 
sprawcy. Wed ug Sutherlanda termin ten obejmowa  przest pstwa pope niane przez 
osoby ciesz ce si  uznaniem i wysok  pozycj  spo eczn  oraz w ramach ich dzia al-
no ci zawodowej (In the course of his occupation).1

Celem definicji E. Sutherlanda jest rozró nienie przest pcy w bia ym ko nierzy-
ku spo ród sprawców z ni szych klas spo ecznych, pope niaj cych pospolite prze-
st pstwa niezwi zane z wykonywanym przez nich zawodem.

Zdefiniowanie w ten sposób pozycji tzw. „bia ego ko nierzyka” pozwala po-
strzega  go jako jednostk  niebezpieczn , wykorzystuj c  swój status spo eczny do 
pope niania ró nych przest pstw gospodarczych. Dzia ania tzw. „bia ego ko nierzy-
ka” mo na opisa  w trzech tezach:

1. Zamiar pope nienia przest pstwa jest ci le zwi zany z procedurami, 
których sprawca si  podejmuje podczas wykonywania swojego zawodu,

2. Skutki jego dzia ania s  niezauwa alne przez otoczenie,

3. Sprawca kamufluje si , wskazuj c, e wiele innych osób codziennie wykonu-
je takie same procedury w pracy.

Wed ug E. Sutherlanda jego w asny model przest pcy odpowiada cechom za-
wodowych z odziei. Sprawcy obu klas s  w wi kszo ci recydywistami. Obydwie 

1 J. B achut, A. Gaberle, K. Krajewski, Kryminologia, Gda sk 2007, s. 294.
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grupy przest pcze charakteryzuj  si  wysokim stopniem zorganizowania. Zawodo-

wi z odzieje uwa ani s  przez spo ecze stwo za przest pców. Natomiast „bia e ko -

nierzyki” oceniani s  jako osoby, które w wyniku pomy ki b d  zaniedbania zosta y 
z apane na gor cym uczynku i mimo wykrycia oraz postawienia zarzutów nie trac  
wysokiego statusu spo ecznego. Stwierdza on, e na to, w jaki sposób kogo  ocenia-
my, ma wp yw jego status, pe niona funkcja oraz zaufanie spo eczne do instytucji, 
w której dana osoba pracuje.2

Sutherland przeprowadzi  szerokie badania nad nadu yciami w ameryka skich 
firmach. Okaza o si , e 97% spo ród 70 badanych spó ek handlowych pope nia-
o przest pstwa gospodarcze. Badania te zosta y przeprowadzone w latach 50–tych 

ubieg ego stulecia i by y podstaw  do sformu owania poj cia tzw. „bia ych ko nie-

rzyków”.3 Podstaw  do wyodr bnienia tej kategorii przest pczo ci by a niew tpli-

wie teoria zró nicowanych powi za , która zosta a po raz pierwszy zaprezentowana 

w pracy pt. „Principles of Criminology” z 1939 r.4 Jej zmodyfikowana wersja opub-

likowana zosta a w 1947 r. i zawiera a dziewi  nast puj cych za o e :

1. Zachowanie przest pne jest wyuczone.

2. Zachowanie przest pne zostaje w interakcjach z innymi osobami w procesie 

komunikowania si .

3. Zasadnicza cz  uczelnia si  przest pnego zachowania dokonuje si  w gru-

pach o bliskich osobistych powi zaniach.

4. Gdy zachowanie przest pne jest wyuczone, to uczenie obejmuje a)techniki 

pope niania przest pstw, które s  niekiedy bardzo skomplikowane, a niekie-

dy bardzo proste, b) specyficzne ukierunkowanie motywów, d e , racjona-

lizacji i postaw.

5. Specyficzne ukierunkowanie motywów i d e  jest wyuczone w powi zaniu 

z okre leniem norm prawnych jako wi cych b d  niewi cych.

6. Jednostka staje si  przest pc  wskutek nadwy ki definicji sprzyjaj cych na-

ruszaniu przepisów prawa i definicjami nie sprzyjaj cymi naruszeniu prze-

pisów prawa.

7. Zró nicowane powi zania mog  si  ró ni  cz stotliwo ci , trwa o ci , pier-

wotno ci  i intensywno ci .

2 G. Potter, L. Gaines, Underwords and Upperworlds: The Convergence of Organized and White Collar Crime, (w:) 

Proceedings of the academic workshop: DeÞ nitional Dilemma: Can and Should There be a Universal DeÞ nition 

of White Collar Crime?, June 20–22, West Virginia University, 1996, s. 31–32

3 E. Sutherland, White collar crime, Yale University Press 1983, s. 228.

4 Teoria z 1939 r. odnosi a si  do przest pczo ci w ogóle. Zosta a zrewidowana, aby trafniej oceni  zjawisko wo-

bec osób krytykuj cych pogl d Sutherlanda. 
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8. W procesie uczenia si  zachowa  przest pnych poprzez powi zania 
z kryminalnymi i antykryminalnymi wzorcami wyst puj  te wszystkie me-
chanizmy, które wyst puj  przy ka dym uczeniu si .

9. Zachowanie przest pne jest wyrazem ogólnych potrzeb i warto ci, nie mo na 
go wyja ni , odwo uj c si  do tych potrzeb i warto ci, gdy  zachowanie nie-
przest pne jest wyrazem tych samych potrzeb i warto ci.5

Niektórzy kryminolodzy ameryka scy starali si  zaadaptowa  t  teori , prze-
prowadzaj c dodatkowe badania. Przyk adowo obliczali dla okre lonej osoby licz-
b  potencjalnych przyjació –przest pców, po czym dopasowywali swoje wyniki do 
modelu uczenia si  zachowa  przest pczych.6

Przyjmuje si , e koncepcja ta nie mo e by  jednoznacznie traktowana jako teo-
ria wyja niaj ca rozk ad nasilenia przest pczo ci w poszczególnych warstwach czy 
segmentach spo ecze stwa. Trudno zakwalifikowa  j  jako typow  teori  socjolo-
giczn , poniewa  uczenie si  jako proces ma charakter psychospo eczny. Niejasno -
ci wynikaj  te  z ogólnikowo ci twierdze  w niej przyj tych. Nie ma jednak w tpli-
wo ci, e teoria ta powsta a na gruncie paradygmatu pozytywistycznego i w pe ni 
oddaje za o enia kierunku socjologicznego.

Przest pczo  bia ych ko nierzyków w Stanach Zjednoczonych

Od czasu wykreowania teorii przez Edwina Sutherlanda w USA powsta o sze-
reg innych niezwykle interesuj cych koncepcji socjologiczno–kryminologicznych. 
Warto wymieni  tu kilku autorów, których teorie dotycz ce przest pczo ci bia ych 
ko nierzyków s  odnotowywane zarówno w literaturze socjologicznej, jak i w kry-
minologii. S  to: Gilbert Geis (teorie dotycz ce zachowa  dewiacyjnych w komór-
kach rz dowych), Michael Gottfredson i Travis Hirschi (teoria samokontroli), Neal 
Shover i Andy Hochstetler (teoria racjonalnego wyboru) oraz James W. Coleman 
(teoria okazji i motywacji). 

Ten ostatni zebra  szczególnie pochlebne recenzje w zwi zku z podj tymi ba-
daniami nad przest pczo ci  bia ych ko nierzyków.7 Skupi  si  na dwóch uwarun-
kowaniach – motywacji i okazji. Motywacj  dla dzia a  przest pcy w bia ym ko -
nierzyku jest d enie do uzyskiwania coraz wi kszych dochodów bez wzgl du na 
aktualny status materialny.8 Zdaniem Jamesa W. Colemana „osoby, które nie potrze-

5 E. Sutherland, Principles of Criminology. (wyd. 4), Philadelphia 1947, s. 47–58.

6 G. Geis, White–collar and Corporate Crime, New Jersey, 2007, s. 161–162.

7 James W. Coleman, Toward an Integrated Theory of White–Collar Crime, American Journal of Sociology 1987, nr 

93, s. 408.

8 R.F. Meier, G. Geis, The White–Collar Offender, (w:) H. Toch, Psychology of Crime and Criminal Justice, New 

York, 1979, s. 441.
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buj  dodatkowych pieni dzy, zrobi  wszystko, aby je zdoby ”.9 Uwa a on, e przed 

er  przemys ow  nie by o wystarczaj cej nadwy ki bogactwa, aby powstawa y tego 

typu zachowania w konkurencji pomi dzy przedsi biorcami.

Drugim istotnym terminem definiowanym przez Colemana jest okazja. Przed-

stawia j  na czterech p aszczyznach. Pierwsza p aszczyzna opiera si  na stwierdze-

niu „co okre lona osoba mo e osi gn  wykorzystuj c okazj  np. pieni dze, status, 

satysfakcje”. Druga to sankcja zwi zana z czynem przest pnym, który dana osoba 

chce pope ni . Trzecia polega na porównywaniu okazji z racjonalnymi pomys ami 

na wykonanie zaplanowanego przest pstwa. Natomiast ostatni  p aszczyzn  jest po-

równanie tej okazji do innych, których dana osoba jest wiadoma.10

Rys. 1 – Typy przest pczo ci bia ych ko nierzyków w USA

Ameryka scy kryminolodzy uznali w swoim systemie prawnym przest pczo  

zawodow  i organizacyjn  jako podstawowe formy dzia alno ci przest pców w tzw. 

„bia ym ko nierzyku” i utworzyli nast puj cy schemat przedstawiaj cy rozk ad tej 

przest pczo ci w USA:

9 P.C. Whybrow, American Mania: When More Is Not Enough, New York 2005.

10 J.W. Coleman, op. cit., s. 424.
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Wed ug klasyfikacji zaproponowanej przez H. Edelhertza (1970 r.) wyst puj  
nast puj ce kategorie przest pstw dotycz ce przest pczo ci zawodowej, organiza-
cyjnej i profesjonalnej:

1. Przest pstwa skarbowe. 

2. Przest pstwa wewn trzne, pope niane przez osoby pe ni ce kierownicze 
funkcje, polityków lub urz dników w zwi zku z dzia alno ci  finansow  
podmiotów, w których s  oni zatrudnieni.

3. Przest pstwa zwi zane z operacjami bankowymi, pope niane w zwi zku 
z dzia alno ci  gospodarcz  okre lonego przedsi biorcy.

4. Przest pczo  jako g ówna forma aktywno ci biznesowej sprawcy.11

Przest pczo  polityczna

Aby spojrze  z innej perspektywy na przest pczo  bia ych ko nierzyków, na-
le y zwróci  uwag  na wspó czesn  przest pczo  polityczn , której najwa niejsz  
form  walki jest osi ganie w adzy i d enie do wdra ania ideologicznych celów. 

W epoce coraz wi kszego rozwoju technologicznego – udoskonalania rod-
ków i sposobów masowego zabijania, sprawcy zacz li jeszcze silniej ni  dotychczas 
ingerowa  w polityk  wewn trzn  i zewn trzn  pa stw. Przest pstwa polityczne 
obejmuj  czyny pope niane z pobudek ideologicznych i ukierunkowane s  przeciw-
ko dzia alno ci pa stwa. 

Wielkie skandale mi dzynarodowe, takie jak: sprawa Bank Kredytu i Handlu 
Mi dzynarodowego, sprawa Iran–contra oraz sprawa Iraqgate pokazuj , jak powa -
na jest skala przest pczo ci bia ych ko nierzyków w tym obszarze. 

Bank Kredytu i Handlu Mi dzynarodowego by  trzeci  co do wielko ci insty-
tucj  bankow , której dzia alno  by a przyczyn  jednego z najwi kszych upadków 
bankowo ci w historii. 

Udzia  w tej aferze mia y m.in.: agencje i oddzia y rz dowe, grupy terrorystycz-
ne, handlarze narkotyków oraz organizacje przest pcze. Nielegalna dzia alno  ban-
ku by a rozwini ta na mi dzynarodow  skal . Dzia alno  tego banku polega a m.in. 
na: fa szowaniu kont bankowych, oszustwach gospodarczych, praniu pieni dzy, fi-
nansowaniu nielegalnego handlu broni  oraz programów nuklearnych, dzia aniach 
korupcyjnych w sferze polityki oraz na nielegalnych dzia aniach w obr bie agen-
cji rz dowych. Sprawa Iran–contra dotyczy a potajemnej sprzeda y broni do Iranu. 
Uzyskane w ten sposób rodki finansowe najprawdopodobniej przeznaczone zosta-
y na operacj  przeciwko Nikaragui. 

11 F. Hagan, M. College, Varieties of White Collar Crime: Corporate, Organizational, Occupational, Organized, Poli-

tical and Professional, (w:) Proceedings of the academic workshop: DeÞ nitional Dilemma: Can and Should The-

re be a Universal DeÞ nition of White Collar Crime?, June 20–22, West Virginia University, 1996, s. 232–233.



273

Przest pczo  bia ych ko nierzyków w wietle ameryka skich teorii kryminologicznych

Upadek instytucji kredytowych, a w tym kas oszcz dno ciowo–kredytowych, 
by  spowodowany brakiem inicjatywy w dochodzeniu spraw dotycz cych „prania 
pieni dzy”. Oceniono, e upad o  22 firm kredytowych w USA uzale niona by a 
od takiej dzia alno ci.12

Przest pczo  bia ych ko nierzyków w Polsce

Przest pczo  bia ych ko nierzyków nie zosta a usystematyzowana w polskim 
systemie prawnym. Na tle definicji przyj tych w Stanach Zjednoczonych rodzim  
przest pczo  bia ych ko nierzyków mo na postrzega  w nast puj cych obszarach:

Rys. 2 – Typy przest pczo ci bia ych ko nierzyków w Polsce

Zakres przest pczo ci gospodarczej w Polsce jest szeroki, dlatego poni sza ty-
pologia b dzie zawiera a wy cznie grup  przest pstw gospodarczych zwi zanych 
z definicj  przest pczo ci bia ych ko nierzyków. S  to:

przest pstwa przeciwko podstawowym instytucjom gospodarczym,
przest pstwa przeciwko przedsi biorstwom,
przest pstwa przeciwko interesom finansowym pa stwa,

12 Tam e, s. 240–241.

–
–
–
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przest pstwa przeciwko rodowisku pope niane w zwi zku z prowadzon  
aktywno ci  gospodarcz .13

Wspó czesna kryminologia wskazuje nast puj ce cechy przest pczo ci gospo-
darczej:

brak elementu przemocy, zast powanej cz sto pozorn  legalno ci ,
powa ne straty materialne i niematerialne jako nast pstwo tego typu zacho-
wa ,
w ród jej ofiar przewa aj  anonimowe osoby fizyczne oraz wa ne ga zie 
lub instytucje systemu gospodarczego,
znaczna liczba sprawców rekrutowana jest z wy szych warstw spo ecz-
nych.14

W znacznej mierze cechy te odpowiadaj  cechom typowego bia ego ko nierzy-
ka. Czyny pope niane w zwi zku z t  przest pczo ci  ci gle ewoluuj . Mo na to za-
obserwowa  w szeroko rozwijaj cej si  bankowo ci elektronicznej, a tak e innych 
sferach dzia alno ci przest pczej. 

Wybrane przest pstwa na tle przest pczo ci bia ych 
ko nierzyków pope niane w Polsce

Nadu ycie zaufania

Przest pstwo z art. 296 kodeksu karnego jest refleksem nadu ycia zaufania, ja-
kie ywi w a ciciel firm do stopnia profesjonalizmu i uczciwo ci kieruj cego przed-
si biorstwem.15 

Dobrem chronionym s  tu zarówno interesy prawne podmiotów, które powie-
rzy y zajmowanie si  ich sprawami maj tkowymi lub dzia alno ci  gospodarcz  in-
nej osobie, jak równie  interesy maj tkowe Skarbu Pa stwa16.

Czynno  wykonawcza polega na wyrz dzeniu szkody. Omawiany czyn mo na 
pope ni  zarówno przez dzia anie, jak i przez zaniechanie, podj te wbrew obowi z-
kowi. Wyrz dzenie szkody musi nast pi  przez nadu ycie uprawnie  lub niedope -
nienie obowi zków.17

Przedmiotowym warunkiem odpowiedzialno ci za omawiane przest pstwo 
w jego typie podstawowym jest znaczna warto  wyrz dzonej szkody maj tkowej 

13 J. B achut, A. Gaberle, K. Krajewski, op. cit. s. 294.

14 Tam e, s. 295.

15 D. Czajka, Przest pstwa mened erskie, Warszawa 2000, s. 108.

16 O. Górniok, Przest pstwa gospodarcze. Rozdzia  XXXVI i XXXVII kk Komentarz, Warszawa 2003, s. 16.

17 O. Górniok, (w:) Górniok i in., Kodeks karny. Komentarz. t. II, Gda sk 2005, s. 426.

–

–
–

–

–
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(tj. przekraczaj ca dwustukrotno  najni szego miesi cznego wynagrodzenia – art. 
115 § 5 i 7 kodeksu karnego). 

Nadu ycie zaufania jest przest pstwem indywidualnym. Jego podmiotem mo e 
by  jedynie osoba szczególnie zobowi zana do zajmowania si  sprawami maj tko-
wymi lub dzia alno ci  gospodarcz  osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organi-
zacyjnej niemaj cej osobowo ci prawnej (np. wydzielonej organizacyjnie jednostki 
przedsi biorstwa lub instytucji posiadaj cej tak  osobowo , spó ki jawnej).18

Okre lony w art. 296 § 1 podstawowy typ przest pstwa ma w ca o ci charak-
ter umy lny. Tak wi c zamiarem bezpo rednim lub co najmniej ewentualnym obj -
te musi by  nie tylko nadu ycie uprawnie  lub niedope nienie ci cych na sprawcy 
obowi zków, lecz tak e spowodowanie skutku w postaci znacznej szkody maj tko-
wej (wyr. SN z 27 VI 2001 r., V KKN 49/99, Orz. Prok. i Pr. 2001, nr 12). 

Przekupstwo i sprzedajno  mened erów

Kolejnym przest pstwem, które w sposób istotny charakteryzuje bia e ko nie-
rzyki, jest przekupstwo i sprzedajno  mened erów z art. 296a kodeksu karnego. 
Jest to przest pstwo stosunkowo nowe, poniewa  wprowadzone zosta o do Kodeksu 
karnego nowel  z dnia 13 czerwca 2003 r. 19

Przedmiotem ochrony czynów zabronionych przez komentowany przepis jest 
prawid owe funkcjonowanie podmiotów prowadz cych dzia alno  gospodarcz . 
Nie ma znaczenia forma jednostki organizacyjnej prowadz cej dzia alno  gospo-
darcz . Istotne jest tylko, by prowadzi a ona tak  dzia alno  i by a zorganizowa-
na.20

Czynno  sprawcza czynu okre lonego w § 1 polega na przyj ciu korzy ci ma-
j tkowej lub osobistej.

Przest pstwo z art. 296a § 1 kk. jest przest pstwem indywidualnym. Podmiot 
czynu okre lony zosta  funkcjonalnie i musi spe nia  nast puj ce kryteria:

pe ni  funkcj  kierownicz  w jednostce organizacyjnej wykonuj cej dzia al-
no  gospodarcz ,
posiada  z racji zajmowanego stanowiska lub pe nionej funkcji istotny 
wp yw na podejmowanie decyzji zwi zanych z dzia alno ci  takiej jednost-
ki.21

Omawiany czyn mo na pope ni  tylko umy lnie, w zamiarze bezpo rednim lub 
ewentualnym.

18 L. Gardocki, Prawo karne, Warszawa 2006, s. 318.

19 J. Skorupka, Prawo karne gospodarcze. Zarys wyk adu, Warszawa 2007, s. 87.

20 O. Górniok, (w:) Górniok i in., Kodeks karny. Komentarz. t. II, Gda sk 2005, s. 435.

21 J. Skorupka, op. cit. s. 89–90.

–

–
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Pranie pieni dzy

Pranie pieni dzy jest to proceder polegaj cy na ukrywaniu istnienia nielegal-

nych dochodów, nadaj c im pozory legalno ci.

Przepisy daj ce podstaw  karaniu za pranie pieni dzy chroni  obrót gospodar-

czy przed wykorzystywaniem go i wzmacniaj  jednocze nie ochron  dóbr, takich 

jak: bezpiecze stwo powszechne, ycie, zdrowie, wolno , bud ety pa stw lub or-

ganizacji wspólnotowych.

Przedmiotem wykonawczym przest pstwa okre lonego w art. 299 § 1 s  rodki 

p atnicze, papiery warto ciowe i warto ci dewizowe, a tak e prawa maj tkowe oraz 

mienie pochodz ce z korzy ci zwi zanych z pope nieniem czynu zabronionego. Nie 

jest przy tym istotne, czy przedmioty te lub warto ci maj tkowe pochodz  bezpo-

rednio czy po rednio z czynu zabronionego, tj. zosta y uzyskane w wyniku obrotu 

korzy ciami bezpo rednimi.

Zabronione zachowanie mo e polega  na przyjmowaniu, przekazywaniu lub 

wywozie za granic , pomocy w przenoszeniu w asno ci lub posiadania, a tak e 

na podejmowaniu innych czynno ci, które mog  udaremni  lub znacznie utrudni  

stwierdzenie ich przest pnego pochodzenia lub miejsca umieszczenia. 

Nie ma znaczenia, czy czyn sprawcy rzeczywi cie skutkowa  ukryciem prze-

st pnego pochodzenia przedmiotów lub utrudni  zabezpieczenie lub zaj cie. Wy-

starczy, je eli zamiarem sprawcy by o spowodowanie takiego skutku. Dlatego oma-

wiany czyn jest przest pstwem formalnym.22

Uwagi na temat niektórych aspektów ciganie przest pczo ci 
bia ych ko nierzyków w Polsce

Unormowania w polskim ustawodawstwie dotycz ce cigania przest pczo ci 

bia ych ko nierzyków s  rozsiane po ró nych ustawach. Faktem jest, e zapobiega-

nie tej przest pczo ci jest utrudnione ze wzgl du na aktualn  sytuacj  korupcyjn  

w kraju, a tak e nisk  skuteczno  odpowiednich instytucji kontroli. 

Podstawowym organem posiadaj cym uprawnienia do cigania tych prze-

st pstw w Polsce jest Policja. W ramach jej struktur zosta y powo ane wydzia y ds. 

przest pczo ci gospodarczej oraz Centralne Biuro ledcze.

Z zada  Centralnego Biura ledczego mo na wyszczególni  te maj ce istotne 

znaczenie dla przeciwdzia ania przest pczo ci bia ych ko nierzyków. S  to:

22 O. Górniok, (w:) Górniok i in., Kodeks karny. Komentarz. t. II, Gda sk 2005, s. 456.
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przeciwdzia anie dokonywaniu przez grupy zorganizowane przest pstw po-
legaj cych na oszustwach celno–podatkowych, zwi zanych z obrotem towa-
rami obj tymi akcyz  i wy udzeniami podatku VAT oraz podatku dochodo-
wego, 
zwalczanie zorganizowanych grup przest pczych czerpi cych zyski z niele-
galnego obrotu paliwami, 
przeciwdzia anie niezgodnym z prawem dzia aniom zwi zanym z niew a -
ciwym wykorzystywaniem i dystrybucj  rodków finansowych pochodz -
cych bezpo rednio z Unii Europejskiej, 
rozpoznawanie i przeciwdzia anie zjawisku prania pieni dzy, 
zwalczanie oszustw w sferze obrotu finansowego na szkod  instytucji finan-
sowych, banków, towarzystw ubezpieczeniowych, gie d, firm leasingowych, 
funduszy inwestycyjnych i gospodarczych na szkod  przedsi biorców, 
zwalczanie korupcji m.in. w obszarze administracji pa stwowej, samorz -
dowej i celnej, wymiaru sprawiedliwo ci i instytucji kontrolnych.23

Istotne zadania posiadaj  tak e wydzia y ds. walki z przest pczo ci  gospodar-
cz , do których nale y zwalczanie przest pczo ci w zakresie:

przest pstw komputerowych (szereg art. z rozdz. XXXIII, XXXIV, XXXV 
kk.),
przest pstw z u yciem elektronicznych instrumentów p atniczych (art. 310, 
287 kk.),
fa szerstw i oszustw w zwi zku z dzia alno ci  gospodarcz  (rozdz. XXXVI 
kk.), 
przest pstw ubezpieczeniowych (art. 298, 286 kk.),
przest pstw na szkod  interesów finansowych Unii Europejskiej (art. 297 
kk.)
prania pieni dzy (art. 299 kk.).24

Przest pczo  bia ych ko nierzyków jest w obr bie zainteresowania agen-
cji pa stwowych, a przede wszystkim Centralnego Biura Antykorupcyjnego, które 
w swoich zadaniach obejmuje kontrol , której celem jest:

ujawnianie i przeciwdzia anie przypadkom nieprzestrzegania przepisów 
ustawy o ograniczeniu prowadzenia dzia alno ci gospodarczej przez osoby 
pe ni ce funkcje publiczne; 
ujawnianie przypadków nieprzestrzegania okre lonych przepisami prawa 
procedur podejmowania i realizacji decyzji w przedmiocie: prywatyzacji 
i komercjalizacji, wsparcia finansowego, udzielania zamówie  publicznych, 
rozporz dzania mieniem jednostek lub przedsi biorców oraz przyznawania 

23 http://www.policja.pl/portal/pol/75/9102/Podstawowe_zadania.html, stan prawny na dzie  18 marca 2009 r.

24 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r, Kodeks karny, Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553 z pó n. zm. 
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koncesji, zezwole , zwolnie  podmiotowych i przedmiotowych, ulg, prefe-

rencji, kontyngentów, plafonów, por cze  i gwarancji kredytowych.25

Najistotniejsze zadanie do wykonania w dziedzinie cigania ma jednak Proku-

ratura, poniewa  to od jej skuteczno ci zale y, czy b dziemy mogli broni  nasz  

gospodark  przed wyspecjalizowan  grup  przest pców, jak  niew tpliwie s  tzw. 

„bia e ko nierzyki”. 

Badania nad przest pczo ci  gospodarcz  na wiecie

Aktualnie na wiecie badaniami nad szeroko rozumian  przest pczo ci  gospo-
darcz  zajmuj  si  okre lone firmy. Najwi ksz , która bada rynek wiatowy w po-
szukiwaniu nadu y , jest Price Water House Coopers26. Wydaje ona co dwa lata ra-
porty dotycz ce przest pczo ci gospodarczej na wiecie. 

Na podstawie tych raportów wykazano, e wi ksza kontrola w a cicieli firm 
i wprowadzanie odpowiednich instrumentów wp ywa pozytywnie na wykrywanie 
oraz zmniejszanie przest pczo ci gospodarczej. Innym czynnikiem zmniejszaj cym 
podatno  wyspecjalizowanych pracowników do pope niania czynów przest pnych 
jest tworzenie odpowiednich kodeksów etycznych, odpowiedni klimat pracy daj cy 
satysfakcj  i mo liwo  samorealizacji.27

Straty z tytu u przest pczo ci gospodarczej:

2,2 mln $ – lata 2003–2005 

2,8 mln $ – lata 2005–2007

Co ciekawe, okazuje si , e na wiecie blisko 70% osób odpowiedzialnych za 

przest pstwa gospodarcze to m czy ni, lecz coraz wi cej kobiet pope nia przest p-

stwa gospodarcze, gdy  odsetek m czyzn w latach 2003–2005 wynosi  78%.

Typowy przest pca (w przypadku obu p ci) ma od 31 do 50 lat (69% badanych) 

i wy sze wykszta cenie (52% badanych).28

25 http://www.cba.gov.pl/portal/pl/1/1/Zadania.html, stan prawny na dzie  18 marca 2009 r. 

26 www.pwc.com, stan prawny na dzie  20 marca 2009 r.

27 http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/prawie;polowa;Þ rm;w;polsce;oÞ arami;przestepczosci;gosp

odarczej,33,0,41249.html, stan prawny na dzie  18 marca 2009 r.

28 http://www.egospodarka.pl/12170,Przestepstwa–gospodarcze–raport–2005,1,39,1.html, stan prawny na dzie  

18 marca 2009 r. 
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Organizacje mi dzynarodowe przeciwdzia aj ce 
tzw. bia ym ko nierzykom

Na wiecie istniej  ró nego rodzaju organizacje rz dowe i pozarz dowe, które 
wprowadzaj  odpowiednie programy maj ce na celu przeciwdzia anie przest pczo-
ci bia ych ko nierzyków. 

Organizacj  prowadz c  badania i posiadaj c  uprawnienia do cigania jest Na-
tional White Collar Crime Center. Opiera ona swoje dzia ania o system „Internet 
Crime Complain Center” przy wspó pracy z Federalnym Biurem ledczym.

Jest ona liderem na skal  wiatow  w wykrywaniu, przeciwdzia aniu, docho-
dzeniu przest pstw gospodarczych oraz przest pstw internetowych (cyberprzest p-
czo ). Wspomaga agencje rz dowe w szkoleniu i w badaniach nad tymi przest p-
stwami. 

Powsta a w 1992 r. i posiada szeroko rozwini t  struktur , w sk ad której wcho-
dz  agencje we wszystkich stanach Ameryki Pó nocnej oraz 12 krajach wiata, ta-
kich jak: Belgia, Kanada, Finlandia, Niemcy, Hongkong, Indie, Nowa Zelandia, Pa-
lau, Filipiny, Turcja, Ukraina i Wielka Brytania. 

Od 2005 r. wydaje ona raporty ze swojej dzia alno ci. Najaktualniejszy pochodzi 
z dzia alno ci organizacji w latach 2007–2008.

W 2008 r. poprzez internetowy system „Internet Crime Complain Center” zg o-
szone zosta y 223,495 przypadki narusze . Sprawy wykryte w ten sposób przekazy-
wane s  organizacjom rz dowym i lokalnym, które maj  dost p do systemu i mog  
bezzw ocznie reagowa  na okre lone zdarzenie. 

System wskazuje na rosn ce straty pa stwa z tytu u przest pstw bia ych ko nie-
rzyków. W opinii WCCC aktywno  tej wyrafinowanej grupy przest pczej nigdy 
nie b dzie atwa w przeciwdzia aniu.29 

Sposoby przeciwdzia ania

Przest pczo  bia ych ko nierzyków generuje olbrzymie zyski. Przest pcy sta-
raj  si  je zalegalizowa , b d  ukry  pod tysi cem innych dokumentów. Organy 
pa stwowe powinny wykszta ci  odpowiedni  instytucj , która umia aby w sposób 
rzetelny i niezale ny oceni  dzia ania okre lonych firm, które przez zastosowanie 
odpowiednich systemów by yby wykrywane przez organy cigania. 

Na wiecie ju  dzia aj  podobne systemy maj ce na celu przeciwdzia anie zor-
ganizowanej korupcji, przest pczo ci gospodarczej, umo liwiaj ce atwiejszy kon-

29 http://www.nw3c.org/research/visitor_form_val.cfm, stan prawny na dzie  18 marca 2009 r.
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takt obywatela z w adz . Zaimplementowanie ich do polskiego systemu prawnego 
powinno by  celem pierwszorz dnym. 

Przyk adem takiej instytucji na wiecie mo e by  system Open. Zosta  on wpro-
wadzony przez w adze miasta Seul w Korei Po udniowej. Jest to portal interneto-
wy, w którym obywatele mog  za atwia  swoje sprawy obywatelskie bez koniecz-
no ci wychodzenia z domu. Jego wykorzystanie umo liwia monitorowanie przez 
u ytkownika ca ej procedury administracyjnej. System powsta  w celu zwi kszenia 
przejrzysto ci w procedurach administracyjnych, u atwienia obywatelom procesu 
sk adania wniosków i aplikacji oraz poprawieniu wiarygodno ci administracji pub-
licznej przez zaoferowania dost pu do informacji na zasadzie uczciwo ci i obiek-
tywnych kryteriów oceniania. Umo liwia on przeciwdzia anie zorganizowanej ko-
rupcji, ukierunkowanej na odseparowanie obywatela od urz dnika pa stwowego. 30 

Ameryka ski system internetowy „Internet Crime Complain Center” jest kolej-
nym przyk adem reakcji ze strony w adz na to, w jaki sposób przest pczo  ewolu-
uje w czasach globalizacji, a wykorzystanie Internetu jako rodka komunikacji po-
mi dzy obywatelem a w adz  okaza o si  sposobem tanim i funkcjonalnym. S u y 
on nie tylko zwalczaniu przest pczo ci bia ych ko nierzyków, ale tak e wspomaga 
tworzenie odpowiednich programów prewencyjnych. 

W Polsce w adze ograniczaj  si  do przedstawiania swoich instytucji w Inter-
necie, co de facto równie  przyczynia si  do wi kszej wiadomo ci prawnej otacza-
j cej nas rzeczywisto ci. 

W walce z ówczesn  przest pczo ci  gospodarcz  najistotniejszym jest wybór 
w a ciwych sposobów komunikacji, bo to od jej szybko ci zale y, czy w adze zd  
zareagowa  w odpowiednim czasie na dane zjawisko przest pcze.

Problemem we wdra aniu w Polsce takiego systemu s  niew tpliwie bariery 
mentalne. Jak potwierdzaj  badania spo eczne, przeci tnego Polaka cechuje du y 
stopie  tolerancji i pob a liwo ci dla licznych zjawisk patologicznych, do których 
niew tpliwie nale y „ma o widoczna” przest pczo  bia ych ko nierzyków.

Przest pcy w bia ych ko nierzykach w okresie kryzysu gospodarczego, a jedno-
cze nie olbrzymich dotacji z Unii Europejskiej, b d  wykorzystywa  swoje uprzy-
wilejowane pozycje do pope niania ró nego rodzaju oszustw i wyprowadzania ka-
pita u z przedsi biorstw na ogromn  skal . St d wiedza na temat ameryka skich 
do wiadcze  dotycz cych przeciwdzia ania przest pczo ci tzw. bia ych ko nierzy-
ków mo e by  niezwykle przydatna w europejskich realiach.

30 M. Walecki, Nowoczesne technologie ICT w walce z korupcj  na wiecie (w:) J. Kucharczyk, J. Zbieranek, Elek-

troniczna administracja – nowe mo liwo ci przeciwdzia ania zjawisku korupcji., Warszawa 2006, s. 9–17.
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SUMMARY

White collar criminality in the modern world is a problem that American crimi-
nologist have been studying since the 1940s. It is very important in our Polish com-
munity to solve the problem of white collar crimes. We can’t stand and watch white 
collar individuals committing crimes without responsibility for their behavior. This 
article demonstrates how those criminals work and what corporate crimes they can 
commit. It shows how to prevent corporate crimes and where we can find them in 
our community. In the USA, white collar criminals are well–known in the justice 
system. Polish authors didn’t focus on those criminals, but characteristic of Polish 
corporate criminals are similar to those of white collar criminals. There are many 
theories about white collar crimes, so the author chooses only those which agree 
with his opinion and are the most critical to understanding those people’s behavior. 
This article is a brief description that criminality nowadays is growing quickly. In 
terms of European Union donation these criminals will play a part in fraud in a very 
expensive area.
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PRZEST PCZO  OS DZONA CUDZOZIEMCÓW 
W WIETLE BADA  AKTOWYCH SPRAW S DU OKR GOWEGO 

W BIA YMSTOKU

Wprowadzenie 

Zmiana sytuacji politycznej w krajach Europy rodkowej i Wschodniej przy-
nios a w konsekwencji m.in. pojawienie si  wzgl dnie nowych dla tego regionu zja-
wisk migracyjnych, a przede wszystkim niekontrolowanej imigracji zarobkowej 
oraz migracji poszukuj cych azylu.1 

W latach 1989–1990, wraz ze zmianami w dawnych pa stwach Uk adu War-
szawskiego, z dnia na dzie  zmienia y si  warunki procesów migracyjnych. Wi k-
szo  wschodnioeuropejskich pa stw (oprócz ZSRR) otwar a swoje granice na Za-
chód.2 

Jedn  z najpowszechniej odczuwalnych zmian, jakie nast pi y w Polsce po 
1989 r., by o tzw. otwarcie granic. Zjawisko to obejmowa o nie tylko mo liwo  
korzystania przez obywateli polskich z ruchu bezwizowego, lecz tak e u atwienie 
wjazdu cudzoziemców na teren naszego kraju.3 

Polska znajduje si  na g ównym szlaku migracyjnym ze wchodu na zachód Eu-
ropy. Wi e si  to z nap ywem obywateli innych pa stw do Polski. Cudzoziemcy 
przyje d aj  do Polski nie tylko w celach turystycznych i handlowych, ale równie  

1 M. Szonert, Migracje w Europie rodkowej i wschodniej, (w:) Studia o procesach migracji zagranicznych, t. 1, 

Charakterystyka procesów migracyjnych, red. S. Golinowska, E. Marek, Warszawa 1994: IPiSS, Studia i mate-

ria y, s. 101. 

2 E. Hönekopp, Migracje Wschód–Zachód. Czy nowa europejska w drówka ludów? (w:) Studia o procesach mi-

gracji zagranicznych, t. 1, Charakterystyka procesów migracyjnych, red. S. Golinowska, E. Marek, Warszawa 

1994: IPiSS, Studia i materia y, s. 105. Wi cej nt. specyÞ ki migracji Wschód–Zachód m.in w: K. Iglicka, Migration 

movements from and into Poland in the light of the East–West European migration, Prace Migracyjne 2000, nr 

33; K. Romaniszyn, Current migration in Central and Eastern Europe, Prace Migracyjne 1997, nr 15; M. Okólski, 

New migration trends in Central and Eastern Europe in the 1990s. How signiÞ cant, how stable?, Prace Migracyj-

ne 1997, nr 4. 

3 A.J. Szwarc, J. Piskorski, Przest pczo  cudzoziemców w Polsce, (w:) Przest pczo  graniczna, A.J. Szwarc 

(red.), Pozna  2000 s. 11. 
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w celu pope nienia przest pstwa. Stwarza to zagro enie dla bezpiecze stwa obywa-
teli naszego kraju.4

Pierwszy raz w Polsce problem przest pczo ci cudzoziemców podj to podczas 
mi dzynarodowego seminarium na temat „Przest pczo  cudzoziemców”, które od-
by o si  w dniach 14–16 wrze nia 1994 r.5 

Celem niniejszego opracowania jest przestawienie struktury przest pczo ci 
os dzonej cudzoziemców, dokonanej w oparciu o analiz  akt spraw karnych S du 
Okr gowego w Bia ymstoku. Ze wzgl du na w a ciwo  s du jako organu pierw-
szej instancji, b d  to przest pstwa o du ym ci arze gatunkowym. 

Zanim zostanie omówiona struktura przest pczo ci, warto by si  przejrze  czyn-
nikom decyduj cym o skali i nat eniu mi dzynarodowych przep ywów ludno cio-
wych, do których zaliczamy uwarunkowanie powszechne, tj. czynniki technologicz-
ne oraz spo eczno–ekonomiczne. Obok uwarunkowa  powszechnych wyró niamy 
dwie zasadniczego grupy, a mianowicie uwarunkowania wyst puj ce w krajach 
emigracyjnych oraz w krajach imigracyjnych.6

Uwarunkowania wyst puj ce w krajach emigracyjnych to przyczyny sk aniaj -
ce do wyjazdów lub u atwiaj ce decyzj  emigracyjn . Do najwa niejszych nale :

czynnik prawny: regulacje paszportowe i przepisy dotycz ce zakupu dewiz. 
Liberalizacja w tej dziedzinie w krajach Europy Wschodniej post puj  bar-
dzo szybko. Z punktu widzenia skali potencjalnych migracji prze omowe 
znaczenia mia o tu otwarcie na wiat by ych republik radzieckich,

czynnik ekonomiczny: poziom bezrobocia i mo liwo ci zatrudnienia w swo-
im zawodzie, sytuacja mieszkaniowa, zaopatrzenie sklepów w towary kon-
sumpcyjne, wymienialno  i si a nabywcza zachodnich walut,

czynnik demograficzny: wysoki przyrost naturalny, przeludnienie wsi, nad-
wy ki m odych ludzi w wieku produkcyjnym,

czynnik spo eczno–polityczny: dyskryminowanie mniejszo ci narodowych, 
zbrojne konflikty etniczne, ograniczanie podstawowych praw cz owieka, 
rozczarowanie i frustracje zwi zane z kszta towaniem nowego ustroju.7

Uwarunkowania wyst puj ce w krajach imigracyjnych to mo liwo ci i powo-
dy sk aniaj ce do przyjazdu i osiedlania si  w nowych ojczyznach. Do najwa niej-
szych nale : 

4 K. Laskowska, Przest pczo  cudzoziemców w województwie podlaskim, Jurysta 2003, nr 2, s. 15.

5 Szerzej na ten temat E.W. P ywaczewski (red.) Przest pczo  cudzoziemców – nowe wyzwania dla teorii i prak-

tyki, Szczytno 1995. 

6 Por. W. Anio , Europejskie migracje Wschód – Zachód: wspó czesne ród a i implikacje, Sprawy Mi dzynarodo-

we 1992, nr 3, s. 25.

7 Tam e, s. 27. 
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czynniki prawny: wymagania wizowe, przepisy imigracyjne, w tym doty-

cz ce czenia rodzin, uprawnienia socjalne uchod ców politycznych, pro-

cedury przyznawania azylu i pozwolenia na prac ,

czynnik ekonomiczny: skala bezrobocia i mo liwo ci zatrudnienia w opar-

ciu o bilateralne porozumienia mi dzypa stwowe b d  te  mo liwo ci nie-

legalnego zatrudnienia, 

czynnik spo eczno–polityczny: stosunek spo ecze stwa, opinii publicznej, 
partii politycznych do cudzoziemców i mniejszo ci etnicznych, skala nastro-
jów nacjonalistycznych, absorpcyjne zdolno ci kultur narodowych, kseno-
fobia, szowinizm,

czynnik historyczny: istnienie szeregu centrów uchod stwa b d  te  du ych 
liczebnie o rodków nowszej emigracji sprzyja przyjazdom kolejnych emi-
grantów reprezentuj cych te same narodowo ci.8 

Upadek systemu komunistycznego oraz powolne, czasami bolesne narodziny 
nowego systemu doprowadzi y do powstania fenomenu, nieoczekiwanego przez 
spo ecze stwa ani przez rz dy pa stw Europy Zachodniej, rodkowej czy Wschod-
niej, jakim by  nowy ruch migracyjny ludno ci z krajów by ego bloku sowieckiego. 
Pocz tkowo postrzegana wy cznie jako zagro enie, pó niej okaza a si  nie  rów-
nie  pozytywne skutki.9 

Na pocz tku lat 90. XX wieku nast pi o nasilenie wielkich ruchów migracyj-
nych z by ego ZSRR. Dynamika tego procesu by a ogromna. O ile w latach 1980–
1987 wyjecha o stamt d oko o 100 tys. osób, o tyle w 1988 ju  108 tys., w 1989 r. 
– 235 tys., a w 1990 r. 600 tys. osób. Na pierwszej linii tego przep ywu ludno ci 
z by ego ZSRR znalaz a si  Polska. Zadecydowa y o tym nast puj ce czynniki:

centralne tranzytowe po o enie w Europie, daj ce ewentualnych uchod com 
szans  przedostania si  do Niemiec, stamt d do innych krajów Europy Za-
chodniej,

d uga granica wschodnia (1 244 km), stanowi ca granic  a  z czterema re-
publikami, które wchodzi y w sk ad Zwi zku Radzieckiego,

blisko  kulturowa, podobny j zyk itp., 

zamieszkiwanie na terytorium by ego ZSRR ponad dwumilionowej mniej-
szo ci polskiej,

8 Tam e, s. 28. 

9 K. Iglicka, Migration movements from and into Poland in the light of the East–West European migration, Seria: 

Prace Migracyjne 2000, nr 33, s. 11.

–

–

–

–

–

–

–

–
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obowi zuj ce ówcze nie wyj tkowo liberalne przepisy wjazdowe: na 90-
dniowy pobyt w Polsce obywatele republik postradzieckich nie potrzebowa-
li ani wiz, ani zaprosze .10 

Wykres 1. Liczba przest pstw pope nionych przez cudzoziemców 

w latach 1993–2005, wg akt spraw karnych S du Okr gowego w Bia ymstoku

ród o: Badania w asne

Akta spraw karnych stanowi ce podstaw  przeprowadzonych bada  sporz dza-
ne s  w oparciu o legaln  definicj  poj cia cudzoziemca zawart  w ustawie z dn. 13 
czerwca 2003 r. o cudzoziemcach Dz.U. z 2004 r. Nr 128, poz. 1175, z pó niejszy-
mi zmianami (zwana dalej ustaw  o cudzoziemcach). Dlatego te  dla potrzeb pracy 
przyj to za postaw  zakresu znaczeniowego poj cia „cudzoziemiec” art. 2 ustawy 
o cudzoziemcach, który stanowi „Cudzoziemcem jest ka dy, kto nie posiada oby-
watelstwa polskiego.”

Na 72 sprawy okre lone na podstawie repertorium jako sprawy w których 
oskar onymi byli cudzoziemcy, tj. osoby nieposiadaj ce obywatelstwa polskiego, 
uzyskano dost p do 48 akt spraw prawomocnie zako czonych. 

Celem bada  pilota owych by o obj cie okresu od roku 1990 do 2008. Z akt 
spraw karnych z tego okresu wynika, i  pierwsze przest pstwa os dzone nale -

10 W. Anio , Europejskie migracje…, s. 32. 

–
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ce do w a ciwo ci s du okr gowego pope niono w 1993 r. Najwi cej przest pstw 

pope niono w latach 1994–1995, kolejne przest pstwa pope niono w latach 1999–
2005, co obrazuje Wykres 1. Przest pstwa pope nione roku 1993 oraz w latach 
1999–2005 stanowi y jedynie sporadyczne przypadki w przeciwie stwie do lat 
1993–1995. Z przeanalizowanych akt spraw karnych wynika, i  cudzoziemcy po-
pe nili 83 przest pstwa nale ce do w a ciwo ci S du Okr gowego w Bia ymsto-
ku. Na obraz statystyki przest pstw nale cych do w a ciwo ci s dów okr gowych 
w Polsce wp yw mia o wej cie w ycie Kodeksu karnego oraz kodeksu post powa-
nia karnego z 1997 r. 

Charakterystyka badanej populacji 

Sprawcami przest pstw byli praktycznie wy cznie m czy ni (68), w ród 
sprawców znalaz a si  tylko jedna kobieta, która dopu ci a si  czynu zabronionego, 
wspó dzia aj c jednak z pi cioma m czyznami. 

Wykres 2. Obywatelstwo sprawców

bia oruskie 26%

ukraińskie 14%

rosyjskie 12%
niemieckie 9%

ormiańskie 9%

bezpa stwowiec 7%

otewskie 7%

w oskie 4%

inne 12%

ród o: Badania w asne

Sprawcami przest pstw by y osoby w wieku od lat 18 do 62. Najliczniejsz  gru-
p  stanowili sprawcy w wieku 21–35 lat. Na 69 sprawców 51, tj. 74%, stanowi-
li sprawcy z grupy wiekowej 21–35 lat. W ród tej grupy najliczniejsz  grup , 20 
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sprawców (29%), stanowi y osoby w wieku 21–25 lat. Drug  co do liczebno ci gru-
p  wiekow  stanowili sprawcy w wieku 26–30 lat, tj. 17 osób (25%). Kolejn  grup  
wiekow  stanowili sprawcy w wieku 31–35 lat, tj. 14 osób (20%). 7 sprawców by o 
w wieku 36–40 lat (10%). W grupie wiekowej 17–20 lat by o 4 sprawców, 3 spraw-
ców w wieku 41–45 lat oraz po 2 sprawców w grupach wiekowych 46–50 lat oraz 
61–65 lat. W badanych aktach spraw s dowych nie by o sprawców w wieku 51–60 
lat.

Wi kszo  sprawców – a  49, tj. 71%, pochodzi o z krajów by ego ZSRR. Naj-
liczniejsz  grup  stanowili Bia orusini – 18 sprawców, tj. 26%. Sprawców z oby-
watelstwem ukrai skim by o 10 tj. 14%, trzeci  w kolejno ci grup  stanowili Ro-
sjanie – 8 sprawców, tj. 12%. Ormianie w liczbie 6 stanowili 9% by ych obywateli 
ZSRR. Ostatni  grup  obywateli by ego ZSRR stanowili otysze w liczbie 5, tj. 7%. 
Sprawców posiadaj cych obywatelstwo niemieckie by o 6, tj. 9%. Pi ciu sprawców, 
7%, zadeklarowa o brak przynale no ci pa stwowej, jednak w ród nich 4 zadekla-
rowa o narodowo  rosyjsk , a jeden sprawca narodowo  czecze sk . Zadziwia-
j ce jest wyst pienie 3 obywateli W och. Nieliczni sprawcy pochodzili z Bu garii, 
Chorwacji, Litwy (po 2 sprawców) oraz z Holandii i S owacji (po 1 sprawcy). 

Wykres 3. Wykszta cenie sprawców 

zawodowe 7%

średnie 65%

wyższe 16%
podstawowe 12%

ród o: Badania w asne

Wi kszo  sprawców, a  45 (65%) posiada o rednie wykszta cenie, 11 posia-
da o wykszta cenie wy sze (16%). Jedynie 8 (12%) sprawców posiada o tylko pod-
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stawowe wykszta cenie. Najmniejsz  grup  stanowili sprawcy z wykszta ceniem za-
wodowym 5 osób, tj. 7% ogólnej liczny sprawców. 

Wi kszo  sprawców posiadaj cych obywatelstwo bia oruskie to osoby z wy-
kszta ceniem rednim w wieku 20–30 lat. Najwi ksz  grup  sprawców stanowili 
Bia orusini z wykszta ceniem rednim w wieku 20–25 lat, a  8 osób. W ród oby-
wateli Bia orusi nie odnotowano osób z wykszta ceniem podstawowym ani zawodo-
wym. Tylko jeden sprawca posiada  wy sze wykszta cenie. 

Jak ju  wspomniano powy ej, kolejn  najliczniejsz  grup  wed ug obywatel-
stwa stanowili Ukrai cy. W ród tej grupy, podobnie jak w przypadku obywateli Bia-
orusi, najliczniejsz  grup  stanowili sprawcy z wykszta ceniem rednim – 5 osób 

– w wieku 17–30 lat. Osoby w wieku 20–25 lat to wi kszo  sprawców – obywate-
li Ukrainy. Sprawcy z obywatelstwem ukrai skim posiadali równie  wykszta cenie 
podstawowe, zawodowe i wy sze. 

Obywatele Rosji, sprawcy przest pstw, to jedynie osoby ze rednim i wy szym 
wykszta ceniem w wi kszo ci w wieku 26–30 lat. Liczba sprawców z wy szym wy-
kszta ceniem oraz rednim by a identyczna – 4 osoby. 

Sprawców posiadaj cych obywatelstwo niemieckie by o, podobnie jak w przy-
padku Rosjan, o miu. Nie mo na w przypadku sprawców – obywateli Niemiec – 
wskaza  szczególnych grup wiekowych czy wykszta cenia. Przest pstw dopu cili si  
sprawcy z wykszta ceniem podstawowym, zawodowym, rednim, jak i wy szym. 

Najbardziej jednolit  grup  sprawców, chocia  nieliczn  – 6 osób, stanowili Or-
mianie. Sprawcy ci to jedynie osoby z wykszta ceniem rednim w wieku 17–30 lat. 
Tylko jedna osoba by a w wieku 62 lat, posiada a jednak tak jak pozostali wykszta -
cenie rednie.

Trzydzie ci procent sprawców to osoby bezrobotne, z których wi kszo  dekla-
rowa a podejmowanie prac sezonowych w Polsce lub kraju pochodzenia. W ród za-
trudnionych dominuje samozatrudnienie, g ównie w handlu i us ugach.

Stan cywilny sprawców – 65% to sprawcy onaci posiadaj cy dzieci. Jedy-
nie 35% to osoby stanu wolnego, w ród których kilkoro posiada o dzieci. Czterech 
sprawców by o rozwiedzionych. 

Wskazywane przez sprawców przyczyny przybycia do Polski by y ró ne. Do 
najcz ciej wskazywanych nale a y: handel, szeroko rozumiane interesy, delegacje 
s u bowe, odwiedziny rodziny lub znajomych. 

Spo ród wszystkich sprawców tylko kilku dopu ci o si  czynów zabronionych 
w ramach recydywy kryminologicznej. Obywatel S owacji by  uprzednio skaza-
ny na terytorium Czech za uchylanie si  od obowi zku wiadczenia pracy. Oby-
watel Bia orusi by  karany na terytorium Bia orusi. Obywatel Azerbejd anu dopu -
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ci  si  wcze niej kradzie y samochodów. Sprawca deklaruj cy brak obywatelstwa, 
o pochodzeniu czecze skim, by  wcze niej skazany na dwa lata pozbawienia wol-
no ci z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres 4 lat za spowodowa-
nie redniego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 § 1 kk.). Zawieszaj c wykonanie kary 
pozbawienia wolno ci, sprawca zosta  poddany dozorowi kuratora. 

W grupie sprawców, którzy pope nili przest pstwa w ramach recydywy krymi-
nologicznej, by  jeszcze obywatel Bia orusi, który przed zatrzymaniem dopu ci  si  
zmuszenia do okre lonego zachowania (art. 191 § 1 kk.). 

Struktura przest pczo ci cudzoziemców 

W ród zbadanych spraw wi kszo  sprawców dopu ci a si  przest pstw prze-
ciwko mieniu oraz przest pstw przeciwko wiarygodno ci dokumentów. Wraz z wy-
mienionymi grupami przest pstw wyst pi y sporadycznie przest pstwa przeciwko 
porz dkowi publicznemu oraz przeciwko obrotowi pieni dzmi i papierami warto -
ciowymi. Nieliczne przypadki to przest pstwa przeciwko yciu i zdrowiu (w tym 
jedno zabójstwo), przeciwko wolno ci seksualnej, z ustawy o przeciwdzia aniu nar-
komanii11 oraz ustawy o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu12. 

W latach 1993–1995 najwi cej sprawców skazano za przest pstwa zwi zane 
z przemytem samochodów przez wschodni  granic  Polski. Sprawcy dopu cili si  
w takim przypadku g ównie przest pstwa polegaj cego na pos ugiwaniu si  podro-
bionym lub przerobionym dokumentem, w tym przypadku dowodem rejestracyj-
nym. Niektóre samochody mia y „przebite” numery nadwozia. 

Prawomocnie skazani przez S d Okr gowy w Bia ymstoku cudzoziemcy to 
w 55 przypadkach skazani za przest pstwa przeciwno mieniu (80% wszystkich 
skazanych). W ród czynów przeciwko mieniu wi kszo , bo a  23 skazania (44% 
wszystkich przest pstw przeciwko mieniu, 33% wszystkich skazanych) to skaza-
nia za przest pstwo rozboju. Dwunastu sprawców skazano na postawie art. 210 § 1 
d. kk. oraz 280 § 1 kk. za dokonanie przest pstwa rozboju w typie podstawowym, 
natomiast 11 sprawców na postawie art. 210 § 2 d. kk. oraz 280 § 2 kk za dokona-
nie przest pstwa rozboju w typie kwalifikowanym. Trzech sprawców rozboju w ty-
pie podstawowym dopu ci o si  równie  przest pstw pozbawienia wolno ci w typie 
podstawowym oraz zmuszenia do okre lonego zachowania (art. 165 § 1 oraz 167 § 
2 d. kk.). Jeden sprawca rozboju w typie podstawowym zosta  skazany na podsta-

11 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia aniu narkomanii Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, 

poz. 1143. Ustawa ta utraci a moc obowi zuj c  w momencie wej cia w ycie ustawy z dn. 25 lipca 2005 r. 

o przeciwdzia aniu narkomanii Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z pó n. zmianami. 

12 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu Dz.U. Nr 27, poz. 169 z pó n. 

zmianami.



290

Magdalena Perkowska

wie kwalifikacji prawnej art. 280 § 1 w zb. z art. 157 § 1 kk., gdy  konsekwencj  

rozboju by o doznanie przez pokrzywdzonego redniego uszczerbku na zdrowiu. 

Równie  jeden sprawca rozboju w typie podstawowym zosta  skazany na podstawie 

kwalifikacji prawnej art. 280 § 1 w zb. z art. 157 § 2 kk., gdy  konsekwencj  roz-

boju by o doznanie przez pokrzywdzonego lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Jeden 

sprawca rozboju w typie kwalifikowanym zosta  skazany na podstawie kwalifikacji 

prawnej art. 210 § 2 w zb. z art. 156 § 1 d. kk., gdy  konsekwencj  rozboju by o do-

znanie przez pokrzywdzonego redniego uszczerbku na zdrowiu. 

Przewóz przez wschodni  granic  Polski kradzionego samochodu by  kolejnym 

z najcz ciej wyst puj cych przest pstw, za które byli skazywani badani przest p-

cy. Za przest pstwo paserstwa umy lnego z art. 215 d. kk. oraz 291 kk. skazano 

23 osoby (40% wszystkich przest pstw przeciwko mieniu, 32% wszystkich skaza-

nych). Wi kszo  sprawców, bo a  16 zosta a skazana na podstawie kwalifikacji 

prawnej art. 215 § 2 d. kk., tj. przy przyj ciu, e sprawca uczyni  sobie z pope niania 

przest pstwa paserstwa umy lnego okre lonego w art. 215 § 1 d. kk. sta e ród o do-

chodu lub dopu ci  si  tego przest pstwa w stosunku do mienia znacznej warto ci. 

W analizowanych przypadkach kwalifikacja prawna dotyczy mienia znacznej war-

to ci, które stanowi  kradziony samochód przewo ony przez granic .13 

Skazani za przest pstwa z art. 215 § 1 d. kk. b d  215 § 2 d. kk. w 14 przypad-

kach wyst puj  równie  z kwalifikacj  z art. 265 § 1 d. kk., tj. czynem stanowi cym 

pos ugiwanie si  podrobionym lub przerobionym dokumentem – najcz ciej by y to 
dokumenty dotycz ce samochodu – dowody rejestracyjne lub dokumenty ubezpie-
czenia.

Za kradzie  zuchwa  na podstawie art. 208 d. kk. zosta o skazanych 6 osób. 
W ród nich 3 zosta y skazane na podstawie kwalifikacji prawnej art. 208 w zb. z art. 
209 d. kk., gdy  sprawcy bezpo rednio po dokonaniu kradzie y u yli gwa tu na oso-
bie albo grozili jego natychmiastowym u yciem, aby utrzyma  si  w posiadaniu za-
branego mienia. 

Za kradzie  w typie podstawowym na postawie art. 279 kk. zosta y skazane 
3 osoby dzia aj ce wspólnie i w porozumieniu, które oprócz przest pstwa kradzie-
y dopu ci y si  przest pstwa rozboju kwalifikowanego (art. 280 § 2 kk.), zniszcze-

nia dokumentu (art. 276 kk.), pos ugiwania si  fa szywym dokumentem (art. 271 § 1 
kk.) oraz handlu broni  (art. 263 § 1 kk.). 

13 Przepis art. 215 d. kk ustalony w brzmieniu ze mianami Dz.U. 90.14.84: § 1. Kto rzecz uzyskan  za pomoc  czy-

nu zabronionego nabywa lub pomaga do jej zbycia albo w celu osi gni cia korzy ci maj tkowej t  rzecz przyj-

muje lub pomaga do jej ukrycia, podlega karze pozbawienia wolno ci od 6 miesi cy do lat 5. § 2. Je eli sprawca 

uczyni  sobie z pope nienia przest pstwa okre lonego w § 1 sta e ród o dochodu albo dopuszcza si  tego prze-

st pstwa w stosunku do mienia znacznej warto ci, podlega karze pozbawienia wolno ci od roku do lat 10.
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Czterech sprawców zosta o skazanych na podstawie art. 227 § 2 d. kk. oraz art. 
320 § 2 kk. za puszczenie w obieg dokumentu uprawniaj cego do otrzymania sumy 
pieni dzy; we wszystkich przypadkach by  to podrobiony lub przerobiony doku-
ment uprawniaj cy do odzyskania podatku VAT. 

Jedna osoba zosta a skazana na podstawie art. 182 § 1 d. kk. za naruszenie nie-
tykalno ci cielesnej. 

Spo ród wszystkich skazanych jedynie dwie osoby zosta y skazane na podsta-
wie przepisów ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii z 199714 r. Jedna osoba za usi-
owanie wywozu za granic  znacznej ilo ci rodków odurzaj cych (haszyszu) art. 43 

§ 3 ustawy o przeciwdzia aniu narkomanii z 1997 r., kolejny sprawca dopu ci  si  
udzielenia rodka odurzaj cego ma oletniemu, tj. przest pstwa z art. 46 § 2 ustawy 
o przeciwdzia aniu narkomanii z 1997 r.

Sprawcy przest pstw przeciwno yciu i zdrowiu stanowili pi  przypadków 
w ca kowitej liczbie sprawców skazanych przez S d Okr gowy w Bia ymstoku. 
Trzech sprawców dopu ci o si  spowodowania redniego lub lekkiego uszczerb-
ku na zdrowiu w zwi zku dokonaniem przest pstwa rozboju w jego formie podsta-
wowej lub kwalifikowanej (opisanych powy ej). Jeden sprawca zosta  skazany za 
spowodowanie lekkiego uszczerbku na zdrowiu. Najci szym przest pstwem by o 
zabójstwo pope nione przez obywatela Azerbejd anu na kobiecie obywatelstwa pol-
skiego (art. 148 § 1 kk.). 

Sze ciu Ormian zosta o skazanych na podstawie art. 5 ust. 1 ustawy z dn. 22 
kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu15, art. 11 § 1 d. 
kk. i 225 § 1 d. kk. w zb. z art. 22 pkt 1 i pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 1993 r. 
o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy16 za wprowadzanie do obrotu 
w warunkach przestepstwa ci g ego bez wymaganego zezwolenia wyrobów spirytu-
sowych sprowadzonych z zagranicy bez znaków skarbowych akcyzy, oszukuj c na-
bywców co do gatunku. 

W ród skazanych jednolit  grup  pod wzgl dem kwalifikacji prawnej stanowi-
li obywatele Niemiec oraz obywatele Armenii. Wszyscy obywatele Niemiec zosta-
li skazani za usi owanie przemytu samochodów, natomiast obywatele Armenii za 
wprowadzenie do obrotu wyrobów spirytusowych sprowadzonych z zagranicy bez 
znaków skarbowych akcyzy. 

14 Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdzia aniu narkomanii Dz.U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198 i Nr 122, 

poz. 1143. Ustawa ta utraci a moc obowi zuj c  z momentem wej cia w ycie ustawy z dn. 25 lipca 2005 r. 

o przeciwdzia aniu narkomanii Dz.U. Nr 179, poz. 1485 z pó n. zm. 

15 Ustawa z dnia 22 kwietnia 1959 r. o zwalczaniu niedozwolonego wyrobu spirytusu Dz.U. Nr 27, poz. 169 z pó n. 

zmianami. 
16 Ustawa z dnia 2 grudnia 1993 r. o oznaczaniu wyrobów znakami skarbowymi akcyzy Dz.U. 1997 Nr 127, poz. 584 

z pó n. zmianami, ustawa utraci a moc obowi zuj c  z dniem 01 maja 2004 r. 
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Przeprowadzone badania, pomimo ich pilota owego charakteru i ograniczenia 
jedynie do akt spraw karnych S du Okr gowego w Bia ymstoku, potwierdzi y cz -
ciowo wyniki bada  przeprowadzonych przez Iren  Rzepli sk  w zakresie struktu-
ry pope nionych przest pstw.17 

Badania przeprowadzone przez Autork  ukaza y, i  najliczniejszym pope nio-
nym przest pstwem by o przest pstwo rozboju i wymuszenie rozbójnicze, za które 
skazany zosta  co piaty sprawca.18 

W badaniach Prof. I. Rzepli skiej przewóz przez granic  kradzionego samo-
chodu to trzecie pod wzgl dem cz stotliwo ci wyst powania przest pstwo, za któ-
re skazywani byli cudzoziemcy i dla nich specyficzne. Przest pstwo to by o kwali-
fikowane jako paserstwo – art. 215 kk z 1969 r., za które skazano 11,8% sprawców. 
W przypadku tych bada  równie  kwalifikacja prawna na podstawie art. 215 § 2 kk 
z 1969 r. dotyczy a mienia znacznej warto ci – stanowi  je przewo ony kradziony 
samochód.19 

Zastosowane rodki zapobiegawcze oraz wymierzone 
sankcje

W stosunku do prawie wszystkich sprawców zosta  zastosowany rodek zapo-
biegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. W stosunku tylko do jednego 
sprawcy zastosowano por czenie maj tkowe. W przypadku 8 podejrzanych rodek 
w postaci tymczasowego aresztu zamieniono na por czenie maj tkowe. 

We wszystkich analizowanych sprawach karnych zapad y wyroki skazuj ce. 
Najci sza kar  ze wszystkich analizowanych przypadków wymierzono sprawcy 
zabójstwa na podstawie art. 148 § 1 kk., tj. 25 lat pozbawienia wolno ci. 

W stosunku do wszystkich 23 skazanych za przest pstwo rozboju orzeczono 
bezwzgl dne kary pozbawienia wolno ci. W stosunku do 14 sprawców obok kary 
pozbawienia wolno ci orzeczono równie  kar  grzywny. W stosunku do sprawców 
rozboju s d orzeka  cztery rodzaje rodków karnych: pozbawienie praw publicz-
nych, obowi zek naprawienia szkody, nawi zk  oraz przepadek przedmiotów. Po-
zbawienie praw publicznych orzeczono w stosunku do trzech sprawców, jednemu 
sprawcy wymierzono dwa rodki karne w postaci nawi zki oraz przepadku niebez-
piecznego narz dzia u ytego przy rozboju. Obowi zek naprawienia szkody orzeczo-
no w stosunku do jednego sprawcy. Najni sz  kar  orzeczon  w stosunku sprawcy 

17 Por. I. Rzepli ska, Przest pczo  cudzoziemców w Polsce, Warszawa 2000, s. 42–81 oraz tej e, Przest pczo  

cudzoziemców w Polsce (w:) U progu nowych kodyÞ kacji karnych. Ksi ga pami tkowa oÞ arowana profesorowi 

Leonowi Tyszkiewiczowi, O. Górniok (red.) Katowice 1999, s. 284–295. 

18 I. Rzepli ska, Przest pczo  cudzoziemców w Polsce..., s. 46.

19 Tam e, s. 47–48.
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Przest pczo  os dzona cudzoziemców w wietle bada  aktowych spraw s du...

rozboju by a kara 3 lat pozbawienia wolno ci, najwy sz  za  kara 7 lat pozbawie-
nia wolno ci. Najwi cej razy, bo w stosunku do 10 sprawców orzeczono kar  5 lat 
pozbawienia wolno ci. Najwy sze kary zosta y wymierzone w przypadkach, gdy 
skutkiem rozboju by o doznanie przez pokrzywdzonego lekkiego b d  redniego 
uszczerbku na zdrowiu. 

Pozostaj c przy przest pstwach przeciwno mieniu w przypadku sprawców kra-
dzie y zuchwa ej art. 208 d. kk., do wszystkich skazanych orzeczono bezwzgl dne 
kary pozbawienia wolno ci. Najni sz  kar  orzeczon  w stosunku sprawcy kradzie-
y zuchwa ej by a kara grzywny, najwy sz  za  kara 3 lat i 6 miesi cy pozbawienia 

wolno ci wraz z kar  grzywny. 

Skazania za paserstwo, polegaj ce na przewozie przez wschodni  granic  Polski 
kradzionego samochodu cz sto na podstawie fa szywych (podrobionych lub przero-
bionych) dokumentów to w wi kszo ci przypadków (57%) skazania na kar  pozba-
wienia wolno ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres minimum 2 
lat. W dwunastu na trzyna cie przypadków skazania na kar  pozbawienia wolno-
ci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania orzeczono równie  kar  grzywny. 

Bezwzgl dn  kar  pozbawienia wolno ci orzeczono w stosunku do 10 sprawców 
(43%) przemytu; w stosunku do ka dego sprawcy orzeczono tak e kar  grzywny. 
Najni sz  orzeczon  bezwzgl dn  kar  pozbawienia wolno ci by  jeden rok pozba-
wienia wolno ci, najwy sz  za  1 rok i 6 miesi cy pozbawienia wolno ci. 

Wnioski 

Na podstawie analizy akt spraw karnych S du Okr gowego w Bia ymstoku wy-
nika, i  cudzoziemcy najcz ciej pope niali przest pstwa przeciwno mieniu, w ród 
których dominowa y przest pstwo rozboju i paserstwa. 

Sprawcami przest pstw byli praktycznie wy cznie m czy ni, w wi kszo ci 
obywatele pa stw by ego ZSRR. W ród sprawców – obywateli by ego ZSRR domi-
nowali Bia orusini. Najcz ciej wyst puj cy wiek przest pców to 21–35 lat. Wi k-
szo  sprawców mia o rednie wykszta cenie. 

G ówn  przyczyn  dzia alno ci przest pczej cudzoziemców, która wy ania si  
na podstawie przeprowadzonej analizy spraw karnych, jest ch  osi gni cia zy-
sku. Wi kszo  skazanych w pa stwie swego obywatelstwa nigdzie nie pracowa o. 
Sprawcy utrzymywali si  g ównie z prac sezonowych oraz handlu na polskich baza-
rach. Wi kszo  z nich pozostawa a na utrzymaniu rodziny (rodziców), posiadaj c 
jednocze nie na utrzymaniu w asne dzieci i ony. Opisana sytuacja sprawia a cz -
sto, i  sprawcy dopu cili si  czynów zabronionych. Prze wiadczeni o mo liwo ci 
atwego i wysokiego zarobku, decydowali si  na dzia alno  przest pcz . 
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Magdalena Perkowska

SUMMARY

The begginning of 1990s brought openinig of Polish borders. As Poland is tran-
sit country between East end West of Europe, incoming foreigners were not only 
tourists, businessmen but also criminals. 

Article presents results of research conducted on judicial files of District Court 
in Bia ystok. The main aim of research was to analyse the phenomenom of criminal-
ity of foreigners. The reseach was made on 48 available files from 1990–2008. 

The criminals were almost only men, citizens of ex–USRR countries. Most of 
them were Belarussian and Ukrainian citizens. However some offenders were from 
Eastern European countries e.g. Germany and Italy.

Foreigners mostly commited crimes against property and against liability of 
documents. Among crimes against property most common was robbery and fencing. 
Offenders were also smuggling cars by Polish Eastern border. Only few foreigners 
were found guilty of drug trafficking. Most of convicted persons were unemployed 
and commited crimes for profit. 
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Andrew J. Bacevich

THE LIMITS OF POWER. 
THE END OF AMERICAN EXCEPTIONALISM

Wyd. Henry Holt and Company, New York 2008, 213 s.

Jednym z powa nych krytyków polityki George’a W. Busha i jego administra-
cji jest znany wyk adowca akademicki Andrew J. Bacevich, który najnowsz  pra-
c  po wi ci  rozwa aniom na ten temat1. Jest on absolwentem West Point, wete-
ranem wojny w Wietnamie i emerytowanym pu kownikiem, po ponad 20 latach 
s u by wojskowej. Z wykszta cenia jest tak e historykiem, a doktorat w tym za-
kresie uzyska  na Princeton University. Warto przypomnie , e Andrew J. Bace-
vich jest autorem wielu prac na temat bezpiecze stwa narodowego USA, amery-
ka skiego militaryzmu, polityki imperialnej i roli Ameryki w wiecie2. Wiele te  
publikuje w presti owych periodykach, m.in. w „The Wilson Quarterly”, „Foreign 
Affairs”, „The American Conservative”, „The New Republic”, „The Nation” czy 
„Foreign Policy”. Jego artyku y i komentarze pojawiaj  si  tak e w prasie, zw asz-
cza w „New York Times”, „Washington Post”, „Wall Street Journal”, „Boston Glo-
be”, „USA Today”, „Los Angeles Times” i in.

Andrew J. Bacevich by  wyk adowc  w West Point i John Hopkins Universi-
ty, a od 1998 roku pracuje na Uniwersytecie w Bostonie. W latach 1998–2005 by  
tam dyrektorem Center of International Relations. Aktualnie prowadzi kursy m.in. 
ze stosunków mi dzynarodowych, polityki zagranicznej i wojskowej USA oraz bez-
piecze stwa mi dzynarodowego. Recenzowana praca, „The Limits of Power. The 
End of Exceptionalism”, spotka a si  z zainteresowaniem i uznaniem nie tylko spe-
cjalistów, ale i szerokich kr gów ameryka skiej opinii publicznej, zw aszcza e 
opublikowana zosta a w okresie ostatniej kampanii prezydenckiej w USA w 2008 r. 
Przez kilka miesi cy utrzymywa a si  na li cie bestsellerów i by a szeroko komen-
towana w ameryka skich mediach. Autor za  go ci  cz sto z wyk adami w wielu 
o rodkach uniwersyteckich i udziela  licznych wywiadów. Ogromne zainteresowa-

1 Andrew J. Bacevich, The Limits of Power. The End of American Exceptionalism, New York 2008.

2 Warto odnotowa  kilka ksi ek jego autorstwa, m.in. American Empire: The Realities and Consequences of U.S. 

Diplomacy, Cambridge 2002 oraz The New American Militarism: How Americans Are Seducted by War, New York 

2005; tak e prace pod jego redakcj : The Imperial Tense: Prospect and Problems of American Empire, Chicago 

2003 oraz The Long War: A New History of U.S. National Security Since World War II, New York, 2007.
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nie ksi k  jest w du ej mierze wiadectwem aktualno ci i wagi tematu dla Amery-
kanów, a wi c ich bezpiecze stwa wewn trznego oraz ameryka skiej polityki za-
granicznej, zw aszcza w kontek cie przed u aj cego si  zaanga owania militarnego 
w Iraku i Afganistanie oraz jego nast pstw dla bezpiecze stwa mi dzynarodowego. 

Andrew J. Bacevich, popularny katolicki konserwatysta, od lat krytykowa  „im-
perialn  polityk  prezydenta i Pentagonu”, która wci gn a USA w nieko cz c  
si  wojn  i ogromne wydatki z ni  zwi zane. Przy wielu okazjach, tak e w pos o-
wiu do niniejszej ksi ki, apelowa  do przysz ego mieszka ca Bia ego Domu o bar-
dziej realistyczn  polityk , lepiej s u c  interesom Amerykanów. Postulowa , by 
kierownicy Departamentu Obrony i ameryka scy wojskowi wyci gali wnioski nie 
tyle z kampanii Normana H. Schwarzkopfa, co raczej z do wiadcze  Brytyjczy-
ków i Francuzów, cho by w Indochinach czy Algierii. Jednym s owem zarzuca  im, 
zw aszcza sekretarzowi obrony Donaldowi Rumsfeldowi i jego zast pcy Paulowi 
Wolfowitzowi, nieodpowiedzialne decyzje, brak profesjonalizmu, elementarne b -
dy w zakresie sztuki wojennej, nadu ycia w wi zieniach (za ich wiedz  i zgod ), 
a tak e niewykorzystanie irakijskich si  porz dkowych i bezpiecze stwa, co powo-
dowa o chaos i dodatkowe straty oraz mier  ameryka skich o nierzy w Iraku. Au-
tor bardzo krytycznie ocenia polityk  Busha i administracji republika skiej, zw asz-
cza w zakresie bezpiecze stwa i wojny z terroryzmem, cho  widzi w niej równie  
dziedzictwo i zaniedbania wcze niejszych rz dów. 

Polityka prezydenta George’a W. Busha, a zw aszcza wojna w Iraku i w ogó-
le wojna z terroryzmem, budzi coraz wi kszy krytycyzm Amerykanów. W ostatnich 
latach ukaza o si  sporo wa nych i interesuj cych prac szczegó owo analizuj cych 
rz dy republika skiej administracji George’a W. Busha, a tak e ich konsekwencje 
dla przysz o ci kraju, jego bezpiecze stwa i wizerunku Ameryki w wiecie. Znani 
intelektuali ci i zagorzali oponenci polityki Busha, m.in. wybitny politolog Benja-
min R. Barber, wiatowej s awy j zykoznawca Noam Chomsky oraz historyk bry-
tyjski wyk adaj cy w Nowym Jorku i znany komentator polityczny Tony Judt czy 
Tom Engelhardt (by ograniczy  si  do kilku nazwisk) dawali temu wyraz w licz-
nych wywiadach, wypowiedziach publicznych, jak równie  w swoim pisarstwie3. 
Ten krytyczny nurt pisarstwa wyra nie ugruntowuje si , co jest szczególnie widocz-
ne po roku urz dowania Baracka Obamy. Nie s abnie te  powa na, mo na by rzec 
ogólnonarodowa, dyskusja na temat kierunków ameryka skiej polityki zagranicz-
nej, zaanga owania USA w walk  z terroryzmem oraz kwestii bezpiecze stwa na-

3 Benjamin R. Barber, Fear’s Empire: War, Terrorism, and Democracy, New York, 2003. W kilka lat potem ukaza o 

si  polskie t umaczenie pracy (Imperium strachu. Wojna, terroryzm i demokracja, Warszawa 2005); N. Chomsky, 

Hegemony or Survival, New York 2004 (polska edycja – Hegemonia albo przetrwanie: ameryka skie d enie do 

globalnej dominacji, Warszawa 2005). Warto te  zwróci  uwag  na prac  zbiorow  z udzia em krytycznych wo-

bec polityki Busha intelektualistów, pod redakcj  Toma Engelhardta, Mission Unaccomplished: Tomdispatch In-

terviews with American Iconoclasts and Dissenters, New York, 2006; tak e prac  pod redakcj  Davida Skidmo-

re, Paradoxes of Power: U.S. Foreign Policy in a Changing World, Boulder 2007.
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rodowego, jak równie  mi dzynarodowego. W tym nurcie mie ci si  recenzowana 
ksi ka Andrew J. Bacevicha.

Warto doda , e Bacevich jest pod wp ywem pisarstwa teologa i filozofa Rein-
holda Niebuhra, zmar ego w 1971 r., którego cz sto cytuje, posi kuj c si  jego roz-
maitymi przemy leniami – wci  jego zdaniem aktualnymi – na temat zagro e  dla 
USA i ich pozycji w wiecie. Dostrzega trzy g ówne niebezpiecze stwa czy te  kry-
zysy gro ce Ameryce: ekonomiczny, polityczny i militarny (czemu po wi cone s  
kolejne rozdzia y pracy). Proponuj c poniek d perspektyw  Niebuhra, wskazuje, e 
to w samej Ameryce nale y szuka  wielu powodów tego stanu rzeczy. Z trosk  i po-
kor  pisze o niezrozumia ej dla niego mieszaninie arogancji i narcyzmu rodaków, 
przekonanych o wy szo ci nie tylko swoich warto ci, ale i potrzebie ich zaszczepia-
nia wiatu, tak e si . 

Od pocz tku lat 1990. w hierarchii Pentagonu nast pi a strategiczna reorienta-
cja miejsca poszczególnych regionów wiata, w wyniku czego Zatoka Perska zosta-
a uznana za priorytet. W rozdziale pierwszym Bacevich pisze o ogromnych potrze-

bach konsumpcyjnych Amerykanów i – jak to w 2006 r. nazwa  George W. Bush 
– ich „uzale nieniu od ropy”. Ale nieco wcze niej w 1992 r. jego ojciec wprost 
g osi , e „ameryka ski styl ycia nie podlega dyskusji” i musz  by  zapewnione 
zwi kszaj ce si  potrzeby konsumpcyjne Amerykanów (s. 51–53). Nieograniczony 
zatem dost p USA do róde  ropy naftowej sta  si  rzecz  oczywist  i niepodlega-
j c  dyskusji, jak argumentuje autor, dla kolejnych rz dów, zarówno demokratycz-
nych, jak i republika skich. Jastrz bie wojenni i liczni neokonserwaty ci wprost 
nawo ywali do inwazji i rozprawienia si  z Saddamem Husajnem (m.in. Robert Ka-
gan w 1998 r.). Po 11 wrze nia 2001 r. dominacja w Zatoce Perskiej sta a si  dla 
USA „kategorycznym imperatywem”. W pa dzierniku 2001 r. Rumsfeld stwier-
dzi : „Mamy dwie mo liwo ci. Albo zmienimy swój styl ycia, albo musimy zmie-
ni  sposób, w jaki oni yj . Wybieramy drug  mo liwo ” (s. 58–59). W tamtym 
czasie, po traumie 11 wrze nia, nie by o to przez nikogo w USA kwestionowane. 
Podejmuj c interwencj  w Afganistanie i przygotowuj c wojn  z Irakiem, szukano 
wznios ych powodów, cz sto cytuj c Busha, który mówi  o konieczno ci szerzenia 
wolno ci i demokracji oraz potrzebie rozprawienia si  z despot . 

Autor bardzo krytycznie wypowiada si  na temat dysfunkcji w adzy legisla-
cyjnej i niekompetencji Kongresu, bowiem jego cz onkowie najbardziej interesu-
j  si ... swoj  reelekcj , a nie wa nymi dla rodaków i kraju kwestiami. Bez wi k-
szych problemów przeg osowuj  kolejne niezbilansowane bud ety, zwi kszaj c do 
kosmicznych sum zad u enie. Ale to, jak sarkastycznie stwierdza Bacevich, b dzie 
zmartwieniem kolejnych pokole  Amerykanów. Jego zdaniem, poczynania rz du 
ameryka skiego zosta y zdominowane przez „ideologi  bezpiecze stwa pa stwa”, 
a ta oparta jest na przekonaniu, e zadaniem, wr cz misj  Ameryki jest obrona de-
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mokracji i praw cz owieka oraz ich rozprzestrzenianie w wiecie. Bush i jego eki-
pa, jako sukcesorzy „Objawionego Przeznaczenia” („Manifest Destiny”), kontynuu-
j  zatem specjaln  misj  USA, by „uczyni  wiat bezpiecznym dla demokracji”. 

Równie krytycznie wypowiada si  autor na temat wzmocnienia w adzy wyko-
nawczej i budowania „imperialnej prezydentury”. Przejawia si  to nie tylko w suk-
cesywnym wzmacnianiu w adzy wykonawczej, ale tak e w dalszym zwi kszaniu si  
wojskowych, a w nast pstwie ogromnych kosztów ich utrzymania. Jakby na margi-
nesie dodaje, e na reform  systemu ubezpiecze  zdrowotnych, walki z ubóstwem 
i narkotykami czy rozwi zanie nabrzmia ych spraw imigracyjnych nie ma pieni dzy 
ani woli ameryka skiej elity politycznej (s. 65–71).

Problemy zwi zane z unilateralizmem w polityce George’a W. Busha by y i s  
obiektem krytyki wielu rodaków, a tak e specjalistów w sprawach polityki zagra-
nicznej i prawa mi dzynarodowego. Podnoszone s  zw aszcza jej negatywne na-
st pstwa, bowiem – zdaniem wielu autorów – antagonizuje ona Ameryk  z innymi 
krajami i os abia pozycj  USA w wiecie, wp ywaj c na coraz bardziej negatyw-
ny obraz Stanów Zjednoczonych. Pisz  oni krytycznie o ameryka skiej ch ci domi-
nacji w polityce wiatowej, co doprowadzi o administracj  Busha do ignorowania 
ONZ i pogwa cenia przez USA prawa mi dzynarodowego. W nast pstwie powa -
nie os abi o wizerunek Ameryki i jej pozycj  w ród sojuszników, a tak e spowodo-
wa o fal  krytycyzmu, niech ci, a nawet nienawi ci i pogardy okazywanej Ameryce 
i Amerykanom w ró nych cz ciach globu ziemskiego4. 

Powa nie ucierpia  autorytet moralny Ameryki w wiecie z powodu ujawnio-
nych z czasem faktów o okoliczno ciach i powodach inwazji na Irak oraz sensacyj-
nych informacjach medialnych o stosowaniu tortur w wi zieniach dla podejrzanych 
o terroryzm w Abu Ghraib i bazie wojskowej w Guantánamo na Kubie. Hipokry-
zja ameryka skich czynników rz dowych, manipulacje informacjami, zw aszcza 
w mediach, i relatywizm w traktowaniu prawa mi dzynarodowego równie  szkodzi 
Ameryce. Ma o wiarygodnie te  brzmia y wojownicze i pompatyczne zapewnienia 
prezydenta Busha, e dzi ki podj tej przez Stany Zjednoczone „wojnie z terrory-
zmem” wiat sta  si  bezpieczny. Same przemówienia i w ogóle retoryka prezyden-
ta zas uguje na wnikliwsz  analiz , bowiem wiele w nich odniesie  do chrze cija -
stwa i zasad moralnych5. 

4 Warto nadmieni , e w ostatnich latach ukaza y si  liczne publikacje na ten temat, m.in. Andrew Ross, Kristin 

Ross, eds., Anti–Americanism, New York 2004; Ziauddin Sardar, Merryl Wyn Davies, Why Do People Hate Ame-

rica, London 2004; Tony Judt, Denis Lacorne, eds., With Us or Against Us. Studies in Global Anti–Americanism, 

New York 2005; Brendon O’Connor, Martin GrifÞ ths, eds., The Rise of Anti–Americanism, London–New York, 

2006; Peter J. Katzenstein, Robert O. Keohane, eds., Anti–Americanism in World Politics, New York 2006; Ri-

chard Higgott, Ivona Malbasics, eds., The Political Consequences of Anti–Americanism, Milton Park 2008; Ole R. 

Holsti, To See Ourselves as Others See Us: How Public Abroad View the United States after 9/11, Ann Arbor, c. 

2008; Giacomo Chiozza, Anti–Americanism and the American World Order, 2009.

5 “We Will Prevail”: President George W. Bush on War, Terrorism, and Freedom, selected and edited by National 

Review; foreword by Peggy Noonan, introduction by Jay Nordlinger, New York 2003.
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Wielu autorów wr cz twierdzi, e George W. Bush najprawdopodobniej nawet 
w to wierzy , co g osi . Widzia  on w dyktatorze Saddamie Husajnie diaboliczne z o, 
z którym podj  walk , swoist  krucjat . I pewnie wierzy , e zadaniem ameryka -
skich o nierzy b dzie zaprowadzenie tam demokracji. Amerykanom te  towarzy-
szy o powszechne przekonanie, e dobre wyposa enie o nierzy i przewaga tech-
nologiczna doprowadz  do szybkiego zako czenia dzia a . Ale by y to aroganckie 
i b dne kalkulacje, zw aszcza podj ta – przy totalnym zmanipulowaniu opinii pub-
licznej i podaniu nieprawdziwych danych w sprawie broni masowego ra enia – 
wojna z Irakiem. Uda o si  wprawdzie obali  re im Husajna, ale nie zrealizowano 
podstawowych celów tej interwencji. Co wi cej, wojna ta narazi a USA na progno-
zowan  na dziesi ciolecia, w gruncie rzeczy nieko cz c  si  wojn  (w Pentagonie 
u ywano okre lenia „wojna co najmniej jednego pokolenia”), a Amerykanów za 
granic  równie  na wi ksze ni  przedtem niebezpiecze stwo. Bacevich podziela po-
dobne opinie i wprost twierdzi, e „globalna wojna z terroryzmem” (w gruncie rze-
czy skupiona na Afganistanie i Iraku) nie by a konieczna, a okaza a si  te  nieefek-
tywna. Bezpiecze stwo USA mo na zagwarantowa  znacznie lepiej i skuteczniej, 
nie wywo uj c nieko cz cej si  wojny z terroryzmem. Ale, co wielokrotnie podkre-
la autor, rz dowi chodzi o o ugruntowanie prze wiadczenia w ród Amerykanów 

o miertelnym zagro eniu ich bezpiecze stwa. W ten sposób, zgodnie z planami 
„jastrz bi” – konsekwentnie budowano „garnizonow  mentalno ” rodaków, podsy-
caj c w nich rozmaite obawy i swego rodzaju obsesj  w kwestii czyhaj cych na nich 
i Ameryk  zagro e . Prawdziwym na to remedium mog a by  jedynie... rozbudowa-
na pot ga militarna USA. Mimo e interwencje wojskowe wi kszo  Amerykanów 
traktuje jako ostateczn  mo liwo  w prowadzeniu polityki, stratedzy Busha wiele 
zrobili, by ich przekona , e jest to jedyne wyj cie i skuteczny sposób walki z ter-
roryzmem i rozwi zywania nabrzmia ych mi dzynarodowych problemów (s. 101–
107). 

George Tenet, dyrektor CIA w latach 1997–2004, mia  w tpliwo ci, czego by-
najmniej nie ukrywa , czy Saddam Husajn by  zamieszany w atak 11 wrze nia. Ni-
gdy te  nie potwierdzi , by Agencja wypowiada a si  na temat bezpo redniego za-
gro enia z jego strony. Podobnie jak szef sztabu gen. Eric K. Shinseki, który potem 
uparcie twierdzi , e do inwazji na Irak i jego okupacji b d  potrzebne znacznie 
wi ksze si y wojskowe, ni  wówczas przewidywano. Przemawiaj c w Kongresie 
w lutym 2003 roku wskazywa , e do takiej operacji potrzeba co najmniej kilkaset 
tysi cy o nierzy. Operacja Iraqi Freedom i formalne zako czenie dzia a  wojen-
nych, jak argumentowa , bynajmniej nie oznacza, e niewielkie si y ameryka skie 
wystarcz  dla zapewnienia rekonstrukcji kraju. Równie  inni eksperci wskazywali 
na problemy i niebezpiecze stwa zwi zane z inwazj  na Irak, a zw aszcza pó niej-
szym administrowaniem czy okupacj  tego nieprzewidywalnego kraju. Ale tego ro-
dzaju g osy, jak argumentuje Bacevich, nie by y brane pod uwag  przez czynniki 
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rz dowe, a ich wyraziciele szybko popadali w nie ask  prezydenta i szefa Pentago-
nu, który wprost mówi , e „genera owie nie s  od zadawania pyta ”. Shinseki sta  
si  person  non grata, a nied ugo potem zosta  wys any na emerytur  (s. 98–99). 

Po kilku latach, jak to nazywa autor, „nieko cz cej si  wojny” (mimo jej for-
malnego zako czenia), mierci kilku tysi cy Amerykanów 6 (którzy nadal tam gin , 
tak e w Afganistanie) i ogromnych wydatkach z ni  zwi zanych, coraz wi cej ro-
daków wyra a swoje g bokie niezadowolenie z powodu tej polityki i jej konse-
kwencji dla kolejnej ekipy. Sam wybór Obamy, zapowiadaj cego powa ne w tym 
zakresie zmiany, najlepiej wiadczy o oczekiwaniach i stosunku Amerykanów do 
wojny z terroryzmem, o czym wspomina Bacevich w pos owiu (s. 183–189). Milio-
ny z nich co najmniej pow tpiewaj  w zasadno  czy skuteczno  „globalnej wojny 
z terroryzmem, podj tej przez Busha. Nawet wcze niej przekonani o jej s uszno ci 
– w obliczu powszechnego szoku, paniki i strachu po zamachu 11 wrze nia 2001 r.– 
przeszli z czasem powa n  ewolucj  swoich pogl dów i zmienili zdanie w tej kwe-
stii. Wi kszo  z nich przecz co odpowiada dzi  na pytanie, czy wojna z Irakiem 
by a konieczna i uzasadniona, a Stany Zjednoczone i wiat sta y si  bardziej bez-
pieczne. I to, jak wielokrotnie podkre la autor, powinno by  obiektem uwa nej ana-
lizy obywatelskiej Amerykanów, którzy powinni wyci gn  wnioski z b dnych de-
cyzji czynników rz dowych, a ci lej – jak ich nazywa – „m drców” („Wise Men”), 
„elit w adzy” i „elit wojskowych”. Doprowadzi y one do wci gni cia USA w bez-
sensown  i kosztown  „awantur  wojenn ”, porównywan  zazwyczaj do wietnam-
skiej. Autor wielokrotnie podkre la, e ch  do u ycia si y militarnej USA nie jest 
bynajmniej „wynalazkiem” Busha i nie mo na li tylko jego obci a  za to odpowie-
dzialno ci . Po zako czeniu zimnej wojny i upadku Zwi zku Radzieckiego przed 
Stanami Zjednoczonymi, jako jedynym super mocarstwem, pojawi a si  mo liwo  
prawdziwej ekspansji, wzmocnienia imperium i zbudowania globalnej Pax Ameri-
cana. W jej tworzeniu ameryka skie elity polityczne, niezale nie od afiliacji par-
tyjnej, skrz tnie wykorzystywa y nie tylko ekonomiczn , polityczn  czy kulturaln  
pot g  USA, ale przede wszystkim wojskow . St d interwencje w Somalii, Iraku, 
Haiti, Bo ni czy Kosowie. Ale to ekipa George’a W. Busha po 11 wrze nia 2001 
roku uczyni a z wojny konsekwentne narz dzie do prowadzenia polityki zagranicz-
nej. Wojna w Iraku nie okaza a si  krótk  zwyci sk  interwencj , lecz „stanem per-
manentnym”, co wywo uje coraz wi ksze niezadowolenie Amerykanów (s. 2–4, 
115–116 i in.).

Bacevich zarzuca Bushowi (ale i nie oszcz dza jego poprzedników) wiele za-
niedba  w sprawach bezpiecze stwa Stanów Zjednoczonych. Pisze nawet, e wy-
dawano ogromne, coraz wi ksze pieni dze przez Departament Obrony, ale ironicz-

6 W wywiadach nierzadko podkre la , e s u b  wojskow  traktowa  jako patriortyczn  powinno . Jego syn An-

drew John Bacevich, który urodzi  si  po wojnie w Wietnamie, by  równie  wojskowym. Dos u y  si  stopnia po-

rucznika i zgin , co zwyk  podkre la  ojciec, w bezsensownej wojnie Busha, 13 maja 2007 roku w Iraku.
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nie zauwa a, e wydatki te niewiele mia y wspólnego „z obron ” i zapewnieniem 
bezpiecze stwa obywateli USA. Co wi cej, nawet po zamachu 11 wrze nia 2001 r. 
i powo aniu potem Departamentu Bezpiecze stwa Wewn trznego (Department of 
Homeland Security) niewiele si  zmieni o w tej kwestii, bowiem priorytetem rz -
dz cych by y ... kolejne zagraniczne wojny. O ile walk  z talibami w Afganistanie, 
który jest siedliskiem dla Al–Kaidy i g ównym nielegalnym producentem narkoty-
ków, zw aszcza heroiny, morfiny i innych opiatów (s. 162), mo na uzna  za jaki  
element wojny z terroryzmem, to nie da si  tego powiedzie  o wojnie z Irakiem. 
Wykorzystuj c nastroje Amerykanów po 11 wrze nia 2001 r., Bush nied ugo po-
tem zapewnia  ich, e rz d nale ycie zajmie si  ich bezpiecze stwem, a rodaków za-
ch ca  do... udania si  na zakupy i do Disney Worldu. Spo ecze stwo konsumpcyj-
ne skorzysta o z tej oferty, a zw aszcza rozmaite korporacje, zbijaj ce w tym czasie 
ogromne zyski na wyposa aniu i dozbrajaniu wojska. Rozbudowane te  rozmaite 
instytucje i agencje ds. bezpiecze stwa narodowego. Od marca 2003 r. bud et Pen-
tagonu regularnie rós , osi gaj c do 2008 r. 700 bilionów dolarów (s. 61).

Z dezaprobat  odnosi si  autor do doktryny Busha i wojny prewencyjnej, któ-
rego prawdziwym architektem by  Paul Wolfowitz. Podkre la jego osobist  odpo-
wiedzialno  za wywo an  wojn , a tak e innych bliskich wspó pracowników pre-
zydenta – Cheneya, Rumsfelda i politycznego stratega Karla Rove. Szczególn  win  
obci a neokonserwatystów, którzy mieli – jak to okre la – „diaboliczny wp yw” na 
prezydenta i jego najbli szy kr g w kwestiach „doktryny wolno ci” i „ideologii bez-
piecze stwa mi dzynarodowego” (s. 73).

Bacevich pisze o gigantycznych rozmiarach instytucji zwi zanych z bezpie-
cze stwem USA, ich bud ecie, rozbudowanych strukturach organizacyjnych etc. 
Sam Pentagon zatrudnia ponad 25 tys. pracowników, ostentacyjnie uprawiaj cych 
„kult tajemnicy” i „kontroli informacji”, a tak e „dezinformacji”. Autor, cho  nie 
jest w tym odosobniony, surowo ocenia poczynania Busha, Pentagonu i pozosta ych 
instytucji, których celem by o zapewnienie bezpiecze stwa. Co wi cej – jak pisze – 
w ostatnich dekadach kolejni prezydenci traktowali organa bezpiecze stwa pa stwa 
jako „przeszkod ” w prowadzeniu polityki, a George W. Bush instytucje te uwa a  
za „swego wroga” (s. 85–96).

W konkluzji Bacevich wskazuje na potrzeb  lepszej polityki edukacyjnej, 
zwi kszonej wymiany intelektualnej z krajami islamu i w ogóle pe niejszej infor-
macji na ich temat. Apeluje o w a ciwe relacje pomi dzy polityk  a religi . Wska-
zuje na wiele realnych niebezpiecze stw i problemów, przed którymi stoi nie tylko 
Ameryka, ale i ca y wiat. Rozwi zanie problemu zbroje  nuklearnych oraz zagro-
e  wynikaj cych ze zmian klimatycznych s  pilnymi i priorytetowymi zadaniami 

dla bezpiecze stwa ca ego globu ziemskiego. Eliminacja broni nuklearnej, redukcja 
poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz ochrona rodowiska naturalnego i korzy-
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stanie z alternatywnych róde  energii s  zadaniami, przed którymi stoi wspó czesna 
Ameryka i ca y wiat. Ich rozwi zanie, zdaniem autora, b dzie lepszym gwarantem 
bezpiecze stwa dla Stanów Zjednoczonych ni  nawet najwi ksza armia (s. 177–
181).

Swoj  ksi k  Bacevich ko czy, nawi zuj c kolejny raz do Niebuhra, pewn  
przestrog  przed samozniszczeniem Stanów Zjednoczonych i refleksj  co do ich 
przysz o ci. Pisze, e je li Obama spe ni obietnice wyborcze i – nauczony na cu-
dzych b dach – zmieni polityk  USA, to b dzie móg  wype ni  oczekiwania tych, 
dla których sta  si  symbolem nadziei. Je li za  ulegnie temu ba amutnemu przeko-
naniu, e nasz styl ycia jest u wi cony, a pot ga nieograniczona, to wszystkie na-
sze nadzieje zamieni  si  w rozczarowanie (s. 189). 

Recenzowana ksi ka jest prac  interesuj c  i warto ciow , napisan  z zaan-
ga owaniem i pasj . Z racji podnoszonych problemów i ich kompleksowego uj cia 
– mimo wielu dyskusyjnych tez – stanowi wa ny g os w dyskusji na temat polity-
ki Stanów Zjednoczonych i stoj cych przed ni  wyzwa , zw aszcza dla bezpiecze -
stwa ich samych i wiata. Rozwa ania na temat ko ca ameryka skiej wyj tkowo ci 
maj  – zgodnie z intencj  autora – sk oni  kr gi polityczne do pog bionej, krytycz-
nej refleksji nad polityk  zagraniczn  USA i ich misj  w wiecie, a w nast pstwie 
spowodowa  jej gruntown  zmian . Dla dobra i bezpiecze stwa nie tylko Ameryka-
nów i samych Stanów Zjednoczonych, ale i ca ego globu ziemskiego.

Halina Parafianowicz
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Gary Cordner, AnnMarie Cordner and Dilip K. Das

URBANIZATION, POLICING, AND SECURITY. 
GLOBAL PERSPECTIVES

Wyd. CRC Press – Taylor & Francis Group, 

Boca Raton – London – New York 2010, 461 s.

Geneza recenzowanej ksi ki czy si  z 14. Doroczn  Konferencj  Internatio-

nal Police Executive Symposium (IPES)1, która obradowa a w 2007 r. w Dubaju pod 

generalnym has em „Urbanizacja i bezpiecze stwo”2. Dotychczasowe konferencje 

IPES – ka dorazowo organizowane w konwencji czterodniowego programu mery-

torycznego – odbywa y si  w Ameryce Pó nocnej, Europie oraz w Azji. W 2001 r. 

miejscem ósmej konferencji IPES by a Polska, a roli gospodarza podj a si  Wy -

sza Szko a Policji w Szczytnie3. Wybrane referaty z poszczególnych konferencji s  

publikowane w formie ksi kowej4 b d  zamieszczane w czasopi mie Police Practi-

ce & Research: An International Journal (PPR), integralnie zwi zanym z dzia alno -

ci  IPES.

Redaktorzy recenzowanej ksi ki (Gary Cordner, AnnMarie Cordner and Dilip 

K. Das) w opracowaniu zatytu owanym „Wst p: Policing i urbanizacja” podkre la-
j , i  konferencja w Dubaju zgromadzi a 175 uczestników z ponad 40 krajów, re-
prezentuj cych zarówno przedstawicieli kierowniczych struktur policyjnych, jak 
i zainteresowanych badaniami nad policj  przedstawicieli jednostek naukowo–ba-

dawczych. Obrady toczy y si  w ramach dwóch sesji plenarnych oraz 17 panelo-

wych. W sumie wyg oszonych zosta o 68 referatów i innych prezentacji. Wymienie-

ni wy ej redaktorzy tomu wyselekcjonowali do publikacji tylko 24 referaty, które 

1 IPES jest organizacj  non–for–proÞ t za o on  w 1994 r. przez Profesora Dilipa Das z USA, pe ni cego funkcj  jej 

prezydenta. G ówn  inicjatyw  tej organizacji s  doroczne mi dzynarodowe konferencje, z udzia em czo owych 

przedstawicieli organów cigania i wymiaru sprawiedliwo ci oraz rodowisk uniwersyteckich, dotycz ce najistot-

niejszych kwestii zwi zanych z szeroko rozumianym funkcjonowaniem policji. 

2 Zob. E.W. P ywaczewski, Sprawozdanie z 14. Dorocznej Konferencji IPES nt. ”Urbanizacja i bezpiecze stwo”” 

(Dubajj, Zjednoczone Emiraty Arabskie, 8–12 kwietnia 2007 r.), Prokuratura i Prawo 2008, nr 4, s. 169–173.

3 The eighth International Police Executive Symposium (IPES), Annual Meeting. Corruption: A Threat to World Or-

der, Higher Police School in Szczytno, Mai 27–30, 2001.

4 Zob. np. Materia y z Konferencji w Szczytnie: Policing Corruption. International Perspectives. Edited by Rick Sar-

re, Dilip K.Das and H.J. Albrecht. Rowman & LittleÞ eld Publishers, INC. Lexington Books, Lanbam – Boulder – 

New York – Oxford 2005.
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– jeszcze przed poddaniem ich rygorom recenzyjnym – zosta y odpowiednio uzu-
pe nione i skorygowane. 

Redaktorzy ksi ki syntezuj co prezentuj  g ówne problemy urbanizacyjne 
wspó czesnego wiata w trzech p aszczyznach. Po pierwsze, porównuj  poziom po-
pulacji zamieszkuj cej obszary miejskie w 17 pa stwach w latach 1950 i 2005. Oka-
zuje si , i  najwi kszy wzrost w tym zakresie odnotowa y kraje afryka skie, tj. Ka-
merun (wzrost o 484%), Nigeria (353%) i Uganda (346%), najmniejszy za  – USA 
(26%), Australia (15%) i Wielka Brytania (14%). Polska, ze wska nikiem wzrostu 
na poziomie 61%, plasuje si  w rodkowej cz ci tabeli. Z pa stw europejskich zna-
cz co wyró nia si  Bo nia i Hercegowina, która ze wska nikiem 234% odbiega od 
umiarkowanego na ogó  poziomu wzrostu populacji miejskiej w krajach europej-
skich. Stanowi to o pewnej specyfice krajów ba ka skich, gdy  wska niki w S owe-
nii (149%) i Serbii (154%) równie  od tego poziomu wyra nie odbiegaj . Po drugie, 
zosta a te  porównana g sto  zaludnienia na tysi c mil kwadratowych w tych sa-
mych 17 pa stwach. Zdecydowanie najni sze wska niki odnotowane zosta y w Au-
stralii (7,0), gdzie 88% populacji zamieszkuje w miastach, Kanadzie (9,0) oraz Ro-
sji (21,8), najwy sze wska niki wykaza y za  Indie (851,0),Wielka Brytania (639,4) 
oraz Pakistan (523,3). Polska ze wska nikiem 320,0 znalaz a si  w kategorii krajów 
o stosunkowo wysokim poziomie g sto ci zaludnienia pomi dzy Ugand  (299,2) 
i Nigeri  (361,1). Wreszcie po trzecie, wskazany zosta  poziom urbanizacji – w tych 
samych porównywalnych latach – w 10 najwi kszych aglomeracjach miejskich na 
wiecie. O ile w 1950 roku tylko dwa miasta (Nowy York i Tokio) przekracza y 

liczb  10 milionów mieszka ców, to w 1975 r. by o ich ju  trzy, w 2005 – 19, nato-
miast w 2025 roku liczba – ta wed ug prognoz demograficznych – wzro nie do 27. 

Porównanie lat 1950 i 2005 wykaza o te  przesuni cia w rankingu najbardziej 
zaludnionych wiatowych metropolii: w 1950 r. by y to w kolejno ci: Nowy York, 
Tokio, Londyn, Pary  i Szanghaj, w roku 2005 bezapelacyjnym liderem jest Tokio 
(35,327 mln), za którym uplasowa y si  Mexico City (18,735), Nowy York (18,732) 
Sao Paulo (18,353) i Mumbai (18,202). Owa dynamiczna urbanizacja otwiera sze-
reg nowych mo liwo ci w sferze gospodarczej. Nie sposób jednak nie dostrzec 
wielu jej negatywnych konsekwencji, w ród których Autorzy „Wst pu” wskazu-
j  w szczególno ci alienacj , ró ne przejawy spo ecznej dezorganizacji, w tym cha-
os oraz przest pczo . Szczególnie trudne wyzwania o charakterze ekonomicznym 
i spo ecznym, cznie ze sfer  bezpiecze stwa i porz dku publicznego, stoj  przed 
krajami afryka skimi i azjatyckimi, które do wiadczaj  wyj tkowo dynamicznego, 
a przy tym niekontrolowanego wzrostu urbanizacji. 

Redaktorzy ksi zki dokonali merytorycznego podzia u jej tre ci na trzy cz ci. 
W cz ci pierwszej (Urban Security Problems) zawarte zosta y opracowania nawi -
zuj ce do problemów zwi zanych z bezpiecze stwem w rodowisku miejskim w ta-
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kich krajach, jak Kamerun (opracowanie Davida K. Chiabi pt. Urbanizacja i prze-
st pczo  w Kamerunie), Uganda (Beniamin Namanya: Urbanizacja i przest pczo  
w mie cie Kampala), Serbia (Zelimir Kesetovic: Urbanizacja, policing i bezpiecze -
stwo w Serbii), Rosja (Yakov Gilinskiy: Urbanizacja i bezpiecze stwo w Rosji), 
Polska (Emil W. P ywaczewski i Wies aw P ywaczewski: Determinanty przestrzen-
ne przest pczo ci w Polsce5, Pakistan (Fasihuddin: Problemy zwi zane z narkoty-
kami w Peshawarze), Republika Po udniowej Afryki (Cornelis J. Roelopse: Prze-
st pczo  zorganizowana w RPA), Azerbejd an (Fazie Guliyev i Orkan Dadashow: 
Przest pczo  zorganizowana i bezpiecze stwo w Azerbejd anie), Indie (Adki Su-
render: Administrowanie ruchem osobowym w Hyderabadzie) oraz USA (Michale 
Doyle: Masowa ewakuacja z miast w USA).

Przegl d tre ci wymienionych wy ej opracowa  prowadzi do wniosku, i  pre-
zentuj  one w zasadzie problemy tych krajów, które – z wyj tkiem USA – znajduj  
si  w okresie mniej lub bardziej zaawansowanej transformacji politycznej i gospo-
darczej, której charakter i reperkusje uzale nione s  od ich statusu jako krajów roz-
wijaj cych si  lub rozwini tych. Oczywi cie inne problemy maj  kraje afryka skie 
przechodz ce transformacj  postkolonialn , inne za  wyst puj  w krajach, które 
w przesz o ci by y mniej lub bardziej zwi zane z obozem socjalistycznym pod he-
gemoni  by ego ZSRR. Szczególnie niepokoi  mog  sygna y p yn ce z Rosji, gdzie 
– jak podkre la Profesor Y. Gilinsky – w adza i pieni dze skoncentrowane s  wokó  
bardzo w skiej grupy osób, a proces demokratyzacji jest mocno spowolniony. Obra-
zu tego dope nia wysoki wska nik przest pczo ci, w tym szczególnie zabójstw, sze-
roko rozwini ta korupcja i ró ne formy przest pczo ci zorganizowanej. Obywatele 
niech tnie prosz  o pomoc policj , której reakcje s  na ogó  dalekie od ich oczeki-
wa 6. 

W szerszym zakresie do problematyki przest pczo ci zorganizowanej nawi zu-
j  C.J. Roelopse z perspektywy RPA oraz Fazie Guliyev i Orkan Dadashow w na-
wi zaniu do sytuacji w Azerbejd anie. Pierwszy z wymienionych Autorów ukazuje 
proces systematycznego rozwoju tej kategorii przest pczo ci podczas okresu trans-
formacji, zainicjowanego w 1990 r. Mia o wówczas miejsce zaabsorbowanie dzia-
aniami reformatorskimi: poczynaj c od os abienia rygorów segregacji w 1990 r. za 

rz dów F.W. Klerka poprzez formaln , a pó niej definitywn  likwidacj  aparthei-
du (wybory parlamentarne w 1994 r. zapocz tkowuj ce prezydentur  Nelsona Man-

5 W opracowaniu tym na tle do wiadcze  mi dzynarodowych zaprezentowane zosta y polskie dokonania zwi za-

ne z realizacj  strategii zapobiegania przest pczo ci przez kszta towanie bezpiecznej przestrzeni. Problematyka 

ta od 2001 r. jest przedmiotem bada  prowadzonych przez pracowników Zak adu Prewencji Wy szej Szko y Po-

licji w Szczytnie, podejmuj cych interesuj ce dzia ania wdro eniowe we wspó pracy z miejscow  Komend  Poli-

cji (m.in. zrealizowany w 2003 r. nowy projekt miejscowego parku, co w konsekwencji wyeliminowa o wyst puj -

ce do  nagminnie drobne przest pstwa i wykroczenia). 

6 Szeroko na ten temat w polskiej literaturze – zob. K. Laskowska, Rosyjskoj zyczna przest pczo  zorganizowa-

na. Studium kryminologiczne, Temida 2, Bia ystok 2006, s. 65 i nast.
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deli). Rozpocz y si  równie  procesy spo ecznego pojednania z przesz o ci  zwi -

zane z dzia alno ci  Komisji Prawdy kierowanej przez Biskupa Desmonda Tutu. 

Wszystko to w znacznym zakresie „zneutralizowa o” dzia ania policji, co automa-
tycznie spowodowa o gwa towny wzrost przest pczo ci zorganizowanej, zarówno 
o charakterze transgranicznym, jak i z udzia em zamieszkuj cych RPA przedstawi-
cieli innych nacji. 

Wed ug danych policyjnych na terenie RPA dzia a ponad 240 syndykatów prze-
st pczych, zw aszcza z udzia em Chi czyków, Rosjan i Nigeryjczyków7, specjalizu-
j cych si  g ównie w wymuszeniach pieni dzy na tzw. ochron , oszustwach, han-
dlu lud mi8, ró nych formach przemytu oraz porwaniach dla okupu. Wprawdzie 
– jak podkre la C.J. Roelopse – na odcinku kontroli przest pczo ci zorganizowanej 

RPA jest sygnatariuszem ró nego rodzaju umów i konwencji o charakterze regio-

nalnym, kontynentalnym oraz wypracowanych przez ONZ, jednak e podejmowane 

w tym zakresie przedsi wzi cia s  hamowane brakiem skutecznych reform policji, 

wszechobecn  korupcj  oraz szczególnie wysokim poziomem tradycjonalnej prze-

st pczo ci, zw aszcza z u yciem przemocy9, co powoduje koncentracj  wi kszo ci 

dzia a  policji na tym w a nie odcinku. 

Na marginesie warto nadmieni , i  w latach 2003–2004 problematyka korup-

cji z perspektywy RPA i Polski by a przedmiotem porównawczego projektu badaw-

czego pod has em “Corruption within the Criminal Justice System: A comparative 

study of Poland and South Africa as societies in transition” z udzia em Katedry Pra-
wa Karnego Uniwersytetu w Bia ymstoku oraz UwB oraz Institute for Human Ri-
hgts and Criminal Justice Studies Uniwersytetu Technikon S.A. w Johannesburgu10. 
Przeprowadzone badania i dyskusje potwierdzi y niejako eksponowan  w polskim 
pi miennictwie hipotez , i  zasada demokratycznego pa stwa prawnego zosta a 
wprowadzona zbyt wcze nie w procesie przekszta ce , i e praworz dno , w jakiej 
zosta a wprowadzona w krajach postkomunistycznych, dostarczy a w a ciwej prze-
strzeni dla korupcji11.

7 Zob. np. The South African Institute of International Affairs, Crime As Business, Business As Crime: West African 

Criminal Networks in Southern Africa, Johannesburg 2002.Por. te  E.W. P ywaczewski, Sprawozdanie z Mi -

dzynarodowej Konferencji nt. Przest pczo  i jej zwalczanie przez policj  i spo eczno ci lokalne w pa stwach 

w okresie przemian, Johannesburg, 30 VIII–1 IX 2000, Pa stwo i Prawo 2001, nr 4, s. 110 i nast.

8 Szerzej na temat tego procederu w uj ciu mi dzynarodowym – zob. Global TrafÞ cking in Woman and Children, 

Edited by Obi N.I. Ebbe and Dilip K. Das, CRC Press – Taylor & Francis Group, Boca Raton – London – New 

York 2010.

9 RPA ma jedne z najwy szych na wiecie wska ników na 100 tys. mieszka ców w zakresie zabójstw rozbojów 

i zgwa ce .

10 Koordynatorami tego projektu ze strony RPA byli dr Duxita Mistry i profesor Anthony Minnar, ze strony polskiej 

za  pisz cy te s owa. Finalnym efektem projektu by y 3 mi dzynarodowe konferencje (jedna na Uniwersytecie 

w Bia ymstoku oraz dwie na Uniwersytecie Technikon S.A. w Johannesburgu).

11 Dowodzi  tego A. Czarnota, Dwa wymiary poskomunistycznej transformacji i panowanie (z ego) prawa. Esej na 

pograniczu socjologii i teorii prawa, (w:) Z zagadnie  wspó czesnych spo ecze stw demokratycznych, red. nauk. 

Adam Jamróz i Stanis aw Bo yk, Bia ystok 2006, s. 13 i nast.
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Z kolei Fazie Guliyev i Orkan Dadashow sygnalizuj  problemy zwi zane z pro-

cesem przekszta ceniowym i sytuacj  geopolityczn  w Azerbejd anie. Ten kraj bo-

ryka si  z problemami charakterystycznymi dla spo ecze stw postkomunistycznego 

okresu transformacji (wyzwania zwi zane z rozwojem ekonomicznym i moderni-

zacj  – m.in. wzrost liczby pojazdów mechanicznych generuj cy problemy zwi za-
ne z bezpiecze stwem ruchu drogowego), walczy te  – g ównie jako kraj tranzyto-
wy – z przemytem narkotyków na zachód, a ponadto jest uwik any w spór graniczny 
z Armeni 12. Azerbejd an jest równie  konfrontowany z atakami terrorystycznymi 
(m.in. zwi zanymi z dzia alno ci  ugrupowa  separatystycznych) i przest pczo ci  
zorganizowan . Warto jednak zaznaczy , i  pierwszy dekret Prezydenta maj cy na 
celu zwi kszenie efektywno ci zwalczania przest pczo ci, w tym przede wszystkim 
jej najgro niejszych przejawów, zosta  uchwalony ju  9 lipca1994 r.

Drug  cz  recenzowanej ksi ki, która po wi cona zosta a ró nym formom 
dzia a  policji (Police Responces), otwiera inspiruj ce opracowanie Christine Ni-
xon (Reforming Policing in Victoria, Australia), która prezentuje m.in. nowy sposób 
zarz dzania strukturami policyjnymi, w tym tak e identyfikowania i rozwi zywa-
nia bie cych problemów na styku policja – obywatel. Ju  w czasie obrad w Du-
baju powsta a w tpliwo , czy prezentowany przez Pani  Komisarz Nixon model 
(tzw.”conversational mode”) jest form  feministycznego zarz dzania policj , czy 
te  tylko kolejnym przyk adem skutecznego menagmentu, wynikaj cego z Jej 29–
letniego do wiadczenia zawodowego. 

Kolejne dwa opracowania oscyluj  wokó  problematyki zwi zanej z funkcjo-
nowaniem policji oraz nowymi mo liwo ciami rozwi zywania problemów w rela-
cji policja–spo ecze stwo i inne instytucje. Autor pierwszego z nich, Amos Oyesoji 
Aremu (Urbanization and Community Policing in Nigeria) sygnalizuje pal c  po-
trzeb  zmiany mentalno ci i podej cia policji do nowych wyzwa  zwi zanych z dra-
matycznym wzrostem urbanizacji w Nigerii w ostatnich kilku dekadach. W szcze-
gólno ci chodzi o proces szkolenia nowych kadr policyjnych, w którym dotychczas 
akcentowano g ównie przyswajanie pewnego kwantum wiedzy oraz osi ganie umie-
j tno ci o charakterze technicznym. Z kolei Branislav Siminovic i Uros Pena, re-
prezentuj cy Republik  Serbsk , wskazuj  w swoim opracowaniu (Policing Mul-
tiethnic Societes) na pal c  potrzeb  budowania zaufania spo ecznego do policji, 
w której powinni by  reprezentowani przedstawiciele ró nych grup etnicznych, 
zw aszcza reprezentuj cy mniejszo ci narodowe. Policja bowiem ci gle boryka si  
tam ze spu cizn  poprzednich dekad, tj. czasu socjalizmu oraz okresu jej zaanga o-
wania w konflikcie ba ka skim.

12 Jest on tak nabrzmia y, e w adze UEFA uzna y, i  Armenia i Azerbejd an nie powinny wyst pi  w tej samej gru-

pie eliminacyjnej pi karskich mistrzostw Europy EURO 2012, których gospodarzami b d  Polska I Ukraina.
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W innych opracowaniach autorzy podejmuj  takie zagadnienia, jak „Urbani-
zacja, bezpiecze stwo i prawa cz owieka” (Carmen Lee Solis i Patricia L. Gatling 
z USA), „Policja wobec protestów w mie cie Nowy York” (Alex S. Vitale), „Prze-
st pczo  miejska i ciganie karne w S owenii” (Gorazd Mesko, Darko Mawer i In-
es Klinkom), „Wspó praca policyjna w mi dzynarodowym ciganiu przest pczo ci 
narkotykowej w Ameryce Pó nocnej” (Chantal Perras z Kanady) oraz „Wymiana in-
formacji pomi dzy policj  i s u bami wywiadowczym” (Katheleen M. Sweet). 

Z perspektywy bie cych i przysz ych problemów spo ecznych w naszym kra-
ju bardzo interesuj ce refleksje zawiera opracowanie Alexa S. Vitale. Autor pod-
kre la potrzeb  rozwijania nowych taktyk i technik policyjnych w odniesieniu do 
zdarze  o charakterze protestów, demonstracji i rozruchów, które – jego zdaniem 
– w ci gu ostatnich 10–20 lat rozwin y si  zarówno ilo ciowo, jak i uleg y powa -
nym zamianom jako ciowym, wykazuj c obecnie znaczny stopie  „skomplikowa-
nia”. M.in. opisane zosta y dzia ania Wydzia u Policji Nowego Yorku w 2004 r. 
w czasie Konwencji Krajowej Republikanów, na której Partia ta dokona a aktu re-
nominacji George’a W. Busha jako swojego kandydata do wyborów prezydenckich. 
Konwencja przebiega a w atmosferze licznych protestów w pobli u centrum konfe-
rencyjnego, co wymaga o po czenia skutecznej kontroli policji z poszanowaniem 
praw demonstrantów w zakresie gwarantowanej im konstytucyjnie swobody wypo-
wiedzi i wolno ci zgromadze . 

Warto te  zwróci  uwag  na ciekawe przemy przemy lenia Ch. Perras, któ-
ra z perspektywy Ameryki Pó nocnej zauwa a, i  niezale nie od formalnych poro-
zumie , umów i konwencji dotycz cych cigania przest pczo ci narkotykowej na 
p aszczy nie mi dzynarodowej, szczególnie istotn  rol  odgrywaj  jednak relacje 
interpersonalne mi dzy zaanga owanymi w t  dzia alno  przedstawicielami ró -
nych s u b operacyjnych oraz ich nieformalne ustalenia. Znakomitym tego potwier-
dzeniem na gruncie europejskim mo e by  dzia alno  rodkowoeuropejskiej Aka-
demii Policyjnej, skoncentrowanej na szkoleniu do wiadczonych kadr policyjnych 
z o miu pa stw tego regionu (tj. Austrii, Czech, Niemiec, Polski, S owacji. S owe-
nii, Szwajcarii i W gier), wyspecjalizowanych w zwalczaniu wy szych form prze-
st pczo ci13.

Trzecia cz  ksi ki zawiera sze  opracowa  dotycz cych prywatnego sektora 
bezpiecze stwa. W pierwszym z nich Margaret York (USA) porusza kwestie zwi -
zane z partnerstwem publiczno–prywatnym w Los Angeles. Problemy bezpiecze -

13 Bli ej zob. E.W. P ywaczewski, G ówne za o enia i efekty dzia alno ci rodkowoeuropejskiej Akademii Policyj-

nej, (w:) Aktualne problemy prawa karnego, kryminologii i penitencjarystyki. Ksi ga oÞ arowana Profesorowi Ste-

fanowi Lelentalowi w 45 roku pracy naukowej i dydaktycznej, ód  2004, s..235 i nast.; ten e, Nowe perspekty-

wy mi dzynarodowej wspó pracy policyjnej na przyk adzie rodkowoeuropejskiej Akademii Policyjnej (MEPA), 

(w:) Policja w Polsce. Stan obecny i perspektywy, praca zbiorowa pod redakcj  A. Szymaniaka i W. Ciepieli, Tom 

II, Pozna  2007, s. 39 i nast. 
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stwa z perspektywy USA w zupe nie innym wymiarze prezentuj  Gary R. Scheibe 
i Elizabeth H. McConnell, odnosz c je – w aspekcie bezpiecze stwa morskiego – do 
portu w Houston jako w z a multimodalnego i obiektu zagro enia terrorystyczne-
go po zamachach z dnia 9 wrze nia 2001 r. O prywatnym sektorze bezpiecze stwa 
w Bo ni i Hercegowinie pisz  Dusko Vejnovic, Veribor Lacic i Milene Sukman. 

Kolejne dwa opracowania omawianej cz ci nawi zuj  do sytuacji w RPA, za-
równo w odniesieniu do prywatnego sektora bezpiecze stwa (P.J. Potgieter), jak 
i ochrony osób (Johan Ras). P.J. Potgieter wywodzi, i  prywatny sektor bezpiecze -
stwa w RPA ostatnich 15 latach zyska  mocno na znaczeniu w zwi zku z brakiem 
sukcesów w zakresie kreowanej przez rz d polityki zapobiegania i kontroli prze-
st pczo ci. Sektor ten boryka si  jednak z ró nymi problemami, do których przede 
wszystkim trzeba zaliczy  przest pstwa pope niane przez jego pracowników, prote-
sty pracowników dotycz ce warunków pracy oraz akty przemocy kierowane wobec 
nich ze strony uzbrojonych przest pców, jak równie  luki w zakresie szkolenia i re-
gulacji prawnych14. J. Ras skoncentrowa  si  za  na prywatnej ochronie osób (body 
guarding), która w RPA jest zdecydowanie bardziej rozwini ta ni  w wielu innych 
krajach, zw aszcza w ród zamo nych i prominentnych ludzi biznesu, celebrytów 
oraz innych osób o wysokim statusie finansowym. Autor widzi konieczno  profe-
sjonalizacji tej sfery dzia ania i prezentuje podj te w tym zakresie przedsi wzi cia, 
a ponadto wskazuje na mo liwo ci „zagospodarowania” ochroniarzy w sferze tu-
rystycznej, co znacznie rozszerzy oby mo liwo ci bezpiecznego zwiedzania RPA, 
zw aszcza przez zagranicznych turystów.

Omawian  cz  ksi ki i zarazem jej warstw  merytoryczn  zamyka opraco-
wanie Julii Davidson i Eleny Marttellozzo z Wielkiej Brytanii poruszaj ce wiod ce 
kwestie i wyzwania w odniesieniu do urbanizacji i bezpiecze stwa. Ten stan rzeczy, 
niezale nie od podstawowych problemów zwi zanych z zaopatrzeniem w wod , 
ywno , energi  i katastrofalnym wp ywem tych zmian demograficznych na ro-

dowisko, b dzie przek ada  si  na wzrost przest pczo ci i innych patologii spo ecz-
nych. Dotyczy to zw aszcza krajów Trzeciego wiata, gdzie na przedmie ciach b d  
nadal powi ksza y si  ju  istniej ce ogromne dzielnice n dzy. Trafna jest konstata-
cja, i  problematyka ta powinna by  poddana g bszym analizom ze strony takich 
organizacji, jak ONZ czy Mi dzynarodowe Stowarzyszenie Szefów Policji. Wypa-
da jednak przypomnie , e istotne dzia ania w tym zakresie ze strony ONZ pod-
j te zosta y ju  na III Mi dzynarodowym Seminarium Komisji ds. Zapobiegania 
Przest pczo ci i Sprawiedliwo ci Karnej, które odby o si  w Wiedniu w dniu 28 li-
stopada 2006. Wspomniana Komisja przygotowa a specjalny dokument stanowi cy 

14 Problematyka ta coraz cz ciej wchodzi do programów mi dzynarodowych konferencji kryminologicznych. Zob. 

np. E.W. P ywaczewski, Sprawozdanie z 20. Dorocznej Konferencji Australijskiego i Nowozelandzkiego Stowa-

rzyszenia Kryminologii nt. Kryminologia – budowanie mostów (Adelaide, 23–26 IX 2007), Pa stwo i Prawo 2008, 

nr 7, s. 123.
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reasumpcj  dyskutowanych zagadnie , obejmuj cy szerokie spektrum postulatów 
ukierunkowanych na zapobieganie przest pczo ci i reakcj  wymiaru sprawiedliwo-
ci na przest pczo  w miastach ( cznie z dzia alno ci  gangów) oraz na podniesie-

nie skuteczno ci zwalczania seksualnego wykorzystywania dzieci15.

Swego rodzaju pocieszeniem zarysowanego wy ej „czarnego scenariusza” co 
do spodziewanych konsekwencji post puj cego procesu urbanizacji w zakresie prze-
st pczo ci i innych zjawisk kryminogennych na wiecie mo e by  przyk ad Zjed-
noczonych Emiratów Arabskich, które pod wzgl dem wska ników przest pczo-
ci plasuj  si  zdecydowanie poni ej redniej w skali mi dzynarodowej16. Mog oby 

to stanowi  o negatywnej weryfikacji swego rodzaju stereotypu kryminologiczne-
go o istnieniu – potwierdzanych na ogó  badaniami – zwi zków mi dzy procesa-
mi industrializacji, urbanizacji i ruchami migracyjnymi. Podejmowane s  te  kolej-
ne, sprawdzone ju  wcze niej, po yteczne inicjatywy maj ce na celu zmniejszenie 
zanieczyszczenia aglomeracji miejskich spalinami pojazdów mechanicznych. Przy-
k adowo w 2007 r. w Sztokholmie zacz  dzia a  system elektronicznego naliczania 
myta za wjazd do centrum. Polega to na tym, e kamery fotografuj  numery rejestra-
cyjne aut, a komputery naliczaj  nale no  do 20 koron. Tym samym ruch samocho-
dowy w centrum Sztokholmu zmniejszy  si  o 22%, a zanieczyszczenie powietrza 
o 14%. W Europie podobny system dzia a ju  z w Londynie17. Wypada zaznaczy , 
i  system tego rodzaju od wielu ju  lat dzia a w Singapurze, gdzie dodatkowo na za-
kup samochodu uzyska  trzeba specjalne – obci one wysok  op at  – zezwolenie.

 Lektura recenzowanej ksi ki nie pozostawia w tpliwo ci co do prognozy, i  
post puj ce procesy urbanizacji b d  w coraz wi kszym stopniu generowa  powa -
ne wyzwania w zakresie szeroko rozumianego bezpiecze stwa w wi kszo ci kra-
jów na wiecie, co w konsekwencji przes dza o zakwalifikowaniu tego problemu 
jako szczególnie istotnego w p aszczy nie mi dzynarodowej. Pozostaje wyrazi  na-
dziej , i  podj te ju  w tym zakresie dzia ania b d  konsekwentnie kontynuowane 
a zarazem pojawi  si  nowe, wspomagaj ce je inicjatywy o wymiarze zarówno lo-
kalnym, regionalnym, jak i mi dzynarodowym. Konieczno  dzia a  o takim cha-
rakterze znakomicie uzasadniaj  opracowania zamieszczone w recenzowanej ksi -
ce, która – poza rodowiskiem akademickim – powinna tak e sta  si  przedmiotem 
zainteresowania zarówno krajowych, jak i mi dzynarodowych gremiów politycz-

15 The UN Commission of Crime Prevention and Criminal Justice: Crime prevention and criminal justice responses 

to urban crime, including gang–related activities, and effective crime prevention and criminal justice responses to 

combat sexual exploitation of children. E/CN.15/2007/CRP.3.

16 Wska nik najci szych gatunkowo przest pstw (zabójstwa, zgwa cenia, powa ne napa ci) waha si  w grani-

cach od 0,5 do 1 na 100 tys. mieszka ców, przy redniej mi dzynarodowej od 4 do 6. Przyk adowo w 2006 r. 

wska nik zabójstw z premedytacj  w Dubaju wyniós  1,4 na 100 tys. mieszka ców ( rednia miedzynarodowa 

4); wska nik napa ci (akty agresji Þ zycznej) kszta towa  si  na poziomie 27 na 100 tys. mieszka ców, podczas 

gdy w innych krajach liczba ta waha si  w granicach od 500 do 1000; kradzie e z u yciem przemocy (odpowia-

daj ce naszym rozbojom) wynios y 13,6 na 100 tys. mieszka ców ( rednia mi dzynarodowa wynosi 350). Zob. 

E.W. P ywaczewski, Sprawozdanie z 14. Dorocznej Konferencji IPES…, s. 170.

17 Zob. M. Rybarczyk, J. Kowalska–Iszkowska, Mrowiska si  dusz , Newsweek z 17.08.2007 r., s. 31.
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nych, w których gestii le y kreowanie odpowiednich w tym wzgl dzie strategii oraz 
wp yw na ich skuteczn  realizacj . 

Emil W. P ywaczewski
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ORZECZNICTWO DOTYCZ CE WSPÓ CZESNYCH ZAGRO E  
PRZEST PCZO CI  I INNYMI ZJAWISKAMI PATOLOGICZNYMI

S owa kluczowe: czyny przepo owione

Wyrok SN z dn. 30.06.2004 r. II KK 354/03 
LEX nr 137456

Kodeks karny z 1997 r. zrezygnowa  z pos ugiwania si  poj ciem „gwa tu na 
osobie”, które wyst powa o w Kodeksie karnym z 1969 r. (art. 209 i 210), powra-
caj c do tradycyjnego okre lenia „przemoc wobec osoby” (tak kk. z 1932 r. – art. 
258, 259). Wi e si  to z rezygnacj  z konstrukcji kradzie y szczególnie zuchwa ej, 
któr  mo na by o pope ni  z u yciem si y fizycznej tylko w granicach niezb dnych 
do zaboru okre lonych przedmiotów, bez stwarzania u ofiary poczucia zagro enia 
dla jej ycia lub zdrowia. Tak wi c „przemoc” uzna  nale y za synonim „gwa tu”. 
Poza rozwa aniem S du Apelacyjnego pozosta a kwestia regulacji zawartej w art. 
130 § 3 kw. Nowelizacja kodeksu wykrocze , dokonana ustaw  z dnia 28 sierpnia 
1998 r. (Dz.U. Nr 113, poz. 717), nie zast pi a w art. 130 § 3 kw. s owa „gwa t” s o-
wem „przemoc”. W tej sytuacji przyj  nale y, e w nowym stanie prawnym brak 
jest podstaw do ró nicowania zakresów tych poj . 

Wyrok SN z dn. 18.10.1983 r. IV KR 211/83 
OSNKW 1984/5–6/56

Nabycie mienia pochodz cego z przest pstwa okre lonego w art. 210 kk., któ-
rego warto  nie przekracza 2 000 z , jest wykroczeniem przewidzianym w art. 122 
§ 1 kw., a nie wyst pkiem okre lonym w art. 215 § 1 kk. 

Wyrok S du Apelacyjnego w Bia ymstoku z dn. 8.08.1995 r. II AKr 120/95 
OSA 1995/9/40

Wykroczenie z art. 122 kw. i wyst pek z art. 215 § 1 kk. ró nicuj  dwie prze-
s anki – pierwsza z nich to warto  mienia, druga za  to jego pochodzenie. Wykro-
czenie z art. 122 kw. dotyczy bowiem wy cznie mienia pochodz cego z kradzie y 
i przyw aszczenia, nie za  z kwalifikowanych form kradzie y – to jest przest pstw 
z art. 208 kk., 209 kk. i 210 kk.
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Orzecznictwo dotycz ce wspó czesnych zagro e  przest pczo ci  i innymi zjawiskami...

Wyrok SN z dn. 6.10.1986 r. Rw 721/86 
OSNKW 1987/5–6/45

Czyn pasera, który udziela pomocy do ukrycia mienia pochodz cego z prze-
st pstwa kradzie y z w amaniem, stanowi wyst pek okre lony w art. 215 § 1 kk., 
a nie wykroczenie okre lone w art. 122 § 1 kw., bez wzgl du na warto  mienia, 
a wi c tak e wtedy, gdy warto  mienia nie przekracza 5000 z .

Wyrok SN z dn. 28.07.2004 r. V KK 104/04 
LEX nr 121684, Prok. i Pr.–wk . 2004/11–12/3

Przedmiotem wykroczenia okre lonego w art. 122 § 1 kw. mo e by  tak e mie-
nie pochodz ce z kradzie y z w amaniem (art. 279 kk.), je eli jego warto  nie prze-
kracza 250 z .

Wyrok SN z dn. 18.02.1998 r. II KKN 456/97 
OSNKW 1998/5–6/26, M. Prawn. 1998/8/323

Je eli przedmiotem paserstwa jest mienie pochodz ce z rozboju (art. 210 kk.), 
czyn sprawcy wyczerpuje znamiona przest pstwa paserstwa, a nie wykroczenia 
okre lonego w art. 122 kw., niezale nie od warto ci tego mienia.

S owa kluczowe: ucieczki skazanych 

Postanowienie SN z dn. 8.02.2008 r. II KK 320/07 OSNKW 2008/4/29, 
Biul. SN 2008/3/15, Biul. PK 2008/4/22

Pope nia przest pstwo okre lone w art. 242 § 1 kk. tak e ten, kto zosta  do-
prowadzony i umieszczony, na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 26 pa dzier-
nika 1982 r. o wychowaniu w trze wo ci i przeciwdzia aniu alkoholizmowi (Dz.U. 
z 2007 r. Nr 70, poz. 472 ze zm.), w izbie wytrze wie , o ile uwalniaj c si , by  
wiadomy tego, e umieszczenie w izbie wytrze wie  nie by o powodem zatrzy-

mania, ale nast pstwem stwierdzenia stanu nietrze wo ci, po dokonaniu zatrzyma-
nia na podstawie orzeczenia s du lub nakazu innego uprawnionego organu. Nie po-
pe nia zatem tego przest pstwa, kto dokonuje samouwolnienia z izby wytrze wie , 
w sytuacji gdy zosta  w niej umieszczony tylko z powodu zaistnienia przes anki 
okre lonej w art. 40 ust. 1 powo anej wy ej ustawy.
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Postanowienie SN z dn. 29.11.2006 r. IV KK 417/06 
OSNwSK 2006/1/2334

Zachowaniem kryminalizowanym w art. 242 § 2 kk. jest ca y czas bezprawne-
go pozostawania na wolno ci, a wi c okres od czwartego dnia liczonego od up ywu 
wyznaczonego terminu powrotu do chwili faktycznego powrotu do zak adu peniten-
cjarnego (w wyniku zg oszenia si  lub zatrzymania).

Postanowienie SN z dn. 2.08.2006 r. II KK 357/05 
OSNwSK 2006/1/1513

Przest pstwo samouwolnienia w typie kwalifikowanym, okre lonym w § 4 art. 
242 kk., ze wzgl du na okoliczno  „wej cia w porozumienie” mo e by  pope nio-
ne tylko z zamiarem bezpo rednim.

Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dnia 18.09.2003 r. II AKa 230/03 
KZS 2003/10/13

Przest pstwo samouwolnienia z art. 242 § 1 kk. jest dokonane z chwil  wyzwo-
lenia si  spod kontroli stra y („zerwania wi zów stra y”), to jest spowodowania sta-
nu, w którym stra nicy musz  podj  po cig za sprawc , bo utracili z nim kontakt 
bezpo redni. Nie ma znaczenia, jak d ugo trwa ten po cig (cho by krótki czas), ani 
e uciekaj cy ma w tym czasie r ce skute kajdankami. Sprawca nie zmierza ju  do 

uwolnienia si  spod stra y, bo to ju  osi gn , cho  jest cigany.

Wyrok SN z dn. 6.06.2002 r. II KKN 225/01 
LEX nr 56094

Sformu owanie „nie powróci najpó niej w ci gu 3 dni po up ywie wyznaczone-
go terminu”, u yte w art. 242 § 2 kk., oznacza, e sprawca pope nia okre lony nim 
czyn przez ca y okres bezprawnego przebywania na wolno ci.

Wyrok SN z dn. 7.05.2002 r. II KK 39/02 
LEX nr 53316, Prok. i Pr. – wk . 2002/12/9

Przedmiotem wiadomo ci sprawcy nie ma by  konkretny przepis karny zapi-
sany w ustawie. Dla przyj cia bezprawno ci czynu nie jest wi c konieczne ustale-
nie, e sprawca zna  tre  ustawowych znamion czynu zabronionego, gdy  wystar-
czy ustalenie, e u wiadamia sobie, e czynem swym naruszy  przewidzian  regu  
post powania, do której przestrzegania by  zobowi zany. 

Pod rz dami kkw. z 1969 r., jak i aktualnego prawa wykonawczego, oskar ony 
zdawa  sobie spraw , e nie powracaj c w okre lonym terminie do zak adu karnego 
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i pozostaj c nadal poza jego terenem, narusza przewidzian  regu  post powania, 

zezwalaj c  na legalny pobyt oskar onego poza zak adem karnym tylko w oznaczo-

nym przez ten zak ad okresie oraz ustalony obowi zek powrotu po tym okresie do 

zak adu karnego. Oskar ony mia  zatem wiadomo  bezprawno ci swojego czynu.

Wyrok SN z dn. 1.12.2000 r. V KKN 515/99 

LEX nr 50983, Prok. i Pr. – wk . 2001/5/3

Istota przest pstwa okre lonego w art. 242 § 3 kk. polega na uchylaniu si  od 

obowi zku stawienia si  w zak adzie karnym w celu dalszego odbywania kary po-

zbawienia wolno ci i przebywania bez usprawiedliwionej przyczyny na wolno ci, 

a nie w zak adzie karnym. Z chwil  up ywu terminu okre lonego w tym przepisie 

nie przestaje istnie  obowi zek powrotu sprawcy do zak adu karnego; obowi zek 

ten ci y na nim ca y czas. Przez ten okres utrzymuje si  stan przest pny, a prze-

st pstwo zostaje zako czone dopiero z chwil  stawienia si  sprawcy w zak adzie 

karnym w celu kontynuowania odbywania kary. Owo „stawienie si ” mo e mie  
charakter dobrowolny lub przymusowy. Nie ma potrzeby przeprowadzania szersze-
go wywodu na ten temat, i  pogl d wypowiedziany na gruncie analizy znamion wy-
st pku okre lonego w art. 242 § 3 kk. zachowuje w pe ni swój walor na gruncie ana-
lizy znamion wyst pku okre lonego w art. 242 § 2 kk., albowiem s  to przepisy 
o bli niaczym charakterze i wr cz nie mog  by  interpretowane w rozbie ny spo-
sób.

S owa kluczowe: prostytucja 

Wyrok SN z dn. 5.02.2009 r. II KK 251/08 

LEX nr 486551

1. „Krytyczne po o enie” to taka sytuacja, w której osobie znajduj cej si  w nim 
realnie grozi doznanie powa nego uszczerbku lub dolegliwo ci, niebezpiecze stwu 
temu za  zapobiec mo e odpowiednie zachowanie si  sprawcy, natomiast „dopro-

wadzenie” to sytuacja wi ca si  ze z amaniem za pomoc  m.in. powy szej meto-
dy woli ofiary przeciwnej rozpocz ciu lub kontynuowaniu procederu prostytucyj-
nego.

2. Art. 204 § 2 kk. kryminalizuje czerpanie korzy ci maj tkowych z cudzej pro-
stytucji, a wi c wielokrotne przyjmowanie korzy ci maj tkowych z uprawiana pro-
stytucji przez inn  osob .

3. Jednorazowy akt u atwienia uprawiania prostytucji przez podwiezienie kogo  
nie mo e zosta  oceniony jako kuplerstwo z art. 204 § 1 in fine kk., które musi mie  
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charakter dzia a  permanentnych, przez co zyskuje form  przest pstwa o wieloczy-
nowo okre lonych znamionach.

Postanowienie SN z dn. 29.05.2003 r. III KK 19/03 
LEX nr 78377

Przepis art. 204 § 2 kk. penalizuje fakt czerpania korzy ci maj tkowej z upra-
wiania prostytucji przez inn  osob  i w tej sytuacji na odpowiedzialno  oskar one-
go nie mo e mie  wp ywu to, i  istniej  równie  inne agencje towarzyskie o podob-
nej praktyce. Tym bardziej, e oskar ony nie odpowiada  za prowadzenie agencji 
towarzyskiej, lecz za czerpanie korzy ci maj tkowej z cudzego nierz du, czyli za 
przest pstwo okre lone w art. 204 § 2 kk.

Wyrok SN z dn. 19.04.2002 V KKN 353/00 
LEX nr 56863, Prok. i Pr. – wk . 2002/11/4

W przypadku zgody osoby, która chce za granic  wiadczy  us ugi seksualne, 
nie dochodzi do wype nienia znamion przest pstwa z art. 204 § 4 kk.

Znamieniem art. 253 § 1 kk. jest handel lud mi. Uprawianie handlu lud mi 
podlega, zgodnie z tym przepisem, karze bez wzgl du na cel, w jakim si  go doko-
nuje, równie  wtedy, gdy sprawca dzia a w zamiarze uprawiania prostytucji przez 
osoby, które s  przedmiotem tego handlu. W ramach przepisu art. 253 § 1 kk. odpo-
wiedzialno ci karnej ulega wi c równie  zwabienie lub uprowadzenie innej osoby 
w celu uprawiania prostytucji za granic , je li ta osoba jest przedmiotem uprawiania 
handlu. Konkluduj c, je li przedmiotem uprawiania handlu jest osoba ludzka, to bez 
wzgl du na to jak i w jakim celu sta a si  przedmiotem transakcji handlowej, spraw-
ca podlega odpowiedzialno ci karnej z art. 253 § 1 kk.

Wyrok SN z dn. 706.2001 r. V KKN 109/99 
OSNKW 2001/9–10/79, Biul.SN 2001/9/12, Prok. i Pr. – wk . 2001/12/6

Dokonuj c oceny prawnej zachowania sprawcy, polegaj cego albo na „nak a-
nianiu” innej osoby do uprawiania prostytucji (art. 204 § 1 kk.), w tym za granic , 
albo na „zwabianiu” jej – a tak e „uprowadzeniu” – w celu uprawiania prostytucji 
za granic  (art. 204 § 4 kk.), oraz jednocze nie na dostarczeniu tej osoby za granic  
dla celu tego procederu, nie mo na pomija  kwestii odpowiedzialno ci przewidzia-
nej w art. 253 § 1 kk., penalizuj cym handel lud mi (nawet za ich zgod ).
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Postanowienie SN z dn. 17.03.2000 r. I KZP 1/00 
Wokanda 2000/8/19, Prok. i Pr. – wk . 2000/5/1, OSP 2000/9/126

W wykonaniu zobowi za  konwencyjnych zakresem kryminalizacji obj to 
w art. 204 kk. nie tylko organizowanie handlu lud mi w celu uprawiania przez nich 
prostytucji za granic  (art. 204 § 4), ale tak e str czycielstwo (nak anianie innej oso-
by do uprawiania prostytucji – art. 204 § 1 zd. 1), kuplerstwo (u atwianie prostytu-
cji – art. 204 § 1 zd. 2) i sutenerstwo (czerpanie korzy ci z prostytucji – art. 204 § 2), 
przy czym ka da z wymienionych czynno ci sprawczych odnosz ca si  do ma olet-
niego decyduje o kwalifikowanej odpowiedzialno ci (art. 204 § 3).

Wyrok S du Apelacyjnego w Lublinie z dn. 6.05.2003 r. 
II AKa 109/03 Prok. i Pr. – wk . 2004/11–12/25, KZS 2004/12/45

„Krytyczne po o enie”, o którym mowa w art. 203 kk., jako pewien stan fak-
tyczny, w którym znajduje si  osoba pokrzywdzona, nie mo e wynika  z uprzednie-
go stosowania wobec tej osoby innych, wymienionych w art. 203 kk. form przest p-
czego zachowania, tj. przemocy, gro by lub podst pu.

S owa kluczowe: przest pstwa korupcyjne 

Wyrok SN z dn. 20.05.2008 r. III KK 29/08, 
LEX nr 435321

Dla oceny, czy wyrz dzona szkoda by a istotna w rozumieniu art. 231 § 3 kk., 
wa ne jest to, czy szkoda stanowi a znaczn  dolegliwo  dla strony pokrzywdzonej 
w momencie jej wyrz dzenia, a nie po up ywie znacznego czasu od chwili jej po-
wstania. 

Postanowienie SN z dn. 23.09.2008 r. I KZP 16/08, 
OSNKW 2008 nr 10 poz. 78

Pokrzywdzony przest pstwem okre lonym w art. 231 § 1 kk. jest tylko taki pod-
miot, którego indywidualny interes zosta  bezpo rednio zagro ony zachowaniem 
funkcjonariusza publicznego. W wypadku pokrzywdzenia gminy przest pstwem 
okre lonym w art. 231 § 1 kk. (art. 49 § 1 k.p.k.), podmiotem uprawnionym do reali-
zacji uprawnie  przys uguj cych pokrzywdzonemu jest wójt (burmistrz, prezydent) 
– art. 51 § 1 kpk. w zw. z art. 11a ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morz dzie gminnym, Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. 
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Wyrok SN z dn. 3.03.2009 r. WA 5/09 
Biul. PK 2009 nr 5 poz. 49

Typ przest pstwa (z art. 231 § 2 kk.), mo e by  pope niony tylko umy lnie, 
a wi c funkcjonariusz publiczny musi obejmowa  swoim zamiarem zarówno prze-
kroczenie uprawnie  lub niewype nienie obowi zków, jak i „dzia anie” na szko-
d  interesu publicznego. Co wi cej, skutkowy charakter tego przest pstwa poci ga 
za sob  konieczno  wykazania powi zania na p aszczy nie przyczynowej i nor-
matywnej pomi dzy naruszeniem obowi zków a powstaniem niebezpiecze stwa 
uszczerbku dla dobra prawnego. 

Wyrok SN z dn. 2.06.2009 r. IV KK 11/09 
LEX nr 512109

Podstawowe kryterium rozgraniczaj ce przest pstwo nadu ycia zaufania, 
o którym mowa w art. 296 § 1–4 kk., od przekroczenia uprawnie  lub niedope -
nienia obowi zków na szkod  interesu publicznego lub prywatnego, penalizowa-
nego w art. 231 § 1–3 kk. wynika z naruszenia kompetencji przez funkcjonariusza 
publicznego w innej sferze dzia alno ci instytucji pa stwowych lub samorz du te-
rytorialnego. W zale no ci od ró nych sfer ich dzia alno ci, funkcjonariusz publicz-
ny wyst puje te  w ró nych rolach. Je eli wi c przekroczenie uprawnie  lub niedo-
pe nienie obowi zków przez niego nast pi o w sferze imperium funkcji w adczych 
przys uguj cych tym instytucjom, wówczas dopuszcza si  on przest pstwa tzw. nad-
u ycia w adzy i podstaw  penalizacji s  wy cznie przepisy art. 231 kk. Natomiast, 
gdy funkcjonariusz publiczny zajmuje si  z mocy ustawy czy decyzji odpowied-
niego organu sprawami maj tkowymi lub dzia alno ci  gospodarcz  instytucji pa -
stwowych lub samorz du terytorialnego w sferze uprawianej przez nie dzia alno ci 
gospodarczej jako podmiotów gospodarczych, wyrz dzenie szkody maj tkowej na 
skutek nadu ycia uprawnie  lub niedope nienia obowi zków, stanowi przest pstwo 
tzw. nadu ycia zaufania w obrocie gospodarczym z art. 296 kk. 

S owa kluczowe: przest pstwa gospodarcze

Wyrok SN z dn. 7.07.2009 r. V KK 82/09 
LEX nr 512075

Pogl d, jakoby funkcjonariusz publiczny przekraczaj cy uprawnienia lub nied-
ope niaj cy obowi zków w sferze maj tkowej instytucji publicznej, odpowiada kar-
nie tylko na podstawie art. 296 kk., jest niezasadny.

Warunkiem zaliczenia konkretnej osoby do kr gu podmiotów przest pstwa nad-
u ycia zaufania w obrocie gospodarczym jest zatem ustalenie, e do jej obowi zków 
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nale y nie tylko dba o  o stan powierzonego mienia, ale tak e przysparzanie mie-
nia w procesie gospodarowania.

Art. 413 § 2 pkt 1 kpk., stanowi cy, e wyrok skazuj cy powinien zawiera  
dok adne okre lenie przypisanego oskar onemu czynu, nie wprowadza wymo-
gu, by w opisie tego czynu nale a o u y  s ów ustawy nazywaj cych poszczegól-
ne znamiona przest pstwa. Chodzi natomiast o to, by opis ów odpowiada  znacze-
niu wszystkich znamion ustawowych konkretnego przest pstwa. Tak wi c w opisie 
czynu zakwalifikowanego z art. 271 § 1 kk., decyduj ce dla trafno ci przyj cia, e 
po wiadczona w dokumencie „nieprawda” ma znaczenie prawne, jest nie to, czy ta-
kie stwierdzenie zosta o w nim zamieszczone, lecz to czy dotyczy ona okoliczno ci, 
którym aktualnie obowi zuj cy przepis prawa takie znaczenie nadaje.

Wyrok SN z dn. 2.06.2009 r. IV KK 11/09 
LEX nr 512109

Podstawowe kryterium rozgraniczaj ce przest pstwo nadu ycia zaufania, 
o którym mowa w art. 296 § 1–4 kk., od przekroczenia uprawnie  lub niedope -
nienia obowi zków na szkod  interesu publicznego lub prywatnego, penalizowa-
nego w art. 231 § 1–3 kk. wynika z naruszenia kompetencji przez funkcjonariusza 
publicznego w innej sferze dzia alno ci instytucji pa stwowych lub samorz du te-
rytorialnego. W zale no ci od ró nych sfer ich dzia alno ci, funkcjonariusz publicz-
ny wyst puje te  w ró nych rolach. Je eli wi c przekroczenie uprawnie  lub niedo-
pe nienie obowi zków przez niego nast pi o w sferze imperium funkcji w adczych 
przys uguj cych tym instytucjom, wówczas dopuszcza si  on przest pstwa tzw. nad-
u ycia w adzy i podstaw  penalizacji s  wy cznie przepisy art. 231 kk. Natomiast, 
gdy funkcjonariusz publiczny zajmuje si  z mocy ustawy czy decyzji odpowied-
niego organu sprawami maj tkowymi lub dzia alno ci  gospodarcz  instytucji pa -
stwowych lub samorz du terytorialnego w sferze uprawianej przez nie dzia alno ci 
gospodarczej jako podmiotów gospodarczych, wyrz dzenie szkody maj tkowej na 
skutek nadu ycia uprawnie  lub niedope nienia obowi zków, stanowi przest pstwo 
tzw. nadu ycia zaufania w obrocie gospodarczym z art. 296 kk.

Wyrok SN z dn. 18.12.2007 r. WA 53/07 
OSNwSK 2007/1/2893

Zajmowanie si ”, jako równowa ne z synonimicznymi poj ciami „prowadzi” 
lub „rz dzi”, charakteryzuje si  samodzielno ci  dzia ania podmiotu, st d nie mie ci 
si  w poj ciu „zajmowania si ” wype nianie czynno ci ci le wykonawczych (s u -
bowych), ani te , wype nianie ci le oznaczonych i precyzyjnych polece  lub te  
wykorzystanie obowi zków jedynie w zakresie dba o ci o to, aby stan mienia po-
wierzonego nie uleg  pogorszeniu. W literaturze podkre la si , e „zajmowanie si ” 
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nie jest wykonywaniem jakichkolwiek czynno ci zwi zanych ze sprawami maj tko-
wymi lub dzia alno ci  gospodarcz , lecz jedynie takich, które zwi zane s  z kom-
petencjami w adczymi. St d te  do kr gu podmiotów przest pstwa okre lonego 
w art. 296 § 1 kk. nie mog  zosta  zaliczone osoby wykonuj ce ci le okre lone 
czynno ci w sposób niesamodzielny, jako wykonawcy cudzych polece .

Wyrok SN z dn. 7.11.2005 r. V KK 108/05 
OSNwSK 2005/1/2000

Bez wzgl du bowiem na opcj , co do rozumienia poj cia szkody maj tkowej na 
gruncie art. 296 kk., warunkiem odpowiedzialno ci karnej za przest pstwo nadu y-
cia zaufania w obrocie gospodarczym jest powstanie w wyniku dzia ania sprawcy 
rzeczywistej szkody w maj tku mandanta (...)”

„Spó dzielnia A” ma interes prawny w tym, by dokumenty sporz dzone w jej 
imieniu, wprowadzone do obrotu prawnego, prawdziwie opisywa y materi , której 
dotycz , st d te  nie mo na podawa  w w tpliwo  legitymacji spó dzielni do za-
skar enia rozstrzygni cia s dów co do zarzucanego oskar onym przest pstwa po-
wiadczenia nieprawdy.

Wyrok SN z dn. 3.02.2005 r. III KK 339/04 
LEX nr 146270

Warunkiem przypisania sprawcy odpowiedzialno ci karnej za przest pstwo 
nadu ycia zaufania w obrocie gospodarczym, okre lone w art. 296 § 1 kk., jest wy-
kazanie, e swoim zachowaniem wype niaj cym znamiona czynu doprowadzi  do 
skutku w postaci znacznej szkody maj tkowej. Znaczna szkoda maj tkowa to zgod-
nie z art. 115 § 7 w zw. z art. 115 § 5 kk. szkoda, której warto  w chwili pope nie-
nia czynu zabronionego przekracza dwustukrotn  wysoko  najni szego miesi cz-
nego wynagrodzenia. 

Wyrok SN z dn. 5.01.2006 r. WA 35/05 
Prok. i Pr. – wk . 2006/6/11

Przest pstwo oszustwa okre lone w art. 286 § 1 kk. oraz oszustwa kredyto-
wego stypizowane w art. 297 § 1 kk., s  przest pstwami kierunkowymi (por. wy-
rok SN z dnia 30 sierpnia 2000 r., V KKN 267/2000, OSNKW 2000, nr 9–10, poz. 
85; postanowienie SN z dnia 25 lutego 2002 r., I KZP 1/02, OSNKW 2002, nr 5–
6, poz. 35). Dla wyczerpania ich znamion konieczne jest podj cie przez sprawc  
„umy lnych oszuka czych zabiegów” w drodze podst pu w celu wprowadzenia 
w b d podmiot dysponuj cy in concreto jak w tej sprawie dotacj . (...) Przest p-
stwo z art. 270 § 1 kk., a w szczególno ci jego znami  „u ycia jako autentycznego”, 
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oznacza umy lne pos u enie si  podrobionym dokumentem co najmniej z zamia-

rem ewentualnym w sytuacji, gdy sprawca u ywaj c dokumentu jako autentyczny, 

godzi  si  z mo liwo ci , i  dokument ten jest podrobiony lub przerobiony. Samo 

podpisanie przez osob  upowa nion  do jej podpisania podrobionej faktury przez 

nieustalonego sprawc , przy jednoczesnym braku znamion oszustwa z jej strony, 

nale y ocenia  na gruncie przepisu art. 231 kk. czy te  w kontek cie braku zawinie-

nia z jej strony. 

Wyrok SN z dn. 2.12.2003 r. IV KK 37/03 

LEX nr 108050

Za przest pstwo z art. 297 § 1 kk. odpowiada nie tylko sam staraj cy si  o kre-

dyt dla siebie, który przedk ada bankowi stwierdzaj cy nieprawd  dokument w ce-

lu uzyskania tego kredytu, ale tak e inna osoba, w tym i taka, która z mocy odr bnej 

umowy z bankiem zawiera, jako sprzedawca towaru zbywanego w systemie sprze-

da y ratalnej, umow  kredytow  z nabywc  tego towaru, je eli przedk ada ona na-

st pnie bankowi dokument stwierdzaj cy nieprawd  lub podobne o wiadczenie 

pisemne dotycz ce okoliczno ci maj cych istotne znaczenie dla uzyskania tego kre-

dytu, a wi c takie, bez którego ów kredyt, wed ug stosunku cz cego sprzedawc  

z bankiem, nie zosta by udzielony, cho by sama umowa kredytowa by a sporz dzo-

na prawid owo, a dokumenty przedk adane przez nabywc  towaru, niezb dne dla jej 

zawarcia, by y rzetelne. 

S owa kluczowe: odpowiedzialno  podmiotów zbiorowych

Postanowienie SN z dn. 5.05.2009 r. IV KK 427/08 

OSNKW 2009/7/57,Biul.SN 2009/6/17

Przepis art. 5 ustawy z dnia 28 pa dziernika 2002 r. o odpowiedzialno ci pod-

miotów zbiorowych za czyny zabronione pod gro b  kary (Dz.U. Nr 179, poz. 1661 

ze zm.), w brzmieniu ustalonym ustaw  nowelizuj c  z dnia 28 lipca 2005 r. (Dz.U. 

Nr 180, poz. 1492) w sposób zupe nie jednoznaczny przes ank  „zawinienia” pod-

miotu zbiorowego ustanawia jedynie w stosunku do osób wymienionych w art. 3 

pkt 2 i 3 tej ustawy, poprzez wskazanie na „win ” w wyborze b d  nadzorze. Pomi-

ni cie w tym przepisie przes anki w asnej odpowiedzialno ci podmiotu zbiorowego 

za czyny osób wskazanych w art. 3 pkt 1, przy niewprowadzeniu jakichkolwiek in-

nych zasad odpowiedzialno ci podmiotu za dzia ania osób nim zarz dzaj cych, spo-

wodowa o brak mo liwo ci poci gni cia podmiotu zbiorowego do odpowiedzialno-

ci za czyny zabronione tej kategorii osób.
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Wyrok Wojewódzkiego S du Administracyjnego w Gda sku 
z dn. 10.07.2007 r. I SA/Gd 565/07 

LEX nr 288085, G.Prawna 2007/9/175

Podmioty zbiorowe nie ponosz  odpowiedzialno ci za w asne dzia ania, lecz od-
powiadaj  za dzia ania osób fizycznych okre lonych w art. 3 ustawy z dnia 28 pa -
dziernika 2002 r. o odpowiedzialno ci podmiotów zbiorowych za czyny zabronione 
pod gro b  kary (Dz.U. Nr 197, poz. 1661 ze zm.). Nadto istotne jest, e odpowie-
dzialno  ta zwi zana jest ze swoist  „win  w wyborze”, gdy  aby podmiot zbioro-
wy odpowiedzialno ci podlega , nale y mu wykaza  co najmniej brak nale ytej sta-
ranno ci w wyborze osoby fizycznej lub brak nale ytego nadzoru nad t  osob .

S owa kluczowe: przest pczo  zorganizowana

Wyrok SN z dn. 22.05.2007 r. WA 15/07 
OSNwSK 2007/1/1123, Biul.PK 2007/14/46

1. Osob  pe ni c  funkcj  publiczn  jest m.in. osoba zatrudniona w jednostce 
organizacyjnej dysponuj cej rodkami publicznymi (art. 115 § 19 kk.).

2. Zakwalifikowanie zachowania sprawcy z art. 258 § 1 kk. nie powoduje po-
ch oni cia przest pstw – pope nionych w ramach grupy – jako przejawu realizacji 
jej celu. Przeciwnie, przest pstwa pope niane w ramach grupy powinny by  kwa-
lifikowane wed ug przepisów, których znamiona wyczerpuje zachowanie sprawcy 
i mimo e podj te w ramach grupy jako przejaw realizacji jej celu, bez kwalifika-
cji kumulatywnej z art. 258 § 1 kk. To ostatnie przest pstwo jest bowiem przest p-
stwem bezskutkowym (formalnym), a pope nienie przest pstwa b d cego form  re-
alizacji celu grupy nie jest jego skutkiem. Jest to te  przest pstwo o charakterze 
trwa ym, gdy  stan bezprawny utrzymuje si  tak d ugo, jak d ugo trwa przynale -
no  do grupy i nie wymaga dokonywania innych dzia a  przest pczych. Jest wi c 
to przest pstwo, które pozostaje w zbiegu realnym z innymi przest pstwami pope -
nionymi w czasie przynale no ci do grupy, w tym równie  z przest pstwami pope -
nionymi w ramach realizacji celu grupy.

Wyrok S du Apelacyjnego w Katowicach z dn. 16.07.2009 r. II AKa 150/09 
LEX nr 519648

1. Istnienie grupy, o której mowa w art. 258 § 1 kk. nie wymaga „specjalnej we-
wn trznej struktury”. Niemniej jednak przepis ten jest na tyle jednoznaczny w swej 
wymowie, e nie pozwala penalizowa  przynale no ci do ka dej grupy osób po -
czonych celem pope nienia przest pstwa. Nawet wtedy, gdy role tych osób w pope -
nieniu przest pstwa, a tak e sposób podzia u osi gni tych z niego korzy ci zosta y 
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wcze niej okre lone i zró nicowane. Nie ulega jakiejkolwiek w tpliwo ci, e „zor-
ganizowanie” oznacza w j zyku polskim u o enie czego  w pewne formy, podpo-
rz dkowanie regu om, normom, wprowadzenie do czego  adu i organizacji. Karal-
nym jest zatem udzia  tylko w takiej grupie przest pczej, której struktura cechuje si  
wymaganym przez kodeks karny zorganizowaniem. Progiem karalnego zorganizo-
wania grupy przest pczej b dzie istnienie mi dzy jej cz onkami chocia by niewyso-
kiego, ale widocznego stopnia powi za  organizacyjnych i hierarchicznych. 

2. Zgodnie z dyspozycj  art. 375 § 2 kpk. stosowanego odpowiednio w sytua-
cji okre lonej w art. 390 § 2 kpk. oskar onego sprowadzonego na sal , nie tylko po-
ucza si  o przebiegu rozprawy w czasie jego nieobecno ci, lecz tak e umo liwia si  
mu z o enie wyja nie , co do prowadzonych w czasie jego nieobecno ci dowodów. 
Wydaje si  oczywistym, e w ramach swoich uprawnie  mo e on równie  formu o-
wa  pytania do wiadka. 

Wyrok S du Apelacyjnego w Katowicach z dn. 29.04.2009 r. II AKa 405/08 
LEX nr 519653

1. Sprawstwo kierownicze czerpie swój sens z dokonania czynu przez bezpo-
redniego wykonawc , za  brak owego dokonania musi oznacza , e nie zosta o 

zrealizowane jedno z przedmiotowych znamion charakteryzuj cych sprawstwo kie-
rownicze, a wi c mo na mówi  co najwy ej o jego usi owaniu. Wype nienie zna-
mion czynu zabronionego przez bezpo redniego wykonawc  stanowi konieczny wa-
runek dokonania sprawstwa kierowniczego.

2. Dla przyj cia, i  sprawca bierze udzia  w grupie przest pczej o charakte-
rze zbrojnym, nie jest wymagane, by posiada  bro  osobi cie. Wystarczy bowiem, 
e inni uczestnicy zwi zku lub grupy dzia aj  z broni , a sprawca ma tego wiado-

mo .

3. W przypadku przest pstw rozbojów skierowanych wobec ró nych pokrzyw-
dzonych, zastosowanie instytucji czynu ci g ego nie znajduje uzasadnienia. Oczy-
wistym jest, e g ównym przedmiotem ochrony w przypadku tego przest pstwa jest 
mienie, niemniej przest pstwo to charakteryzuje si  tym e dzia anie sprawcze skie-
rowane jest nie tylko na mienie, ale równie  przeciwko osobie. 

4. O jedno ci czynu wiadczy jedno  miejsca, czasu i osób uczestnicz cych 
w zaj ciu oraz jedno  zamiaru sprawców przest pstwa, cho by rozwój zdarze  
w trakcie zaj cia nie zawsze zale ny od sprawców, dzieli  zdarzenie na kilka zaj  
z pozoru odr bnych.
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Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dn. 26.11.2008 r. II AKa 168/08 
KZS 2008/12/35

Przest pstwo przynale no ci do zorganizowanej grupy przest pczej jest prze-
st pstwem formalnym. Do wype nienia jego znamion wystarczaj ce jest samo 
stwierdzenie tej przynale no ci, nawet bez konieczno ci wykazania pope nienia 
w ramach tej grupy jakichkolwiek czynów zabronionych. Dla odpowiedzialno ci 
karnej nie robi ró nicy, czy udzia  w grupie jest czynny czy bierny. Do przypisa-
nia przynale no ci do grupy wystarczaj ce jest stwierdzenie, e sprawca przyst -
pi  do grupy ze wiadomo ci  jej celu i form dzia ania, gotowy podda  si  panuj cej 
w grupie dyscyplinie i bra  udzia  w prowadzonej dzia alno ci. Wystarczy pozosta-
wa  w strukturze grupy, nawet nie pe ni c funkcji i nie wykonuj c adnych zada , 
a tylko jakie  czynno ci pomocnicze. Strona podmiotowa tego przest pstwa obej-
muje obie formy umy lno ci. Wystarczaj ce jest, e sprawca ma wiadomo  ist-
nienia grupy, akceptuje jej cele i co najmniej godzi si  na ich przest pcz  realizacj . 
Nie musi zna  szczegó ów organizacji, osób j  tworz cych, mechanizmów funkcjo-
nowania.

Wyrok S du Apelacyjnego w Lublinie z dn. 13.11.2008 r. II AKa 166/08 

LEX nr 477857

1. Przynale no  do grupy przest pczej nie mo e by  decyzj  jednostronn . 
A eby danej osobie przypisa  czyn z art. 258 kk., niezb dne jest wykazanie nie tyl-
ko tego, e mia a ona wiadomo  istnienia grupy przest pczej i zamiar dzia ania 
w jej ramach, lecz równie , e jako jej cz onek zosta a zaakceptowana przez pozo-
sta e tworz ce t  grup  osoby, a ju  co najmniej te, które decydowa  mog y o jej 
sk adzie osobowym.

2. W ka dej sytuacji, gdy przedmiotem zarzutu jest w szczególno ci przest p-
stwo okre lone w art. 258 kk., obowi zkiem s du I instancji jest rozwa enie, w opar-
ciu o konkretne dowody, a nie jedynie domniemania, czy pope nione przez oskar o-
nych przest pstwo nie zosta o zrealizowane w ramach zwyk ego wspó sprawstwa, 
czy zorganizowana grupa przest pcza rzeczywi cie istnia a, wreszcie za , czy ka -
dy z oskar onych by  jej cz onkiem, czy te  jedynie jego zachowanie mia o charak-
ter wspó dzia ania z grup .

Wyrok S du Apelacyjnego w Krakowie z dn. 8.10.2008 r. 
II AKa 92/08 KZS 2008/11/52

Nie ka de przest pcze wspó dzia anie, nawet cechuj ce si  skomplikowanym 
charakterem, wiadczy o istnieniu zorganizowanej grupy przest pczej. Dla stwier-
dzenia takiego bytu (grupy) niezb dne jest ustalenie cho by niewysokiego stopnia 
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powi za  organizacyjno–hierarchicznych pomi dzy jej cz onkami, zatem stwier-
dzenie elementów statycznych niezale nych od elementów dynamicznych, a to po-
wi za  umo liwiaj cych pope nienie przest pstwa we wspó dzia aniu z innymi oso-
bami. Rodzaj tych wi zi mo e by  rozmaity, lecz zawsze nale y do nich istnienie 
wyra nie wyodr bnionego o rodka decyzyjnego (przywództwa) oraz w miar  sta-
bilnego podzia u zada  i funkcji wewn trz grupy, powi za  mi dzy jej cz onkami.

Postanowienie S du Apelacyjnego we Wroc awiu 

z dn. 22.01.2008 r. II AKz 54/08 

LEX nr 357135, OSAW 2009/1/127

1. Dla przypisania danej osobie udzia u w zorganizowanej grupie przest pczej, 
maj cej na celu pope nienie przest pstwa lub przest pstwa skarbowego (art. 258 § 1 
kk.), dzia alno  podejmowana w takiej grupy musi wyczerpywa  znamiona przepi-
su zabronionego ustaw , a wi c musi stanowi  przest pstwo. Oczywiste jest, e je-
eli celem grupy jest podejmowanie zachowa  irrelewantnych z punktu widzenia 

prawa karnego, tym samym nie mo e by  mowy o istnieniu grupy przest pczej.

2. W sytuacji, gdy z jakichkolwiek przyczyn brak jest podstaw do przyj cia, e 
zorganizowana grupa przest pcza ma na celu pope nianie przest pstw wskazanych 
w opisie zarzucanego oskar onemu czynu, mo liwe jest poci gni cie go do odpo-
wiedzialno ci, o ile z podlegaj cego ocenie stanu faktycznego, stanowi cego to -
same zdarzenie historyczne, wynika, e grupa ma na celu pope nianie tak e innych 
przest pstw, a oskar ony wiadomie nale y do takiej grupy, akceptuj c prowadzo-
n  równie  i w tym zakresie dzia alno  przest pcz . Dlatego te  nale y uzna , e 
depenalizacja zachowa  podanych w opisie czynu zawartym w zarzucie aktu oskar-
enia jako cel dzia alno ci grupy przest pczej, w której oskar ony mia  uczestni-

czy , nie prowadzi automatycznie do wy czenia jego odpowiedzialno ci za prze-
st pstwo z art. 258 § 1 kk. z powodu braku znamion czynu zabronionego. Wst pna 
ocena zdarzenia faktycznego, zakre lonego przez oskar yciela w ca ym akcie oskar-
enia, wskazuje bowiem, e cz onkowie grupy przest pczej, w ramach owej grupy, 

mieli dopuszcza  si  równie  innych zachowa  stanowi cych przest pstwo. Z kolei, 
oskar ony wiadomie mia  przynale e  do zorganizowanej grupy przest pczej, ak-
ceptuj c tak e te inne cele grupy, maj ce posta  przest pstwa i gotów by  uczestni-
czy  w ca okszta cie przest pnego procederu.

4. Prawomocne zako czenie post powania o pope nienie konkretnego prze-
st pstwa lub przest pstwa skarbowego w ramach zorganizowanej grupy przest p-
czej, a wi c w warunkach art. 65 § 1 kk. lub art. 37 § 1 pkt 5 kks., nie tworzy stanu 
rei iudicatae w stosunku do samego przest pstwa udzia u w zorganizowanej grupie 
przest pczej, maj cej na celu pope nienie takiego przest pstwa.
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Wyrok SN z dn. 16.01.2008 r. IV KK 389/07 
LEX nr 346607, Biul.PK 2008/2/16, Prok. i Pr. – wk . 2008/11/10

Ustawodawca nie okre li  minimalnego czasu wymaganego do wype nienia 
znamienia „udzia u w zorganizowanej grupie”. Grupa taka mo e powsta  dla pope -
nienia ju  tylko jednego przest pstwa. Do dokonania czynu z art. 258 § 1 kk. doj-
dzie tak e (nawet) wtedy, gdy nie zostanie pope nione przest pstwo, dla którego 
grupa zosta a zorganizowana. Przest pstwo z art. 258 § 1 kk. jest, bowiem przest p-
stwem tzw. formalnym (bezskutkowym), polegaj cym tylko na okre lonym zacho-
waniu si  (branie udzia u w zorganizowanej grupie).

Wyrok S du Apelacyjnego w Katowicach z dn. 25.04.2007 r. II AKa 431/06 
LEX nr 312513, KZS 2007/7–8/97, Prok. i Pr. – wk . 2008/2/23

1. Dzia anie w zorganizowanej grupie nie wymaga, aby w ka dym przypadku 
przest pstwa, jakiego cz onkowie tej e grupy si  dopuszczaj , zaanga owany by  
jej przywódca. Nie jest te  konieczne, aby to on decydowa  o wszystkich istotnych 
elementach tych zdarze . Wa ne jest natomiast to, aby dane przest pstwo zosta o 
pope nione w a nie, dlatego, e okre lone osoby dzia a y razem w ramach pewnej 
struktury, zna y swoje mo liwo ci, wiedzia y o zakresie i kierunku dzia ania grupy, 
akceptowa y jej cele i postanowi y nawet dora ne przest pstwo pope ni  wykorzy-
stuj c t  struktur .

2. Brak nieistotnej cz ci broni niepowoduj cy niemo no ci odstrzelenia nabo-
ju, nie dyskwalifikuje danego egzemplarza, jako broni palnej.

Wyrok S du Apelacyjnego w Katowicach z dn. 25.04.2007 r. II AKa 431/06 
KZS 2007/7–8/88

Wype nia znamiona przynale no ci do zorganizowanej grupy przest pczej 
samo przyst pienie do niej i pozostawanie w jej strukturze, cho by bez pe nienia 
w niej funkcji czy wykonywania zada . Nie jest konieczna wiedza sprawcy o szcze-
gó ach organizacji grupy, znajomo  wszystkich osób j  tworz cych, mechanizmów 
jej funkcjonowania. Nie jest uzasadnione oczekiwanie formalnego potwierdzenia 
udzia u w grupie, wyboru kierownictwa itp. Strona podmiotowa tego formalne-
go przest pstwa obejmuje obie odmiany umy lno ci, zatem wystarczaj ce jest, e 
sprawca ma wiadomo  istnienia grupy, akceptuje jej cele przest pcze i godzi si , 
by je realizowano. Wystarczaj ce jest, gdy sprawca przyst puje do grupy nie b d c 
pewny jej przest pczego lub zbrojnego charakteru, godz c si  jednak z mo liwo ci  
posiadania przez ni  takich cech.
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Postanowienie SN z dn. 20.12.2006 r. IV KK 300/06 
OSNwSK 2006/1/2551

Istotnie zorganizowana grupa przest pcza musi sk ada  si  z co najmniej trzech 
osób. Nie oznacza to jednak, e za przest pstwo okre lone w art. 258 § 1 kk. musz  
by  skazane co najmniej trzy osoby. Mo liwe jest skazanie nawet jednej osoby, je-
eli ustalone zosta o, e wype ni a ona znamiona przest pstwa okre lonego w tym 

przepisie. Inni cz onkowie zorganizowanej grupy mog  zosta  skazani w innym po-
st powaniu (tak e przed s dem innego kraju), ale nie jest to niezb dne. Ustalenia, e 
dana osoba dzia a a w zorganizowanej grupie przest pczej dokonuje samodzielnie 
s d w post powaniu przeciwko tej osobie i nie musi w tym celu dysponowa  wyro-
kami skazuj cymi dalszych cz onków grupy.

Opracowa a: Magdalena Perkowska 
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