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Mirosław Jan Lisiecki1

Innowacyjna metodyka ekspertyzy wartości 
diagnostycznej parady identyfikacyjnej okazania

1. Wprowadzenie 
W obszarze anglosaskiego systemu prawa i psychologii kryminalistycznej od lat 

70. XX wieku psycholodzy prowadzą badania, poszukując obiektywnych mierników 
bezstronności parady identyfikacyjnej okazania. Wypracowano dotąd kilka metod 
badania tendencyjności okazania przy zastosowaniu specjalnych eksperymentów 
z udziałem quasi-świadków i wykorzystaniu narzędzi statystycznych do analizy 
wyników. Jest to stosunkowo nowy obszar badawczy w polskiej kryminalistyce. 
Metodologię ekspertyzy okazania, która jest integralną częścią oceny wartości 
diagnostycznej i dowodowej metod identyfikacji przez świadków naocznych 
na podstawie śladów pamięciowych oraz jej wady i ograniczenia przedstawił 
Józef Wójcikiewicz [1]. Te nowatorskie eksperymenty, których wzorce zostały 
przeniesione z obszaru anglosaskiej metodyki badawczej dotyczącej tendencyjności 
parad identyfikacyjnych, stały się podstawą wydawania ekspertyz przez Instytut 
Ekspertyz Sądowych w Krakowie oraz Katedrę Kryminalistyki WPiA Uniwersytetu 
Jagiellońskiego na potrzeby polskiego wymiaru sprawiedliwości [2]. 

Prowadzone przeze mnie od 2005 r. interdyscyplinarne badania zakończyły się 
opracowaniem innowacyjnej metodyki ekspertyzy wartości diagnostycznej parady 
identyfikacyjnej okazania2. Stanowi ona odpowiedź na dotychczasowe problemy 
anglosaskich ekspertów, dostarczając obiektywnych mierników typologicznego 
podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej w paradzie identyfikacyjnej. 
Wyniki badań eksperymentalnych dowodzą, że opracowana metodyka ekspertyzy 
spełnia kryteria poziomu wartości identyfikacyjnej dla metod naukowych, zapewniając 
powtarzalność badań i ich empiryczną sprawdzalność oraz trafność (validity), 
rzetelność (reliability) oraz obiektywność uzyskiwanych wyników. Tego rodzaju 
ekspertyza stanowi diagnozę typologiczną w zakresie podobieństwa osób w paradzie 
identyfikacyjnej i jako czynność poznawcza może mieć istotny wpływ na ustalenia 
faktyczne sądu.

Obszar interdyscyplinarnych badań był niezwykle rozległy, bo obejmował 
oprócz prawa i kryminalistyki także historię ukształtowania się podstaw prawnych 
1 miroslaw.lisiecki@uwm.edu.pl, Katedra Postępowania Karnego i Prawa Karnego Wykonawczego,  
Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie http://www.uwm.edu.pl/.
2 Metodyka ekspertyzy została przez autora opracowana z inspiracji prof. Józefa Wójcikiewicza z Ka-
tedry Kryminalistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w wyniku wieloletnich interdyscyplinarnych badań. 
Serdecznie dziękuję Panu Profesorowi za postawienie mi tego problemu badawczego celem znalezienia 
obiektywnych mierników badania tendencyjności parady identyfikacyjnej okazania, a także za udostęp-
nienie literatury oraz lata wspólnych dyskusji problemowych nad tym indywidualnym projektem badaw-
czym, który w 2011 roku, jako projekt badawczy habilitacyjny nr rej. N N110 190040, pt. „Identyfikacja 
osób w toku okazania” nie uzyskał finansowania MNiSW. Wniosek został sklasyfikowany na pozycji 
68 listy rankingowej projektów badawczych, zaś rekomendację Komisji Rady Nauki do dofinansowania 
łącznie uzyskały wnioski do pozycji 26 listy rankingowej. Decyzja odmowna z dnia 11.02.2011 r., nr 
1900/B/H03/2011/40.
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i kryminalistycznej metodyki identyfikacji osób podejrzanych przez świadków 
naocznych na podstawie śladu pamięciowego w toku okazania. Ponadto historyczne 
i aktualne osiągnięcia naukowe z zakresu psychologii pamięci, psychologii 
poznawczej, a także zeznań świadków i neurobiologii mózgu. Zasadniczym 
elementem opracowanej ekspertyzy jest wykorzystanie metod indukcji statystycznej, 
co wymagało przestudiowania statystyki matematycznej i opracowania nowego 
paradygmatu prowadzenia badań eksperymentalnych z wykorzystaniem quasi-
świadków. Na tej podstawie opracowano metodykę eksperymentu i dokonano wyboru 
odpowiedniego testu statystycznego do analizy wyników, adekwatnego do celu jaki 
założono, tj. znalezienia obiektywnych mierników typologicznego podobieństwa osób 
przybranych w paradzie identyfikacyjnej okazania. Podstawą poszukiwania nowych 
mierników była analiza krytyczna literatury dotyczącej opracowanych i stosowanych 
już metod badania tendencyjności okazania w obszarze anglosaskiej psychologii 
kryminalistycznej. Owocem tych długoletnich badań jest obszerna monografia pt. 
„Metodyka okazania. Studium procesowo-kryminalistyczne” złożona do publikacji 
w Wydawnictwie UWM w Olsztynie3.
2. Ogólna charakterystyka mierników tendencyjności parady 
identyfikacyjnej okazania wypracowanych w obszarze anglosaskiej 
psychologii kryminalistycznej 
2.1. Miernik proporcji wyboru podejrzanego

Chronologicznie rzecz ujmując pierwsza metoda weryfikacji prawidłowości 
doboru osób przybranych do parady identyfikacyjnej okazania została zaproponowana 
i opisana w kanadyjskiej sprawie R. v. Shatford w 1973 roku [3], jako miernik proporcji 
wyboru podejrzanego. Autorzy Anthony N. Doob i Hershi N. Kirshenbaum przyjęli, 
że osoby nieobecne na miejscu przestępstwa nie mogą zidentyfikować podejrzanego 
z prawdopodobieństwem większym niż oczekiwane na podstawie wyboru losowego. 
Zaproponowali także, aby używać nowej metody, tj. eksperymentów z udziałem quasi-
świadków do oceny wartości diagnostycznej okazania. Przyjęty w eksperymencie 
aksjomat zakłada, że okazanie jest prawidłowe, jeśli odsetek quasi-świadków 
wybierających podejrzanego nie przekracza wartości oczekiwanej na podstawie wyboru 
losowego [4]. Ten rodzaj prawdopodobieństwa, tzw. absolutnego (a priori), jest funkcją 
o wartościach liczbowych, spełniającą aksjomaty rachunku prawdopodobieństwa 
[5]. Autorzy podają wartość prawdopodobieństwa na poparcie swej konkluzji, ale 
nie określają ogólnej metody obliczania granic tego prawdopodobieństwa uznania 
okazania za prawidłowe, gdy ów odsetek wskazań quasi-świadków przekracza wartość 
oczekiwaną na podstawie wyboru losowego [6]. 

Procedura badawcza Dooba i Kirshenbaum oferowała atrakcyjny paradygmat dla 
oceny post hoc sprawiedliwości parady i szeregu zdjęć, poprzez użycie wyborów 
dokonanych przez quasi-świadków. Z punktu widzenia pomiaru, użyty wskaźnik 
sprawiedliwości był prostym zastosowaniem odchylenia od przypadku, wyrażonym jako 
proporcja quasi-świadków wskazujących podejrzanego. Analizę danych prowadzono 

3 Niniejsze doniesienie naukowe jest szkicowym i syntetycznym zaprezentowaniem tej metodyki oraz 
wybranych wyników badań obrazujących efektywność tej ekspertyzy a opracowanym na podstawie roz-
działu III tej monografii.
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za pomocą testów statystycznych na proporcjach. Procedura identyfikacyjna była 
uznawana za niesprawiedliwą, jeśli podejrzany był wybrany przez znacząco więcej 
quasi-świadków, niż się oczekuje od przypadku [7]. Od raportu Dooba i Kirshenbaum 
z 1973 r. rozpoczęły się próby mierzenia sprawiedliwości parady i doskonalenie ich 
metod [8].
2.2. Miernik wielkości funkcjonalnej (WF) a wielkość nominalna (WN)

W 1979 roku Gary L. Wells i inni [9] w uzupełnieniu powyższej kanadyjskiej 
metody zalecili użycie ilościowego wskaźnika sprawiedliwości, tj. miernika wielkości 
funkcjonalnej i wielkości nominalnej okazania. Miernik wielkości funkcjonalnej, 
został zaproponowany jako kryterium sprawiedliwości okazania. Uzyskuje się 
go dzieląc całkowitą liczbę quasi-świadków przez liczbę quasi-świadków, którzy 
wybrali podejrzanego. Jeżeli więc przykładowo okazanie ogląda 100 quasi-świadków 
i 20 osób wybierze podejrzanego, WF = 5.0, jeśli 50 osób wybierze podejrzanego,  
WF = 2.0. Wielkość nominalna okazania, tj. liczba osób okazywanych w paradzie, nie 
ma związku z wyliczeniem WF. Chociaż WF może być porównywana do WN, zakłada 
się, że to WF jest miernikiem tendencyjności. Dla przykładu dwa okazania, jedno 
dziesięcioosobowe, a drugie pięcioosobowe, mają taką samą tendencyjność, jeśli mają 
taką samą WF. I podobnie, dwa okazania o tej samej WN mają inną tendencyjność, 
jeśli mają inne WF [10]. 

Funkcjonalna wielkość okazania (FWO) odnosi się do liczby członków parady, 
którzy stanowią alternatywę dla świadka i sprawiają swoją obecnością, że okazanie jest 
uczciwe w stosunku do podejrzanego [11]. Wskaźnik ten ma reprezentować liczbę osób 
przybranych obecnych funkcjonalnie w paradzie. Wielkość funkcjonalna dostarcza 
pewnych korzyści w porównaniu z podejściem badania istotności. Krytycy wskazują, 
iż miernik ten opiera się na metodzie quasi-świadków, ale pomija problemy związane 
z osobami przybranymi nieodpowiadającymi rysopisowi sprawcy lub zbyt podobnymi 
do niego. Podobnie i miernik Dooba i Kirshenbaum nie uwzględnia takich osób [12]. 
Ponadto miara wielkości funkcjonalnej jest adekwatnie niewrażliwa na obecność osób 
przybranych w paradzie mniej podobnych do rysopisu. Z drugiej strony, wielkość 
funkcjonalna jest nieograniczona w górnych granicach [13]. Według krytyków tego 
miernika również termin „wielkość funkcjonalna” jest niewłaściwy. Wskaźnik ten 
nie ocenia indywidualnej adekwatności osób przybranych, jako alternatywy wyboru 
dla podejrzanego. Stąd wielkość funkcjonalna nie odnosi się do rozmiaru (liczba 
adekwatnych członków) parady. Ponieważ skupia się wyłącznie na wskazaniach 
podejrzanego, wskaźnik wielkości funkcjonalnej jest tylko miarą stronniczości za lub 
przeciw podejrzanemu [14].

Colin G. Tredoux stwierdza, iż miernik WF jest przydatny i powszechnie stosowany 
w badaniach nad okazaniami, ale z rezerwą odnosi się do koncepcji Wellsa i in. z 1979 r., 
że wskaźnikiem krytycznym jest zaobserwowany odsetek trafnych identyfikacji 
(i jego odwrotność). Uważa on, że najwłaściwszym sposobem zastosowania analizy 
wnioskowania statystycznego będzie wyrażenie tego odsetka jako przedziału ufności, 
aby wyrazić ten przedział w kategoriach tzw. WF. Omawia też dwie metody obliczania 
tego przedziału ufności [15]. Niemniej jednak z tak obliczanego przedziału ufności 
nie wynikają granice typologicznego podobieństwa osób przybranych w paradzie 
okazania do typowanej na podstawie rysopisu osoby podejrzanej. 
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2.3. Miernik wielkości efektywnej (WE) i stronniczość względem 
podejrzanego

Krytykę miernika wielkości funkcjonalnej przedstawił w 1981 roku Roy S. 
Malpass, który zaproponował nowy miernik w postaci wielkości efektywnej 
(WE) i stronniczości względem podejrzanego [16]. Stwierdził, że wartość WF jest 
wskaźnikiem tendencyjności okazania, a nie jego wielkości, ponieważ nie uwzględnia 
rozkładu identyfikacji osób przybranych [17]. Dane uzyskane w ten sposób używane 
są do tworzenia liczbowego wskaźnika stopnia, do którego parada powinna być 
uznana za sprawiedliwą [18]. Istnieje wiele problemów z takim sposobem mierzenia 
sprawiedliwości parady [19]. Jako że wskaźnik wielkości funkcjonalnej odnosi się do 
podejrzanego, niewrażliwy jest na dystrybucję wskazań między osobami przybranymi. 
Dystrybucja wskazań osób przybranych jest czynnikiem krytycznym w określaniu 
stopnia odejścia od nominalnej wielkości parady. Definicja wielkości funkcjonalnej 
daje do zrozumienia, że wielkością funkcjonalną parady jest liczba osób w paradzie, 
które mają przynajmniej proporcję identyfikacji oczekiwaną na podstawie wyboru 
losowego [20]. 

Opierając się na swojej krytyce Roy S. Malpass zaproponował w 1981 roku 
alternatywną miarę wielkości parady, porównywalną ze wskaźnikiem wielkości 
funkcjonalnej oraz omówił oddzielnie miarę stronniczości na korzyść lub niekorzyść 
oskarżonego. Tą miarą jest wielkość efektywna parady oraz kryterium Malpassa 
zwane uprzedzeniem do oskarżonego [21]. Jest ono bardziej skomplikowane niż WF, 
gdyż częstotliwość wyboru każdego uczestnika okazania musi być porównywana 
z wyliczeniem przypadkowej wartości oczekiwanej (PWO). W zasadzie ze względu 
na łatwość obliczeń WF jest powszechnie używanym miernikiem do eksperymentów 
prezentowanych w literaturze. Według Gary’ego L. Wellsa i Amy L. Bradfield 
najlepszym miernikiem jest proporcja quasi-świadków, którzy wybrali podejrzanego. 
Natomiast decyzja, jaki miernik należy preferować, powinna wiązać się z odpowiedzią 
na pytanie, który miernik najlepiej przewiduje zachowania identyfikacyjne świadków 
naocznych [22]. 

Roy S. Malpass odróżniał dwa powiązane aspekty parady: jej rozmiar jako ogół 
(liczba efektywnych członków) i stopień stronniczości za lub przeciw podejrzanemu 
[23]. Zgodnie z jego definicją wielkość efektywna (WE) parady przedstawia stopień 
w jakim parada prezentuje quasi-świadkowi do wyboru mniej alternatyw niż wynosi 
wielkość nominalna parady (liczba osób w paradzie). Wielkość efektywna parady jest 
wynikiem odjęcia od wielkości nominalnej parady stopnia, do którego członkowie 
parady nie zdołali spełnić ich nominalnego przypadkowego oczekiwania. Jakikolwiek 
członek parady zidentyfikowany mniej razy niż ta częstotliwość nie spełnia jego/
jej oczekiwania, jest mniej efektywny niż jedna kompletna osoba przybrana 
i konsekwentnie nie jest bezwzględną alternatywą. Zatem dystrybucja wskazań osób 
przybranych w paradzie wpływa na wielkość efektywną parady: im większy stopień 
w jakim osoby przybrane zostaną wybrane poniżej nominalnego przypadkowego 
oczekiwania i im więcej osób przybranych zostanie wybranych poniżej, tym mniejsza 
będzie efektywna wielkość parady [24]. Mierzenie wielkości efektywnej parady 
zgodnie z powyższą definicją, odbywa się według określonej metody liczenia [25].

Efektywna wielkość bierze pod uwagę paradę jako całość, traktując wszystkich 
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jego członków równo, czyli tak jak powinno być w przypadku, gdy quasi-świadek 
zostaje skonfrontowany z idealnie sprawiedliwą paradą. Dla wszystkich parad 
zmiana w częstotliwości wyboru podejrzanego na rzecz jednej z osób przybranych 
skutkuje zmianą wielkości funkcjonalnej, podczas gdy wielkość efektywna pozostaje 
niezmieniona, co pokazują eksperymenty wykonane przez Malpassa. To prowadzi 
do sugestii, że pomimo jej nazwy, wielkość funkcjonalna jest bardziej wskaźnikiem 
stronniczości dla oskarżonego i mniej wskaźnikiem wielkości parady jako całości. 
Mówiąc więc ściśle, nie są one bezpośrednio porównywalne w tym układzie 
odniesienia [26]. Wielkość efektywna ma dwie główne wady. Po pierwsze, ani 
wielkość efektywna, ani żadne znane jej przekształcenie, nie mają znanej dystrybucji 
próby. Po drugie, wielkość efektywna jest bardziej złożona do obliczenia niż wcześniej 
proponowana miara. Może być to wadą, gdy przedstawia się cel i znaczenie wielkości 
efektywnej osobom niebędących psychologami, jak np. prawnikom, sędziom i ławie 
przysięgłych [27]. 

Colin G. Tredoux w 1998 r. sugerował alternatywną formułę obliczeniową dla 
wielkości efektywnej, która zachowuje większość pożądanych własności, z ważną 
dodaną korzyścią poznania dystrybucji próby [28]. Metody użycia wartości E w drodze 
wnioskowania są relatywnie nieskomplikowane i mogą być umieszczone w arkuszu 
kalkulacyjnym dla łatwego obliczenia [29]. Niektórzy autorzy donoszą o wysokiej 
korelacji między E a wielkością efektywną, ale ta relacja nie była metodycznie 
zbadana [30]. Zdaniem samego Malpassa ograniczeniem wielkości efektywnej jest 
to, że rozważa ona paradę tylko jako całość i nie skupia się jedynie na podejrzanym, 
bowiem nie dostarcza sama wskaźnika stronniczości za albo przeciw podejrzanemu. 
Wielkość efektywna może odbiegać od wielkości nominalnej, gdy podejrzany jest 
wskazany częściej niż się oczekuje albo rzadziej [31]. Sam Malpass zauważa, że 
wielkość efektywna określa tylko liczbę wiarygodnych osób przybranych obecnych 
w okazaniu. Dlatego jest możliwe, że podejrzany może uczestniczyć w okazaniu 
o bardzo małej WE, które nie będzie dla niego tendencyjne [32]. Z kolei Colin G. 
Tredoux przedstawiając zastrzeżenia do definicji WE stwierdza, że tendencyjność 
wobec podejrzanego należy obliczać wg proponowanych przez niego wzorów 
obliczając przedziały ufności [33]. Powyższa propozycja budzi pewne zastrzeżenia, 
bowiem istnieje problem z wyliczeniem takiego stopnia stronniczości za lub przeciw 
podejrzanemu (oskarżonemu). 

W 1983 roku Malpass i Devine badając cechy tych wskaźników dla czterech 
parad różniących się podobieństwem między osobami przybranymi a podejrzanym, 
zaoferowali oni dwa dodatkowe wskaźniki: test χ2 i wskaźnik granic typologicznej 
„dopuszczalności osób przybranych” [34]. Nie proponowali jednak wskaźnika χ2 
jako testu zgodności. Natomiast do określenia wskaźnika granic „dopuszczalności 
osób przybranych” proponują wyznaczenie arbitralnego procenta przypadku dla 
identyfikacji podejrzanego i osób przybranych, jako poziomu, poniżej którego osoba 
przybrana nie może odejść bez stania się nieakceptowanym członkiem parady. Jeśli 
przypadek wynosi 1/6 (=16,67%), to przy kryterium 75%, uzyskanie dla osoby 
przybranej poniżej 12,5% wskazań mogłoby spowodować uznanie tego wyniku za nie 
do przyjęcia [35]. 

Colin G. Tredoux jest jednak zdania, że decyzja, czy dana osoba dobrana spełnia 
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pewne minimalne kryterium identyfikacyjne powinna być podejmowana wg modelu 
prawdopodobieństwa, jako próba Bernoulliego [36]. Jest to ważny czynnik, ponieważ 
możemy przewidywać znaczne odchylenia od oczekiwanych wartości identyfikacji, 
szczególnie przy użyciu stosunkowo niewielkich grup QŚ [37]. Moim zdaniem 
bardziej czytelne i zrozumiałe jest wykorzystanie przedziałów ufności wynikających 
z wartości krytycznych testu zgodności χ2 zastosowanego w mojej metodyce 
badawczej, do testowania typologicznego podobieństwa każdej osoby przybranej do 
osoby okazywanej.
3. Krytyka paradygmatu badawczego opartego na rysopisie sprawcy

W 2017 roku R.C.L. Lindsay i inni, dokonując retrospekcji dotychczasowych 
metod badania sprawiedliwości okazania stwierdzili, iż naliczyli trzy miary rozmiarów 
okazania (wielkość efektywna, e Tredoux oraz dopuszczalność osób przybranych 
do okazania) oraz pięć miar stronniczości okazania (wybór proporcji podejrzanych, 
wielkość funkcjonalna, odchylenie podejrzanego, odchylenie oskarżonego i prawdo-
podobieństwo dwumianu proporcji wyboru podejrzanego). Testując te miary 
w badaniach stwierdzają, iż ich wyniki sugerują, że żadna z miar rozmiaru okazania 
oraz kilka z miar stronniczości okazania, nie są wystarczająco niezawodne do 
wyeliminowania obaw związanych z używaniem tych miar, szczególnie jeśli te wyniki 
mają być stosowane w prawdziwych sprawach [38]. 

Żaden z powyższych mierników nie określa definitywnie granic typologicznego 
podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej. Eksperci, opracowując 
powyższe mierniki pominęli fakt, że mierzenie sprawiedliwości okazania wiąże się 
z badaniem cech niemierzalnych, a do ich ustalenia należy zastosować odpowiedni 
paradygmat typologicznego podobieństwa w eksperymencie z udziałem quasi-
świadków. Natomiast do analizy wyników należy użyć jedynego w swoim rodzaju 
nadającego się do tego typu badań testu nieparametrycznego χ2, jako testu zgodności 
cech typologicznego podobieństwa osób przybranych z osobą okazywaną. 

Opracowana przeze mnie innowacyjna metodyka realizuje idee Malpassa i Devine 
jeżeli chodzi o kwestię badania sprawiedliwości parady identyfikacyjnej okazania. 
Słusznie podkreślają oni, że zadaniem nauki jest opracowanie takich mierników 
uczciwości, które będą w pełni przystępne dla przysięgłych, prawników i sędziów. 
Ponadto konieczne jest określenie roli niezbędnych ocen wartościujących w tym 
zakresie [39]. Moim zdaniem mierniki sprawiedliwości parady identyfikacyjnej 
okazania, które opracowałem, pozwalają unikać nadmiernych ocen wartościujących 
i obiektywnie przedstawiają dowód stopnia bezstronności lub stronniczości okazania 
w tym zakresie oraz poziom tendencyjności osób przybranych – na korzyść lub na 
niekorzyść – względem osoby okazywanej. 

Lindsay i inni wskazują na podstawie własnych analiz, iż wyzwaniem dla rozwoju 
teorii tego rodzaju badań jest to, dlaczego różne miary stronniczości okazania powodują 
tak różne wyniki. Sugerują, że do opisania bezstronności okazania będą konieczne do 
odkrycia dodatkowe wymiary. Zamiast pojedynczego wymiaru stronniczości okazania 
eksperci powinni rozważyć dwa wymiary – potencjalny zasięg, do którego cechy 
podejrzanego powodują, że odstaje od reszty (np. najbardziej atrakcyjny, itp.) i zasięg 
do jakiego wybrane osoby przybrane powodują, że podejrzany odstaje (np. proporcja 
dobrych i złych osób przybranych) [40].
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Powyższe postulaty realizuje moja autorska innowacyjna metodyka badania 
wartości diagnostycznej parady identyfikacyjnej okazania. W ekspertyzie posługuję 
się kilkoma miernikami, co daje gwarancje istotności, niezawodności i obiektywizacji 
wyników badań. Zastosowane metody indukcji statystycznej do analizy wyników badań 
typologicznego podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej (podejrzanej) 
opierają się na naukowych podstawach. Zmiana paradygmatu badawczego z typowania 
osób na podstawie rysopisu, na ocenianie typologicznego podobieństwa osób 
w paradzie identyfikacyjnej okazania umożliwia badanie ich cech niemierzalnych za 
pomocą eksperymentów z udziałem quasi-świadków. Porównanie cech typologicznego 
podobieństwa osób w danej paradzie opiera się na standardach psychologii pamięci 
człowieka, jego wiedzy semantycznej i umiejętności rozpoznawania osób poprzez 
porównywanie cech ich wizerunku. Opracowana metodyka ekspertyzy określa to, 
czego nie udało się wypracować dotychczas ekspertom, tj. granice typologicznego 
podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej, przy uwzględnieniu 
koniecznych różnic w ich wyglądzie. 

Strukturalna sprawiedliwość parady identyfikacyjnej okazania może być znana 
szczegółowo i jest całkowicie pod kontrolą systemu wymiaru sprawiedliwości. 
Celem procedury eksperymentów z quasi-świadkiem jest określenie strukturalnej 
sprawiedliwości, a nie oszacowanie czynników mających wpływ na wybór świadka 
naocznego. W ten sposób ocena roli struktury parady w faktycznych wyborach 
świadków jest oddzielona od innych czynników, które na nie wpływają. Każdego 
quasi-świadka instruuje się, aby wybrał jednego członka parady. W ten sposób 
procedura eksperymentu jest wrażliwa tylko na zmiany w strukturze parady (związek 
fizycznego i atrybucyjnego wyglądu między członkami parady) albo w strukturze 
opisowej informacji o rysopisie sprawcy danej quasi-świadkowi [41]. Obecność cech 
wyróżniających podejrzanego w paradzie zaciera możliwość stwierdzenia przez sąd, 
że wybór świadka naocznego był efektem prawdziwego rozpoznania, a nie pewnych 
sugestii, czy wnioskowania [42].

Generalnie dotychczasowe eksperymenty opierały się na tzw. paradygmacie 
rysopisu, czyli są prowadzone na podstawie typowania podobieństwa osób z parady 
do rysopisu, który pochodzi z zeznań świadków naocznych, a typowanie przez quasi-
świadków obejmuje również osobę okazywaną (podejrzaną) [43]. Autorzy tych badań 
nie podają, jakie odchylenia wartości FWO w stosunku do Nominalnej Wielkości 
Okazania (NWO), jako rozrzut wskazań quasi-świadków, należy uznać za dopuszczalne, 
czyli, że dobór osób przybranych do okazania jest prawidłowy mimo małych różnic. 
Jakie są dopuszczalne różnice w typologicznym podobieństwie do rysopisu? Ta metoda 
nie dostarcza odpowiedzi [44], co jest też sygnalizowane w najnowszej literaturze 
przedmiotu omawiającej te eksperymenty i mierniki tendencyjności okazania [45]. 
Różne propozycje badaczy opierają się na intuicyjnym określaniu tych granic, lecz 
uzyskują oni różne wyniki w zależności od użytych mierników i metod badawczych, 
na co wskazywałem w powyższej analizie krytycznej omawianych metod.

W zasadzie naukowcy już od 47 lat poszukują obiektywnych metod pomiaru 
bezstronności okazania, ale mimo tylu istniejących już mierników, jak dotąd takiej 
metodologii eksperymentalnie nie wypracowano. Moim zdaniem jest to wynik 
błędnego zastosowania tej metody w oparciu o paradygmat typowania na podstawie 
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rysopisu. Przyjęcie tego aksjomatu w eksperymentach wzbudza wątpliwości 
w zakresie właściwego zastosowania paradygmatu badawczego, w świetle wiedzy 
psychologicznej o funkcjonowaniu pamięci człowieka i jego indywidualnych 
preferencjach opisu oraz identyfikacji cech typologicznych w oparciu o podane 
elementy rysopisu [46]. Wykorzystano bowiem rysopis jako aksjomat badawczy 
bez dowodu jego prawdziwości [47], gdyż cechy rysopisu mogą być różnie i błędnie 
interpretowane oraz definiowane, zarówno przez quasi-świadków, jak i świadków 
naocznych. Dlatego też typowanie przez quasi-świadków podobieństwa osób z parady 
identyfikacyjnej do podanego przez świadka naocznego rysopisu może prowadzić do 
błędnych wyników ekspertyzy, co wykazałem w prowadzonych badaniach. 

Eksperci nie proponują zmiany paradygmatu na badanie typologicznego 
podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej (podejrzanej) i nadal preferują 
dobór osób przybranych do konstrukcji parady na podstawie rysopisu uzyskanego od 
świadka naocznego [48]. Takie podejście do problemu badawczego uniemożliwiło 
im opracowanie obiektywnych mierników bezstronności parady. Faktycznie są to 
błędne założenia, bo nie uwzględniają podstawowej wiedzy psychologicznej, że 
każdy człowiek w ujęciu cybernetycznym ma indywidualny zasób wiedzy o cechach 
rysopisu innych ludzi, w zależności od własnego doświadczenia oraz indywidualnych 
preferencji wynikających z mechanizmów poznawczych i parametrów jego pamięci 
[49]. Pewne znaczenie ma tu również zasada specyficzności kodowania [50]. 
Zaznaczyć też należy, że jednostka rozwiązująca jakiś problem losowy dysponuje 
pewnymi schematami poznawczymi w sytuacji probabilistycznej, które stanowią 
narzędzia w tworzeniu poznawczej reprezentacji problemu [51]. Wynika to z faktu, 
iż proces spostrzegania interpersonalnego jest selektywny i rejestrowane są przede 
wszystkim te właściwości innych ludzi, które mają znaczenie dla podmiotu, a jest to 
uwarunkowane czynnikami kulturowymi, osobowościowymi i sytuacyjnymi. Ponadto 
cechy kultury i sytuacji, w jakiej dochodzi do spostrzegania oraz właściwości podmiotu 
spostrzegającego, modyfikują także sposób przetwarzania selektywnie odebranych 
informacji o innych ludziach. Zwykle więc reprezentacja poznawcza spostrzeganej 
osoby w różnym stopniu odbiega od obiektywnych jej właściwości [52]. 

Quasi-świadek na podstawie rysopisu podanego przez świadka naocznego nie 
identyfikuje podejrzanego jako osoby okazywanej w paradzie, a tylko ten rysopis 
interpretuje i dostosowuje do swoich wyobrażeń poznawczych, które przenosi na 
osoby z parady identyfikacyjnej, wskazując na jedną z nich, jako najbardziej pasującą 
do jego preferencji intelektualnych (schematów poznawczych) i wiedzy nabytej 
o indywidualnych cechach rysopisu człowieka [53], będącej wynikiem spostrzegania 
ludzi. Żaden quasi-świadek nie posiada przecież pierwotnego śladu pamięciowego, 
do którego ów rysopis mógłby porównać [54], stąd typowanie podobieństwa odbywa 
się w oparciu o indywidualne stany emocjonalne, preferencje i zasoby pamięci 
semantycznej oraz autobiograficznej, w czym dużą rolę odgrywają uprzedzenia 
poznawcze [55], m.in. oczekiwania i stereotypy, podobnie jak u świadków naocznych 
[56]. Dużą rolę mogą także odgrywać w tym procesie błędy poznawcze, polegające 
na stosowaniu heurystyk wiążących się z przetwarzaniem informacji przez człowieka, 
m.in. tzw. heurystyki dostępności psychicznej lub efektu zakotwiczenia, czy efektu 
pierwszeństwa [57]. 

Mamy tu więc do czynienia z nieokreślonym wpływem indywidualnego 
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nastawienia percepcyjnego (w tym stereotypów) u świadków naocznych [58]. Ten 
sam efekt występuje także u quasi-świadków biorących udział w eksperymencie [59] 
podczas interpretacji informacji pochodzących z rysopisu przekazanego przez świadka 
naocznego i typowaniu na jego podstawie osoby podobnej do rysopisu w okazanej 
paradzie identyfikacyjnej. Tenże rysopis może ulegać podwójnym zniekształceniom 
w procesie wnioskowania [60]. Po pierwsze, w przekazie cech rysopisu przez 
samego świadka naocznego [61], co wynika m.in. z powyższych badań; po drugie, 
w interpretacji informacji cech z rysopisu w oparciu o zasoby własnej pamięci 
(semantycznej i epizodycznej) przez quasi-świadków [62]. W tym miejscu wypada 
wskazać trafną opinię wyrażoną co prawda w odniesieniu do typowania podobieństwa 
do portretów pamięciowych, ale adekwatną do oceny wiarygodności metody typowania 
na podstawie rysopisu, iż: „Podstawową przeszkodą w matematycznym opracowaniu 
skali podobieństwa jest fakt, że opiera się ona na wysoce subiektywnych procesach 
umysłowych i umiejętnościach nabywanych indywidualnie przez każdego człowieka 
w toku jego rozwoju osobniczego” [63]. 

Omówione już wyżej tradycyjne mierniki bezstronności parady identyfikacyjnej 
okazania w oparciu o paradygmat quasi-świadków oceniają podobieństwo między 
sprawcą a pozostałymi uczestnikami okazania, wg rysopisu podanego przez świadków 
naocznych. Elizabeth C.A. Luus i Gary L. Wells słusznie zauważyli, że mierniki te 
nie uwzględniają podobieństwa lub jego braku między uczestnikami okazania pod 
względem cech, które nie występują w rysopisie podanym przez świadków naocznych 
[64]. Reasumując, uczciwy test pamięci świadka odnośnie do sprawcy wymaga takich 
osób w paradzie, które w zakresie wszystkich istotnych cech przypominają sprawcę 
[65]. Niemniej jednak muszą one odpowiadać cechom osoby okazywanej, jako osoby 
podejrzanej wytypowanej do potencjalnej identyfikacji na podstawie opisu świadka 
naocznego. Z badań wynika, że o bezstronności okazania decyduje zazwyczaj sam 
policjant przeprowadzający tę czynność identyfikacyjną [66].

Wobec tego twierdzę, że eksperyment z użyciem quasi-świadków na paradygmacie 
rysopisu jest błędną metodą badawczą wartości diagnostycznej parady identyfikacyjnej 
okazania. Unika się tego problemu stosując paradygmat typologicznego podobieństwa 
w eksperymencie, a przy odpowiednim zastosowaniu proponowanych przeze mnie 
metod indukcji statystycznej można określić granice typologicznego podobieństwa 
osób przybranych do osoby okazywanej w paradzie identyfikacyjnej, czy szeregu 
zdjęć na tablicach poglądowych do okazania pośredniego.

Wyniki dotychczasowych eksperymentów nie dają więc podstaw do wnioskowania 
o stopniu typologicznego podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej 
(podejrzanej). Jak piszą Józef Wójcikiewicz i współpracownicy, wnioskowanie 
statystyczne to potencjalnie bardzo efektywny sposób identyfikacji, przy założeniu 
hipotezy zerowej, która może zostać odrzucona, gdy prawdopodobieństwo wyniku 
otrzymanego pod założeniem hipotezy zerowej jest mniejsze niż dana liczba zwana 
poziomem istotności, co odpowiada fundamentalnej zasadzie domniemania niewinności 
[67]. Co do zasady należy się z tym zgodzić, ale nie w stosunku do eksperymentów 
w oparciu o paradygmat typowania podobieństwa do podanego rysopisu. Poziom 
naukowości opinii oraz jej wartość identyfikacyjna zależy bowiem od trafności 
i niezawodności jej metod, a także wartości identyfikacyjnej cech przedmiotu badań 
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[68]. A wartość cech identyfikacyjnych rysopisu, jako przedmiotu badań (podobnie 
jak portretu pamięciowego) jest znikoma, mimo trafności zastosowanych metod 
badawczych. 

Odpowiednie przygotowanie parady identyfikacyjnej jest zmienną systemową 
zależną od organu procesowego [69], a jej zbadanie jest możliwe w toku ekspertyzy 
kryminalistycznej. W świetle wyżej przedstawionych koncepcji doboru osób 
przybranych do okazania należy przyjąć, że wszelkie ekspertyzy w zakresie badania 
wartości diagnostycznej parady identyfikacyjnej okazania powinny się odbywać wg 
paradygmatu typologicznego podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej, 
a nie wg paradygmatu rysopisu podanego przez świadka naocznego, gdyż mogą z tego 
wynikać błędne ustalenia i wnioski końcowe opinii, co wykazałem w prowadzonych 
badaniach. 
4. Nowy paradygmat badawczy a innowacyjna metodyka ekspertyzy

Opracowana przeze mnie metodyka badawcza ekspertyzy mogąca służyć 
praktyce wymiaru sprawiedliwości spełnia kryteria innowacji Homera G. Barnetta, 
bowiem obejmuje zmiany oryginalne (odkrycia, wynalazki) pojawiające się po raz 
pierwszy jako novum, czyli jest jakościowo inna od istniejących form [70]. W tym 
wypadku jest odmienna od metod prowadzenia podobnych badań bezstronności 
parady identyfikacyjnej okazania i mierników tam wypracowanych, które omówiono 
wyżej, gdyż odkrywa nowe możliwości zastosowania metod indukcji statystycznej 
do analizy wyników eksperymentu psychologicznego z zastosowaniem nowego 
paradygmatu badawczego. Zbigniew Pietrasiński omawiając pojęcia i rodzaje 
innowacji zaproponował definicję: „Innowacje są to zmiany celowo wprowadzone 
przez człowieka lub zaprojektowane przezeń układy cybernetyczne, które polegają na 
zastępowaniu dotychczasowych stanów rzeczy innymi, ocenianymi dodatnio w świetle 
określonych kryteriów i składających się w sumie na postęp” [71]. 

Zaproponowana metodyka badawcza ekspertyzy spełnia kryteria tej definicji, 
daje bowiem odpowiedź na pytanie, jakie odchylenia wartości FWO w stosunku do 
NWO, jako rozrzut wskazań, należy uznać za dopuszczalne – czyli, że dobór osób 
przybranych w paradzie identyfikacyjnej okazania jest prawidłowy mimo pewnych 
różnic w wyglądzie, tzn. że osoby w paradzie zachowują typologiczne podobieństwo 
do osoby okazywanej (podejrzanej), więc paradę identyfikacyjną należy uznać za 
uczciwą wobec okazywanego. Przyjęty nowy paradygmat badawczy [72] umożliwia 
sprawdzenie wartości diagnostycznej parady identyfikacyjnej okazania pod względem 
postulatów wyrażonych w literaturze światowej, że w okazaniach powinna występować 
tzw. „dobra heterogeniczność”, tj. różnorodność pod względem cech, które nie mają 
związku z rysopisem sprawcy, ale zachowują typologiczne podobieństwo i nie 
ograniczają trafnej identyfikacji [73]. 

Zastosowanie nowego paradygmatu badawczego polega na badaniu tendencyjności 
okazania w oparciu o typologiczne podobieństwo osób przybranych do osoby 
okazywanej (podejrzanej). Jest to bardziej wiarygodne i prawidłowe w świetle wiedzy 
z zakresu psychologii poznawczej. W proponowanej metodyce nie bierze się w ogóle pod 
uwagę rysopisu osoby podejrzanej podanego przez świadka naocznego. Podany rysopis 
ma tylko znaczenie typologiczne dla poszukiwania osoby podejrzanej, którą następnie 
należy poddać okazaniu. Przy czym metodyka ta jest zgodna z polskimi warunkami 



17

Innowacyjna metodyka ekspertyzy wartości diagnostycznej parady identyfikacyjnej okazania

prawnymi, które wymagają typologicznego podobieństwa osób przybranych do osoby 
okazywanej, a nie do rysopisu podanego przez świadka naocznego. Takie wymagania 
określa § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 2 czerwca 2003 r. 
w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania (dalej – r.w.t.p.o.) [74]. 
Porównanie cech typologicznych osób przybranych z osobą okazywaną przez quasi-
świadków w eksperymencie nosi pewne znamiona identyfikacji podobieństwa tych 
cech, dając obraz stopnia prawdopodobieństwa ich tożsamości, mimo że nie stanowi 
to identyfikacji obiektu uprzednio poznanego.

Opracowana metodyka wykorzystuje metody indukcji statystycznej do analizy 
wyników eksperymentu [75]. W I metodzie zastosowałem zmodyfikowaną wersję 
dotychczasowego badania FWO i EWO okazania, opierając się na tych samych 
wzorach matematycznych, ale przyjmując nowy paradygmat badawczy typologicznego 
podobieństwa osoby przybranej do osoby okazywanej, a nie paradygmat rysopisu, 
jak w eksperymentach z anglosaskiego obszaru psychologii kryminalistycznej. 
W tym celu przyjąłem też nową terminologię na podstawie porównywalnych wzorów 
z dotychczasowych eksperymentów opisanych w powołanej wyżej literaturze 
przedmiotu. Tak więc:

• dla porównywalnego FWO wg nowej metody przyjęto nazwę – Funkcjonalna 
Wielkość Typologicznego Podobieństwo Osób Przybranych (FWTPOP);

• dla porównywalnego EWO wg nowej metody przyjęto nazwę – Efektywna 
Wielkość Typologicznego Podobieństwo Osób Przybranych (EWTPOP);

• dla porównywalnego NWO wg nowej metody przyjęto nazwę – Nominalna 
Wielkość Liczby Osób Przybranych (NWLOP), która jest zależna od liczby osób 
przybranych w paradzie identyfikacyjnej i w polskim systemie prawnym wynosi 
zawsze minimum 3 osoby.

Ta metoda polega na testowaniu Funkcjonalnej Wielkości Typologicznego 
Podobieństwa Osób Przybranych, dla każdej osoby przybranej w paradzie identy-
fikacyjnej indywidualnie oraz Efektywnej Wielkości Typologicznego Podobieństwo 
Osób Przybranych dla wszystkich osób przybranych w paradzie identyfikacyjnej. 
Punktem odniesienia jest tu Nominalna Wielkość Liczby Osób Przybranych, która jest 
zależna od ilości osób przybranych w paradzie identyfikacyjnej lub ilości ich zdjęć 
z wizerunkami na tablicy poglądowej. 

Zasadnicze mierniki określenia stopnia prawdopodobieństwa typologicznego 
podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej osiągnięto przez odpowiednio 
zastosowany test χ2 – jako test zgodności cech niemierzalnych. W dotychczasowych 
eksperymentach opisanych w literaturze używano testu χ2, ale tylko do badania proporcji 
wskazań, jako odchylenia od PWO, co nie dawało odpowiednich mierników granic 
typologicznego podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej w paradzie. Jak 
się wydaje, to Roy S. Malpass w 1981 roku jako pierwszy w tego rodzaju metodyce 
badawczej zaproponował wykorzystanie testu χ2 do oceny, czy parada brana pod uwagę 
jako ogół, zawiera istotne odchylenia od oczekiwań [76]. Potwierdził to w 1983 r., 
zalecając możliwość zbadania rozkładu wskazań na poszczególne osoby okazywane 
w paradzie identyfikacyjnej z odpowiednio dużą grupą quasi-świadków, pod kątem 
odchylenia od PWO przy pomocy testu χ2. Wskazał także na możliwość stosowania 
testów statystycznych na proporcje, jakie zastosowali po raz pierwszy Kanadyjczycy 
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w 1973 roku (metoda omówiona powyżej), aby odsetek quasi-świadków wskazujących 
na podejrzanego zbadać pod kątem odchylenia od PWO [77]. 

Zdaniem Malpassa i Lindsay w przedmiotowym badaniu test χ2 jest prostym 
stosowaniem techniki statystycznej do dystrybucji wskazań quasi-świadków między 
podejrzanym i osobami przybranymi. Znaczący wynik wskazuje jedynie, że dystrybucja 
częstotliwości wskazań różni się od dystrybucji, która mogłaby być oczekiwana przy 
całkowicie przypadkowych wyborach quasi-świadków. Test χ2 ma też zaletę bycia 
bardzo wrażliwym. Istotne odejścia od przypadku są znajdowane prawie powszechnie 
[78]. Sam Malpass podaje, że to odkrycie nie stanowi oceny stopnia, w jakim parada 
jest niesprawiedliwa. Stopień sprawiedliwości (bezstronności) parady jest sprawą do 
oceny na podstawie innych kryteriów i nie jest to zasadniczo kwestia statystyczna [79]. 

Uważam, że w tym przypadku Roy S. Malpass nie ma racji, bo stopień 
sprawiedliwości parady może być ustalony za pomocą metod indukcji statystycznej 
pod warunkiem ich zastosowania w odpowiednim paradygmacie badawczym wraz 
z dostosowanym do niego miernikiem statystycznym. Takie możliwości zapewnia 
opracowana przeze mnie metodyka eksperymentów z wykorzystaniem paradygmatu 
typologicznego podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej, a nie rysopisu 
podanego quasi-świadkowi, jak w opisanych wyżej badaniach oraz zastosowany test 
zgodności χ2. Badacze z obszaru anglosaskiej nauki psychologii kryminalistycznej, 
nie zastosowali jak dotąd w swoich badaniach testu zgodności χ2 jako miernika 
bezstronności parady identyfikacyjnej okazania. Z analizy doniesień naukowych 
wynika, że kilku z nich stosowało ten miernik statystyczny, ale jako miernik istotności 
różnic pozwalający ocenić, czy rozkład wyborów quasi-świadków na poszczególnych 
członków parady różni się znacznie od przypadkowej wartości oczekiwanej (PWO) 
zgodnie z propozycją Malpassa [80].

Innowacyjność zastosowania dwóch kolejnych metod indukcji statystycznej 
w opracowanej metodyce ekspertyzy polega na wykorzystaniu testu zgodności chi-
kwadrat (χ2) – tzw. test Pearsona [81], do analizy danych uzyskanych w eksperymencie 
z udziałem quasi-świadków, celem badania typologicznego podobieństwa każdej osoby 
przybranej z osobna, a następnie łącznie wszystkich osób przybranych w paradzie. 
Eksperyment polega na typowaniu przez quasi-świadków podobieństwa osób 
przybranych do osoby okazywanej (podejrzanej) w paradzie identyfikacyjnej, a nie na 
typowaniu osoby podejrzanej w paradzie na podstawie rysopisu jak to miało miejsce 
w eksperymentach dotychczasowych. Stanowi zatem bardziej obiektywny sposób 
badania cech niemierzalnych, jakim jest typologiczne podobieństwo osób. Pełna 
wartość diagnostyczna parady identyfikacyjnej okazania występuje, gdy wszystkie 
osoby przybrane są wskazane jako typologicznie podobne do osoby okazywanej. 
Weryfikacja i falsyfikacja wyników następuje poprzez zastosowanie kolejno tych 
trzech wskazanych metod indukcji statystycznej [82]. Wtedy parada identyfikacyjna 
okazania jest obiektywnie przygotowana i nie jest stronnicza.

W ekspertyzie testuje się zgodność typologicznego podobieństwa wizerunku 
każdej osoby przybranej oddzielnie i wszystkich łącznie do osoby okazywanej 
w paradzie identyfikacyjnej. W tym wypadku mamy jedną zmienną w postaci 
typologicznego podobieństwa, która przyjmuje dwa poziomy: podobny, niepodobny. 
Wyniki interpretuje się za pomocą testu zgodności χ2, pozwalającego ustalić czy 
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liczebności empiryczne (WO, czyli wskazania quasi-świadków) różnią się istotnie od 
liczebności oczekiwanych (statystycznych, czyli PWO). Hipoteza zerowa zakłada przy 
tym, że pomiędzy liczebnościami zaobserwowanymi (WO) i teoretycznymi (PWO) 
nie ma żadnej różnicy, wtedy χ2 = 0. W sytuacji, gdy liczebności zaobserwowane 
(WO) odbiegają znacznie od teoretycznych (PWO), stanowi to dowód pozwalający 
na odrzucenie hipotezy zerowej (H0), która była podstawą określenia liczebności 
teoretycznych (PWO), czyli jakich oczekuje się, gdyby osoby przybrane spełniały 
kryteria typologicznego podobieństwa [83]. 

Podczas eksperymentu zadaniem quasi-świadków było wytypowanie wizerunku 
osoby przybranej do okazania, jako podobnej w pierwszej kolejności do osoby 
okazywanej. To samo dotyczyło zdjęć z okazań całych sylwetek i wyglądu osób, czyli 
tzw. okazań bezpośrednich utrwalonych fotograficznie. Quasi-świadkowie w ankiecie 
musieli wskazać numer oznaczenia widoczny na zdjęciu wytypowanej osoby przybranej 
z parady identyfikacyjnej okazania. Ankiety źle wypełnione z brakującymi danymi 
odrzucano – więc dla każdego slajdu finalnie występuje inna liczba quasi-świadków 
branych pod uwagę w obliczeniach i analizie statystycznej wyników eksperymentu. 

Standardem w badanych paradach identyfikacyjnych były tylko trzy osoby 
przybrane. Schemat pytań ankietowych w eksperymencie obejmował pełen zakres 
analizy typologicznego podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej. 
Pytanie testowe w eksperymencie i wymuszony wybór wynikał z następującego 
sformułowania w ankiecie:

 „Po uważnym przyjrzeniu się wizerunkowi osoby podejrzanej – okazywanej 
na zdjęciu nr …… proszę wskazać spośród pozostałych zdjęć wizerunków osób 
przybranych do okazania zdjęcie osoby przybranej do okazania najbardziej podobnej 
do osoby podejrzanej w pierwszej i drugiej kolejności:

Najbardziej podobna jest osoba przybrana na zdjęciu nr ………………..
Podobna w drugiej kolejności jest osoba na zdjęciu nr …………………...”
Każda ankieta zawierała też informację, iż zgodnie § 5 ust. 1 Rozp. MS z 2 czerwca 

2003 r. w sprawie warunków technicznych przeprowadzenia okazania: „Osoby 
przybrane do osoby okazywanej powinny być w zbliżonym wieku oraz mieć podobny 
do niej wzrost, tuszę, ubiór i inne cechy charakterystyczne”.

Hipoteza zerowa (H0) sprawdzana w tym eksperymencie zakłada, że zgodnie 
z przypadkową wartością oczekiwaną (PWO), gdyby osoby przybrane były 
prawidłowo dobrane w paradzie identyfikacyjnej okazania4 do wizerunku (zdjęcia) lub 
sylwetki i wyglądu, w tym cech szczególnych osoby okazywanej (podejrzanej), wtedy 
typowanie podobieństwa przez quasi-świadków (QŚ) w pierwszej kolejności5 powinno 
się rozłożyć mniej więcej po równo zgodnie z rachunkiem prawdopodobieństwa, 
jako wartość obserwowana (WO) dla wszystkich wizerunków osób przybranych 
z niewielkimi odchyleniami, bowiem nie mogą to być wizerunki zbyt podobne  
(tj. prawie tożsame). 

4 Tzn. zdjęcia na tablicy poglądowej w okazaniu pośrednim lub wygląd i sylwetka w okazaniu bezpo-
średnim.
5 Typowania w drugiej kolejności nie bierzemy pod uwagę, służy ono tylko do porównania wszystkich 
wskazań.
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5. Wyniki eksperymentu i analizy statystyczne
Zaprezentowane tabelaryczne zestawienia wyników badań eksperymentalnych 

obrazują kompleksowe zastosowanie nowej metodyki ekspertyzy do badania 
bezstronności parady identyfikacyjnej okazania. Każda tabela zawiera wyniki badań 
dla danej metody. Dla potrzeb niniejszego opracowania wybrałem z przeprowadzonych 
eksperymentów cztery badane parady identyfikacyjne okazania, których wyniki 
doskonale obrazują metodykę ekspertyzy.

W eksperymencie przyjęto następujące oznaczenia zmiennych dla uzyskanych 
i oczekiwanych wyników:

• Przypadkowa Wartość Oczekiwana (PWO) [84].
• Wartość Obserwowana (WO).
• Nominalna Wielkość Liczby Osób Przybranych (NWLOP) = w tabela oznaczone 

jako n = 3 w prowadzonych badaniach.
• Wielkość próby N – całkowita liczba quasi-świadków.

Zestawienie danych eksperymentu w tabeli nr 1 dla poszczególnych okazań 
prezentowanych na slajdach nr 3, 6, 12, 24 (patrz: kolumna 1) eksponuje wyniki 
analizy statystycznej wg I metody. Dla badanych okazań zaznaczono wytłuszczonym 
drukiem osoby przybrane spełniające kryteria typologicznego podobieństwa do osoby 
okazywanej wg II metody. Natomiast w kolumnie nr 9 zaznaczono, czy cała parada 
identyfikacyjna spełnia kryteria typologicznego podobieństwa osób przybranych do 
osoby okazywanej, zgodnie z analizą statystyczną wg III metody. 

Tabela 1. Metoda I. Funkcjonalne i Efektywne Typologiczne Podobieństwo Osób Przybranych (FTPOP 
i ETPOP) w paradzie identyfikacyjnej okazania
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3 23 9,347 - X
n=3 N=215 N=215 - - - - -
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3 71 - X
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12

1
70,33

59 3,576 - X
2,706 NIE2 91 2,318 X -

4 61 3,459 - X
n=3 N=211 N=211 - - - - -

24

1
71

74 2,878 X -
2,901 TAK2 75 2,84 X -

3 64 3,328 - X
n=3 N=213 N=213 - - - - -

Źródło: Badania własne na podstawie danych z akt spraw karnych zakończonych prawomocnym 
wyrokiem sądu

Na podstawie mierników zawartych w tabeli nr 1 należy przyjąć, że im niższa jest 
EWTPOP, tym okazanie jest bardziej sugestywne (patrz: kolumna 8 w tabeli nr 1), 
a typologiczny dobór osób przybranych jest nieprawidłowy z tendencją na korzyść 
lub niekorzyść osoby okazywanej (patrz: kolumna 6 i 7 w tabeli nr 1), co wynika 
z FWTPOP (patrz: kolumna 5 w tabeli nr 1). Z powyższej analizy statystycznej wynika, 
że najniższa EWTPOP wystąpiła w okazaniu na slajdzie nr 6 (1,295), ponieważ żadna 
z osób przybranych nie spełniała kryteriów typologicznego podobieństwa do osoby 
okazywanej. Natomiast w okazaniu na slajdzie nr 3 i 12 odpowiednio tylko jedna 
osoba przybrana (nr 2) i dwie osoby przybrane (nr 1 i 4), spełniały te kryteria, więc 
EWTPOP jest także odpowiednio wyższa dla okazania w slajdzie nr 3 (2,320) i nr 
12 dość wysoka (2,706), ale nie spełniająca jeszcze kryteriów bezstronności dla całej 
parady. Tylko okazanie na slajdzie nr 24 jest prawidłowe pod względem typologicznego 
podobieństwa osób przybranych w paradzie identyfikacyjnej okazania, ponieważ 
analiza statystyczna metodą II i III uznaje odchylenie między EWTPOP a NWLOP za 
prawidłowe (patrz: wyniki dla slajdu nr 24 w tabeli nr 2 i 3).

Aby uznać typologiczne podobieństwo osób przybranych do osoby okazywanej 
za prawidłowe należy ocenić wielkość owego odchylenia. Brak było ustalonych 
kryteriów takiej oceny w dotychczasowych eksperymentach, co omówiono w pkt. 1 
niniejszego rozdziału prezentując dotychczasowe mierniki. Do oceny wielkości tego 
odchylenia oraz do oceny zgodności typologicznego podobieństwa osób przybranych 
do osoby okazywanej postanowiłem użyć testu zgodności χ2 tzw. test Pearsona, co dało 
obiektywne wyniki granic typologicznego podobieństwa podane w tabeli nr 2. Jest to 
II metoda analizy statystycznej w proponowanej ekspertyzie wartości diagnostycznej 
parady indentyfikacyjnej okazania. 

W tabeli nr 2 w poszczególnych rubrykach dla slajdów z badanych okazań zaznaczono 
wytłuszczonym drukiem osoby przybrane spełniające kryteria typologicznego 
podobieństwa do osoby okazywanej wg II metody. Natomiast w kolumnie 8 
wymienionej tabeli zaznaczono, czy hipoteza zerowa została potwierdzona w zakresie 
typologicznego podobieństwa dla każdej osoby przybranej z osobna do osoby 
okazywanej na podstawie analizy statystycznej wg II metody, określając TAK/NIE.

Na podstawie wyników eksperymentu i obliczeń zawartych w powyższej tabeli 
można wskazać pewne prawidłowości dla tej metody. Przykładowo dla okazania ze 
slajdu nr 24 w tabeli nr 2, można uznać paradę identyfikacyjną za prawidłową, bowiem 
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dobór wszystkich osób przybranych a testowanych indywidualnie pod względem 
zgodności z wizerunkiem osoby okazywanej spełnia kryteria typologicznego 
podobieństwa. WO mieszczą się w granicach +/ – 13 w stosunku do PWO, natomiast 
χ2ɑ jest mniejszy niż 3,841 wg tablic (χ2ɑ < 3,841). Hipotezę zerową przyjmujemy, 
gdyż obliczone prawdopodobieństwo istotności (p) dla każdej osoby przybranej 
jest większe niż założony poziom istotności (ɑ = 0,05). W tej analizie statystycznej 
można obliczyć wielkość odchylenia zgodności typologicznego podobieństwa 
osób przybranych do osoby okazywanej, która wynosi +/ – 13 dla WO w stosunku 
do 70,67 PWO, przy liczbie quasi-świadków biorących udział w eksperymencie 
wynoszącej 213 osób. W ten sposób uzyskujemy tolerancję dla WO w stosunku do 
PWO określającą granice uznania typologicznego podobieństwa osoby przybranej do 
osoby okazywanej, czyli przyjęcia hipotezy zerowej, co wynika wprost z uzyskanych 
wyników testu χ2, gdy obliczone prawdopodobieństwo istotności (p) dla konkretnej 
osoby przybranej jest większe niż założony poziom istotności (ɑ = 0,05) (patrz: dane 
wartości p w kolumnie nr 7 tabeli nr 2). 

Tabela 2. Metoda II. Badanie testem zgodności χ2 typologicznego podobieństwa każdej osoby 
przybranej do osoby okazywanej w paradzie identyfikacyjnej okazania
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118 3,841 44,933 0,0000000000203939 NIE
2 74 3,841 0,114 0,735687271844044 TAK
3 23 3,841 49,572 0,0000000000019121438 NIE
n=3 N=215 N=215 - - - -

6

2 71

(+/-13)

3
3,841

97,690 0,0000000000000000000 NIE
3 18 59,345 0,00000000000001 NIE
4 192 309,317 0,0000000000000000000 NIE
n=3 N=213 N=213 - - - -
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1
70,33
(+/-13)

59
3,841

2,739 0,098 TAK
2 91 9,109 0,003 NIE
4 61 1,858 0,173 TAK
n=3 N=211 N=211 - - - -
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24

1
71
(+/-13)

74
3,841

0,190 0,663 TAK
2 75 0,338 0,561 TAK
3 64 1,035 0,309 TAK
n=3 N=213 N=213 - - - -

Źródło: Badania własne na podstawie danych z akt spraw karnych zakończonych prawomocnym 
wyrokiem sądu

Analiza statystyczna tą metodą umożliwia stwierdzenie i ocenę typologicznego 
podobieństwa oddzielnie każdej osoby przybranej do osoby okazywanej, niezależnie 
od tego, czy całe okazanie będzie uznane za prawidłowe pod kątem prawidłowości 
typologicznego doboru osób przybranych do okazania. W okazaniu na slajdzie nr 
6 żadna z osób przybranych nie spełniała tych kryteriów, dlatego uzyskane wyniki 
EWTPOP są bardzo niskie (1,295) (patrz: tabela nr 1). Natomiast w okazaniu na 
slajdzie nr 3 tylko jedna osoba przybrana (nr 2) uzyskała potwierdzenie hipotezy 
zerowej (H0) oraz w okazaniu na slajdzie nr 12, dwie osoby przybrane na (nr 1 i 4) 
uzyskały potwierdzenie hipotezy zerowej (H0), jednak oba okazania należy uznać 
za tendencyjne. Ustalenia te są zbieżne z wynikami analizy statystycznej wykonanej 
I metodą w oparciu o FWTPOP i EWTPOP (patrz: tabela nr 1), gdzie istniejące 
odchylenia na niekorzyść osoby okazywanej nie są duże, więc test χ2 zastosowany 
do analizy statystycznej znalazł pełne zastosowanie do oceny tego odchylenia, tj. 
czy osoby te spełniają kryteria typologicznego podobieństwa do osoby okazywanej, 
czego wynikiem jest uzyskanie potwierdzenia hipotezy zerowej. Przy czym w teście 
χ2 wykonanym III metodą oba okazania ze slajdu nr 3 i 12 muszą być uznane za 
tendencyjne, jako całość parady identyfikacyjnej okazania, gdyż nie uzyskały 
potwierdzenia hipotezy zerowej (patrz: dane z tabeli nr 3). 

Tabela 3. Metoda III. Badanie testem zgodności χ2 typologicznego podobieństwa łącznie wszystkich 
osób przybranych do osoby okazywanej w paradzie identyfikacyjnej
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6

2
71

3
5,991 310,901 0,0000000000000000000 NIE3 18

4 192
n=3 N=213 N=213 - - - -

12

1
70,33

59
5,991 9,137 0,010 NIE2 91

4 61
n=3 N=211 N=211 - - - -

24

1
71

74
5,991 1,042 0,594 TAK2 75

3 64
n=3 N=213 N=213 - - - -

Źródło: Badania własne na podstawie danych z akt spraw karnych zakończonych prawomocnym 
wyrokiem sądu

Na podstawie wyników eksperymentu i analizy statystycznej III metodą z danych 
zawartych w tabeli nr 3 wynika, iż dobór wszystkich osób przybranych w paradzie 
identyfikacyjnej był prawidłowy tylko w okazaniu na slajdzie nr 24. Osoby przybrane 
testowane łącznie pod względem typologicznego podobieństwa z wizerunkiem 
osoby okazywanej, spełniają wymagane kryteria różnic w wyglądzie i zachowują 
typologiczne podobieństwo, bowiem χ2ɑ jest mniejszy niż 5,991 wg tablic (χ2ɑ < 
5,991). Hipotezę zerową przyjmujemy, gdy obliczone prawdopodobieństwo istotności 
(p) dla wszystkich osób przybranych jest większe, niż założony poziom istotności  
(ɑ = 0,05). W III metodzie analizy statystycznej dla parady identyfikacyjnej na slajdzie 
nr 24 uzyskujemy potwierdzenie hipotezy zerowej dla całej grupy osób przybranych, 
jak dla poszczególnych osób przybranych w II metodzie analizy statystycznej (patrz: 
dane tabela nr 2-3).

Parada identyfikacyjna okazania będzie spełniała kryteria prawidłowości typolo-
gicznego podobieństwa osób przybranych, gdy każda z nich uzyska potwierdzenie 
hipotezy zerowej, co badania potwierdziły tylko dla okazania na slajdzie nr 24. Tak więc 
parada identyfikacyjna tego okazania jest bezstronna pod względem typologicznego 
podobieństwa osób przybranych, ponieważ analiza statystyczna metodą II i III 
uznaje ostatecznie odchylenie między EWTPOP (2,901; patrz: kolumna 8 tabeli nr 1) 
a NWLOP (n = 3) za prawidłowe (patrz: dane w tabeli nr 1 dla okazania na slajdzie nr 
24). W tym przypadku odchylenie FWTPOP w stosunku do NWLOP dla każdej z osób 
przebranych nie jest duże, bo dla osoby przybranej nr 1, 2 i 3 FWTPOP wyniosła 
odpowiednio 2,878; 2,840 i 3,328 (patrz: kolumna 5 tabeli nr 1). Oczywiście granice 
typologicznego podobieństwa każdej osoby przybranej oddzielenie testuje się tylko II 
metodą (patrz: dane w tabeli nr 2).
6. Wnioski

Reasumując powyższe należy stwierdzić, że opracowana metodyka ekspertyzy 
wartości diagnostycznej parady identyfikacyjnej okazania, wykorzystując jedno-
cześnie różne mierniki statystyczne do analizy wyników eksperymentu, zapewnia 
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wszechstronne i obiektywne zbadanie stopnia bezstronności doboru osób 
przybranych do okazania pod względem typologicznego podobieństwa do osoby 
okazywanej zgodnie z obowiązującymi warunkami prawnymi. Wyniki eksperymentu 
przedstawione w tabeli nr 1 z analizą statystyczną według I metody w powiązaniu 
z wynikami uzyskanymi na podstawie analizy statystycznej według II i III metody 
przedstawionymi w tabeli nr 2 i 3, pokrywają się i dowodzą bardzo niskiej wartości 
diagnostycznej większości badanych parad identyfikacyjnych. Wskazują też na 
bardzo duże zaniedbania w staranności przygotowywania bezstronnych parad 
identyfikacyjnych do okazań pośrednich ze zdjęć na tablicach poglądowych oraz 
okazań bezpośrednich. Analiza statystyczna według opracowanej metodyki umożliwia 
stwierdzenie i ocenę typologicznego podobieństwa każdej osoby przybranej do osoby 
okazywanej, niezależnie od tego, czy całe okazanie będzie uznane za prawidłowe pod 
kątem prawidłowości typologicznego doboru osób przybranych do osoby okazywanej. 
III metoda falsyfikuje analizę statystyczną danych testowych hipotezy zerowej z I i II 
metody. Weryfikuje ostatecznie hipotezę zerową dla całości parady identyfikacyjnej 
i dowodzi jej wartości diagnostycznej w danym okazaniu. 

Opracowanie innowacyjnej metodyki ekspertyzy było możliwe tylko dzięki 
interdyscyplinarnym badaniom, które w kryminalistyce są normą historyczną [85]. Jako 
prawnik musiałem się zmierzyć głównie z psychologią i statystyką matematyczną, aby 
wypracować paradygmat eksperymentu i odkryć obiektywne mierniki bezstronności 
parady identyfikacyjnej okazania, celem rozwiązania postawionego mi problemu 
badawczego. Nasuwa się jednak kilka refleksji związanych z prowadzeniem w Polsce 
poważnych badań naukowych o charakterze interdyscyplinarnym, które są właściwie 
kluczem do rozwoju innowacyjności nauki. Takie badania polegające na poszukiwaniu 
najlepszych rozwiązań dla danego problemu badawczego wymagają o wiele więcej 
czasu niż projekty realizowane pod gotową tezę. Niestety poziom finansowania 
badań naukowych w Polsce i rozpatrywania wniosków o granty odbiega znacznie 
od oczekiwań środowiska naukowego. Zaś terminy realizacji projektów są często 
zbyt krótkie, aby pracować w naukach społecznych nad problemami wymagającymi 
czasami wieloletnich badań. To blokuje inicjatywę naukową i tworzy bariery dla 
rozwoju nauki oraz jej konkurencyjności w stosunku do innych państw.
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Innowacyjna metodyka ekspertyzy wartości diagnostycznej parady 
identyfikacyjnej okazania
Streszczenie
Psycholodzy od lat 70. XX wieku prowadzą badania poszukując obiektywnych mierników bezstronności 
parady identyfikacyjnej okazania. Wypracowano dotąd kilka metod badania tendencyjności okazania 
przy zastosowaniu specjalnych eksperymentów z udziałem quasi-świadków i wykorzystaniu narzędzi 
statystycznych do analizy wyników. Jest to stosunkowo nowy obszar badawczy w polskiej kryminalistyce. 
Opracowanie innowacyjnej metodyki ekspertyzy wartości diagnostycznej parady identyfikacyjnej 
okazania stanowi odpowiedź na dotychczasowe problemy anglosaskich ekspertów, dostarczając 
obiektywnych mierników typologicznego podobieństwa osób przybranych do osoby okazywanej 
w paradzie identyfikacyjnej. Zasadniczym elementem opracowanej ekspertyzy jest wykorzystanie metod 
indukcji statystycznej. Tego rodzaju ekspertyza stanowi diagnozę typologiczną w zakresie podobieństwa 
osób w paradzie identyfikacyjnej i jako czynność poznawcza może mieć istotny wpływ na ustalenia 
faktyczne sądu.
Słowa kluczowe: okazanie, eksperyment, ekspertyza, indukcja statystyczna, parada identyfikacyjna osób
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Innovative methodology for the expertise of the diagnostic value 
of the identification parade of the show
Abstract
Psychologists conduct research since 1970’ looking for objective measures for lineups fairness. To date 
developed a few methods which test identification lineups bias applicating special experiments with using 
mock witnesses and statistical tools to analyze the results. This is a relatively new research area in polish 
criminalistics. Developing an innovative diagnostic value expertise methodology of identification lineup 
is the answer to existing problems hitherto experts, giving objective measures of typological similarity 
distracters and defendant in identification parade. Fundamental foundation of the developed expertise is 
using statistical induction metod. This kind of expertise is a typological diagnosis in terms of similarity 
people in identification parade and as cognitive activity may have significant impact on the court’s factual 
findings.
Keywords: lineup, experiment, expertise, statistical induction, identification parade



31

Izabela Katarzyna Marcinkiewicz1

Kryminologiczne i prawne aspekty 
prostytucji w Polsce 

1. Wprowadzenie 
Bardzo często badacze zjawiska, jakim jest prostytucja w swoich analizach zadają 

pytanie: „Czy prostytucja była, jest i będzie?”. Celem pracy jest właśnie próba 
znalezienia odpowiedzi na tak sformułowany dylemat. Ze względu na powyższe, 
należy m.in. przeanalizować to, jak kształtowała się historia ww. zjawiska. Bez 
wątpienia można stwierdzić, iż jest to taki proceder, który można sklasyfikować 
jako jedną z najstarszych patologii społecznych znanych światu (nie bez przyczyny 
w mowie potocznej prostytucję nazywa się „najstarszym zawodem świata” – choć 
oczywiście stwierdzenie takie jest pewnego rodzaju nadużyciem). Ponadto, niemalże 
na całym świecie panują przekonania, iż prostytucja jest ogromnym problemem, który 
przysparza wielu konsekwencji i to nie tylko osobom się nią trudniącym. Poszczególne 
państwa stosują różne rozwiązania odnośnie systemów regulacji prawnej prostytucji, 
ale powszechnie wiadomo, iż nie ma „złotego sposobu”, który sprawiłby, iż proceder 
ten zostałby całkowicie wyeliminowany z życia społecznego. 

Prostytucję bez wątpienia można określić zjawiskiem kryminogennym. W polskim 
systemie prawnym samo trudnienie się prostytucją nie jest zabronione, ale już 
działania takich osób, które dopuszczają się tzw. przestępstw „eksploatacji prostytucji” 
(nazywanych także „przestępstwami okołoprostytucyjnymi” lub przestępstwami 
„żerującymi na prostytucji) będą sankcjonowane. Więcej szczegółów odnoszących się 
do tego zagadnienia zostanie przedstawionych w dalszej części rozdziału. 

Inną cechą omawianego zjawiska jest jego kontrowersyjność. Budzi ono 
w społeczeństwach niezwykle silne emocje (z reguły negatywne). Ponadto, 
często wskazuje się na jego dynamiczność i „umiejętność” dostosowywania się do 
nieustannie zmieniających się warunków społecznych, obyczajowych, kulturowych, 
ekonomicznych, a nawet prawnych. 

Powyżej ujęte aspekty tylko potwierdzają zasadność szerszego przeanalizowania 
tejże tematyki i zwrócenia uwagi na istotne jej elementy, takie jak: historia prostytucji, 
wieloaspektowość pojęcia „prostytucja”, rodzaje i formy uprawiania procederu, 
etiologia i następstwa tego zjawiska oraz tzw. przestępstwa okołoprostytucyjne. 
2. Historia prostytucji 

Historia zjawiska, jakim jest prostytucja jest niezwykle rozległa i „bogata”, co 
powoduje, iż nie jest możliwe jej ujęcie w sposób gruntowny i globalny w ramach 
niniejszej analizy. Z racji podjętej tematyki, która odnosi się do prostytucji w Polsce, 
analiza historyczna procederu w szerszym zakresie zostanie poświęcona występowaniu 
tego zjawiska w naszym kraju. Warto jednak wspomnieć o kilku informacjach z zakresu 
bardzo bogatych dziejów prostytucji dotyczących różnych miejsc na świecie. 

Niewątpliwie jest to proceder, który istnieje niemalże od początku dziejów 

1 Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Prawa (absolwentka kierunku kryminologia).
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ludzkości. Innymi słowy, uważa się, iż istniał prawie od zawsze (co prawda w różnych 
formach i rodzajach, ale zasadnicze jego elementy nie ulegały istotnym zmianom). 
Co ciekawe, część badaczy uważa, iż jeżeli chodzi o czasy epoki ludzi pierwotnych – 
prostytucja jeszcze nie istniała. Okres ten wiąże się bowiem z tzw. promiskuityzmem 
seksualnym, co najogólniej rzecz ujmując polegało to na tym, iż ludzie bez więzi 
uczuciowych kopulowali nie łącząc się w stałe pary, nie istniały też żadne reguły 
dotyczące współżycia zarówno małżeńskiego, jak i seksualnego. Jak wskazuje 
Kazimierz Imieliński, który powołuje się także na innych badaczy: „(…) według 
Engelsa prostytucja powstała dopiero w wyższej formacji ekonomiczno-społecznej 
jako efekt patriarchalnego małżeństwa monogamicznego” [1]. 

Wskazuje się, iż w ujęciu historycznym można wskazać trzy rodzaje prostytucji: 
gościnną, religijną i najpóźniejszą jej formę, czyli legalną. Wbrew pozorom nietrudno 
jest wskazać element łączący wszystkie ww. rodzaje procederu, przy czym każdy 
z nich zawiera w sobie faktor „handlowy”, pewnego rodzaju dążenie do uzyskania 
jakiejś korzyści, często materialnej [2]. 

Z historycznego punktu widzenia prostytucję gościnną utożsamia się z okresem 
starożytnym, państw Bliskiego Wschodu, do których należał m.in. Babilon i Syria. 
Polegała ona na tym, iż mężczyźni „użyczali” swoje kobiety (żony, córki, partnerki 
lub posługujące) przybyłym do ich domów wędrowcom, bądź gościom. Pełniły one 
wówczas rolę „towarzyszek nocy”. Zachowanie takie miało być wyrazem hojności, 
życzliwości wobec przybyłych. Wierzono wówczas, iż pojawienie się takiego gościa 
w domu nie jest przypadkowe i przyniesie jego mieszańcom szczęście i pomyślność 
[2]. Jeżeli zaś chodzi o prostytucję religijną, należy utożsamiać ją z „ofiarowywaniem” 
przez kapłanki swych ciał kapłanom po to, by uzyskać ich przychylność, a w efekcie 
różnego rodzaju dobrodziejstwa od bogów (uważano, iż to od nich zależy np. 
zdrowie, wydajność plonów uzyskanych z ziemi – czy będą one urodzajne, czy wręcz 
przeciwnie) [3]. 

Niezwykle dynamicznie prostytucja rozwijała się w starożytnej Grecji – uważa 
się, iż to właśnie tam doszło do przeobrażenia się prostytucji świątynnej w „czysto 
komercyjną”. I tak przykładowo w Atenach na przełomie VI i V wieku p.n.e. (za 
czasów panowania Solona) powstały domy publiczne – należały one do państwa, 
ich funkcjonowanie określały regulaminy (ich stosowanie było egzekwowane przez 
specjalnych urzędników), a prostytutki zostały obciążone podatkami [2]. Taka forma 
nierządu zaczęła przynosić państwu ogromne zyski [2]. 

Jeżeli zaś chodzi o prostytucję występującą w starożytnym Rzymie, można tutaj 
dopatrzeć się wielu podobieństw ze starożytną Grecją. Chociaż badacze wskazują 
najczęściej, iż prostytucja rzymska była jeszcze bardziej rozwinięta i intensywna, 
m.in. ze względu na to, iż trudnili się nią na szeroką skalę również młodzi mężczyźni. 
Niemałą część klientów takich mężczyzn stanowili żołnierze. Byli oni niejako 
„przyzwyczajeni” do spółkowania między sobą ze względu na długie okresy (czasem 
nawet kilkuletnie) przebywania poza domem. Wiązało się to z tym, iż musieli oni sobie 
w jakiś sposób „rekompensować” brak kobiet w otoczeniu. W efekcie zaspokajali 
swoje potrzeby seksualne poprzez współżycie z innymi mężczyznami. W innych 
zakątkach świata było to zdecydowanie rzadziej praktykowane.

Zjawisko jakim była prostytucja uregulowano prawnie, a osoby trudniące się nią 
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zobowiązano do uiszczania specjalnych podatków. Ponadto, starano się eliminować 
tzw. prostytucję podziemną, czyli nielegalną, którą uznawano za niezgodną z prawem 
podatkowym. Powołano nawet specjalnych urzędników, których obowiązki 
polegały na rejestrowaniu prostytutek i „ściąganiu” od nich podatków, dbaniu o ich 
bezpieczeństwo, a także znajdowaniu takich miejsc, w których mogły być tworzone 
domy publiczne [2].

Bez wątpienia w odniesieniu do historycznych i globalnych aspektów prostytucji, 
tutaj można byłoby zwrócić uwagę na jeszcze wiele ciekawych zagadnień, lecz ze 
względu na podjętą tematykę, sensowniejszym wydaje się przejście do tego, jak 
wyglądało to na ziemiach polskich i to w odniesieniu do epoki nowożytnej. W tym 
obszarze warto uwzględnić stanowisko badaczy, którzy podkreślają znaczenie 
konkretnych informacji odnoszących się do tej problematyki. Otóż, wiarygodnym 
i rzetelnym źródłem informacji były dopiero dane pochodzące z przełomu XIV i XV 
wieku. W tamtym czasie okazał się istotnym m.in. fakt tworzenia w drugiej połowie 
XV wieku tzw. zamtuzów, czyli domów publicznych, które powstawały nie tylko 
na terenie większych miast (na przykład Kraków), ale również w dużo mniejszych 
miejscowościach, a nawet na terenach wiejskich. Przy czym domy te były nadzorowane 
przez katów miejskich [3]. 

Wiek XVI utożsamiany jest przez badaczy z takim okresem, który można kojarzyć 
z podjęciem walki z prostytucją. Starano się podejmować takie działania, które miały 
być nastawione na hamowanie intensywności nierządu. Oznaczało to „pozbywanie 
się” prostytutek z miasta, karanie ich poprzez delegowanie do ciężkich, fizycznych prac 
(tytułem przykładu – pochówek ofiar dotkniętych zarazą), czy likwidowanie domów 
publicznych. Co ciekawe uznaje się, iż takie działania nie przyniosły niemalże żadnych 
rezultatów (przede wszystkim z uwagi na brak konsekwencji w ich egzekwowaniu), 
aż do XVIII wieku [4]. Dane analizowane przez badaczy tematyki wskazują, iż na 
terenach ziem polskich na przełomie XVI oraz XVII wieku zaledwie 10% kobiet 
uprawiało nierząd w legalnych domach publicznych. Zdecydowana większość robiła 
to w takich, które powstawały w „podziemiach” i były zarządzane przez ukrywające 
się przed władzą osoby trudniące się sutenerstwem [8]. 

Warszawa od połowy XVIII wieku zaczęła stawać się największym centrum 
prostytucji w naszym kraju. Za jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy uznaje się fakt, 
iż miasto to przyjmowało ówcześnie wielu zagranicznych gości, którzy przybywali do 
nas na sejmy i elekcje [6]. 

Co ciekawe, dopiero w okresie zaborów doszło do utworzenia specjalnej regulacji 
prawnej odnoszącej się do prostytucji. Chronologicznie najwcześniej doszło do tego 
na terenie zaboru pruskiego. Wiązało się to ze stworzeniem 16 listopada 1802 roku 
w Berlinie szeregu zasad. Owe warunki rozpowszechniono w języku polskim przy 
użyciu następującego dokumentu: „Ordynacya zapobiegająca uwodzeniu młodych 
dziewcząt do życia nierządnego w bordelach, lub innym sposobem za pieniądze, nie 
mniey przepisy na zatamowanie zarazy wneryczney w Warszawie obejmująca” [7]. 
W zaborze pruskim prostytucja była koncesjonowana, a więc każdy, kto chciał stworzyć 
dom publiczny musiał uzyskać stosowne zezwolenie. Wszystko było nadzorowane 
m.in. przez Policję. Na prostytutki nałożono nakazy zobowiązujące do leczenia chorób 
przenoszonych drogą płciową i okresowych badań. Dostępne dane wskazują, iż to 
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właśnie rząd pruski doprowadził w Warszawie do opodatkowania prostytucji [7].
Z kolei na terenie zaboru rosyjskiego obowiązywały w większości inne zasady 

odnoszące się do omawianego procederu (choć część rozwiązań pokrywała się z tymi 
obowiązującymi w zaborze austriackim, np. konieczność płacenia przez prostytutki 
specjalnych składek). Od 1843 roku prostytutki z Królestwa Polskiego zaczęto 
obowiązkowo sytuować w domach publicznych znajdujących się na terenie Warszawy, 
przy czym większością takich miejsc kierowały kobiety [8]. Prostytutki musiały 
natomiast, obowiązkowo posiadać książeczki lekarskie, które dowodziły okresowego 
poddania się badaniom i bycia wolną od chorób wenerycznych [2]. 

Jeżeli zaś chodzi o zabór austriacki, to w tym przypadku trudno jednoznacznie 
wskazać jednorodną tendencję odnoszącą się do prostytucji. Władze często zmieniały 
stanowisko w tym zakresie, bowiem były okresy całkowitego zakazu uprawiania 
prostytucji, jednak po nich następowały też takie, w których stosowano kontrolę 
sanitarno-policyjną w odniesieniu do kobiet uprawiających nierząd [9].

W czasie trwania I i II Wojny Światowej (dalej: WŚ) dla rozwoju prostytucji 
duże znaczenie w naszym kraju miał fakt, iż to głównie żołnierze korzystali z usług 
kobiet lekkich obyczajów. Dnia 6 września 1922 roku z inicjatywy Ministra Zdrowia 
Publicznego i Ministra Spraw Wewnętrznych doszło do przyjęcia rozporządzenia 
o nadzorze nad nierządem. W efekcie zakazane było tworzenie i prowadzenie domów 
publicznych, a co zaskakujące, trudnienie się tym procederem „na własną rękę” było 
dozwolone [9]. 

Wszystkie podejmowane tego rodzaju działania nie wyhamowały rozwoju 
prostytucji. Wynikało to m.in. z zachwianej sytuacji ekonomicznej kraju czy 
utrzymywania się bezrobocia na wysokim poziomie, gdzie na rynku pracy przede 
wszystkim kobiety były w trudnej sytuacji materialnej. Powyższe rozwiązania 
obowiązywały w ramach systemu neoreglamentacyjnego, który ze względu na brak 
efektów w zakresie walki z prostytucją był krytykowany w okresie dwudziestolecia 
międzywojennego [2]. 

Mimo wszystko w latach powojennych ponownie skorzystano z rozwiązań 
stosowanych w ramach neoreglamentaryzmu. Milicja Obywatelska i instytucje 
świeckie sprawowały nadzór i socjalną opiekę nad uprawianiem nierządu. Coraz 
częściej władze różnych państw (w tym Polski) zaczęły zastanawiać się nad 
wprowadzeniem rozwiązań zaproponowanych w ramach systemu abolicjonistycznego, 
który utożsamiono wówczas przede wszystkim ze stopniowym likwidowaniem 
wszelkich postaci kontrolowania prostytucji. W efekcie w 1950 roku w Lake 3Success 
(miasto znajdujące się na terenie stanu Nowy York) doszło do podpisania konwencji 
traktującej o przeciwdziałaniu prostytucji oraz o zwalczaniu zjawiska, jakim jest 
handel ludźmi. Jeżeli chodzi o nasz kraj, to do podpisania tejże konwencji doszło dwa 
lata później. W myśl jej przepisów wszelkie państwa-strony miały obowiązek znieść 
regulacje, które odnosiły się do obligatoryjnego ewidencjonowania ludzi trudniących 
się prostytucją. Ponadto niedozwolone miało stać się kontrolowanie takich osób 
i wymaganie od nich posiadania książeczek lekarskich [9]. 

Z przyjęciem takich regulacji wiązano pierwotnie bardzo duże nadzieje. Sądzono 
nawet, iż pozwoli to niemalże całkowicie wyeliminować zjawisko prostytucji z życia 
społecznego. Szybko okazało się jednak, iż były to złudne oczekiwania. Taka sytuacja 
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wynikała z wielu czynników, przykładowo: z powstawania większej liczby miejsc 
o charakterze rozrywkowym czy uczestniczenia Polski w coraz bardziej intensywnych 
kontaktach z innymi państwami. W efekcie w 1956 roku przywrócono sekcje w Milicji 
Obywatelskiej, których zadaniem było zwalczanie prostytucji. Co więcej, wbrew 
zaleceniom i zarządzeniom ONZ powrócono do ewidencjonowania prostytutek. 
Przepisy starano się ominąć w ten sposób, iż postępowanie to motywowano przede 
wszystkim aspektami resocjalizacyjnymi. Władze obiecywały także, iż nie będzie to 
ewidencjonowanie „w czystej postaci”, a jedynie posługiwanie się takimi metodami, 
które pozwolą na badanie rozwoju omawianego procederu w kraju, czemu miały 
służyć między innymi specjalne ankiety [10]. 

Jeżeli chodzi o lata późniejsze, to prostytucja „kwitła” głównie w nocnych lokalach. 
Doszło również do wzrostu liczby prostytutek o wykształceniu średnim i wyższym. 
Kobiety takie starały się unikać problemów z prawem i dobrze się „maskowały”, a więc 
nie miała sensu próba poszukiwania danych na ich temat w rejestrach statystycznych 
MO [8]. Rozwój prostytucji nieco wyhamował wraz z wprowadzeniem w naszym 
kraju stanu wojennego (wynikało to z różnego rodzaju ograniczeń, przykładowo: 
z mniejszego przepływu cudzoziemców). Rzeczywistość ta nie utrzymywała się 
jednak zbyt długo, gdyż krótko po zniesieniu stanu wojennego, proceder prostytucji 
zaczął ponownie „prężnie się rozwijać” [10]. 

Przytoczona powyżej, dość zwięzła historia prostytucji obrazuje jak niezwykle 
dynamiczne jest to zjawisko. W uproszczeniu można powiedzieć o jego istnieniu 
niemalże od zawsze, m.in. ze względu na fakt, iż charakteryzuje je „umiejętność” 
dostosowywania się do zmieniających się warunków społecznych. 
3. Wieloaspektowość pojęcia prostytucji

Jak było już wspomniane we wcześniejszych rozważaniach, prostytucja jest jednym 
z najstarszych zjawisk, które należy współcześnie uszeregować wśród patologii 
społecznych. Warto wskazać, że jeżeli chodzi o etymologię słowa „prostytucja”, to 
pochodzi ono od łacińskiego „prostituto” – w wolnym tłumaczeni oznacza: „nierząd, 
który jest uprawiany w celu osiągnięcia zysku” [2]. Istotnym jest brak sformułowania 
dotychczas jednobrzmiącej definicji, która zyskałaby aprobatę wszystkich lub 
przynajmniej większości badaczy tego zagadnienia. Wielokrotnie zmieniały się jej 
charakterystyczne elementy, jednak obecnie w naszym kraju można mówić o pewnych 
jej składowych, które z reguły się powielają. Na różnorodność, w zakresie definiowania 
pojęcia prostytucji, ma wpływ wiele czynników, m.in. fakt bycia przez nią przedmiotem 
badań różnych dyscyplin naukowych. I tak przykładowo, badacze z zakresu nauk 
prawnych, definiując ów proceder, uwypuklają przede wszystkim obustronne korzyści, 
jakie są osiągane w relacji prostytutka-klient. Z kolei kryminolodzy i socjolodzy, 
skupiają się głównie na tym, że prostytucję należy zakwalifikować jako jedną 
z patologii społecznych (kładzie się przy tym głównie nacisk na elementy strukturalne 
definicji). Natomiast w ujęciu psychologów, dominujące znaczenie mają relacje 
zachodzące pomiędzy osobami trudniącymi się nierządem a tymi, które korzystają 
z ich usług – chodzi tu przede wszystkim o wyartykułowanie braku zaangażowania 
uczuciowego w tychże relacjach [8]. 

Na przestrzeni wieków powstawało wiele różnorodnie brzmiących definicji, jednak 
warto skupić się na tych, które w ostatnich latach zyskały najwięcej zwolenników. 
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U schyłku lat 80. ubiegłego wieku Andrzej Marek i Michał Antoniszyn wnioskowali, 
by definicja dotycząca prostytucji była jak najbardziej zawężona. Tutaj celem miało 
być zwrócenie uwagi na niezbędne elementy w odniesieniu do omawianego pojęcia. 
W ten oto sposób wyszczególnili kilka części składowych:

• dana osoba, która uprawia prostytucję powinna zdawać sobie sprawę, iż to co 
robi jest nierządem; 

• świadczenie takich usług większej ilości osób (tzw. klientów; wspomniani badacze 
nie określili jednak precyzyjnie, ilu osobom usługi takie winny być świadczone, by 
zachowanie to można było określić mianem prostytucji); 

• głównym motywem działania osoby trudniącej się tym procederem jest motyw 
finansowy (tutaj jednak należy poczynić pewną uwagę; otóż zdaniem tych naukowców 
ów motyw finansowy nie pozostaje w sprzeczności z tym, iż prostytutka będzie dążyła 
niejako „przy okazji” do zaspokojenia własnych potrzeb seksualnych, co uczyni jednym 
ze swoich podrzędnych motywów; jednak takie sytuacje są raczej rzadkością) [11]. 

Dodatkowo nie wykluczali oni tego, iż kobieta trudniąca się prostytucją sama może 
dobierać sobie klientów, a w ich mniemaniu wiązało się raczej z uzależnieniem od 
sytuacji [11]. Ostatecznie badacze ci postulowali następującą definicję prostytucji: „Jest 
to zjawisko o skali społecznej polegające na tym, że większa lub mniejsza liczba osób, 
będących członkami danej społeczności, uprawia proceder polegający na świadczeniu 
usług seksualnych w zamian za korzyści materialne” [10]. Jeżeli zaś chodzi o definicję 
prostytutki, to zaproponowali takie jej ujęcie: „Jest to osoba, która stale lub dorywczo 
uprawia proceder polegający na świadczeniu usług seksualnych w dowolnej formie 
w zamian za korzyści materialne, które stanowią decydujący motyw jej działania” [10]. 

W latach późniejszych, tj. od początku lat 90. XX wieku aż do chwili obecnej, 
powstało wiele definicji prostytucji, dlatego nie sposób wszystkich ich tutaj przytoczyć. 
Najogólniej rzecz ujmując, współcześnie większość osób, które zajmują się badaniem 
tego procederu jest zgodna co do tego, iż najbardziej optymalna definicja prostytucji 
powinna uwzględniać kilka zasadniczych elementów. Są to:

• fakt świadczenia usług seksualnych;
• ekwiwalentny charakter tego procederu (tzn. usługa seksualna w zamian za 

pieniądze lub określony towar, inną usługę, obietnicę zrealizowania czegoś itd.);
• cykliczność – tzn. świadczenie usług seksualnych musi cechować powtarzalność, 

proceder ten musi dotyczyć większej liczby partnerów/klientów;
• nieangażowanie się uczuciowe przez prostytutki w „relacje z klientem”;
• z reguły brak możliwości wyboru partnerów, chociaż niektóre rodzaje prostytutek 

mogą sobie pozwolić na „selekcję klientów” [2]. 
Mając na uwadze powyższe kryteria Stanisław Zakrzewski zaproponował 

następującą definicję omawianego procederu: „Jest to powtarzalne i ekwiwalentne 
świadczenie usług seksualnych, zazwyczaj większej liczbie partnerów, bez zaanga-
żowania uczuciowego i – w zasadzie – bez wyboru partnera” [12]. Definicja ta jest 
jedną z najczęściej stosowanych w pracach naukowych, a sami badacze podkreślają 
jej „kompletność” oraz zarazem zwięzłość przekazu.
4. Rodzaje i formy prostytucji

Z uwagi na fakt, iż prostytucja jest niezwykle „wiekowym” i w niektórych aspektach 
niejednoznacznym zjawiskiem, trudno jest przedstawić przejrzystą klasyfikację jej 
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rodzajów i form. Można jednak wyróżnić kilka takich podziałów, które są postulowane 
przez większość naukowców. Będzie to przykładowo podział ze względu na orientację 
seksualną osób trudniących się tym procederem (lub korzystających z ich usług): 
prostytucja heteroseksualna, homoseksualna i biseksualna lub też ze względu na płeć 
osób świadczących takie usługi: prostytucja kobieca, męska, a wśród tych dwóch 
rodzajów dziecięca. Jak wskazuje Brunon Hołyst dominującym rodzajem prostytucji 
jest prostytucja żeńska heteroseksualna, czyli taka, która polega na świadczeniu usług 
seksualnych przez kobiety – mężczyznom [2]. 

Jeżeli zaś chodzi o inne podziały, w literaturze przedmiotu można wyróżnić jeszcze 
np. prostytucję amatorską (czyli taką, której uprawianie stanowi jedynie dodatkowe 
źródło utrzymania) oraz zawodową (dochody czerpane z uprawiania tego procederu 
stanowią dla osoby tym się zajmującej podstawowe lub nawet jedynie źródło dochodu). 
Istnieje też podział na prostytucję wymuszoną, polegającą na stosowaniu przymusu 
fizycznego lub psychicznego wobec danej osoby (często dotyczy to ofiar zjawiska 
handlu ludźmi) oraz dobrowolną, gdzie dana osoba sama decyduje się na uprawianie 
tego procederu [12]. 

Przechodząc do charakteryzowania poszczególnych form prostytucji, warto zacząć 
od tej najbardziej powszechnej, czyli kobiecej. Wspomniany już Brunon Hołyst, 
w ramach tej problematyki stworzył klasyfikację kobiet trudniących się omawianym 
procederem. Składa się ona z pięciu typów prostytutek, wśród których można wyróżnić:

• prostytutki uliczne („ulicznice”) – najczęściej są to młode kobiety, które 
dopiero zaczynają „przygodę z prostytucją” bądź mające już jakieś doświadczenie, 
ale nie cieszące się zbyt dobrą „renomą” wśród klientów; przeważnie utrzymują 
kontakty z osobami ze świata przestępczego – sutenerami lub stręczycielami; z reguły 
uzależnione od alkoholu lub narkotyków, borykające się z chorobami wenerycznymi, 
ich usługi są stosunkowo tanie; 

• prostytutki z nocnych klubów i hoteli – klientów „wyszukują” właśnie w takich 
miejscach, przysiadając się do ich stolików w lokalach rozrywkowych; najczęściej 
zyski czerpane z tego procederu stanowią dla nich jedynie źródło utrzymania; niekiedy 
ich pracą kierują sutenerzy lub stręczyciele, jednak one same starają się nie wchodzić 
w konflikty z policją; 

• tzw. call girls (określane też „prostytutkami na telefon”) – najczęściej są to młode 
dziewczyny, nierzadko dobrze wykształcone, znające języki obce (często świadczą usługi 
seksualne mężczyznom, którzy odwiedzają nasz kraj w celach zawodowych, biznesowych); 
rzadko wchodzą w konflikty z prawem, raczej „maskują” swoją działalność; 

• kobiety świadczące usługi w agencjach towarzyskich (często funkcje takich 
miejsc pełnią specjalne salony masażu erotycznego) – bardzo często są to kobiety, 
które przybyły do Polski z innych państw, głównie ze wschodu, dobrze wykształcone, 
ale niewidzące „perspektywy zawodowej” w kraju pochodzenia, znające język polski 
w stopniu umożliwiającym komunikację; 

• kobiety, które trudnią się prostytucją „od czasu do czasu”, czyli okazjonalnie 
(zwane też „cichodajkami”) – nastolatki, najczęściej uczennice szkół średnich lub 
nieco starsze od nich studentki pracujące dorywczo; prostytucja stanowi dla nich 
dodatkowe źródło utrzymania (zajmują się tym procederem tylko w wakacje, czy 
podczas weekendów) [2].
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Ponadto, z uwagi na bardzo rozbudowany charakter tego zjawiska, na przestrzeni lat 
powstało bardzo dużo określeń prostytutek. Z reguły większość wynika przykładowo 
z okoliczności czy warunków, w jakich ów proceder jest uprawiany. Tak więc 
w przeszłości (od czasów I WŚ, aż do końca lat 60.) funkcjonowały takie określenia jak 
„gruzinki” – prostytutki, które uprawiały nierząd w zniszczonych np. wskutek wojny 
budynkach; „chustkowe” lub „kapeluszowe” prostytutki itd. Na przełomie lat 70. 
i 80. XX wieku pojawiły się dodatkowe określenia, takie jak „dewizowe”, „arabeski” 
prostytutki świadczące usługi seksualne klientom pochodzącym z państw arabskich; 
„dworcówki”, „mewki” – spotykane najczęściej w miastach portowych, nadmorskich; 
„gwardzistki” – bardzo doświadczone, starsze kobiety; „rosówki” – świadczące usługi 
wczesnym rankiem. Z kolei od początku lat 90. ubiegłego wieku, oprócz wskazanych 
wyżej terminów, posługiwano się takimi, jak: „jagodzianki”, „borówki”, „strażniczki 
lasu”, „boczniaki”. Wymienione tutaj określenia przypisano kobietom, które swoje 
usługi oferowały w okolicach lasów, przy intensywnie uczęszczanych drogach 
publicznych. Natomiast towarówki trudniły się tym procederem nie tylko za pieniądze, 
ale również za różnego rodzaju towary, a agentki „pracowały” w lokalach typu agencje 
towarzyskie i domy publiczne [2].

Jeżeli chodzi o skalę omawianego procederu w Polsce, to jest ona niezwykle trudna 
do sprecyzowania, bowiem w naszym kraju nie prowadzi się żadnego rejestru kobiet 
trudniących się nierządem. Jednak pewną wskazówką w tym zakresie mogą być dane 
policyjne dotyczące prostytutek, które weszły w konflikt z prawem (przykładowo 
popełniły jakieś przestępstwo lub były na miejscu jego popełnienia), a niejako „przy 
okazji” wyszło na jaw uprawianie przez nie prostytucji. Pomocne mogą okazać się 
również różnego rodzaju badania prowadzone przez socjologów, kryminologów czy 
psychologów [15].

Przechodząc do prostytucji męskiej w naszym kraju, to na wstępie należy zaznaczyć, 
iż ów proceder nie jest zbyt „popularny”. Z tego względu literatura przedmiotu w tym 
zakresie nie jest zbytnio rozbudowana i rozpowszechniona. Badacze podkreślają, 
iż jeżeli chodzi o agencje towarzyskie oferujące usługi seksualne świadczone przez 
mężczyzn, to jest ich niewiele. Prostytucja męska w przeważających przypadkach 
dotyczy „marginesu życia społecznego”, gdyż najczęściej mężczyźni ci utożsamiani są 
z osobami uzależnionymi od narkotyków, alkoholu, bez stałego miejsca zamieszkania 
i stałego zatrudnienia. Główny motyw, który „popycha” mężczyzn do zejścia na 
taką właśnie drogę, jest związany ze środkami finansowymi. Warty podkreślenia jest 
ów rodzaj prostytucji, który dotyczy głównie usług homoseksualnych związanych 
ze świadczeniem ich innym mężczyznom. Brunon Hołyst twierdzi, że mężczyźni 
trudnią się tym procederem najczęściej w trakcie trwania homoseksualnych 
dyskotek lub w okolicach dworców kolejowych. Ponadto wskazuje, że największe 
jego nasilenie można zaobserwować wśród nastolatków w okolicach województwa 
zachodniopomorskiego tj. przy granicy z Niemcami, przez co najczęściej ich klientami 
są bogaci mężczyźni powyżej czterdziestego roku życia, pochodzący z państw 
skandynawskich lub Niemiec [13]. 

Jacek Kurzępa będąc autorom publikacji z zakresu prostytucji i prostytucji nieletnich, 
wyróżnił kilka typów młodych mężczyzn, którzy zajmują się tym procederem:

• tzw. książę – jest to młody chłopak, który dopiero wkracza w świat prostytucji; 
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pierwszy raz przychodzi na „pikietę” (to miejsce spotkań osób poszukujących seksu 
bez zobowiązań lub szybkiego zarobku; okresem, w którym „pikiety” zaczęły być 
najbardziej powszechne były w naszym kraju czasy PRL; współcześnie funkcje 
takich miejsc pełnią nocne kluby, bary, hotele, a rozwój nowoczesnych technologii 
sprawia, że także Internet); osoba taka z racji „nieobycia w fachu” zwykle wzbudza 
duże zainteresowanie; dodatkowym jej atutem jest atrakcyjny wygląd, co pozwala na 
szybkie zdobycie klientów i „awansowanie w hierarchii”; 

• tzw. pracuś – jest to „książę”, który przez zbyt wygórowane oczekiwania 
i wysokie ceny swoich usług stracił klientów; musi ponownie zadbać o pozycję „na 
rynku”, przez co świadczy więcej usług, ale za dużo niższe ceny; w wyniku takich 
„zawirowań” młodzi mężczyźni często popadają w narkomanię lub cierpią na choroby 
przenoszone drogą płciową, nie są w stanie „wyrwać się” z tego środowiska, nie widzą 
dla siebie innych perspektyw na zarobek; 

• tzw. omnibus – jest to chłopak, który mocno zaangażował się w proceder jako 
„zawodowiec”, którego klienci przekazują między sobą; 

• tzw. darek – kolejny etap drogi prostytuującego się młodego mężczyzny; coraz 
częściej odwiedza on kluby i bary gejowskie „na własną rękę” w poszukiwaniu 
„przygód” (zażywa tam duże ilości narkotyków, nie stroni od alkoholu), ryzykując 
tym samym utratę stałych klientów, którzy go utrzymują (określa się ich „sponsorami”, 
„wujkami”); to stadium, w którym chłopak zaczyna „staczać się na dno” i znacznie 
obniżać swoje miejsce w hierarchii;

• tzw. dżont lub wędkarz – przypisuje się mu najniższą pozycję w klasyfikacji 
mężczyzn trudniących się prostytucją; jest on gotowy w ten sposób funkcjonować za 
dowolną sumę, a nawet za porcję narkotyków czy papierosa; zwykle to uzależniony od 
narkotyków nosiciel wirusa HIV, który ma bardzo mało klientów [2].
5. Etiologia i następstwa prostytucji

Dotychczasowa analiza tylko potwierdziła, iż prostytucja jest niezwykle 
skomplikowanym i złożonym zjawiskiem. Nie inaczej jest w przypadku zobrazowania 
etiologii tego procederu. W zasadzie niemożliwe jest jednoznaczne wskazanie przyczyn 
rozwoju tego zjawiska, dlatego od wieków trwają spory w tym zakresie. Współcześnie 
analizując literaturę przedmiotu z zakresu omawianej problematyki, można wymienić 
trzy główne nurty teoretyczne, które wyjaśniają etiologię prostytucji:

• teorie biologiczno-psychologiczne;
• teorie społeczno-ekonomiczne;
• teorie kulturowo-środowiskowe [17].
Jeżeli chodzi o pierwszą grupę teorii, tj. biologiczno-psychologiczne – w ich 

przypadku kładzie się przede wszystkim nacisk na faktory w zakresie osobliwych 
właściwości człowieka, które predysponują „do wchodzenia na drogę prostytucji”. 
Cechy te można podzielić na biologiczne i psychologiczne. Prekursorem takiego 
podejścia był włoski psychiatra i antropolog – Cesare Lombroso, którego uznawano 
za „ojca kryminologii”. W pierwszej połowie lat 90. XIX wieku opracował on pojęcie 
„urodzonej prostytutki”. Dowodził, iż tego rodzaju kobieta rodzi się z predyspozycjami 
w zakresie charakteru, jest obojętna emocjonalnie, a ponadto można zaobserwować 
u niej określone „nieprawidłowości” fizyczne, takie jak np. rozdwojone kciuki, bardzo 
obfite owłosienie łonowe, wąskie czoło, mocno rozbudowana żuchwa [18]. Co więcej, 
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jego zdaniem „urodzona prostytutka” jest pozbawiona wyższych uczuć, łatwo ulega 
żądzom i nie jest w stanie korygować swoich zachowań, gdyż nie żyje w zgodzie 
z normami społecznymi i moralnymi. Lombroso do tego stopnia nieprzychylnie 
traktował takie kobiety, iż pisał o nich w następujący sposób: „są reliktem ze 
wcześniejszego stadium ewolucji i gatunku ludzkiego, będąc nierozwiniętymi 
umysłowo i zdeformowanymi fizycznie” [2]. Ówcześnie koncepcja Cesare Lombroso 
była akceptowana i bardzo popularna, jednak wraz z upływem lat zyskiwała coraz 
więcej przeciwników. Obecnie nie włącza się jej do tłumaczenia etiologii prostytucji. 

W XX wieku część badaczy starała się udowodnić, iż większość prostytutek 
cierpi na różnego rodzaju choroby i zaburzenia psychiczne, więc w tym zakresie 
należałoby upatrywać przyczyn wchodzenia na taką drogę [2]. Współcześnie nadal 
pewne grono badaczy stara się udowadniać, iż nurt ten nie powinien być pomijany 
w obrębie wyjaśniania etiologii nierządu. W latach 70. XX wieku np. Jadwiga 
Pabian wypowiadała się, ze względu na wyniki swoich badań i późniejszych analiz, 
nt. prostytucji kobiet, że wynika przede wszystkim z faktu trudnienia się nią bardzo 
wcześnie (nastolatki) lub rozpoczęcia życia seksualnego w młodym wieku. W sposób 
przedmiotowy traktują więc swoich partnerów, przy czym mają one skłonności do 
perwersji seksualnej, cechuje je prymitywizm seksualny itp. [3]. 

Teorie społeczno-ekonomiczne dotyczące prostytucji zaczęły pojawiać się na 
przełomie XIX i XX wieku. Ich twórcy, tacy jak przykładowo Alfred Blaschko 
w sposób zdecydowany krytykowali zwolenników nurtu biologiczno-psycho-
logicznego. Uważali oni, iż to w czynnikach ekonomicznych należy upatrywać 
głównych przyczyn prostytucji, gdyż każdorazowo przemawia za tym fakt wzrostu 
liczby kobiet trudniących się nierządem w okresach kryzysów gospodarczych. W ich 
mniemaniu wzrost bezrobocia, złe warunki ekonomiczne, przeludnienie miast i wsi, 
brak możliwości zdobycia dobrego wykształcenia popychają człowieka do niegodnego 
postępowania. Wskutek tego upatrywaną szansą na zdobycie jakichkolwiek pieniędzy 
i „odbicie się od dna” jest dla wielu kobiet prostytuowanie się [18]. Jednak, jak 
podkreśla Imieliński, nie tylko złe warunki ekonomiczne i ubóstwo sprzyjają rozwojowi 
tego procederu. Zdaniem ww. badacza także dobrobyt i zamożność mogą potęgować 
szerzenie się opisywanego zjawiska, ponieważ więcej osób stać na korzystanie z usług 
tych trudniących się prostytucją [1]. W odniesieniu do omawianego nurtu społeczno-
ekonomicznego, współcześnie coraz bardziej kładzie się nacisk na nowe tendencje 
w zakresie rozwoju prostytucji. Otóż coraz częściej zdarza się, iż na drogę prostytucji 
wkraczają osoby, które co prawda zmagają się z pewnymi problemami ekonomicznymi 
(np. niemożność znalezienia dobrej pracy w zawodzie), ale ich bytu nie można określić 
jako „sytuację bez wyjścia”. Ponadto, część takich osób chce w ten sposób „podnieść 
stopę życiową”, bo uważają pracę wykonywaną w swoim zawodzie za przynoszącą im 
znacznie mniejsze zyski. Tak „łatwo” zarobione pieniądze przeznaczają na podnoszenie 
swoich kwalifikacji, założenie własnej działalności gospodarczej, opłacenie studiów 
bądź po prostu na różnego rodzaju rozrywki (dla przykładu luksusowe wakacje, drogie 
kosmetyki, ubrania, czyli takie dobra, które nie są niezbędne do przetrwania) [2]. 
Warto ponadto podkreślić, iż współcześnie osoby uprawiające ów proceder wywodzą 
się ze wszystkich klas społecznych, więc mogą to być zarówno osoby z tzw. nizin 
społecznych, jak też warstw o wyższym statusie socjoekonomicznym [19]. 
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Ostatni wspomniany powyżej nurt, czyli koncepcje kulturowo-środowiskowe 
utożsamiany jest najczęściej z różnego rodzaju dewiacjami. Rozwój prostytucji 
z perspektywy kulturowej, tłumaczy się na przykład istniejącym w danej społeczności 
systemem norm, wartości, tradycjami historycznymi czy samym stosunkiem ludzi 
do kwestii nierządu. To m.in. uwarunkowania kulturowe decydują o tym, jak dana 
społeczność postrzega ów proceder i jak traktuje osoby w nim uczestniczące (ad 
exemplum: tolerowanie, stygmatyzowanie, karanie, postawa obojętności). Natomiast 
ujęcie socjologiczne (środowiskowo-socjologiczne) koncentruje się na impulsach, 
które przenikają w pewien sposób ze środowiska i przyczyniają się do tego, iż 
poszczególne jednostki rozpoczynają trudnienie się nierządem [17]. W tym przypadku, 
to faktory związane ze środowiskiem rodzinnym (takie jak nadużywanie alkoholu przez 
rodziców, ich permanentne bezrobocie, istotne braki w wykształceniu i innego rodzaju 
patologie społeczne), przestępczym, różnego rodzaju subkulturami młodzieżowymi ̶ 
mają decydujące znaczenie w etiologii omawianego zjawiska. Nie bez znaczenia 
będzie więc branie pod uwagę wszelkiego rodzaju uzależnień (nadużywanie alkoholu 
czy narkotyków) lub dewiacji. Nie można także pominąć procesów socjalizacji 
i wychowania, gdyż są to okresy niezwykle ważne w życiu każdego człowieka [2]. 

Podsumowując kwestie odnoszące się to etiologii prostytucji, należy wyraźnie 
podkreślić, iż nie można udzielić jednoznacznej odpowiedzi w przedmiocie przyczyn 
„wchodzenia na drogę prostytucji”. Jest to bowiem składowa wielu czynników i każdy 
przypadek wymaga indywidualnego rozpatrzenia. Można jednak mówić o pewnych 
faktorach, które w jakimś stopniu zwiększają ryzyko rozpoczęcia uprawiania nierządu [21]. 

Z racji tego, iż prostytucję kwalifikuje się w obszarze patologicznych zachowań 
społecznych, można więc mówić o wielu negatywnych następstwach tego zjawiska. 
I nie są to tylko konsekwencje, które dotykają osoby trudniącej się tym procederem, 
istnieje bowiem szeroka gama skutków wpływających na całe społeczeństwa. Wśród 
najczęściej podnoszonych przez badaczy konsekwencji prostytucji można wyróżnić:

• niebezpieczeństwo zakażenia wirusem HIV (generalnie ryzyko zarażenia się 
chorobami, które są przenoszone drogą płciową); 

• szkodliwe następstwa w sferze psychicznej człowieka (myśli, a nawet próby 
samobójcze, depresja, zaburzenia lękowe, zespół stresu pourazowego, obniżenie 
poczucia własnej wartości); 

• narażenie na kontakty ze światem przestępczym (a tym samym wejście w konflikt 
z prawem);

• niebezpieczeństwo stania się ofiarą przestępstwa (zgwałcenia, kradzieży, 
zabójstwa, rozboju, pobicia itd.);

• potępienie społeczne (a wręcz „stygmatyzacja społeczna”);
• wpływ prostytucji na rozwój innych patologii społecznych (narkomania, 

alkoholizm, bezdomność, bezrobocie, samobójstwa, przemoc, pornografia itd.);
• ryzyko uzależnienia się od środków psychoaktywnych; 
• wypaczenia w zakresie pojmowania miłości, związków i kontaktów seksualnych 

(trudności w założeniu „normalnie” funkcjonującej rodziny) [20].
Jak wskazuje Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz: „Choćby (…) ze względu 

na konsekwencje zdrowotne traktowanie prostytucji jak każdego innego zawodu 
wydaje się być kontrowersyjne. Można by zaryzykować stwierdzenie, że komercyjne 
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uprawianie seksu jest jedną z najbardziej wyniszczających form działalności człowieka, 
także w sferze psychologicznej” [21].
6. Przestępstwa zwane „okołoprostytucyjnymi”

Jak już zaznaczano, z uwagi na obowiązywanie w Polsce abolicjonizmu jako 
systemu regulującego prostytucję, samo uprawianie tego procederu nie jest zabronione. 
Przy okazji należy dodać, że na świecie istnieją inne systemy, tj. prohibicjonizm, 
reglamentaryzm oraz neoreglamentaryzm, przy czym stoją one w opozycji do 
abolicjonizmu. Założenia zaś tych systemów odnoszą się nie tyle do samego zjawiska 
prostytucji, lecz raczej do uwarunkowań i czynników, które mają wpływ na rozwijanie 
się opisywanego procederu. Do głównych jego założeń należą:

• przeciwdziałanie zjawisku prostytucji jako całości, a nie tylko pewnym jego 
częściom składowym;

• prowadzenie rozmaitych działań z zakresu resocjalizacji osób, które miały do 
czynienia z prostytucją;

• wspieranie osób, które ze względu na pewne czynniki ryzyka mogą rozpocząć 
trudnienie się tym procederem;

• uświadamianie społeczeństwa w zakresie negatywnych następstw tego procederu;
• redukowanie negatywnych skutków tego zjawiska (nie tylko w skali indywidualnej, 

ale także w społecznej);
• zwalczanie różnego rodzaju postaci przymuszania innych osób do uprawiania 

prostytucji;
• podnoszenie społecznej świadomości w odniesieniu do higieny osobistej [15]. 
Przyjęcie przez Polskę rozwiązań abolicjonistycznych spowodowało brak zakazu 

trudnienia się prostytucją, czyli jej uprawianie nie jest przestępstwem. Natomiast 
karom będą podlegały osoby dopuszczające się przestępstw „eksploatacji prostytucji”, 
zwanych przestępstwami okołoprostytucyjnymi [2]. W naszym porządku prawnym 
zalicza się do nich trzy przestępstwa spenalizowane w rozdziale XXV Kodeksu 
karnego dotyczącym przestępstw przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, 
a konkretnie w art. 204 k.k. Ustawodawca zaliczył tutaj takie czyny, jak: kuplerstwo, 
sutenerstwo oraz stręczycielstwo. Z uwagi na powyższe, zasadne jest przytoczenie 
treści ww. przepisu: 

„§ 1. Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, nakłania inną osobę do 
uprawiania prostytucji lub jej to ułatwia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 
miesięcy do 5 lat. 

§ 2. Karze określonej w § 1 podlega, kto czerpie korzyści majątkowe z uprawiania 
prostytucji przez inną osobę.

§ 3. Jeżeli osoba określona w § 1 lub 2 jest małoletnim, sprawca podlega karze 
pozbawienia wolności od roku do lat 10”. 

Systematyzując owe regulacje należy zaznaczyć, iż stręczycielstwo jest to czyn 
polegający na nakłanianiu (może ono przybrać różne formy, takie jak przekonywanie, 
naleganie, prośba, obiecywanie jakichś korzyści itd.) innej osoby do uprawiania 
prostytucji w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Co istotne, w doktrynie przyjmuje 
się, iż owo nakłanianie nie musi wywołać u danej osoby zamiaru prostytuowania się, 
wystarczy sam fakt zaistnienia nakłaniania [2]. 

Z kolei kuplerstwem będzie ułatwianie uprawiania prostytucji przez inną osobę 
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w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Ułatwianie należy rozumieć jako wszelkie 
czynności, które z obiektywnego punktu widzenia pozwolą stworzyć okoliczności 
służące uprawianiu prostytucji [2]. Katalog takich czynności jest bardzo szeroki. Będzie 
to przykładowo wyszukiwanie chętnych do skorzystania z usług prostytucyjnych, 
wożenie prostytutek do miejsc spotkań z klientami, wynajmowanie im pomieszczeń, 
pełnienie roli osoby pośredniczącej między prostytutką a klientami, „promowanie” 
usług danej prostytutki [23]. 

Natomiast sutenerstwo jest czerpaniem korzyści majątkowej z prostytucji 
uprawianej przez inną osobę. Jak wskazuje Renata Gardian: „Sutener to osobnik 
żerujący na zjawisku prostytucji. Wyróżnia się typ „alfonsa” żyjącego i mieszkającego 
z jedną prostytutką, z którym ona nieraz jest uczuciowo związana – osobnik taki 
„opiekuje się” prostytutką, ochrania ją przed organami władzy i agresywnymi 
klientami. Czerpanie korzyści majątkowych z sutenerstwa nie musi być głównym 
źródłem dochodów sutenera, który może nawet zarobkować pracą itd. Z reguły jednak 
sutener pozostaje na utrzymaniu prostytutek (…)” [11].

Jeżeli powyższe przestępstwa będą popełnione na osobie małoletniej, która nie 
ukończyła 18 lat, to będziemy mieli do czynienia z ich typami kwalifikowanymi, a za 
nie przewidziana jest stosownie wyższa odpowiedzialność karna [25]. 

Warto także zaznaczyć, iż z prostytucją można powiązać inne bardzo groźne 
przestępstwo, które nie należy do katalogu przestępstw eksploatacji prostytucji. Mowa 
tutaj o zmuszaniu do prostytucji („Kto przemocą, groźbą bezprawną, podstępem lub 
wykorzystując stosunek zależności lub krytyczne położenie, doprowadza inną osobę 
do prostytucji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10”). Ponadto 
prostytucja wykazuje korelacje z przestępstwem handlu ludźmi. Osoby trudniące się 
nierządem mogą wejść również w konflikt z prawem poprzez uwikłanie się (bycie 
ofiarą lub sprawcą) w takie przestępstwa, jak narażenie na zarażenie wirusem HIV 
bądź innymi chorobami przenoszonymi droga płciowa lub dermatologicznymi, czy 
zgwałcenie, kradzież, przestępstwa narkotykowe, udział w bójce lub pobiciu itd.
7. Podsumowanie 

Przeprowadzona w powyższym rozdziale analiza kryminologicznych i prawnych 
aspektów prostytucji w Polsce umożliwia sprecyzować kilka zasadniczych wniosków. 

• Niezwykle obszerna historia patologii społecznej, jaką jest prostytucja sprawia, iż 
można wyodrębnić wiele rodzajów i form tego zjawiska (tytułem przykładu: prostytucja 
heteroseksualna, homoseksualna, biseksualna lub żeńska, męska i dziecięca). Niełatwo 
jest podać jednoznaczną definicję prostytucji, bowiem brak jest legalnej/ustawowej 
definicji tego procederu.

• Na przestrzeni wieków to niezwykle dynamiczne zjawisko ulegało licznym 
przeobrażeniom, jednak współcześnie można wyodrębnić takie elementy składowe 
definicji, które są uważane za niezbędne. Należy tutaj wymienić: powtarzalne 
świadczenie usług seksualnych, większa – bliżej nieokreślona – liczba tzw. klientów, 
ekwiwalentność takiego świadczenia (najczęściej za pieniądze, choć także za inne 
dobra materialne, obietnice, przysługi itd.), nieangażowanie się uczuciowe w relacje 
z tzw. klientami, zasadniczo brak możliwości dobierania sobie tych „klientów”.

• W naszym kraju, podobnie jak niemalże we wszystkich krajach świata, dominującą 
formą nierządu jest prostytucja heteroseksualna żeńska polegająca na świadczeniu 
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usług seksualnych mężczyznom przez kobiety. Na przestrzeni lat powstało mnóstwo 
określeń, które są dopasowywane do takich kobiet: „tirówki”, „gejsze”, „ulicznice”, 
„jagodzianki”, „mewki”, „kobiety lekkich obyczajów”, „dworcówki”, „galerianki”, 
„cichodajki” itd. Każdy z tych „przydomków” jest niejako dobierany ze względu na 
okoliczności/warunki/miejsce itp., w których dana osoba uprawia ów proceder. 

• Jeżeli zaś chodzi o prostytucję męską w naszym kraju, to nie jest ona szczególnie 
rozwinięta i najczęściej przybiera formę prostytucji homoseksualnej. Przy okazji 
należy zaznaczyć, iż na terenie Polski istnieją agencje towarzyskie, które „oferują” 
tego typu usługi.

• W zakresie etiologii omawianego zjawiska, należy wyróżnić trzy główne nurty: 
biologiczno-psychologiczny, społeczno-ekonomiczny oraz kulturowo-środowiskowy. 
W zasadzie niemożliwe jest, by wskazać jednoznaczne (i jedynie właściwe) przyczyny 
„wchodzenia na drogę prostytucji”. Badacze najczęściej postulują, by etiologię tego 
zjawiska rozpatrywać jako połączenie wielu czynników, które wzajemnie na siebie 
wpływają. Co jednak niezwykle istotne, wystąpienie nawet wielu przytoczonych 
w analizie lub postulowanych przez naukowców czynników nie „gwarantuje” 
oczywiście, iż w odniesieniu do konkretnej osoby będziemy mogli mówić o fakcie 
bezsprzecznego, stuprocentowo rozpoczęcia uprawiania tego procederu.

• Jak wskazują badacze, prostytucja jest jedną z najbardziej wyniszczających 
patologii społecznych. Można zatem mówić o całej gamie negatywnych skutków, jakie 
pociąga za sobą trudnienie się tym „zawodem”, gdyż konsekwencje dotyczą nie tylko 
osób uprawiających nierząd, ale wpływają również na całe społeczeństwo. Do takich 
ujemnych następstw można zakwalifikować np. ryzyko zarażenia wirusem HIV, ale też 
innymi chorobami, które przenoszone są drogą płciową – ryzyko to dotyczy nie tylko 
samych prostytutek i ich klientów, ale także tych osób, które będą utrzymywać z nimi 
kontakty m.in. seksualne w przyszłości. Ponadto osoby uprawiające prostytucję, ale 
korzystające także z ich usług, narażone są na stanie się ofiarą całej gamy przestępstw, 
takich jak: kradzieże, zgwałcenia, pobicia, handel ludźmi, czy nawet zabójstwa. 
Omawiany proceder pozostaje często w korelacji z innymi patologiami społecznymi, 
m.in. alkoholizmem, narkomanią, pornografią.

• W zakresie prawnych aspektów prostytucji warto zaznaczyć, że współcześnie 
w Polsce obowiązuje system abolicjonistyczny. Oznacza to, iż samo uprawianie 
prostytucji nie jest zabronione. Zakazane jest natomiast dopuszczanie się tzw. 
przestępstw eksploatacji prostytucji (stręczycielstwo, kuplerstwo, sutenerstwo) 
oraz zmuszania do uprawiania prostytucji. Ponadto system ten jest nastawiony na 
przeciwdziałanie tym aspektom, które mają wpływ na rozwój prostytucji. Niemniej 
ważne jest prowadzenie wszelkiego rodzaju działań edukacyjnych i profilaktycznych 
w tym zakresie. 

• Jak pokazuje powyższa analiza – prostytucja jest zjawiskiem, które na stałe 
„wkomponowało się” w życie społeczeństw. Trudno sobie wyobrazić, iż proceder 
ten mógłby zostać całkowicie wyeliminowany. Można nawet rzec, iż popyt pociąga 
za sobą podaż. Istnieje zarówno duże zainteresowanie uprawianiem tego procederu, 
jak i korzystaniem z usług osób nim się trudniących. Śmiało więc można udzielić 
odpowiedzi twierdzącej na pytanie postawione sobie za cel podjętych rozważań 
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teoretycznych, tj. „prostytucja była, jest i będzie?”. Nie ma bowiem żadnych przesłanek 
przemawiających za tym, że mogłoby dojść do całkowitego zaniku tego zjawiska.
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Kryminologiczne i prawne aspekty prostytucji w Polsce
Streszczenie
Celem pracy jest przedstawienie kryminologicznych i prawnych aspektów prostytucji w Polsce. Ukazano 
wieloaspektowość pojęcia prostytucji – z uwagi na fakt, iż poszczególni badacze w różny sposób 
dokonują interpretacji tego terminu. Nakreślono również bardzo bogatą historię tego procederu. Poprzez 
analizę zjawiska z perspektywy kryminologicznej zobrazowano jego rodzaje i formy, co pozwoliło 
uwidocznić jego wielowymiarowość (na przykład w odniesieniu do różnych określeń stosowanych do 
osób trudniących się tym procederem). Ta sama, kryminologiczna perspektywa pozwoliła na ukazanie 
etiologii, jak i następstw uprawiania prostytucji. 
Z kolei w ramach wymiaru prawnego w odniesieniu do prostytucji zwrócono uwagę przede wszystkim na 
tzw. przestępstwa okołoprostytucyjne na gruncie polskiego prawa karnego. 
Dokonana analiza pokazała, iż prostytucję bez wątpienia należy zaliczyć do zakresu jednej z najstarszych 
patologii społecznych. Jest to problem społeczny, z którym zmagają się (w różny sposób) państwa na 
całym świecie. Zjawisko to można określić mianem kryminogennego i mimo iż w Polsce uprawianie 
prostytucji nie jest zabronione – wykazuje szereg powiązań z przestępczością. Cechy tego procederu, takie 
jak dynamiczność i „umiejętność” dopasowywania się do zmieniających się warunków (np. społecznych, 
kulturowych czy ekonomicznych) powodują, iż zjawisko to istniało, istnieje i śmiało przypuszczać 
można, iż istnieć będzie. 
Słowa kluczowe: prostytucja, prostytutka, patologia społeczna 



Kryminologiczne i prawne aspekty prostytucji w Polsce

47

Criminological and legal aspects of prostitution in Poland
Abstract
The aim of this analysis is to present the criminological and legal aspects of prostitution in Poland. It 
was shown the multi-faceted term of prostitution – in view of the fact, that the individual researchers 
interpret the term in different ways. A very wide history of this dealings was also sketched. Due to analysis 
of this phenomenon from a criminological perspective, its types and forms were depicted. This allows 
to see its multidimensionality. The same criminological perspective allowed to show the etiology and 
consequences of prostitution. 
Whereas within the legal aspects of prostitution – it was drawed attention to offences connected with 
prostitution in polish criminal law. 
This analysis showed that prostitution is certainly one of the oldest social pathologies. It is a social 
problem, with which struggle (in different ways) countries worldwide. This phenomenon can be called 
criminogenic and though to practise prostitution in Poland is not illicit – involves a criminality. The 
features of prostitution, such like dynamicity and „ability” to adapt to changeable conditions (e.g.: social, 
cultural, economic) make that this phenomenon was, it is and we may safely assume – it will be.
Keywords: prostitution, prostitute, social pathology
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Dogmatyczno-kryminologiczne ujęcie przestępstwa 
kradzieży samochodów w Polsce

1. Wprowadzenie
Pojazdy, zwłaszcza samochody osobowe, już od chwili ich wynalezienia w wieku 

XIX stały się przedmiotem pożądania społeczeństwa. Nie każdego jednak stać było 
na finansowe pokrycie kosztów nabycia i eksploatacji pojazdu. Wraz z rozwojem 
i upowszechnieniem motoryzacji bardzo szybko rozwinął się zatem rynek przestępczości 
samochodowej, dzięki któremu dostęp do pojazdów, jak też ich części był możliwy na 
szerszą skalę. Popyt na pojazdy zwiększał się, a zaspokojenie go ze względu na wciąż 
wysokie ceny pojazdów stało się niemożliwe na drodze pozyskiwania aut ze źródeł 
legalnych.

Celem niniejszego opracowania jest odpowiedź na pytanie, jak kształtuje się obraz 
przestępstwa kradzieży samochodów w Polsce w latach 1998-2018. Aby móc w pełni 
na to pytanie odpowiedzieć, niniejsza publikacja podzielona została na dwie części – 
dogmatyczną i kryminologiczną.

W części dogmatycznej omówiono problematykę związaną z definiowaniem 
pojęcia samochód w polskim prawie oraz doktrynie prawa. Następnie przedstawiono 
regulację prawną, która penalizuje przestępstwo kradzieży samochodów. W części 
kryminologicznej zaś przedstawiono dane statystyczne dotyczące kradzieży 
samochodów w Polsce w latach 1998-2018. Dane uzyskano ze strony internetowej 
prowadzonej przez Komendę Główną Policji. Analiza tychże danych pozwoliła na 
dokonanie charakterystyki dynamiki omawianego w niniejszym artykule przestępstwa. 
2. Pojęcie samochodu 

Etymologia tego terminu sięga okresu 20-lecia międzywojennego, kiedy to zaczęto 
się nim posługiwać. Samochód jest dosłownym tłumaczeniem wyrazu „automobil”. 
Pochodzi ono od greckiego słowa – autos „sam” i łacińskiego – mobilis „ruchomy”, 
czyli określenia tego, „co samo się porusza” [1]. Według Słownika Języka Polskiego 
samochodem jest „pojazd na kołach napędzany silnikiem, służący do przewozu osób 
lub ładunków” [2]. Szerszą definicję znaleźć można w Encyklopedii PWN, gdzie 
samochód definiowany jest jako „pojazd drogowy silnikowy, dwuśladowy, którego 
konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przeznaczony do 
przewozu osób i/lub ładunku, ciągnięcia przyczep albo wykonywania określonych 
czynności (np. samochód diagnostyczny). Do samochodów nie są zaliczane ciągniki 
rolnicze. Najbardziej ogólnym podziałem samochodów na rodzaje, różniące się 
zasadniczym przeznaczeniem użytkowym, jest podział na samochody: osobowe, 
ciężarowe i autobusy” [3].

Warto zauważyć, że stosunkowo nowa definicja legalna samochodu osobowego 
znajduje się w ustawie z dnia 7 lutego 2014 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów 
i usług oraz niektórych innych ustaw (art. 14 ust. 1) [4]. Wspomniana regulacja 
1 justyna1994onet.pl@onet.pl, doktorantka w Katedrze Prawa Karnego i Kryminologii, Wydziału Prawa 
Uniwersytetu w Białymstoku, www.uwb.edu.pl.
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wprowadziła nowe definicje samochodu osobowego na potrzeby opodatkowania, 
zarówno podatkiem od towarów i usług, jak i podatkami dochodowymi. Jednakże ze 
względu na problematykę tejże ustawy, definicja samochodu w niej zawarta nie jest 
stosowana na gruncie prawa karnego. 

W Kodeksie Karnym z 1997 r. nie występuje normatywne określenie terminu 
„samochód”. Definicji legalnej tegoż pojęcia nie zawierały też kodeksy karne z 1932 r. 
i 1969 r. Polski ustawodawca posługuje się w Kodeksie Karnym z 1997 r. innym 
zwrotem, a mianowicie – „pojazd mechaniczny”. Określenie to jednak również nie 
zostało zdefiniowane w tymże kodeksie. Brak legalnej definicji słowa „samochód” 
sprawia, że ustalenie zakresu znaczeniowego tego terminu pozostawione zostało 
doktrynie i orzecznictwu.

Sąd Najwyższy (dalej SN), podejmując się wykładni pojęcia „pojazd”, stwierdził, 
że „pojazdem mechanicznym w ruchu lądowym w rozumieniu przepisów Kodeksu 
karnego jest każdy pojazd drogowy czy szynowy, napędzany umieszczonym w nim 
silnikiem, jak również maszyna samobieżna i motorower” [5].

Określenie „pojazd” zawiera ustawa Prawo o ruchu drogowym, która w art. 2 pkt 31 
zawiera wyjaśnienie tego terminu. Pojazdem jest tutaj środek transportu przeznaczony 
do poruszania się po drodze oraz maszyna lub urządzenie do tego przystosowane. 
Ponadto powoływany akt prawny w art. 2 przedstawia cały katalog określeń pojazdów, 
np. pojazd silnikowy, specjalny, uprzywilejowany itd. Wśród nich na szczególną 
uwagę zasługują, pojazd samochodowy, samochód osobowy i ciężarowy. 

Ustawodawca przez pojazd samochodowy rozumie pojazd silnikowy, którego 
konstrukcja umożliwia jazdę z prędkością przekraczającą 25 km/h, przy czym należy 
zaznaczyć, że określenie to nie obejmuje ciągnika rolniczego. Samochód osobowy 
oznacza pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu nie więcej 
niż 9 osób łącznie z kierowcą oraz ich bagażu. Natomiast pojęcie „samochód ciężarowy” 
to pojazd samochodowy przeznaczony konstrukcyjnie do przewozu ładunków i osób 
w liczbie od 4 do 9 łącznie z kierowcą [6].
3. Przestępstwo kradzieży samochodów w świetle regulacji Kodeksu 
Karnego z 1997 r.

Kradzież pojazdu jest przestępstwem sztandarowym, na którym opiera się cała 
przestępczość samochodowa. Bez dokonania kradzieży nie może być mowy o podjęciu 
jakichkolwiek kolejnych działań w postaci zbycia pojazdu, jego paserstwa [7] lub przemytu. 
Nie ma w polskim Kodeksie Karnym artykułu penalizującego bezpośrednio tylko 
kradzież pojazdu. Należy jednak zauważyć, że w przypadku kradzieży samochodu 
organy ścigania w zależności od okoliczności danej sprawy mogą zastosować 
kwalifikację prawną czynu na podstawie m.in. art. 278 KK czy art. 279 KK.
3.1. Kradzież samochodu zakwalifikowana jako czyn z art. 278 Kodeksu 
Karnego z 1997 r.

Artykuł 278 KK dotyczy zaboru cudzych rzeczy ruchomych (§ 1. Kto zabiera 
w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą, podlega karze pozbawienia wolności od 
3 miesięcy do lat 5). Kradzież w typie podstawowym, polega na zabraniu cudzej rzeczy 
ruchomej w celu przywłaszczenia. Może jej dokonać każdy, ponieważ przestępstwo to 
ma charakter powszechny [8].

W przypadku kradzieży samochodów przywłaszczenie dotyczyć będzie samochodu 
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osobowego, ciężarowego, motocykla bądź maszyny rolniczej. Są to rzeczy ruchome 
zarówno w znaczeniu prawa cywilnego, jak też przedmioty definiowane w art. 115 § 9 
KK [9]. Mowa tu o przedmiotach materialnych, wyodrębnionych z całości, które mogą 
samodzielnie występować w obrocie ekonomicznym [10] i przedstawiają wartość 
majątkową (tj. wyrażoną w pieniądzu) [11] .

Chroniona artykułem 278 KK jest nie tylko własność pojazdu, ale też jego 
posiadanie. Poprzez „zabór rzeczy” należy rozumieć nielegalne i wbrew woli osoby 
uprawnionej wyjęcie rzeczy spod władztwa tejże osoby [12]. Sprawca przejmuje więc 
samochód w swoje władanie. Dlatego też kradzież samochodu może nastąpić jedynie 
w wyniku działań podjętych przez sprawcę [13, 14]. Niemożliwym jest popełnienie 
kradzieży pojazdu poprzez zaniechane działania przez sprawcę [15, 16].

Kradzież jest przestępstwem o charakterze materialnym [8], co oznacza, że jest 
to tzw. przestępstwo skutkowe, którego skutek następuje w chwili zawładnięcia 
samochodem przez sprawcę [17]. Ważne jest tutaj zatem, aby sprawca faktycznie 
zabrał pojazd z miejsca, w którym ten się znajdował (garaż, parking etc.). Inaczej czyn 
sprawcy zakwalifikowany zostanie jako usiłowanie kradzieży samochodu [18].

Należy też wyraźnie zaznaczyć, że przestępstwo kradzieży pojazdu może być 
dokonane tylko umyślnie w zamiarze bezpośrednim [19]. Zachowanie sprawcy ma 
też swój cel. Jest nim przywłaszczenie cudzej rzeczy ruchomej. Należy w tym miejscu 
zaznaczyć jednak, że w przypadku uprowadzenia samochodu w celu odbycia nim 
krótkotrwałego przejazdu, czyn ten może zostać zakwalifikowany nie jako kradzież 
pojazdu, a jako zabór pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia (tj. czyn 
z art. 289 KK) [19].

Kodeks Karny z 1997 r. przewiduje karę pozbawienia wolności od 3 miesięcy 
do lat 5 za dokonanie przestępstwa kradzieży w typie podstawowym. W kradzieży 
samochodów kara taka nie jest odstraszająca dla osób lub grup zajmujących się tego 
typu przestępczością, tym bardziej że w przypadku działania zorganizowanych grup 
przestępczych i osób, które w „branży” kradzieży pojazdów są profesjonalistami 
ryzyko ewentualnego nałożenia przez sąd kary po tzw. wpadce jest rzeczywiście 
niewielkie [19, 20].

Typ uprzywilejowany kradzieży dotyczy zaistnienia przypadku mniejszej wagi (§ 3. 
W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności 
albo pozbawienia wolności do roku) [9]. W przypadku kradzieży samochodu to organ 
orzekający in concreto dokonywać będzie oceny sytuacji pod kątem zaistnienia lub też 
wykluczenia zaistnienia przypadku mniejszej wagi [21-23].

Warto także zwrócić uwagę na regulację art. 278 § 4 KK (Jeżeli kradzież popełniono 
na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na wniosek pokrzywdzonego). Z jej 
treści wynika, że jeżeli kradzież samochodu nastąpiłaby na szkodę osoby najbliższej, 
ściganie tego czynu możliwe jest jedynie na podstawie wniosku pokrzywdzonego. 
W pozostałych przypadkach dokonania kradzieży samochodu ściganie odbywać się 
będzie w trybie publicznoskargowym [24, 25]. 
3.2. Kradzież samochodu zakwalifikowana jako czyn z art. 279 Kodeksu 
Karnego z 1997 r.

W przypadku przestępstwa kradzieży samochodu możliwe jest również 
zakwalifikowanie go jako czynu z art. 279 KK (§ 1. Kto kradnie z włamaniem, 
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podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10). Jest to tzw. kwalifikowany typ 
kradzieży, a zarazem przestępstwo o charakterze powszechnym. Przedmiotem ochrony 
jest cudza rzecz ruchoma, w tym także samochód. Kradzież z włamaniem może być 
popełniona jedynie umyślnie w zamiarze bezpośrednim [8]. Tak jak „zwykła” kradzież 
może być popełniona tylko z działania i jest przestępstwem skutkowym [8, 10, 19]. 

Od tej „zwykłej” kradzieży, kradzież z włamaniem wyróżnia jednak znamię 
dokonanego „włamania”. Zachodzi ono wtedy, gdy sprawca w następstwie jakiego-
kolwiek fizycznego oddziaływania przenika z zewnątrz do pomieszczenia o konstrukcji 
całkowicie zamkniętej [26] w wyniku pokonania specjalistycznych zabezpieczeń lub 
usunięcia przeszkody materialnej stanowiącą część tego pomieszczenia [10]. Można 
zatem zauważyć, że w tym przypadku samochód zabezpieczony alarmem i zamknięty 
na klucz może stanowić zarówno „pomieszczenie”, do którego sprawca się włamuje, 
jak też sam przedmiot kradzieży. Po przełamaniu zabezpieczeń pojazdu sprawca może 
nim odjechać, a tym samym dokonać jego kradzieży [27]. Sam sposób przełamania 
zabezpieczenia może być różnoraki. Przykładem może być użycie skanera, który 
pozwolił ominąć alarm samochodowy i zabrać rzecz z wnętrza auta [28] lub uprowadzić 
samo auto.

Jak słusznie zauważył SN „kradzież samochodu stojącego na wolnym powietrzu, 
stanowi kradzież z włamaniem, jeżeli poprzedzona została pokonaniem zamknięcia 
broniącego dostępu do jego wnętrza np. wybicie szyby, wyłamanie drzwi, uszkodzenie 
zamka, użycie skradzionego lub dopasowanego klucza” [29-31]. W przypadku gdyby 
sprawca dokonał włamania do garażu, a następnie przy pomocy lawety uprowadził 
pojazd znajdujący się w garażu również sytuacja ta, zdaniem SN winna być traktowana 
jako kradzież z włamaniem [29]. Gdyby zaś sprawca włamał się do garażu, a następnie 
do samochodu i w ten sposób dokonał uprowadzenia auta to niezależnie od liczby 
pokonanych zabezpieczeń i przeszkód i tak popełniłby jeden czyn zakwalifikowany 
jako omawiane przestępstwo [32].

Jeżeli kradzież z włamaniem do samochodu nastąpiłaby na szkodę osoby najbliższej, 
ściganie tego czynu możliwe jest jedynie na podstawie wniosku pokrzywdzonego. 
W pozostałych przypadkach dokonania kradzieży samochodu ściganie odbywać się 
będzie w trybie publicznoskargowym [19].
3.3. Inne możliwości kwalifikacji prawnej uprowadzenia samochodu na 
gruncie Kodeksu Karnego z 1997 r. 

Warto na koniec części dogmatycznej niniejszych rozważań wskazać, że utrata 
pojazdu może (ze względu na towarzyszące jej okoliczności) zostać zakwalifikowana 
przez organy ścigania jako następstwo czynu z art. 280, 282 oraz 289 KK.

Art. 280 KK penalizuje przestępstwo rozboju [9] (Kto kradnie, używając przemocy 
wobec osoby lub grożąc natychmiastowym jej użyciem albo doprowadzając człowieka 
do stanu nieprzytomności lub bezbronności, podlega karze pozbawienia wolności od 
lat 2 do 12).

Rozbój pochłania wszystkie formy kradzieży z 278 KK, gdyż do jego ustawowych 
znamion należą wszystkie istotne elementy kradzieży, a odróżnia się od niej 
dodatkowymi działaniami sprawcy wobec pokrzywdzonego [33]. Elementami 
tymi są: przemoc wobec osoby (tj. właściciela lub posiadacza pojazdu) lub groźba 
natychmiastowego użycia przemocy (wobec właściciela lub posiadacza pojazdu) albo 
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doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności lub bezbronności. Czynności 
tych sprawca dopuszcza się najpóźniej w chwili dokonywania kradzieży pojazdu. 
Przestępstwo to ma charakter powszechny i może być popełnione umyślnie w zamiarze 
bezpośrednim [10].

Przemoc wobec osoby (właściciela lub posiadacza pojazdu) jest rozumiana jako 
taka czynność, która wymusza na ofierze poddanie się woli sprawcy np. uderzenie, 
duszenie, szarpanie za włosy. Działanie to ma na celu przejęcie władztwa nad pojazdem. 
Z kolei groźba natychmiastowego użycia przemocy musi mieć miejsce „tu i teraz”. 
Natychmiastowość bowiem oznacza możliwość zrealizowania groźby bezpośrednio 
po jej zapowiedzi przez sprawcę [19].

Należy także zauważyć, że doprowadzenie człowieka do stanu nieprzytomności 
jest czym innym niż doprowadzenie człowieka do stanu bezbronności. Pierwsza 
sytuacja ma miejsce, gdy sprawca bez użycia przemocy powoduje u pokrzywdzonego 
utratę świadomości [10]. Może się to stać, np. gdy sprawca podaje środek nasenny 
pokrzywdzonemu, a następnie dokonuje kradzieży jego samochodu. W stanie 
bezbronności pokrzywdzony zaś, ma świadomość tego, co się dzieje, ale nie może 
przeciwstawić się działaniom sprawcy. Dzieje się tak, gdy pokrzywdzony np. zostanie 
związany przez sprawcę lub zamknięty w pomieszczeniu, z którego nie może się 
wydostać [34].

W § 2 analizowanego artykułu uregulowano przestępstwo rozboju w typie 
kwalifikowanym. W tym przypadku sprawca rozboju posługuje się bronią palną, nożem 
lub innym podobnie niebezpiecznym przedmiotem lub środkiem obezwładniającym, 
albo działa w inny sposób bezpośrednio zagrażający życiu lub wspólnie z inną osobą, 
która posługuje się taką bronią, przedmiotem, środkiem lub sposobem. Jeżeli zatem 
w danej sytuacji sprawca kradzieży pojazdu posłużyłby się wskazanymi przedmiotami 
aby dokonać przestępstwa możliwe jest przyjęcie tejże kwalifikacji prawnej przez 
organy ścigania. 

Kolejnym sposobem na pozyskanie pojazdu może być popełnienie przestępstwa 
z art. 282 KK tj. tzw. wymuszenia rozbójniczego. Jest to również przestępstwo 
o charakterze powszechnym, które sprawca może popełnić jedynie umyślnie w zamiarze 
bezpośrednim. Polega ono na doprowadzeniu innej osoby do rozporządzenia mieniem 
własnym lub cudzym albo do zaprzestania działalności gospodarczej. Sprawca, aby 
tego dokonać posługuje się przemocą, groźbą zamachu na życie lub zdrowie albo 
gwałtownego zamachu na mienie. Działaniom sprawcy przyświeca cel osiągnięcia 
korzyści majątkowej [10, 19].

Należy zatem zauważyć, że w sytuacji uprowadzenia pojazdu owo „rozporządzenie 
mieniem” będzie polegało na wydaniu samochodu. Rozporządzić mieniem może 
zarówno właściciel pojazdu, jak i osoba zarządzająca cudzym majątkiem np. przedsta-
wiciel ustawowy właściciela pojazdu.

Użycie przez sprawcę przemocy jest tutaj rozumiane analogicznie jak w przypadku 
rozboju. Groźba zamachu na życie lub zdrowie może polegać na zapowiedzi dokonania 
wobec pokrzywdzonego przestępstwa przeciwko życiu lub zdrowiu np. spowodowania 
uszczerbku na zdrowiu, zarażenia chorobą itd. Z kolei groźba gwałtownego zamachu 
na mienie rozumiana jest jako grożenie zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia, przy 
czym zamach zapowiadany musi być gwałtowny. Zamachem takim może być np. 
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podpalenie [35].
Wymuszenie rozbójnicze jest przestępstwem kierunkowym. Sprawca działa tutaj 

w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (wyrażonej w pieniądzu) [10]. W przypadku 
uprowadzenia pojazdu korzyść taką sprawca osiągnąć może np. na skutek sprzedaży 
tegoż pojazdu lub jego części paserowi albo nieświadomemu ich przestępnego 
pochodzenia innemu człowiekowi.

Przestępstwo zaboru pojazdu mechanicznego w celu krótkotrwałego użycia zostało 
uregulowane w art. 289 Kodeksu Karnego z 1997 r. Przestępstwo to jest szczególną 
odmianą tzw. kradzieży używania określanej w doktrynie mianem furtum usus [36]. 
Przedmiotem ochrony jest własność i posiadanie rzeczy, jaką jest pojazd mechaniczny. 

W typie podstawowym przestępstwo zaboru pojazdu w celu krótkotrwałego użycia 
popełnia ten, kto zabiera w celu krótkotrwałego użycia cudzy pojazd mechaniczny. 
Zabór ów polegać ma na działaniu, za pomocą którego sprawca zmienia dotychczasowy 
stan władztwa nad pojazdem – pojazd będący w obcym władztwie przenosi we 
władztwo swoje [37]. 

Sformułowanie „krótkotrwałe użycie pojazdu” rozumieć należy jako chwilowe, 
zgodne z przeznaczeniem [38], wykorzystanie zdolności poruszania się pojazdu 
mechanicznego do zaspokojenia własnej lub cudzej potrzeby. Pojęcie krótkotrwałego 
użycia jest jednakże typowym znamieniem ocennym. Nie ma legalnej definicji 
wskazującej na ramy czasowe tegoż stanu. Krótkotrwałość oznacza także brak zamiaru 
przywłaszczenia pojazdu [39]. Zabór w celu użycia innego niż krótkotrwałe będzie 
uznawany zatem za kradzież. Zabór pojazdu w celu krótkotrwałego użycia może się 
przekształcić w przywłaszczenie, jeżeli sprawca zmieni zamiar i postanowi włączyć 
zabrany pojazd do swego majątku [40].

Przestępstwo uprowadzenia pojazdu w typach kwalifikowanych (tzw. rozbójnicze 
porwanie pojazdu) może być popełnione na skutek różnorakich działań, pośród 
których należy wymienić przede wszystkim: pokonanie zabezpieczenia pojazdu (§ 2), 
zabranie pojazdu znacznej wartości (§ 2), porzucenie pojazdu w stanie uszkodzonym 
lub w takich okolicznościach, że zachodzi niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia 
pojazdu albo jego części lub zawartości (§ 2), zabranie pojazdu przy użyciu przez 
sprawcę groźby natychmiastowego jej użycia albo doprowadzenia człowieka do stanu 
nieprzytomności lub bezbronności (§ 3) [9].

Zabór pojazdu we wszystkich jego postaciach w razie dokonania na szkodę osoby 
najbliższej sprawcy ścigany jest na wniosek pokrzywdzonego [9].
4. Wydziały do walki z przestępczością samochodową

Główny ciężar w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości samochodowej 
spoczywa na funkcjonariuszach Policji [41]. Z racji nałożonych na nią powinności 
ustawowych i przyznanych uprawnień, jak również możliwości wynikających 
z posiadanego zaplecza ludzkiego i technicznego powinna tworzyć skuteczne strategie 
zapobiegania kradzieżom aut [42].

Okres nasilenia kradzieży samochodów w latach dziewięćdziesiątych ubiegłego 
wieku skłonił władze do poszukiwania kompleksowych i skutecznych rozwiązań 
walki z procederem [43]. 16 września 2002 r. Komendant Stołeczny Policji 
generalny inspektor Antoni Kowalczyk utworzył Wydział do Walki z Przestępczością 
Samochodową Komendy Stołecznej Policji. W celu skutecznego zwalczania tego 
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rodzaju przestępczości utworzono w podległych jednostkach wyspecjalizowane grupy 
do walki z przestępczością samochodową [44].

W szeregach Policji tworzone są specjalne Wydziały do Walki z Przestępczością 
Samochodową. Obecnie wydziały takie znajdują się w Komendach Wojewódzkich 
Policji takich miast, jak np. Warszawa, Łódź, Katowice, Szczecin. Na szczeblu zaś 
komend miejskich podobne ogniwa znajdują się w Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu 
i Poznaniu. W komendach powiatowych zazwyczaj do tego typu zadań przydzielani są 
pojedynczy policjanci. Ogółem w Polsce przeciwdziałaniem i zwalczaniem procederu 
przestępczości samochodowej zajmuje się około 600-700 funkcjonariuszy Policji [45]. 

Wydział do walki z przestępczością samochodową realizuje zadania komendy 
w zakresie inicjowania i organizowania działań operacyjno-dochodzeniowych, 
mających na celu sprawne i skuteczne rozpoznanie, zapobieganie, a także zwalczanie 
przestępczości związanej z kradzieżą pojazdów samochodowych. 

Na stronach internetowych poszczególnych komend Policji, w zakładkach 
dotyczących działających tam Wydziałów do walki z przestępczością samochodową 
odnaleźć można spis działań, jakie mogą być podejmowane celem zwalczania przestępczości 
samochodowej. Należy tutaj wymienić przede wszystkim takie działania, jak: 

• rozpoznawanie, ujawnianie i ściganie sprawców przestępstw samochodowych, 
w tym kradzieży pojazdów [46];

• monitorowanie i analizowanie nowych metod kradzieży pojazdów, opracowanie 
i wdrażanie sposobów zapobiegania tego typu przestępczości oraz skutecznego jej 
zwalczania [47];

• wnioskowanie i opiniowanie zmian legislacyjnych dotyczących problematyki 
w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej;

• realizowanie zadań związanych z obsługą systemu elektronicznej sprawo-
zdawczości w Policji – SESPOL w zakresie działania poszczególnych wydziałów [48].
5. Przestępstwo kradzieży samochodów w Polsce w latach 1998-2018 
w świetle danych statystycznych Komendy Głównej Policji

Dane statystyczne dotyczące przestępstwa kradzieży samochodów znajdują się 
na stronie internetowej Komendy Głównej Policji (dalej KGP) [49]. Zamieszczone 
zostały one w raportach rocznych. Raporty te obejmują okres od 1998 do 2018 r.

Należy jednak zauważyć, że z dniem 31 stycznia 2013 r. mocą Zarządzenia nr 
5 Komendanta Głównego Policji uchylone zostało zarządzenie nr 350 Komendanta 
Głównego Policji z dnia 1 lipca 2003 r. w sprawie zbierania, gromadzenia, przetwa-
rzania i opracowywania danych statystycznych o przestępczości oraz zamachach 
samobójczych i wypadkach tonięcia [50]. W związku z uchyleniem ww. zarządzenia 
i tym samym wyłączenia z dalszego użytkowania Policyjnego Systemu Statystyki 
Przestępczości „Temida” od 1 stycznia 2013 r. wszelkie zadania, (związane 
z problematyką regulowaną w uchylonym zarządzeniu) realizowane są przy 
wykorzystaniu Systemu Analitycznego w oparciu o informacje przetwarzane w KSIP. 
Zgodnie z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji, dane archiwalne (do 31 
grudnia 2012 r.) są przetwarzane w systemie Temida [49]. Dlatego też na potrzeby 
niniejszego opracowania dane statystyczne podzielone zostały na dwa okresy, tj. okres 
od 1998 do 2012 oraz od 2013 do 2018 r.
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6. Przestępstwo kradzieży samochodów w Polsce w latach 1998-2012 
Raporty za lata 1998-2012 dotyczące kradzieży samochodów przedstawiały dane 

statystyczne w różnych kategoriach – m.in. takich jak: 
• liczba samochodów utraconych – raporty z lat 1998-2012,
• liczba pojazdów odwołanych – raporty z lat 1998-2003,
• liczba skradzionych pojazdów z uwzględnieniem ich typu (osobowy, ciężarowy 

etc.) – raporty z lat 1998-2008,
• największa i najmniejsza liczba skradzionych pojazdów z uwzględnieniem 

podziału kraju na województwa – raporty z lat 1998-2008, 
• liczba utraconych pojazdów z uwzględnieniem ich marek – raporty z lat 1998-

2012,
• liczba samochodów utraconych na szkodę cudzoziemców – raporty z lat 1998-

2001, 
• liczba samochodów skradzionych w poszczególnych miejscach – raporty z lat 

2001-2012,
• liczba samochodów skradzionych w poszczególnych miesiącach – raporty z lat 

1998-2000,
• sprawcy kradzieży pojazdów – raport z 2011 r.
Z powyższego wyliczenia niewątpliwie wynika, że statystyki policyjne z lat 

1998-2012 nie były prowadzone w oparciu o identyczny schemat zamieszczania 
danych. Pojawiają się bowiem pewne kategorie danych zamieszczanych jedynie 
przez okres kilkuletni lub też wręcz jednorazowo. Niestety wpływa to również na 
możliwość analizowania tychże danych i wyciągania wniosków na temat obrazu oraz 
dynamiki przestępstwa kradzieży samochodów w Polsce w tym okresie. Kategorie 
danych statystycznych są niezwykle interesujące i warte przeanalizowania, jednakże 
ich fragmentaryczność jest rozczarowująca, a zestawienie danych w przejrzystych 
i jasnych dla czytelnika tabelach nastręczyło autorce opracowania sporo trudności. Na 
potrzeby niniejszej publikacji autorka dokonała próby analizy jedynie części danych 
zawartych w raportach z lat 1998-2012.

W tabeli 1 przedstawiona została ogólna liczba pojazdów utraconych z uwzględ-
nieniem liczby pojazdów odwołanych w Polsce w latach 1998-2012. Według informacji 
zamieszczonych w analizowanych raportach policyjnych pojazdem utraconym 
będącym przedmiotem statystyki z lat 1998-2001 jest taki pojazd, który został utracony 
przez właściciela na skutek kradzieży, włamania, rozboju, krótkotrwałego użycia lub 
innych przestępstw i sytuacji losowych, w których doszło do straty samochodów. 
W pozostałych raportach za lata 2002-2012 takiej informacji nie umieszczono. Powstaje 
zatem pytanie – czy te dane statystyczne dotyczą już stricte kradzieży samochodów 
czy nadal sytuacji wspomnianych w raportach z lat 1998-2001.

W nawiasach, przy poszczególnych wartościach liczbowych, zawarto adnotację 
odnośnie zastosowania odmiennej terminologii w raportach z poszczególnych lat. Brak 
jest chociażby definicji tzw. pojazdów odwołanych. Należy jednak wnioskować, że 
chodzi tutaj o takie samochody, w przypadku których doszło do odwołania zgłoszenia 
ich utraty.
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Tabela 1. Ogólna liczba pojazdów utraconych z uwzględnieniem liczba pojazdów odwołanych w Polsce 
w latach 1998-2012

Rok Ogólna liczba pojazdów utraconych Pojazdy odwołane
1998 80 488 30 266
1999 84 855 39 930
2000 79 943 48 223
2001 68 387 44 243
2002 63 879 51 161

(liczba pojazdów odnalezionych)
2003 62 058 52 541
2004 57 673 -
2005 50 484 -
2006 35 826 -
2007 26 055 -
2008 22 773 -
2009 17 271

(liczba przestępstw stwierdzonych)
-

2010 16 098
(liczba postępowań wszczętych)

-

2011 16 575
(liczba przestępstw stwierdzonych)

-

2012 16 230
(liczba przestępstw stwierdzonych)

-

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 1 wynika, ze liczba pojazdów utraconych 
w latach 1998-2008 co do zasady ulegała spadkowi na przestrzeni tegoż okresu. 
Wyjątkiem był jedynie 1999 r., kiedy to liczba ta wzrosła o ponad 4 tys. w porównaniu 
z 1998 r. Jak zaznaczono przy danych z lat 2009-2012 wskazana w raportach liczba 
dotyczyła postępowań wszczętych (2010 r.) oraz przestępstw stwierdzonych (2009, 
2011, 2012 r.). Dane te nie pozwalają jednak stwierdzić ile pojazdów w tym czasie 
utracono. Zarówno postępowanie wszczęte jak i przestępstwo stwierdzone dotyczyć 
może jednego lub kilku pojazdów. Należy też podkreślić, że postępowanie wszczęte nie 
jest tym samym co przestępstwo stwierdzone. Brak jest wskazanej liczby postępowań 
zakończonych w raporcie z 2010 r. Nie można zatem ustalić, ile z tych postępowań 
zakończyło się, a także w ilu z nich stwierdzono popełnienie czynu uprowadzenia 
pojazdu. Danych tych nie da się także wyliczyć na podstawie innych informacji 
z analizowanych raportów, ponieważ podane w nich ilości poszczególnych marek 
skradzionych aut, czy też miejsca ich kradzieży są podane jako te „najczęstsze”, a tym 
samym zapewne nie są to wszystkie dane. 

W przypadku danych dotyczących tzw. pojazdów odwołanych (1998-2001 
i 2003 r.) należy zauważyć, że liczba ta wykazywała tendencję wzrostową. Wyjątkiem 
był 2001 r., gdzie liczba ta spadła w porównaniu z rokiem 2000. W raporcie z 2002 r. 
pojazdy określono mianem odnalezionych. Pojęcia te nie powinny być traktowane 
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jako tożsame. Pojazd może być bowiem odnaleziony zarówno przez jego właściciela, 
jak też funkcjonariuszy Policji. W przypadku pojazdu odwołanego wydaje się, że 
chodzi o sytuacje, w których sam właściciel odwołuje swoje zgłoszenie. Odnalezienie 
pojazdu przez funkcjonariuszy Policji nie wydaje się być powodem do odwołania 
zgłoszenia w przypadku, gdy doszło do rzeczywistej kradzieży/zaboru auta.

W tabeli 2 uporządkowano dane statystyczne z raportów z lat 1998-2008. Dotyczą 
one liczby skradzionych pojazdów w poszczególnych latach z uwzględnieniem typu 
skradzionego pojazdu.

Tabela 2. Ogólna liczba skradzionych pojazdów w latach 1998-2008 w Polsce z uwzględnieniem typu 
pojazdu

Rok
Typ pojazdu
Samochody 
osobowe

Samochody 
ciężarowe

Samochody 
dostawcze 
typu furgon

Autobusy, 
mikrobusy

Motocykle 
motorowery

Ciągniki, 
przyczepy, 
inne

1998 71 986 1 654 6 129 721 - -
1999 69 365 2 012 7 317 644 3 612 1 905
2000 63 695 1 992 7 918 592 3 612 2 134
2001 54 643 1 434 6 533 788 3 068 1 921
2002 51 243 1 386 5 597 456 2 746 1 451
2003 48 963 1 960 6 082 500 2 688 1 865
2004 45 322 1 806 5 715 351 2 514 1 965
2005 40 274 1 861 4 001 282 2 135 1 931
2006 27 719 1 586 2 870 195 1 808 1 648
2007 19 487 1 137 2 063 115 1 758 1 495
2008 16 493 904 1 799 117 1 979 1 481

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP

W policyjnej statystyce wyróżniono takie typy kradzionych pojazdów jak: 
samochody osobowe, samochody ciężarowe, samochody dostawcze typu furgon, 
autobusy (w tym też mikrobusy), motocykle i motorowery, a także ciągniki przyczepy 
i inne pojazdy.

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć, że największą część kradzionych 
pojazdów stanowią samochody osobowe. W analizowanym przedziale czasowym 
liczba skradzionych pojazdów tego typu wykazuje tendencję spadkową. W 1998 r. 
pojazdów tych w Polsce skradziono prawie 72 tys. W ciągu kolejnej dekady liczba 
ta spadła jednak do poziomu 16 493 pojazdów. Jest to spadek o ponad 70%. Z jednej 
strony może to wskazywać na sprawne działania Policji podejmowane celem 
przeciwdziałania tego typu kradzieżom. Z drugiej zaś strony, spadek ów mógł być 
efektem coraz lepszych zabezpieczeń antykradzieżowych stosowanych przez koncerny 
samochodowe. Rozwój technologii zabezpieczeń elektronicznych mógł mieć zatem 
wpływ na zmniejszenie statystycznej liczby kradzionych pojazdów. Warto też 
zauważyć, że we wskazanym przedziale czasowym pojazdy stały się towarem mniej 
deficytowym niż w latach 90. XX w. Po polskich ulicach zaczęło jeździć więcej aut. 
Możliwości ich kupna i sprowadzenia (chociażby z zagranicy zwłaszcza po wstąpieniu 
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Polski do UE) są szersze. Oznaczać to może, że popyt na auta z nielegalnego źródła 
również ulega zmniejszeniu. 

W drugiej kolejności uprowadzano samochody dostawcze typu furgon. W latach 
1998-2000 ilość takich uprowadzeń wykazywała tendencję wzrostową. W latach 
2001-2008, co do zasady była to już jednak tendencja spadkowa. Wyjątkiem był 
jedynie 2003 r., w którym liczba ta wzrosła. Ostatecznie należy stwierdzić, że liczba 
uprowadzeń samochodów dostawczych w latach 1998-2008 spadła z poziomu ponad 
6 tys. uprowadzeń (1998 r.) do 1799 odnotowanych przypadków (2008 r.).

Pomimo znacznych gabarytów, które z pewnością utrudniały działania sprawców, 
w latach 1998-2008 odnotowano także uprowadzenia samochodów ciężarowych. 
Zamieszczone w tabeli 2 dane wskazują na wahania ilości uprowadzonych samochodów 
ciężarowych w poszczególnych latach. Największą liczbę ich uprowadzeń odnotowano 
w 1999 r. Ilość uprowadzonych samochodów ciężarowych w 2008 r. wyniosła 904 
pojazdy. Była to najniższa z odnotowanych w tej kategorii wartości. 

W kategorii autobusów i mikrobusów w latach 2003-2007 odnotowano spadek 
ilości uprowadzanych pojazdów. W pozostałych rocznych raportach wartości te jednak 
ulegały wahaniom. Najwięcej kradzieży pojazdów z tej kategorii odnotowano w 1998 r. 
(721 przypadków). Najmniej autobusów skradziono zaś w 2007 r. Odnotowano wtedy 
115 takich przypadków. Oznacza to, że w analizowanym przedziale czasowym liczba 
skradzionych autobusów spadła o około 80%. Spadek ów mógł być efektem zarówno 
wzmożonych działań prewencyjnych organów ścigania, jak też spadkiem popytu na 
kradzieże pojazdów tego typu. 

Również mniejsze środki transportu takie jak motocykle, czy motorowery cieszyły 
się zainteresowaniem przestępców. W statystykach z poszczególnych raportów 
odnotowano także kradzieże ciągników i przyczep. 

Kolejne dwie z opracowanych tabel (tab. 3 i 4) przedstawią dane dotyczące 
ogólnej liczby pojazdów skradzionych w latach 2001-2008 oraz 2009-2012 w Polsce 
z uwzględnieniem miejsca ich kradzieży. Podział na dwa okresy czasowe został 
zastosowany w celu klarownego i zrozumiałego przedstawienia analizowanych 
danych. Raporty z lat 2001-2008 (tab. 3) zawierały konkretną klasyfikację miejsc 
kradzieży pojazdów. Miejscami tymi były: ulice, parkingi (niestrzeżone i strzeżone) 
oraz garaże/posesje właścicieli pojazdów. 

Tak jasny i czytelny podział miejsc nie został jednak zachowany w opracowaniach 
z raportów za lata 2009-2012 (tab. 4). Tam wprowadzono więcej miejsc kradzieży 
pojazdów. Kolejność ich przedstawienia wynikała z liczby kradzieży popełnionych 
w danym miejscu. Część miejsc, które wymieniono w jednym raporcie niekoniecznie 
powtarzała się w raportach następnych. Ze względu jednak na określenie tych miejsc 
najczęstszymi miejscami kradzieży należy podkreślić, że dane z poszczególnych 
raportów nie zawierały wszystkich miejsc, z których dokonano kradzieży pojazdów. 
Dlatego na potrzeby niniejszej publikacji opracowano dane statystyczne z tej kategorii 
z uwzględnieniem powyższych zastrzeżeń.
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Tabela 3. Ogólna liczba pojazdów skradzionych w latach 2001-2008 w Polsce z uwzględnieniem 
najczęstszych miejsc kradzieży 

Rok
Miejsce kradzieży pojazdu
Ulica Parking niestrzeżony Parking strzeżony Garaż/posesja

2001 32 378 17 694 707 1 811
2002 28 103 17 802 492 2 879
2004 21 821 17 466 289 3 975
2005 19 889 15 118 237 3 298
2006 12 552 10 896 189 2 493
2007 8 368 7 591 149 1 991
2008 6 664 6 803 108 1 551

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 3 wynika, że pojazdy w latach 2001-
2007 najczęściej kradziono po prostu z ulicy. Wyjątkowo w 2008 r. liczba kradzieży 
pojazdów z parkingów niestrzeżonych była wyższa o 139 przypadków. Nie ulega 
jednak wątpliwości, że to właśnie ulice i parkingi niestrzeżone były najbardziej 
niebezpiecznymi miejscami pod względem kradzieży pojazdów.

Ilość pojazdów kradzionych wprost z ulicy w Polsce w latach 2001-2008 wykazywała 
tendencję spadkową. Spadła ona bowiem z poziomu ponad 32 tys. kradzieży do 6 664 
odnotowanych przypadków (2008 r.). Z kolei w przypadku parkingów niestrzeżonych 
najwięcej kradzieży pojazdów odnotowano w 2002 r., a najmniej zaś w 2008 r. Liczba 
skradzionych pojazdów z tego typu parkingu spadła z niemal 18 tys. przypadków do 
niemal 7 tys. przypadków tj. o ponad połowę.

Okazuje się także, że z garaży/prywatnych posesji w latach 2001-2008 ginęło 
nawet kilkakrotnie więcej pojazdów niż z parkingów strzeżonych. W latach 2001-
2004 w statystykach odnotowano wzrost liczby kradzieży pojazdów znajdujących 
się w garażach oraz na prywatnych posesjach. W 2001 r. odnotowano niemal 2 tys. 
takich przypadków. Do 2004 r. liczba ta wzrosła o ponad 2100 przypadków. Od 2005 r. 
jednak zaczęto odnotowywać systematyczny spadek ilości pojazdów kradzionych 
z garaży/posesji. Ze względu na brak wskaźnika wykrywalności kradzieży pojazdów 
w raportach z analizowanego przedziału czasowego trudno jest niestety stwierdzić, 
czy ilość ta spadła z powodu większej wykrywalności kradzieży pojazdów, czy też 
spadła na skutek lepszych zabezpieczeń stosowanych przez właścicieli garaży/posesji. 

Z analizy danych zamieszczonych w tabeli 3 jednoznacznie wynika, że naj-
bezpieczniejszym miejscem były parkingi strzeżone. Obecność osoby pilnującej 
na danym terenie niewątpliwie powodowała dodatkową trudność oraz zniechęcała 
złodziei pojazdów. W latach 2001-2008 liczba kradzieży pojazdów odnotowywana 
w statystykach wykazywała tendencję spadkową. Z 707 przypadków z 2001 r. liczba 
ta spadła ponad sześciokrotnie. 

Z drugiej jednak strony warto w tym miejscu zaznaczyć, że fakt dokonywania 
kradzieży pojazdów (choćby w niewielkiej liczbie) z parkingów strzeżonych jest 
jednak niepokojącym zjawiskiem. Kradzieże aut z takich placów nie powinny w ogóle 
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mieć miejsca. Wszak po to tworzy się obszar do parkowania, który ma pozostawać 
pod nadzorem, aby zaparkowane na nim samochody były bezpieczne. Wysoka 
liczba pojazdów uprowadzanych z parkingów strzeżonych m.in. w 2001 r. mogła 
wynikać np. ze współpracy osób zatrudnionych na takich parkingach ze złodziejami 
aut. Pracownicy parkingów strzeżonych mogli bowiem obserwować samochody 
i przekazywać informacje o nich przestępcom.

Jak już wyżej wspomniano w latach 2009-2012 w raportach policyjnych 
uwzględniono zdecydowanie więcej miejsc kradzieży pojazdów. Zestawienie tych 
miejsc oraz ilości skradzionych z nich pojazdów ilustruje tabela 4.

Tabela 4. Ogólna liczba pojazdów skradzionych w latach 2009-2012 w Polsce z uwzględnieniem 
najczęstszych miejsc kradzieży 

Miejsce kradzieży pojazdu Rok
2009 2010 2011 2012

Ulica 8 219 7 495 7 069 7 069
Parking 6 959 6 785 6 995 6 761
Centra handlowe 207 224 234 216
Garaże 288 181 209 195
Drogi szybkiego ruchu, autostrady, drogi ekspresowe 39 - 48 47
Las 33 64 42 30
Stacje paliwowe 21 50 39 49
Domy wypoczynkowe, altanki, domki letnie, ogródki 
działkowe etc.

35 54 30 32

Tereny budowy 19 29 26 -
Tereny domów jedno i wielorodzinnych patrz dane dot. 

garaży
122 85 -

Obszary kolejowe, autobusowe, dworce, przystanki 23 33 - -
Gospodarstwa rolne 10 19 - -
Magazyny, hurtownie, zakłady usługowe, giełdy, 
targowiska, bazary

47 47 - -

Kempingi, pola namiotowe 4 - - -
Motele, zajazdy 7 - - -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP

Katalog miejsc przedstawiony w tabeli 4 jest decydowanie szerszy niż katalog 
z tabeli 3. Nie ulega jednak wątpliwości, że w latach 2009-2012 to ulice były 
miejscem, z którego kradziono najwięcej pojazdów. Liczba pojazdów skradzionych 
z ulic w latach 2009-2012 ulegała jednak spadkowi. 

Na drugim miejscu były parkingi, z których w analizowanych latach ginęło prawie 
7 tys. pojazdów rocznie. Niestety, w raportach nie wskazano, czy były to parkingi 
strzeżone czy też nie. Jest to zastanawiająca kwestia. Niewątpliwie osoby, które utraciły 
swój pojazd na parkingu strzeżonym, domagały się odszkodowania od właścicieli tychże 
miejsc. Jak już powyżej wskazywano kradzieże aut z parkingów strzeżonych w ogóle 
nie powinny mieć miejsca. Dlatego też roszczenia odszkodowawcze kierowane wobec 
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właścicieli parkingów, mogły doprowadzić do podejmowania przez nich działań celem 
uchylenia się od odpowiedzialności za uprowadzanie z nich samochodów (np. poprzez 
umieszczanie na tablicach parkingów informacji o niebraniu odpowiedzialności za 
kradzież auta). Sytuacja ta zaś, mogła skutkować zmniejszeniem liczby klasycznych 
parkingów strzeżonych lub problemem z określeniem, czy dany parking faktycznie jest 
strzeżony, czy też nie. Czynniki te z kolei mogły wpłynąć na przyjęcie nazwy miejsca 
kradzieży w statystykach po prostu jako „parking”, bez dokonywania rozróżnienia czy 
był to parking strzeżony, czy nie. 

Ponad 200 pojazdów rocznie kradziono także spod centrów handlowych. 
Z prywatnych garaży również często uprowadzano pojazdy. Najwięcej w 2009 r. – 
niemal 300 sztuk. Najmniej zaś, w 2010 r. – 181 aut.

Bardzo interesujące jest, że złodzieje kradli pojazdy nawet z takich miejsc jak las, 
droga szybkiego ruchu, przystanki (kolejowe, autobusowe), stacje paliwowe. Nie 
ulega wątpliwości, że złodzieje samochodów specjalizujący się w swoim „fachu” byli 
w stanie ukraść pojazd z każdego miejsca, pod warunkiem, że nie było to dla nich 
obarczone wielkim ryzykiem ujęcia przez organy ścigania. Z drugiej zaś strony równie 
dobrze mogło to świadczyć o nieroztropnych działaniach właścicieli pojazdów, którzy 
pozostawiali auto otwarte lub z kluczykami w stacyjce w miejscu, które wydawało się 
być bezpiecznym (np. na terenie ogródków działkowych, domów wypoczynkowych, 
kempingów).

Ostatnie dwie tabele przedstawione w tej części opracowania przedstawiają dane 
dotyczące ogólnej liczby najczęściej kradzionych pojazdów w latach 1998-2005  
(tab. 5) oraz w latach 2006-2012 (tab. 6) w Polsce z uwzględnieniem ich marek. 
Podziału danych na dwie tabele dokonano ze względu na ich obszerność. Celem 
takiego działania była konieczność zapewnienia „czytelności” analizowanych danych.

Tabela 5. Ogólna liczba najczęściej kradzionych pojazdów w latach 1998-2005 w Polsce 
z uwzględnieniem ich marek

Marka 
pojazdu

Rok
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

Fiat 126p 17 222 16 686 10 566 7 404 4 791 3 642 2 757 1 718
Fiat 125p 3 093 2 145 1 027 - - - - -
Polonez 7 307 6 691 4 859 3 207 1 666 1 870 1499 -
Vw 7 290 5 226 4 511 5 234 5 852 5 034 5 865 8 675
Audi 5 449 3 849 1 717 1 707 1 731 1 455 1 523 1 978
Opel - 1 317 - 981 901 732 797 909
Fiat włoski 
(uno, cc, 
seicento)

- - 1 106 6 175 6 918 7 884 6 538 4 139

Mercedes 3 546 737 - - - - - -

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP
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Tabela 6. Ogólna liczba najczęściej kradzionych pojazdów w latach 2006-2012 w Polsce 
z uwzględnieniem ich marek

Marka pojazdu Rok
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Fiat 126p 1 133 759 577 377 209 - -
Vw 4 220 3 532 3 331 3 330 3 017 2 729 2 833
Audi 1 909 1 523 1 295 1 446 1 445 1 546 1 292
Opel 514 544 226 452 210 - -
Fiat włoski (uno, cc, seicento, 
panda)

1 809 1204 952 994 254 511 485
Skoda 458 372 304 489 285 295 271
Toyota - 586 569 687 472 216 210
Peugeot - 319 224 213 - - -
Seat - 236 221 653 517 573 272
Honda - - - 222 229 314 306
Ford - - - 453 - 1 216

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych statystycznych KGP

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że liczba oraz poszczególne marki 
kradzionych pojazdów ulegały zmianom. Wraz z pojawianiem się na ziemiach polskich 
kolejnych marek aut z zachodniej granicy zaczynały one wypierać auta produkowane 
w Polsce. Tendencja ta dotyczy takich pojazdów, jak Fiat 125p (ostatnie odnotowane 
kradzieże w 2000 r.), Polonez (ostatnie odnotowane kradzieże w 2005 r.), Fiat 126p 
(ostatnie odnotowane kradzieże w 2010 r.).

Na podstawie analizy powyższych danych statystycznych należy stwierdzić, że 
największym zainteresowaniem złodziei aut cieszyły się pojazdy zaliczane do marek 
niemieckich, takie jak Volkswagen, Audi, Skoda, Opel oraz Mercedes (w latach 1998-
1999). Zainteresowanie to wynikało z przede wszystkim z postrzegania pojazdów 
marek niemieckich jako prestiżowych, luksusowych, bardzo dobrze wykonanych 
technicznie [45].

Również sporym zainteresowaniem złodziei aut cieszyły się pojazdy wskazane 
w kategorii Fiat włoski. Kategoria ta stanowi sumę ilości skradzionych aut 
wyprodukowanych przez tzw. włoskiego fiata tj. Fiata UNO, Seicento, Cinquecento 
oraz od 2007 r. Fiata Pandy. Pojazdy te kradziono, ze względu na ich niewielkie 
rozmiary oraz proste zabezpieczenia przeciw kradzieżowe, które ułatwiały sprawcom 
działanie przestępne [45].

Wśród pojazdów japońskich zaś, w statystykach policyjnych odnotowano 
kradzieże aut marki Toyota oraz Honda. Wśród innych kradzionych pojazdów znalazły 
się Fordy oraz auta marki Peugeot. Należy jednak podkreślić, że (jak zaznaczano 
w poszczególnych raportach policyjnych) wskazane marki były „najczęściej 
kradzionymi”. Oznacza to, że analizowane raporty nie zawierają wszystkich marek 
skradzionych w danym roku pojazdów.

Na koniec tej części rozważań trzeba wspomnieć, że dostępne na stronie internetowej 
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Policji statystyki dotyczące najczęściej kradzionych marek samochodów obejmują 
jedynie lata 1998-2012. Bardziej aktualne rankingi znaleźć można jedynie na stronach 
internetowych ubezpieczycieli lub też motoryzacyjnych forach internetowych. Nie są 
one jednak w pełni miarodajne, ponieważ autorzy takich rankingów nie są w posiadaniu 
wszystkich danych, jakimi dysponuje Policja. „Policjanci pytani o marki i modele 
najczęściej padające łupem złodziei odpowiadają, że dawno zarzucone zostało już 
prowadzenie przez jednostki Policji tego typu rankingów. Powodem bowiem były 
zastrzeżenia firm produkujących popularne wśród złodziei pojazdy” [51].
7. Przestępstwo kradzieży samochodów w Polsce w latach 2013-2018 

Dane statystyczne zawarte w rocznych raportach z lat 2013-2018 usystematyzowane 
zostały w następujące kategorie: przestępstwa stwierdzone, postępowania wszczęte, 
postępowania zakończone, wykrywalność oraz ilość osób podejrzanych o popełnienie 
przestępstwa. Dlatego też należy wskazać policyjny sposób definiowania tychże 
kategorii. Zamieszczony on został w dokumencie „uwagi i definicje” w zakładce 
internetowej strony KGP zawierającej raporty o utraconych pojazdach [49].

Wszczęte postępowanie przygotowawcze jest to postępowanie wszczęte przez 
jednostkę organizacyjną Policji w związku ze zdarzeniem, co do którego zachodzi 
podejrzenie, że jest przestępstwem, albo wszczęte przez prokuraturę i przekazane 
Policji do dalszego bezpośredniego prowadzenia. Do postępowań wszczętych 
doliczane są również dochodzenia wszczęte faktycznie, a następnie zakończone 
wydaniem postanowienia o umorzeniu i wpisaniu sprawy do rejestru przestępstw. 

Przestępstwo stwierdzone to przestępstwo będące zbrodnią lub występkiem 
ściganym z oskarżenia publicznego, w tym także przestępstwem skarbowym, objęte 
postępowaniem przygotowawczym zakończonym, w wyniku którego potwierdzono 
zaistnienie czynu zabronionego. 

Przestępstwo wykryte to przestępstwo stwierdzone, w którym ustalono przynajmniej 
jednego podejrzanego w zakończonym postępowaniu przygotowawczym.

Wskaźnik wykrywalności jest to iloraz liczby przestępstw wykrytych (łącznie 
z wykrytymi podjęciu z umorzenia) przez ogólną liczbę przestępstw stwierdzonych 
powiększoną o liczbę przestępstw wykrytych po podjęciu postępowań umorzonych 
w roku ubiegłym lub latach poprzednich – wyrażony w procentach.

Tabela 7. Liczba stwierdzonych przestępstw kradzieży samochodu w Polsce w latach 2013-2018
Rok Liczba stwierdzonych przestępstw kradzieży samochodu
2013 14 800
2014 13 791
2015 12 036
2016 11 448
2017 10 047
2018 8 745

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP

Należy tutaj przede wszystkim zauważyć, że w latach 2013-2018 liczba 
stwierdzonych przestępstw kradzieży samochodu wykazuje tendencję spadkową. 
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Z poziomu niemal 15 tysięcy pojazdów skradzionych w 2013 r. liczba ta spadła do 
8 745 skradzionych samochodów w 2018 r. Brak jest niestety raportu policyjnego za 
2019 r.

Z kolei w tabeli 8 przedstawiono dane odnośnie liczby postępowań wszczętych 
oraz postępowań zakończonych dotyczących przestępstwa kradzieży samochodów 
w Polsce w latach 2013-2018.

Tabela 8. Liczba postępowań wszczętych oraz postępowań zakończonych dotyczących przestępstwa 
kradzieży samochodów w Polsce w latach 2013-2018

Rok Liczba postępowań wszczętych Liczba postępowań zakończonych
2013 14 292 15 080
2014 13 504 13 613
2015 12 141 12 190
2016 11 220 11 769
2017 9 823 10 287
2018 8 816 9 123

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP

Z analizy danych przedstawionych w tabeli 8 jednoznacznie wynika, że liczba 
postępowań wszczętych jest niższa niż ilość postępowań zakończonych. W obu jednak 
kategoriach w okresie od 2013 do 2018 r. odnotowywana jest tendencja spadkowa. 
Najwięcej – ponad 14 tys. – postępowań wszczęto w 2013 r. W 2018 r. liczba ta spadła 
do poziomu 8 816 postępowań wszczętych – tj. spadła o niemal 5,5 tys. W przypadku 
postępowań zakończonych w 2013 r. odnotowano ich nieco ponad 15 tys., a w 2018 r. 
już 9 123. Oznacza to, że liczba ta spadła o prawie 6 tys. postępowań. 

Różnice między liczbą postępowań zakończonych, a wszczętych w latach 2013-
2018 nie przekroczyły tysiąca postępowań. Większa liczba postępowań zakończonych 
wynikać może chociażby z faktu zmiany kwalifikacji prawnej czynu np. z zaboru 
pojazdu w celu krótkotrwałego użycia na kradzież pojazdu.

Tabela 9 zaś, przedstawia kształtowanie się wartości wskaźnika wykrywalności 
przestępstwa kradzieży samochodów w Polsce w latach 2013-2018.

Tabela 9. Wskaźnik wykrywalności przestępstwa kradzieży samochodów w Polsce w latach 2013-2018
Rok Wykrywalność %
2013 21,0
2014 25,1
2015 21,9
2016 18,3
2017 21,9
2018 23,8

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP

W przypadku wskaźnika wykrywalności nie można mówić o istnieniu jednolitej 
tendencji na przestrzeni lat. Jak bowiem wynika z przedstawionych danych ulegał 
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on zarówno tendencji wzrostowej, jak i spadkowej. W latach 2013-2014 odnotowano 
tendencję wzrostową, ale w latach 2015-2016 była już ona spadkowa. Następnie 
w latach 2016-2018 ponownie była to tendencja wzrostowa. Brak danych za 2019 r. 
nie pozwala na stwierdzenie czy tendencja wzrostowa wskaźnika wykrywalności 
kradzieży samochodów nadal pozostaje zachowana. 

W 2014 r. wskaźnik ów osiągnął najwyższą wartość tj. 25,1%. Najniższą zaś 
wartość odnotowano w 2016 r. (18,3%). Warto jednak podkreślić, że pomijając 2016 r. 
wskaźnik ten utrzymuje się na w miarę stałym poziomie pomiędzy 21% a 25%.

Ostatnia z przedstawionych tabel – tabela 10 przedstawia liczbę podejrzanych 
o popełnienie przestępstwa kradzieży samochodu w Polsce w latach 2013-2018.

Tabela 10. Liczba podejrzanych o popełnienie przestępstwa kradzieży samochodu w Polsce w latach 
2013-2018

Rok Liczba podejrzanych o popełnienie przestępstwa kradzieży samochodu
2013 1 577
2014 1 435
2015 1 260
2016 1 194
2017 1 089
2018 1 056

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych KGP

Z analizy danych zawartych w tabeli 10 wynika, że także liczba podejrzanych 
o popełnienie przestępstwa kradzieży samochodu wykazuje tendencję spadkową. 
W 2013 r. odnotowano ponad 1,5 tys. podejrzanych o kradzież samochodu. W 2018 r. 
liczba ta spadła o ponad 500 podejrzanych.

Warto jednak podkreślić, że ilość stwierdzonych przestępstw kradzieży samochodów 
jest kilkukrotnie wyższa niż liczba podejrzanych o to przestępstwo. Oznacza to zatem, 
że jeden podejrzany mógł dokonać kradzieży więcej niż jednego pojazdu. Mógł też 
działając wspólnie i w porozumieniu z innym podejrzanym dokonać kradzieży kilku 
pojazdów.
8. Podsumowanie

Kradzież samochodu jest przestępstwem przeciwko mieniu, którego ofiarą może 
zostać każdy właściciel pojazdu. Mimo faktu, że samochody są dostępne dla szerokiego 
kręgu społeczeństwa, nadal są one przedmiotem kradzieży.

W polskim prawie karnym brak jest definicji legalnej pojęcia samochód. W doktrynie 
i orzecznictwie odnaleźć można jednak próby definicji pojęć takich jak pojazd czy też 
pojazd mechaniczny. W przypadku kradzieży samochodu organy ścigania nie mają 
jednak większych problemów z klasyfikacją desygnatów pojęcia samochód. 

Nie ma również w polskim prawie karnym normy prawnej, która penalizowałaby 
tylko i wyłącznie kradzież samochodu. Jak wskazano w niniejszym opracowaniu 
przestępstwo to w zależności od zaistniałych okoliczności in concreto może być 
zakwalifikowane przez organy ścigania m.in. jako kradzież w typie podstawowym 
(art. 278 KK) czy kradzież z włamaniem (art. 279 KK). 
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Statystyki KGP z 1998-2012, jak już wskazano, są dosyć trudne w analizie 
i interpretacji ze względu na ich wielość, ale też brak konkretnej systematyki. Dotyczy 
to chociażby faktu, że niektóre kategorie danych odnotowywano w krótkich okresach 
czasowych lub jednorazowo w danym raporcie. Niekonsekwencje definicyjne zostały 
zasygnalizowane kryminologicznej części niniejszego opracowania. Jednakże należy 
zauważyć, że pomimo tych zastrzeżeń dane z raportów z lat 1998-2012 są niezmiernie 
interesujące. Dotyczą bowiem szerokiego kręgu jakże interesujących aspektów 
przestępstwa kradzieży samochodów. Dzięki temu podczas analizy dynamiki kradzieży 
pojazdów autorka opracowania mogła wziąć pod uwagę różne aspekty związane 
z tym procederem. Szczególnie interesujące były dane dotyczące najczęstszych miejsc 
uprowadzeń pojazdów oraz marek aut, które padają „łupem” złodziei. Są to bowiem 
kategorie danych, które istotne są nie tylko dla teoretyków prawa i kryminologów 
(podczas prowadzonych badań naukowych nad danym zjawiskiem), ale przede 
wszystkim – dla właścicieli pojazdów.

Z kolei „nowe” statystyki KGP odnośnie kradzieży samochodów z lat 2013-2018 są 
już bardzo uporządkowane i przejrzyste. Dzięki temu dużo łatwiej jest je analizować. 
Niestety, dotyczą one zaledwie kilku kategorii danych, na podstawie których nie 
do końca da się zbudować kryminologiczny obraz analizowanego przestępstwa. 
Oczywiście ustalenie tendencji (spadkowej/wzrostowej) konkretnych wartości nie 
nastręcza tutaj żadnych trudności. Można jednak odczuć brak takich danych jak 
np. ilości pojazdów skradzionych z uwzględnieniem marek oraz miejsc kradzieży 
tj. danych, na podstawie których można stworzyć pełną i szeroką charakterystykę 
zjawiska kradzieży pojazdów. Dla badań empirycznych są to istotne braki.

Należy zauważyć, że dane takie odnaleźć można co prawda na licznych portalach 
motoryzacyjnych lub stronach internetowych prowadzonych przez towarzystwa 
ubezpieczeniowe, ale bez wątpienia są to dane niepełne, a tym samym niedające 
możliwości na stworzenie rzetelnego obrazu przestępstwa kradzieży samochodów 
w Polsce. 
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Dogmatyczno-kryminologiczne ujęcie przestępstwa kradzieży samochodów 
w Polsce
Streszczenie 
Niniejsze opracowanie poświęcono problematyce dogmatyczno-kryminologicznego ujęcia przestępstwa 
kradzieży samochodów w Polsce. Publikację podzielono na dwie części tj. dogmatyczną i kryminologiczną. 
W części dogmatycznej omówiono sposoby definiowania pojęcia samochód, jak też dokonano analizy 
regulacji prawnych związanych z kradzieżą pojazdu. Wskazano także czym jest oraz jakie pełnią 
zadania policyjne Wydziały do walki z przestępczością samochodową. W części kryminologicznej 
zaś przedstawiono dane statystyczne zamieszczone na stronie internetowej Komendy Głównej Policji 
dotyczące kradzieży samochodów w Polsce w latach 1998-2018. Dane te podzielono podczas analizy na 
dwa okresy tj. od 1998 do 2012 r. oraz od 2013 do 2018 r. Podział ten umożliwił wskazanie problemów 
powstałych podczas próby stworzenia charakterystyki przestępstwa kradzieży samochodów w Polsce we 
wskazanych okresach czasowych. 
Słowa kluczowe: samochód, pojazd, kradzież, statystyka policyjna, prawo karne

Dogmatic and criminological approach to the crime of car theft in Poland
Abstract 
This study is devoted to the dogmatic and criminological approach to the crime of car theft in Poland. The 
publication was divided into two parts, i.e. dogmatic and criminological. The dogmatic part discusses ways 
of defining the concept of a car, as well as an analysis of legal regulations related to vehicle theft. It also 
indicates what police departments do to fight car crime and what they perform. The criminological part 
presents statistical data published on the website of the National Police Headquarters regarding the theft 
of cars in Poland in the years 1998-2018. These data were divided during the analysis into two periods, i.e. 
from 1998 to 2012 and from 2013 to 2018. This division enabled the identification of problems that arose 
when attempting to characterize the crime of car theft in Poland in the indicated periods
Keywords: car, vehicle, theft, police statistics, criminal law
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Zjawisko cyberprzestępczości w Polsce i na świecie 
w latach 2000-2020 – analiza porównawcza

1. Wprowadzenie
Istotną kwestią poruszaną w literaturze naukowej w dobie XXI wieku jest wpływ 

ewolucji technologii komputerowej na tryb życia i zachowanie behawioralne młodego 
pokolenia. Z elektronicznego wsparcia skorzystało już ok. 2,5 miliarda internautów, 
a liczba ta nadal rośnie [1]. W sieci coraz częściej można zaobserwować negatywne 
komentarze przejawiające agresję i nienawiść do drugiego człowieka, czyli tak zwany 
hejt. Użytkownicy za pośrednictwem urządzeń elektronicznych mogą wyrażać swoje 
opinie i emocje. Przemoc rówieśnicza przyjmuje zarówno formę agresji w świecie 
realnym, jak i w cyberprzestrzeni (określana jako cyberbullying). Aby zapobiegać 
czynom, które są odbierane w społeczeństwie za problemowe podejmowane są 
działania, m.in. wdrażanie programów edukacyjnych. Z przedstawionym zjawiskiem 
mierzy się większość krajów, zarówno w Europie, jak i na świecie [2-4]. 
2. Definicja agresji za pośrednictwem urządzeń elektronicznych

Sformułowanie określające cyberprzemoc jest definiowane jako nękanie, 
prześladowanie, wyzywanie, poniżanie lub szantażowanie ofiary przez sprawcę za 
pomocą Internetu bądź telefonu komórkowego w sposób ciągły [2]. Inne przejawy 
agresji w sieci to również udostępnianie uwłaczających materiałów, podszywanie 
się i tworzenie fałszywych profili bez zgody osób czy włamania na konta pocztowe. 
Głównymi obszarami, po których poruszają się sprawcy to przede wszystkim serwisy 
internetowe, blogi, fora i portale społecznościowe, komunikatory, czaty i e-poczta. 
W większości przypadków agresja wyrażana jest także w postaci wiadomości 
tekstowych [2, 3]. Autorki artykułu pt. „Cyberbullying z perspektywy nastolatków i ich 
rodziców” dokonują porównania pomiędzy agresją tradycyjną a tą stosowaną w sieci. 
Wyróżnia się trzy czynniki, dzięki którym można ją rozróżnić. Pierwszym aspektem 
jest cykliczność. W przypadku cyberprzemocy ataki sprawcy są wykonywane na 
odległość i wymagają znajomości obsługi sprzętów oraz programów komputerowych, 
aby np. móc powielać kompromitujące materiały danej osoby na różnych serwisach 
internetowych, natomiast w przemocy tradycyjnej wymagany jest bezpośredni udział 
sprawcy i ofiary. Drugim sygnałem jest występowanie przewagi w relacji, gdzie 
jedna ze stron dominuje nad drugą. Sprawca internetowy stosuje groźby i szantaż, 
aby wymusić określone zachowania na osobie. W agresji tradycyjnej występuje 
bezpośrednia przewaga fizyczna lub psychiczna. Ostatnią cechą wymienianą 
w artykule jest ukierunkowanie agresji. Najczęściej cyberprzemoc skierowana jest 
do osób nieznajomych i ma na celu sprowokowanie do dyskusji. Sytuacja wygląda 
odwrotnie w przypadku bezpośredniej agresji, w której sprawca atakuje konkretną 
osobę [5].

1 lewandowska.a.m@wp.pl, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach, Collegium Medicum.
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3. Ewolucja cyberprzemocy
Początki przemocy elektronicznej sięgają 2000 roku i odnoszą się do wysoko 

rozwiniętych państw świata takich jak Stany Zjednoczone, Kanada oraz Japonia. 
Opisywane historie ofiar, w których towarzyszyła agresja rówieśnicza zmieniły 
postrzeganie problemu na całym świecie. Pierwszym zgłoszonym przypadkiem była 
przeróbka zdjęcia amerykańskiej nastolatki na fotografię pornograficzną. Kolejny 
przypadek dotyczył kanadyjskiego nastolatka, który wcielił się w jednego ze 
swoich ulubionych bohaterów filmowych z serii „Star Wars” i nagrał krótkie wideo, 
podczas którego odegrał fragment walki. W krótkim odstępie czasu jego filmik 
wyciekł do sieci. Udowodniono, że agresorami byli jego rówieśnicy, którzy znaleźli 
kasetę z nagraniem. Udostępnione oryginalne wideo oraz jego przeróbki widziało 
i komentowało wiele osób, co w konsekwencji doprowadziło do tego, iż nastolatek 
stał się obiektem kpin. Podobna sytuacja miała miejsce w japońskiej szkole. Nagrano 
ucznia w kompromitującej sytuacji i rozpowszechniono w sieci. Materiał szybko 
zyskał ogrom wyświetleń a komentarze odcisnęły piętno na ofierze [1, 2, 6]. 

W Polsce głośnym zdarzeniem była historia gimnazjalistki z Gdańska z 2006 r. 
Sprawcy pod nieobecność nauczyciela rozebrali i molestowali gimnazjalistkę, 
nagrywając całą sytuację. Dziewczyna pod naciskiem gróźb publikacji materiału 
popełniła samobójstwo [2, 6]. 
4. Cel pracy

Celem pracy była analiza porównawcza występowania zjawiska cyberprzemocy na 
przełomie lat 2000-2020 w Polsce i na świecie.
5. Metodologia badań

Materiały źródłowe do analizy zostały zaczerpnięte z baz danych, m.in. 
Researchgate, Springer, PubMed, NCBI oraz Science Direct. Zebrane materiały z lat 
2000-2020 pozwoliły na przeanalizowanie zjawiska cyberprzestępczości w Polsce 
i na świecie. Naukowcy na przełomie wielu lat porównywali swoje analizowane dane, 
projekty czy programy z zakresu cyberprzemocy i jej przeciwdziałania. Interpretacja 
wyników zależała przede wszystkim od liczebności grupy badanej, szkoły, płci 
i wieku osób przystępujących do obserwacji. Porównano zjawisko zarówno w Polsce, 
jak i na świecie i przedstawiono je w poszczególnych latach, zaczynając od 2000 roku 
do lat współczesnych. Jednakże pojedyncze badania nie zobrazują całokształtu skali 
występującego problemu w Polsce i na świecie. Dodatkowo powinny być wdrożone 
standaryzowane kwestionariusze ankiet, aby móc w pełni porównać zjawisko 
występowania cyberprzemocy. Na podstawie zebranych wyników przedstawiono 
najważniejsze aspekty w latach.
6. Przedstawienie problemu w Polsce

2007 rok był w Polsce przełomowy – rok po incydencie w Gdańsku – gdyż bardzo 
szybko zaczęto prowadzić badania nad cyberprzemocą. Fundacja Dzieci Niczyje 
prowadziła rozmowy z nastolatkami w przedziale wiekowym od 12 do 17 r.ż., które 
mogły doświadczać aktów agresji przez Internet. W badaniu odnotowano, że co druga 
osoba miała styczność z agresją w postaci słownej, w tym 47% było przezywanych, 
21% badanych ubliżano lub ośmieszano, 16% uległa nękaniu, dręczeniu czy 
szantażowaniu. Analiza wykazała, iż 25% uczestników opisało to jako czyn 
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jednorazowy. Badani wskazali, że najczęstszymi powtarzającymi się zachowaniami są 
wyzwiska – ponad 50% przeczytało je poprzez SMS lub w wiadomości internetowej. 
Wśród badanych nastolatków pojawiały się różne reakcje emocjonalne. Prawie 60% 
z nich była podenerwowana i niespokojna, ok. 20% odczuwała strach, 13% była 
zakłopotana, natomiast 30% nie reagowało na agresję. Tylko 10% respondentów 
mówiło o problemie wychowawcy czy opiekunowi, 54% ankietowanych nie zgłosiła 
takiej sytuacji nikomu, ponieważ bała się jeszcze większej agresji ze strony sprawcy. 
Ok. 60% doświadczyło agresji, która polegała na udostępnieniu zdjęć czy materiału 
wideo bez ich zgody. Z zebranych danych ustalono, że większość kolegów i koleżanek 
ze szkoły, do której uczęszczała ofiara było inicjatorami zachowań konfliktowych – 
ok. 90%. Ankietowani uważali takie działania za zabawne (80%), natomiast 50% 
towarzyszyły negatywne emocje. Badani zapytani o to, jaki cel miało takie zachowanie 
odpowiadali, że była to celowa uszczypliwość (21%), zaimponowanie kolegom (17%) 
czy skompromitowanie osoby (12%) [3, 7]. W tym samym roku przeprowadzono 
także inne badania i odnotowano, że co drugi młody użytkownik Internetu zmagał się 
z cyberprzemocą w sieci albo poprzez sprzęt elektroniczny. Uzyskano zbliżone wyniki 
do poprzednich obserwacji Fundacji Dzieci Niczyje. Dodatkowo wyniki pokazały, 
iż mniej niż 30% ankietowanych doświadczało kradzieży danych osobowych lub 
przejęcia profili na portalach społecznościowych, ok. 60% było celem drwin poprzez 
udostępnione materiały w sieci bez ich zgody. Wśród przebadanych dorosłych 13% 
nie wiedziało, że istnieje problem cyberprzemocy, natomiast 60% słyszało o zjawisku 
[5, 7].

W kolejnych badaniach z roku 2008 wykazano, że cyberprzemoc była najczęściej 
kierowana do rówieśników (26%) oraz do nieznajomych napotkanych w sieci (24%) 
[5]. Również projekt Safer Internet ukończył analizowanie materiału, które było 
zbierane od 2005 roku. W ciągu kilku lat wskaźnik używania Internetu wśród dzieci 
i młodzieży szkolnej zwiększył się od 70% do 75% [8, 9].

Z wyników badań z roku 2009 zaobserwowano, iż przedsięwzięcie serwisu 
internetowego Helpline.org.pl (portal, który wspierał przeciwdziałanie cyberprzemocy) 
na skalę krajową odnotowało aż 757 zawiadomień dotyczących agresji w sieci 
w 2008 r. i ich liczba stale rosła [7].

Analiza materiału z roku 2010 po przebadaniu nastolatków z kilku regionów 
Polski również potwierdziła teorie, że prawie 40% użytkowników sieci wyzywało 
lub zastraszało ofiarę za pośrednictwem wiadomości tekstowych, ok. 36% ubliżyło 
komuś w czasie trwania wirtualnej rozgrywki, prawie 30% osób wysłało wiadomość 
tekstową, aby kogoś zdenerwować lub pognębić, ok. 12% udostępniło materiały bez 
zgody, ok. 15% stworzyło fikcyjne profile w celu wyśmiania kogoś, ok. 31% osób 
było obrażanych podczas wymiany zdań w komunikatorach [5]. Z raportu EU Kids 
Online przeprowadzonego w tym samym roku w 25 krajach europejskich wynika, iż 
¾ przebadanych dzieci i młodzieży używało Internetu i nadal ten wskaźnik rośnie. 
Według statystyk największym zagrożeniem było rozpowszechnianie osobistych 
danych poprzez osoby trzecie. Ryzyko podczas korzystania przez dzieci z sieci 
w Polsce odnotowano jako wysokie (powyżej 85%) [8, 9].

Przeanalizowane wyniki z badań przeprowadzonych w 2011 roku pokazują, że to 
dziewczęta (ok. 28%) o wiele rzadziej używają agresji wobec rówieśników niż chłopcy 
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(ok. 35%). Inaczej prezentowały się obserwacje dotyczące ofiar – to dziewczęta  
(ok. 70%) były w głównej mierze prześladowane niż chłopcy (ok. 42%). Najczęstszym 
przejawem agresji w sieci były wulgaryzmy (ok. 32%), uszczypliwe wypowiedzi  
(ok. 31%) oraz nietaktowne wypowiedzi tekstowe (ok. 28%) [5].

W badaniach z roku 2012 zauważono, że ofiary agresji internetowej były także 
sprawcami (ok. 6%), co piąty inicjował agresję, natomiast 7% przyznało się do bycia 
osobą pokrzywdzoną [5, 10].

Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) oraz Krajowe Biuro do 
Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) w roku 2013 wprowadziło czynności 
sprawdzające (badanie „Młodzież”) czy zjawisko cyberprzemocy nadal występuje 
wśród nastolatków. Wzięto pod uwagę wyłącznie udostępnianie nagrań wideo i zdjęć 
nastolatków czy nauczycieli w roli głównej. Po przeanalizowaniu wyników respondenci 
wskazali, że incydenty te prawie wcale się nie zdarzały, ale jednak występowały – 25%, 
ponad 70% zaprzeczyło jakoby takie incydenty miały miejsce [11]. 20% nastolatków 
w przedziale wiekowym 11-19 lat to ofiary, prawie 17% to sprawcy [7]. Z innych 
obserwacji i wyciągniętych wniosków okazało się, iż cyberprzemoc była najbardziej 
widoczna w wiejskich instytucjach oświatowych (10%) oraz placówkach na terenie 
małych miast (13%). Nauczyciele zgłaszali problem, iż znajdowali się w grupie 
prześladowanych przez agresorów w ok. 40% [2].

Po przeprowadzeniu kolejnych badań w 2014 roku, do których włączono zarówno 
młodzież, jak i ich rodziców, wynikało, iż ok. 32% nastolatków inicjowało agresję, 
natomiast ok. 55% to osoby pokrzywdzone. Według danych aż 15% użytkowników 
sieci odczuło agresję ze strony rówieśników, natomiast ich opiekunowie ocenili, 
że prawie co 3 osoba jest ofiarą cyberprzemocy. Rozważono, że to w większości 
opiekunowie powinni sprawować kontrolę i monitorować co robi dziecko w sieci, 
a także dbać o zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z komputera czy 
telefonu komórkowego, ponieważ podopieczni używają sieci domowej – ok. 65%. 
Osoby sprawujące opiekę nad młodzieżą nie zdawały sobie sprawy jak pospolita była 
i jest w dalszym ciągu cyberprzemoc. Odnotowano także częstotliwość, z jaką agresja 
dotykała ofiary: co tydzień – uszczypliwe wiadomości w serwisach społecznych 
(ok. 25%), w skali miesiąca – kradzież profili (ok. 23%), a także upublicznianie 
materiałów bez zgody – ponad 40%. W tych badaniach również agresorami okazywali 
się chłopcy – 35%, natomiast dziewczęta w ok. 30%. Płeć żeńska częściej była 
pokrzywdzona (ok. 70%), niż płeć męska (ok. 42%). Mniej niż 25% nikomu nie 
zgłosiła problemu, natomiast prawie 60% osób powiadomiło swoich opiekunów. Mniej 
niż 30% zgłosiłoby taką sytuację nauczycielowi, zaś 20% koledze z klasy. Młodzież 
i rodzice zapytani o ilość czasu poświęconego na używanie sieci odpowiadali niemal 
identycznie, tj. parę godzin w ciągu dnia – 55% (odpowiedzi opiekunów), ponad 
60% (odpowiedzi młodzieży), tylko godzina w ciągu dnia (ponad 20% w obydwóch 
grupach) [5]. Sprawozdanie Najwyższej Izby Kontroli (NIK) wskazuje na to, iż oprócz 
dopalaczy cyberprzemoc w placówkach edukacyjnych w Polsce była znaczącym 
problemem i problem ten urasta do wysokiej rangi [11]. Badania przeprowadzone 
przez naukowców porównujące uczniów polskich szkół do uczniów w Hiszpanii 
dowodzą, iż w kraju aż 70% nastolatków wykazuje odpowiedzi twierdzące dotyczące 
agresji doznawanej w szkole, natomiast 35% to agresja wirtualna. Po przeanalizowaniu 
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wyników odnotowano, iż podobnie rozkładały się dane procentowe odnoszące się 
jednocześnie do ofiar, jak i sprawców (jedna na pięć osób z obydwu grup) [10].

Stowarzyszenie National Children’s Home z Wielkiej Brytanii wykazało, że w 2015 
roku cyberprzemoc dotykała prawie 30% nastolatków w przedziale wiekowym 15-19 
lat [7]. Instytut Badań Edukacyjnych wdrożył państwowy program rządowy, dzięki 
któremu w raporcie po dogłębnych analizach opisano, iż podopieczni w placówkach 
oświatowych w klasach 1-6 szkoły podstawowej (ponad 20%) oraz klasach 1-3 
gimnazjum (ok. 30%) doświadczali bezpośredniej agresji za pomocą urządzeń 
elektronicznych [2]. Podobne statystyki prezentowały się w liceach ogólnokształcących 
(ok. 20%), szkołach wieczorowych (poniżej 20%), jak i technikach (20%) [2]. Wyniki 
innych badań pokazały, iż występowanie użytkowników sieci w grupie ofiar i w grupie 
sprawców utrzymywało się na poziomie 6%. Niewielki był odsetek osób (4%), które 
przyjmowały te dwie role jednocześnie [10].

Badania NASK przeprowadzone w latach 2012-2016 roku, pokazały, że wyzwiska 
dotykały ponad 30% badanych nastolatków, upokarzanie ok. 20%, wymuszanie 
odnotowano u ok. 11%, natomiast upublicznianie zdjęć lub filmów bez zgody – ponad 
12% [11]. 40% agresorów podszywało się pod rówieśników w sieci [2]. Około 40% 
przyznaje, że nie powiedziało o agresji nikomu. Tylko 3% poinformowało nauczyciela 
[11]. Dodatkowo 60% osób badanych przyznała, że była świadkiem sytuacji 
wynikającej z agresji w Internecie. Odnotowano, iż 1/3 użytkowników doznała agresji 
za pomocą narzędzi multimedialnych [7]. Wyniki badań prowadzonych od 2007 do 
2016 roku wskazują, iż prawie 30% nastolatków miało styczność z cyberprzemocą. 
Opiekunowie, którzy również brali udział w badaniach zapytani o to, czy wiedzą czy 
ich dziecko miało styczność z agresją poprzez Internet, aż co 4 potwierdził taką sytuację 
(ok. 25%). Jak się okazuje ok. 50% nastolatków nikomu nie powiedziałoby o swoim 
problemie, tylko ok. 13% poprosiłoby o wsparcie nauczyciela lub wychowawcę [2]. 

Wymienia się, że w dalszym ciągu najbardziej znaną i występującą formą agresji 
internetowej jest agresja słowna – ok. 30%. Wyniki z programu IMPACT (Inter-
dyscyplinarny Model Przeciwdziałania Agresji i Cyberprzemocy Technologicznej) 
prowadzane od 2015 do 2018 roku pokazały, iż 14% badanych tylko obserwowało swoich 
rówieśników, którzy padli ofiarą cyberprzemocy. Według wyników opracowanych 
przez zespół badawczy oszacowano, iż 8% uczniów było ofiarami, natomiast 11% było 
sprawcą zdarzenia [12]. Kolejne krajowe badanie uczniów w Gorzowie Wielkopolskim 
pokazało, iż 30% zmagało się z agresją w sieci. W większości były to wyzwiska (22%), 
groźby (10%), kradzieże kont (10%), upokarzanie (9%). Prawie 50% badanych osób 
nikogo nie poinformowało o zaistniałej sytuacji [2]. W innych analizach odnotowano 
występowanie cyberprzemocy w przedziale procentowym 10-30% [10]. W kolejnych 
badaniach oszacowano, że jedna na dwie osoby jest zarówno ofiarą, jak i sprawcą, 
prawie 20% jest osobą pokrzywdzoną, natomiast mniej niż 15% jest agresorem 
[10]. Z zaczerpniętych informacji zgromadzonych przez delegaturę NIK w Kielcach 
wynika, iż prowadzono obserwacje również w latach 2013-2014 oraz 2016-2017. 
Wychwycono aż 60 przypadków przejawów agresji za pośrednictwem sieci w kilku 
wybranych szkołach. Badania opierały się głównie na informacjach przekazywanych 
przez uczniów i ich opiekunów [2]. Według innych opracowań okazuje się, że aż ok. 
40% nastolatków, ok. 29% rodziców i ok. 45% nauczycieli dotknęła cyberprzemoc lub 
byli jej obserwatorami [2].
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Z Raportu EU Kids Online 2018 wynika, iż najczęstszym urządzeniem, dzięki 
któremu młodzież łączyła się codziennie do sieci jest telefon komórkowy (ok. 83%), 
odbiornik TV (ok. 57%) oraz komputer/laptop (ok. 40%). Sprzęt elektroniczny cieszył 
się ogromną popularnością wśród chłopców (ok. 52%). W przedziale wiekowym od 
11 do 17 r.ż. prawie 80% posiadało profil w serwisie społecznościowym. Korzystanie 
z Internetu w ciągu tygodnia oscylowało w przedziale od godziny do 2 godzin (ok. 
17%), natomiast w weekend czas ten był dłuższy – do siedmiu lub więcej godzin (ok. 
13%). Prawie 50% badanych zauważyło szkodliwe materiały w sieci, np. namawianie 
do brania narkotyków. Około 30% respondentów w przedziale wiekowym od 13 do 
14 roku życia potwierdziło, że doświadczyli agresji w Internecie. Incydenty dotyczące 
cyberprzemocy rosły wraz z wiekiem badanych. Ponad 35% badanych korzystających 
z urządzeń elektronicznych doznawało agresji kilka razy, natomiast 16% codziennie. 

Z badań przeprowadzonych przez Jacka Pyżalskiego wynika, iż dane z 2010 roku są 
niższe od tych uzyskanych w 2018 roku, co daje powód do niepokoju. Odnotowano, że 
w kraju doznawanie agresji poprzez Internet, jak i przemocy w szkole zwiększyła się 
z 19% do 32% [13]. Dokonano również analiz dotyczących osób, które były zarówno 
ofiarami, jak i sprawcami (ok. 15%). Odnotowano, iż ok. 13% badanych to osoby 
dotknięte cyberprzemocą, natomiast ok. 5% to inicjatorzy działań agresywnych [10].

W 2019 roku osoby odpowiadające za projekt IMPACT wskazały, że pomimo 
istnienia zjawiska i własnych obserwacji w sieci, większość spraw nie jest zgłaszana, 
tym samym analiza badań zależy od przyjętej próby samych osób badanych [11]. 
W badaniach opisywano, że z agresją w sieci spotyka się większa część nastolatków. 
Przyznali, że dotyczy to ich rówieśników, ale również grona osób im nieznajomych 
(tylko po obserwacji portali w Internecie). Po kilku latach opublikowano nowe dane 
z Raportu NASK. Z projektu „Nastolatki 3.0” z roku 2019 wynika, iż prawie 32% 
nastolatków jest obrażana w sieci, ok. 19% jest upokarzana, ok. 14% było zastraszanych, 
11% szantażowanych, 13% użytkowników informowało o tym, że ktoś się pod nich 
podszywa i używa ich profili do szerzenia agresywnych zachowań w kierunku innych 
użytkowników internetowych. Notoryczne i powtarzające się akty cyberprzemocy 
wśród rówieśników było zgłaszane przez 7-11% polskich nastolatków. Problemem 
było również to, że młodzież nie mówiła swoim rodzicom o tym, że doświadczała 
ataków agresji w sieci. Tylko 16% rodziców było świadomych tego, że ich dziecko 
było ofiarą cyberprzemocy. Z drugiej strony prawie 50% przebadanych nastolatków 
przyznało się, że padło ofiarą agresywnych zachowań ze strony innych [6]. 

Badając polskich nastolatków udowodniono, iż ok. 67% nie brało udziału w aktach 
cyberprzemocy, ponad 5% to inicjatorzy agresji, ok. 13% było ofiarami, ponad 
15% było zarówno sprawcą, jak i osobą pokrzywdzoną. W tych analizach również 
dziewczęta były ofiarami o wiele częściej niż chłopcy. Odnotowuje się, że w Polsce 
najwięcej agresji wykazywano w gimnazjum, a ryzyko cyberprzemocy dodatkowo 
wzrastało z biegiem lat, dlatego że młodzież ma zbyt łatwy dostęp do sieci oraz korzysta 
z urządzeń elektronicznych [10]. Dane empiryczne pokazują, iż cyberprzemoc może 
wahać się w przedziale 5-44% [14].
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7. Przedstawienie problemu na świecie
Badania prowadzone w Kanadzie i Chinach w roku 2004 pokazały, że cyberprzemoc 

była widoczna i istniał wysoki poziom agresji wśród ankietowanych w obydwóch 
państwach. Przeanalizowane materiały wskazywały, iż prawie 20% badanych 
przejawiało zachowania konfliktowe. Odnotowano, że ok. 33% osób było ofiarami. 
Opublikowane dane empiryczne udowadniały także, że płeć męska o wiele częściej 
uczestniczyła w tego typu działaniach niż płeć żeńska. Większa część respondentów 
miała znajomych lub znała osoby, które były agresywne w stosunku do innych 
w sieci. Dodatkowo 20% osób było szykanowanych poprzez otrzymane wiadomości 
mailowe. Zaobserwowano również akty uwłaczające, takie jak ubliżanie osobom przy 
użyciu smartfonów (ok. 15%) oraz na portalach, na których można było rozmawiać 
na żywo z innymi użytkownikami w Internecie (ok. 33%). Telefony komórkowe 
były najczęstszymi narzędziami, którymi posługiwali się agresorzy. Poproszono 
respondentów (zarówno sprawców, jak i ofiary), aby wskazali ile razy takie incydenty 
miały miejsce. Udział procentowy dotyczący częstości prześladowania wyglądał 
następująco: do czterech razy – 30% (sprawcy), 55% (ofiary), do dziesięciu razy – 
prawie 45% (sprawcy), 20% (ofiary), powyżej dziesięciu razy – ok. 20 (sprawcy 
i ofiary). Osobami stosującymi przemoc w sieci byli znajomi (prawie 15%) lub 
znajomi ze szkoły (prawie 30%). Prawie 50% respondentów nigdy nie poznało sprawcy 
w świecie realnym. Odnotowano, że tego typu zdarzenia zgłaszała połowa ankietowanych 
i osobami do których trafiały te informacje byli to najczęściej rodzice [15].

Upowszechnione dwa lata później wyniki badań ze Stanów Zjednoczonych 
wskazały, iż ponad 50% przebadanych osób do 12 r.ż. oraz osoby powyżej tego pułapu 
wiekowego (35%) zgłosiło problem z agresją w sieci swoim opiekunom [10].

W badaniach belgijskich z roku 2008 uwzględniono również rodziców, którzy 
zapytani o to, czy ich dziecko było ofiarą odpowiedziało twierdząco (ok. 24%), 
natomiast prawie 10% opiekunów zaznaczyło, że ich podopieczny przejawiał 
zachowania agresywne w Internecie [10]. W tym samym roku prowadzono badania 
wśród studentów w Kanadzie i Chinach. 15% respondentów z Kraju Klonowego Liścia 
i prawie 10% osób z Chińskiej Republiki Ludowej podzieliło się z kimś informacją na 
temat aktu agresji w sieci skierowaną w ich stronę [15].

W roku 2010 przeprowadzono badania na szeroką skalę (w 25 krajach) przez 
Microsoft Corporation wśród dzieci i nastolatków z przedziału wiekowego 8-17 lat. 
Prawie 40% zadeklarowało niekorzystne doświadczenia za pośrednictwem komputera, 
w tym dokuczanie, złośliwość. Prawie 60% wiedziało, że była terroryzowana za pomocą 
urządzeń elektronicznych, prawie 55% odczuwało obawę przed dręczeniem w sieci. 
Po przeanalizowaniu wyników podano, iż w grupie nastolatków mających 13-17 
lat było najwięcej aktów prześladowania w Internecie niż w przypadku młodzieży 
poniżej 12 r.ż. Odnotowano maksymalne parametry cyberprzemocy w Chinach 
(70% – dręczenie, prawie 60% – groźby), Singapurze (prawie 60% – dręczenie, prawie 
50% – groźby), Indiach (prawie 55% – dręczenie, 50% – groźby), Malezji (prawie 
35%), Pakistanie (prawie 30%), Japonii (prawie 20%) [1]. Z analiz dokonanych 
w Hongkongu wynika, iż 30% badanych sygnalizowało agresję w sieci [1]. Raport 
EU Kids Online ujawnił, że 1/5 uczestników badania była ośmieszana, zastraszana 
czy dręczona podczas korzystania z sieci. Z przeprowadzonych analiz wynikało, iż 
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wraz z używaniem Internetu wzrastało ryzyko związane z cyberprzemocą. Najniższe 
wskaźniki dotyczyły Cypru, Włoch, natomiast najwyższe odnotowano w Polsce, 
Anglii, Estonii, Holandii, Norwegii, Słowenii, Islandii [8, 9].

W 2012 roku skonfrontowano dane zebrane z krajów, takich jak Anglia, Włochy 
i Hiszpania. Odnotowano, że w pierwszych dwóch krajach sygnalizowano wysoki 
przyrost aktów agresji, którego narzędziem był smartfon. Dodatkowo w Anglii 
zgłaszano zachowania konfliktowe, które odbywały się poprzez sieć [4]. Kolejną 
odnotowaną analizą danych było badanie na grupie osób z Tajwanu w wieku 10-18 
lat. Zauważono, iż ok. 40% ankietowanych było świadkami cyberprzemocy, 18% to 
sprawcy, 40% było zarówno ofiarą, jak i sprawcą, 12% to ofiary. Osobom nękanym 
towarzyszyły: wściekłość ok. 60%, przygnębienie 50%, natomiast ponad 10% 
badanych miało myśli suicydalne [1].

Amerykańscy badacze w 2013 roku dokonali przeglądu literatury i ocenili 
narzędzia, którymi posługują się sprawcy cyberprzemocy. W większości przypadków 
wykorzystywano maile (ponad 20%), czaty online i portale społecznościowe (po 
20%), smartfony (19%). Zaobserwowano, że także komunikator taki jak Messenger 
miał wpływ (12%) na rozpowszechnianie agresji w sieci. Najczęstszymi powodami 
agresywnych zachowań były zachowanie anonimowości, dowartościowanie się 
kosztem innych oraz nuda [16]. W tym samym roku dokonano analiz pomiędzy 
nastolatkami ze Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Singapurem. Łącznie przebadano 
757 osoby. Wiek nastolatków mieścił się w przedziale od 11 do 17 r.ż. Okazało się, 
że zarówno osoby z USA (ok. 18%), jak i z Singapuru (ponad 16%) miało styczność 
z cyberprzemocą. Dodatkowo odnotowano przejawy agresji fizycznej i słownej 
skierowanej do rówieśników – w USA 1,1%, natomiast w Singapurze 1,3% [4, 17]. 

Analizy danych z roku 2014 porównujących Hiszpanię do Polski wykazały, że tylko 
ok. 20% uczniów hiszpańskich dotykała cyberprzemoc [9]. W Polsce metody angażowania 
rodziców i reagowania na napotykane zagrożenia w sieci są nieskuteczne [18]. 

Porównano także badania ze Stanów Zjednoczonych Ameryki i Japonii. Po analizie 
danych przedstawiono wyniki, które wskazywały na to, iż płeć męska angażowała 
się w akty cyberprzemocy o wiele częściej niż płeć żeńska [4]. W tym samym roku 
opublikowano raport z badania Net Children Go Mobile, w którym pokazano zebrane 
analizy z lat 2010-2014, które wskazywały na to, iż wskaźniki procentowe dotyczące 
prześladowania występowały w granicach 7-12%. Wskaźniki dotyczące korzystania 
z urządzeń mobilnych były najwyższe w Danii, we Włoszech oraz Wielkiej Brytanii. 
Po analizach danych okazało się, że w krajach, gdzie odnotowywano niższe wskaźniki 
występowania zachowań konfliktowych (Belgia, Portugalia) dzieci posiadały większą 
wiedzę na temat cyberprzemocy i bezpiecznego poruszania się w sieci [19]. W badaniach 
obejmujących 24 państwa Europy porównywano takie zależności jak cyberprzemoc 
i zgony młodzieży od 10 do 14 r.ż. Prawie 80% zgonów zostało odnotowanych za 
przypadkowe, prawie 15% zgonów było spowodowanych targnięciem się na własne 
życie, prawie 5% dotyczyły przejawów agresji i 5% zgonów było określane jako 
niewiadome. Zaobserwowano, że najwyższy indeks nietypowych zgonów występował 
w Rumunii (ok. 13/100 tys. ludności), zaś najniższy na Cyprze (0/100 tys. ludności) [20].

W roku 2015 badacze wykonali dużą liczbę badań dotyczących cyberprzemocy. 
Odnotowano, że w Chinach wskaźnik procentowy wśród ofiar wahał się od 2 do 
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66%, natomiast wśród inicjatorów przemocy występował od 2 do 34% [10]. Po 
porównaniu zebranych materiałów z Chin, Indii i Japonii zaprezentowano wyniki, 
które jasno opisywały, iż przemoc w sieci dotykała najczęściej młodzież indyjską 
[4]. Materiały z Wielkiej Brytanii przedstawiały się następująco: 33% respondentów 
było ofiarami, natomiast ponad 10% to osoby, które zachowywały się agresywnie 
w stosunku do swoich znajomych bądź nieznajomych w sieci [9]. Badania populacji 
z 6 krajów (Hiszpania, Polska, Rumunia, Holandia, Islandia, Grecja) wskazują na to, 
iż maksymalny wskaźnik cyberprzemocy był odnotowywany w Rumunii (ok. 40%) 
i Grecji (ok. 30%). Minimalny indeks takich zachowań zauważono w Islandii oraz 
Hiszpanii – poniżej 14% [4]. 

Badania z dwóch krajów – Iranu i Finlandii pokazują, iż płeć żeńska była narażona 
na niebezpieczeństwo w większym stopniu od płci męskiej. Najczęściej zgłaszanymi 
incydentami wśród dziewcząt było otrzymywanie wiadomości SMS oraz maili, 
jednakże wśród chłopców były to przesyłane filmy wideo bez ich zgody [4]. Inne 
badania dowodzą, iż prawie 15% respondentów to ofiary, prawie 5% to sprawcy, 
natomiast 3% było zarówno ofiarą, jak i przejawiało zachowania agresywne. Wiek 
badanych osób mieścił się w przedziale pomiędzy 18. a 21. rokiem życia [21].

Badania z 2016 roku na grupie nastolatków z Niemiec, Holandii, Stanów 
Zjednoczonych i Tajlandii dowiodły, iż największe różnice odnotowano wśród młodych 
dziewcząt (prawie 15%) z Zachodu, które częściej padały ofiarą przemocy w sieci niż 
chłopcy (6%). W Tajlandii odnotowano wysokie wskaźniki cyberprzemocy zarówno 
u płci żeńskiej (34%), jak i męskiej (ok. 40%) [4]. Opracowane wyniki badań objętych 
metaanalizą wskazują na to, iż częstotliwość zjawiska przemocy przez Internet wahała 
się na świecie pomiędzy 1 a 61% – osoby, które padły ofiarą sprawcy, 3 a 39% – osoby 
zachowujące się w sposób agresywny w sieci oraz 2 a 72% – osoby, które były ofiarą 
i sprawcą jednocześnie [21].

Badacze w 2017 roku oszacowali, że z grupy osób badanych z Włoch, Niemiec, 
Estonii i Turcji prawie 15% młodzieży to ofiary. Zaobserwowano, że bycie anoni-
mowym stwarzało warunki do bycia sprawcą [22]. Przeprowadzone analizy danych 
z Korei oraz Australii wskazywały na to, iż uczniowie koreańscy (ponad 30%) oraz 
australijscy (ponad 40%) wykazywali działania agresywne w stosunku do swoich 
rówieśników. Odnotowano, że w Azji Wschodniej 30% osób to ofiary, natomiast 
w Australii liczba ta była dwa razy większa – 60% [4].

Opracowane dane statystyczne w 2018 roku z krajów takich jak Niemcy, Islandia, 
Grecja, Polska, Rumunia, Holandia, Hiszpania pozwoliły na oszacowanie wskaźników 
cyberprzemocy – prawie 40% zauważono w Rumunii, prawie 30% w Grecji, ok. 25% 
w Niemczech, poniżej 20% odnotowano w Holandii, na Islandii, Hiszpanii. Wskaźniki 
w Polsce wyniosły powyżej 21% [4]. 

Projekt EU Kids Online obejmował 25 krajów. Przebadano osoby w przedziale 
wiekowym od 9 do 16 r.ż. Okazało się, że 1/5 respondentów była ofiarą cyberprzemocy. 
Najwyższe przejawy przemocy w sieci oszacowano w Polsce, najniższe w Belgii. 
Z Hiszpanii, Finlandii i Litwy odnotowano najwięcej ofiar wśród dziewcząt. Zauwa-
żono, iż występujące akty prześladowania w sieci wśród młodych osób wahały się 
pomiędzy 2 a 14%. Najwyższe wskaźniki występowały w krajach takich jak Estonia 
oraz Rumunia, natomiast najmniejsze zgłaszano w Portugalii oraz we Włoszech. 
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Kanadyjscy uczniowie częściej zgłaszali cyberprzemoc niż chińscy [4, 14].
Przeanalizowano raport EU Kids Online oraz dane z wielu badań i spostrzeżono 

wzrost zachowań przejawiających agresję w Polsce, Rumunii, Hiszpanii i w Niem-
czech. Najniższy przyrost nowych przypadków cyberprzemocy odnotowała Holandia. 
Oszacowano, iż prześladowanie w sieci na świecie waha się pomiędzy 6,5 a 72 
punktami procentowymi [14].

W 2019 roku opisywano, iż cyberbullying w Hiszpanii występuje o wiele rzadziej 
niż w Polsce. Ponad 80% respondentów nie jest zainteresowana tego typu działaniami 
w sieci, z drugiej strony odnotowano 3% sprawców, 10% ofiar i prawie 6% było ofiarą 
i sprawcą jednocześnie [10]. W tym samym roku przeprowadzono badania na większą 
skalę. Pomiarami objęto szkoły z ośmiu krajów. Były to Polska, Węgry, Włochy, 
Hiszpania, Grecja, Francja, Bułgaria oraz Cypr. Oszacowano, że im większy dostęp 
do urządzeń elektronicznych, tym większy przyrost zachowań agresywnych w sieci. 
Naukowcy wzięli pod uwagę takie zależne jak różnice kulturowe, częstotliwość 
korzystania z urządzeń, liczba rówieśników, którzy mieli także dostęp do sieci oraz 
płeć. Również w tych badaniach dziewczęta były ofiarami, natomiast chłopcy o wiele 
częściej znęcali się nad znajomymi w sieci. Płeć męska częściej wykluczała swoich 
rówieśników w Hiszpanii, Polsce, Francji, Włoszech oraz na Węgrzech niż płeć żeńska. 
We Włoszech i na Węgrzech odnotowano najwięcej aktów przemocy w Internecie [4].

Badania prowadzone w różnych krajach pokazują, iż cyberprzemoc jest zjawiskiem 
codziennym, który dotyka w dużej mierze dzieci i młodzież. Dostęp do Internetu 
i urządzeń multimedialnych oraz pełna anonimowość sprawia, że ilość przypadków 
stale rośnie [1, 2, 6].
8. Wnioski

Z przeanalizowanych danych porównano Polskę na tle innych państw i wyciągnięto 
następujące wnioski:

1.  Zarówno w Polsce, jak i na świecie sprawcami agresji w przestrzeni wirtualnej 
są najczęściej osoby w wieku od 12 do 17 lat.

2.  W odniesieniu do wspominanej literatury naukowej, w Polsce, Kanadzie 
i Chinach odnotowuje się w większości przypadków agresję słowną w postaci wyzwisk, 
przezywania oraz ubliżania przy użyciu SMS-ów oraz wiadomości internetowych, 
natomiast w Singapurze, Japonii, Pakistanie oraz Indiach zauważono zachowania, 
w których przeważa prześladowanie. 

3.  Duży odsetek polskich respondentów, którzy byli świadkami zachowań 
agresywnych w sieci lub stawali się ofiarami nie zgłaszał sprawy nikomu. Podobnie 
sytuacja wyglądała w Kanadzie, Chinach oraz USA. Nieliczne osoby informowały 
wychowawców lub opiekunów.

4.  Wraz z dostępem do urządzeń i sieci wskaźniki cyberprzemocy wzrosły. 
Najwyższe liczby odnotowano w Anglii, Polsce, Holandii, Norwegii, Rumunii, Korei 
oraz w Niemczech i w Chinach.

5.  Doostrzeżono, że im niższy wskaźnik przejawiania agresji w Internecie tym 
większa wiedza osób korzystających z urządzeń – Belgia, Portugalia. Badania, 
w których oprócz nastolatków wzięli udział rodzice pokazały, iż w Polsce znaczna 
większość tylko słyszała na temat zjawiska cyberprzemocy, a wiedza na ten temat była 
niska.
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6.  W badaniach prowadzonych we Włoszech, w Niemczech, Estonii, Turcji i Polsce 
zauważono, że bycie anonimowym stwarza warunki do bycia sprawcą.

7.  W Polsce, Kanadzie, Finlandii, Chinach i na Litwie odnotowano, iż dziewczęta 
rzadziej używają agresji w sieci wobec rówieśników, natomiast są one prześladowane. 
Chłopcy o wiele częściej przejawiali zachowania agresywne – Japonia, USA. 
Nadmieniając, tylko w Tajlandii zaobserwowano wysoki wskaźnik cyberprzemocy 
zarówno wśród dziewcząt, jak i chłopców.

8.  W Polsce i Wielkiej Brytanii zanotowano niewielki odsetek osób, które były 
ofiarami oraz sprawcami jednocześnie, jedynie w Tajlandii wskaźniki były znacznie 
wyższe.

9.  Najczęściej używanymi urządzeniami przez nastolatków są telefony komórkowe 
oraz komputery. Z badań wynika, iż młodzież z Polski, Wielkiej Brytanii, Chin, Kanady, 
Iranu, Finlandii i USA przesyłała agresywne SMS-y oraz maile. Zaobserwowano akty 
przemocy w Internecie również we Włoszech i na Węgrzech.

10. Porównując stan psychiczny nastolatków Polskich i Norweskich ustalono, iż 
ofiary odczuwały zdenerwowanie, lęk i strach przed sprawcą. Odnotowywano także 
depresje oraz próby samobójcze. 
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Zjawisko cyberprzestępczości w Polsce i na świecie w latach 2000-2020 –  
analiza porównawcza
Streszczenie
Istotną kwestią poruszaną w literaturze w dobie XXI wieku jest wpływ ewolucji technologii komputerowej 
na tryb życia i zachowanie behawioralne młodego pokolenia. Z elektronicznego wsparcia skorzystało 
już ok. 2,5 miliarda internautów, a liczba ta nadal rośnie. Użytkownicy za pośrednictwem urządzeń 
elektronicznych mogą wyrażać swoje opinie i uczucia. Przemoc rówieśnicza przyjmuje zarówno formę 
agresji w świecie realnym, jak i w cyberprzestrzeni (określana jako cyberbullying). Początki przemocy 
elektronicznej sięgają 2000 roku i odnoszą się do wysoko rozwiniętych państw świata takich jak Stany 
Zjednoczone, Kanada oraz Japonia. Opisywane historie ofiar, w których towarzyszyła agresja rówieśnicza 
zmieniły postrzeganie problemu na całym świecie. Badania prowadzone w różnych krajach pokazują, 
iż cyberprzemoc jest zjawiskiem codziennym, który dotyka w dużej mierze dzieci i młodzież. Dostęp 
do Internetu i urządzeń multimedialnych oraz pełna anonimowość sprawia, że ilość przypadków stale 
rośnie. Znalezione materiały z poszczególnych lat pozwoliły na przeanalizowanie zjawiska. Naukowcy 
na przełomie wielu lat porównywali swoje analizowane dane, projekty czy programy z zakresu 
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cyberprzemocy i jej przeciwdziałania. Interpretacja wyników zależała przede wszystkim od liczebności 
grupy badanej, szkoły, płci i wieku osób przystępujących do obserwacji. Porównano zjawisko zarówno 
w Polsce, jak i na świecie i przedstawiono je w poszczególnych latach zaczynając od 2000 roku do lat 
współczesnych. Jednakże pojedyncze badania nie zobrazują całokształtu skali występującego problemu 
w Polsce i na świecie. Z przeanalizowanych danych wyciągnięto następujące wnioski: Zarówno w Polsce, 
jak i na świecie sprawcami agresji są najczęściej osoby w wieku od 12 do 17 lat. W odniesieniu do 
wspominanej literatury naukowej w artykule, w Polsce, Kanadzie i Chinach odnotowuje się w większości 
przypadków agresję słowną w postaci wyzwisk, przezywania oraz ubliżania przy użyciu SMS-ów 
oraz wiadomości internetowych, natomiast w Singapurze, Japonii, Pakistanie oraz Indiach zauważono 
zachowania, w których przeważa prześladowanie. Duży odsetek polskich respondentów, którzy byli 
świadkami zachowań agresywnych w sieci lub stawali się ofiarami nie zgłaszało sprawy do nikogo. 
Podobnie sytuacja wyglądała w Kanadzie, Chinach oraz USA. Nieliczni informowali wychowawców lub 
opiekunów.
Słowa kluczowe: cyberprzemoc, młodzież, agresja w sieci

The phenomenon of cybercrime in Poland and in the world in the years  
2000-2020  –  comparative analysis
Abstract
An important issue raised in the literature of the 21st century is the impact of the evolution of computer 
technology on the lifestyle and behavior of the young generation. About 2.5 billion Internet users have 
already benefited from electronic support and this number is still growing. Users can express their 
opinions and feelings through electronic devices. Peer violence include both forms of aggression: in the 
real world and in cyberspace (referred to as cyberbullying). The beginnings of electronic violence reach 
for a year 2000 and refer to highly developed countries of the world such as the United States of America, 
Canada and Japan. Described stories of victims, accompanied by peer aggression, changed the perception 
of the problem around the world. Research conducted in various countries shows that cyberbullying is an 
everyday phenomenon that affects children and young people to a large extent. Access to the Internet and 
multimedia devices as well as full anonymity means that the number of cases is constantly growing. The 
found materials from individual years allowed to analyze the phenomenon. Researchers compared their 
analyzed data, projects and programs in the field of cyberbullying and its prevention at the turn of many 
years. Interpretation of the results depended primarily on the size of the study group, school, sex and age 
of the persons taking the observation. The phenomenon was compared both in Poland and around the 
world and presented in particular years starting from 2000 to modern years. However, single studies do 
not illustrate the overall scale of the problem in Poland and worldwide. The following conclusions have 
been drawn from the analyzed data: Both in Poland and in the world, the perpetrators of aggression are 
most often people aged 12 to 17. In relation to the mentioned scientific literature, in Poland, Canada and 
China, in most cases verbal aggression in the form of names, calling names and insults using SMS and 
Internet messages is noted, while in Singapore, Japan, Pakistan and India, behaviors were noticed, where 
persecution prevails. A large percentage of Polish respondents who witnessed aggressive online behavior 
or became victims did not report the matter to anyone. The situation was similar in Canada, China and the 
USA. Few informed the educators or guardians.
Keywords: cyberbullying, youth, online aggression
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Cyberprzestępczość – nowe zagrożenie  
dla konsumentów usług finansowych

1. Wprowadzenie 
Popularyzacja na rynku finansowym w ostatnich latach technologii informacyjnych 

i komputeryzacji spowodowała wykształcenie się nowych form przestępstw na tle 
cyfrowym – zwanych powszechnie cyberprzestępczością.

Cyberprzestępczość obejmuje szeroki katalog różnorodnych działań przestęp-
czych, w których jako podstawowe narzędzie lub jako główny cel występują 
komputery i systemy informacyjne. Mogą być to zarówno przestępstwa tradycyjne 
(oszustwo, kradzież), przestępstwa związane z treścią, jak i czyny charakterystyczne 
wyłącznie dla cyberprzestrzeni (np. ataki na systemy teleinformatyczne, złośliwe 
oprogramowane) [1] – w zależności od przyjętej koncepcji definicyjnej. Skala ryzyka 
i zagrożeń związanych z przestępczością komputerową nieustanie wzrasta i będzie 
dalej eskalować. Łatwy dostęp oraz atrakcyjność usług świadczonych drogą cyfrową 
powoduje znaczące poszerzanie wolumenu ich oferty, ale także zwiększanie się pokusy 
związanych z nimi nadużyć [2].

Zagrożenie cyberprzestępczością wpływa na wszystkich uczestników rynku – 
przedsiębiorców, klientów i instytucje publiczne [3]. Szczególnie mocno narażoną 
grupę stanowią jednak konsumenci usług finansowych, jako podmioty z natury 
swej najsłabsze, albowiem pozbawione fachowej wiedzy, środków i możliwości 
pozostających w dyspozycji profesjonalnych instytucji.

W opracowaniu zaprezentowano problematykę cyberprzestępczości w kontekście 
usług finansowych oraz ochrony konsumentów takich usług. W pierwszej kolejności 
przedstawione zostały zagadnienia teoretyczne i doktrynalne, związane z kwestiami 
definiowania pojęcia cyberprzestępczości. Następnie scharakteryzowano przejawy 
cyberprzestępczości w konsumenckich usługach finansowych oraz przybliżono polskie 
regulacje karnoprawne z zakresu przestępczości komputerowej. W części empirycznej 
dokonano analizy danych behawioralnych związanych ze skalą i intensywnością 
zjawiska cyberprzestępczości. Zarysowano też stosowane działania profilaktyczne 
i ochronne. We wnioskach zawarto propozycje rozwiązań, wspierających skuteczną 
eliminację przestępczości z przestrzeni wirtualnej.
2. Cyberprzestępczość jako nowe wyzwanie współczesnych rynków 
finansowych
2.1. Istota zjawiska

Pojęcie „cyberprzestępczość”, niezwykle popularne w literaturze naukowej, 
popularnonaukowej i doktrynie, stosunkowo rzadko używane jest jednak w ustawo-
dawstwie karnym. Powodem tego stanu rzeczy są liczne problemy na gruncie termino-
logicznym. Ponieważ przestępczość ta ewoluuje wraz z rozwojem technologicznym, 
jej zdefiniowanie w sposób jednoznaczny jest zadaniem niełatwym. Niemniej 
1 szumilae@uek.krakow.pl, Katedra Prawa Cywilnego, Gospodarczego i Prywatnego Międzynarodowe-
go, Instytut Prawa, Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
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podejmowano wiele prób stworzenia uniwersalnej definicji cyberprzestępczości [4]. 
Duży wkład w dążenie do wykształcenia jednolitej terminologii wniosły inicjatywy 
legislacyjne na forum organizacji międzynarodowych: Rady Europy, Organizacji 
Narodów Zjednoczonych oraz Unii Europejskiej. Poniżej przedstawiono zarys 
przyjętych przez nie koncepcji.

Rada Europy była jedną z pierwszych organizacji skali międzynarodowej, 
która dostrzegła potrzebę zajęcia się problematyką regulacji przestępczości 
w cyberprzestrzeni. Decyzją Komitetu Ministrów Rady Europy nr CM/Del/Dec (97) 
583, podjętą w dniu 4 lutego 1997 r., powołano Komitet Ekspertów ds. Przestępczości 
w Cyberprzestrzeni.

Prace nad Konwencją zajęły ponad cztery lata i partycypowali w nich reprezentanci 
większości państw zrzeszonych w Radzie Europy oraz obserwatorzy z USA, Japonii 
i Kanady, członkowie instytucji europejskich i niezależni eksperci. Cel stworzenia 
Konwencji stanowiło zakreślenie ram prawnych ścigania cyberprzestępstw na forum 
międzynarodowym. Konwencja o cyberprzestępczości Rady Europy stanowiła 
pierwszą umową międzynarodową odnoszącą się do zwalczania przestępstw 
popełnianych za pośrednictwem Internetu i sieci komputerowych [5].

Sporządzona dnia 23 listopada 2001 r. w Budapeszcie Konwencja zawiera w II 
rozdziale kwestie terminologiczne. Podzielony jest on na trzy części dotyczące: prawa 
karnego materialnego, procesowego oraz jurysdykcji. W pierwszej części dotyczącej 
prawa karnego materialnego umieszczono definicje dziewięciu typów przestępstw 
związanych z cyberprzestrzenią i komputerami, podzielonych na cztery kategorie [6].

• tytuł 1 – „Przestępstwa przeciwko poufności, integralności i dostępności danych 
informatycznych i systemów”;

• tytuł 2 – „Przestępstwa dotyczące komputerów”, zawierający przestępstwa przy 
użyciu komputera, tj. fałszerstwo komputerowe i oszustwo komputerowe, będące 
typami kwalifikowanymi konwencjonalnych przestępstw;

• tytuł 3 – „Przestępstwa ze względu na treść”;
• tytuł 4 – „Przestępstwa związane z naruszeniami praw autorskich i praw 

pokrewnych”, czyli „piractwo” komputerowe.
Konwencja nie zawiera jednakże, co ciekawe, definicji samego cybeprzestępstwa, 

pomimo iż terminem tym operuje. Natomiast powyżej wskazany katalog obrazuje, 
jakie typy przestępstw w myśl Konwencji objęte są tym pojęciem. 

W dalszej kolejności przywołać należy jedną ze sztandarowych dzisiaj definicji, 
wypracowaną podczas X Kongresu ONZ w Sprawie Zapobiegania Przestępczości 
i Traktowania Przestępców (Tenth United Nations Congress on the Prevention of 
Crime and the Treatment of Offenders), w której zdecydowano się dokonać podziału 
cyberprzestępstw na dwa typy [6]:

• cyberprzestępstwo w sensie wąskim (przestępstwo komputerowe), grupa 
obejmująca wszelkie nielegalne działania wymierzone przeciwko bezpieczeństwu 
systemów komputerowych i elektronicznie przetwarzanych przez takie systemy 
danych, uskuteczniane z użyciem operacji elektronicznych, 

• cyberprzestępstwo w sensie szerokim (przestępstwo dotyczące komputerów) 
grupa obejmująca wszelkie nielegalne działania, dokonane przy użyciu lub skierowane 
przeciwko systemom albo sieciom komputerowym. Wliczono tu m.in. nielegalne 
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posiadanie, udostępnianie lub rozpowszechnianie informacji za pomocą komputera 
bądź sieci. 

W państwach członkowskich Unii Europejskiej fundamentalne znaczenie dla 
unormowań cyberprzestępczości mają akty prawne wydane w ramach UE. Pierwszą 
próbą regulacji tej tematyki przez ustawodawcę unijnego stanowiła decyzja ramowa 
Rady 2005/222/WSiSW z dnia 24 lutego 2005 r. w sprawie ataków na systemy 
informatyczne, która nie zawierała w sobie jednakże definicji cyberprzestępsta. 
Została ona uchylona przez dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/40/UE 
z dnia 12 sierpnia 2013 r., dotyczącą ataków na systemy informatyczne i zastępującą 
decyzję ramową Rady 2005/222/WSiSW. Unia Europejska wydała nadto szereg aktów 
o charakterze niewiążącym – zaleceń, komunikatów, rezolucji i decyzji – dotyczących 
problematyki bezpieczeństwa systemów informatycznych [5].

W Komunikacie Komisji Europejskiej z 7 lutego 2013 roku „Strategia bezpie-
czeństwa cybernetycznego Unii Europejskiej: otwarta, bezpieczna i chroniona 
cyberprzestrzeń” zawarto szereg stwierdzeń o charakterze definicyjnym. Wskazano, 
że cyberprzestępczość ogólnie odnosi się do szerokiego wachlarza różnych rodzajów 
działalności przestępczej, w przypadku której komputery i systemy informatyczne 
stanowią podstawowe narzędzie przestępcze lub są głównym celem działania 
przestępczego. Cyberprzestępczość obejmuje [7]:

• tradycyjne przestępstwa (np. nadużycia finansowe, fałszerstwa i kradzież 
tożsamości); 

• przestępstwa związane z treściami (np. dystrybucja w Internecie pornografii 
dziecięcej lub nawoływanie do nienawiści rasowej);

• przestępstwa typowe dla komputerów i systemów informatycznych (np. ataki na 
systemy informatyczne, w tym ataki prowadzące do zablokowania usług/systemów, 
oraz złośliwe oprogramowanie).

Strategia ta nadto obligowała państwa członkowskie do przyjęcia jej krajowego 
odpowiednika w zakresie bezpieczeństwa sieci i informacji. Winien on zawierać 
uregulowania określające cele strategiczne i konkretne środki oraz wskazywać krajowe 
organy kompetentne w kwestii bezpieczeństwa sieci komputerowych i informacji.

Konkludując, termin cyberprzestępczość należy rozumieć jako obejmujący 
przestępczość dokonywaną w cyberprzestrzeni – czyli wirtualnej strukturze, 
zawierającej informacje wytwarzane przez systemy elektroniczne, w tym przede 
wszystkim sieć Internet. W wąskim ujęciu termin ten obejmuje takie zamachy, których 
dokonanie nie jest możliwe poza cyberprzestrzenią, natomiast w szerokim ujęciu 
określa ogół zachowań o charakterze przestępczym, dokonanych z wykorzystaniem 
urządzeń teleinformatycznych [8].
2.2. Przejawy cyberprzestępczości w konsumenckich usługach 
finansowych 

Rynek finansowy na przestrzeni ostatniej dekady przeszedł niezwykle skompli-
kowany i szybki proces przemiany, ewoluując w instytucję opartą w większości 
na systemach cyfrowych i komputeryzacji. Stanowi on obecnie obiekt częstych, 
a zazwyczaj też bardzo niebezpiecznych, ataków cyberprzestępców. Konsumenci 
usług finansowych obejmowani są przez to wzmożonym stopniem ochrony, co 
ma zabezpieczyć ich interesy finansowe przed zgubnymi skutkami działań takich 
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sprawców. Poniżej przedstawiono zarys najbardziej charakterystycznych i najczęściej 
popełnianych w stosunku do indywidualnych uczestników rynku – konsumentów – 
nadużyć.

 Pierwszy typ zagrożeń, mogący godzić zarówno w prywatność i cześć konsumenta, 
jak i jego interesy majątkowe, wynika z tworzenia ogromnych, elektronicznych baz 
danych wrażliwych. Stanowiące rodzaj standardu stosowanie przez instytucje finansowe 
nowoczesnych technologii w swojej działalności niesie ze sobą konsekwencje. 
Korzystanie przez konsumentów ze zdalnego dostępu do rachunku bankowego oraz 
usług płatniczych sprawia, że są narażeni na liczne niebezpieczeństwa wynikające 
z udostępniania danych osobowych, użytkowanego oprogramowania oraz sprzętu. 
Wiele z tych zagrożeń zostało już zidentyfikowanych i poddanych regulacjom prawnym. 
Owe przepisy obciążają jednak głównie ustawowo zdefiniowane instytucje finansowe, 
natomiast nie obejmują one często innych podmiotów świadczących usługi z zakresu 
finansów i płatności, jak np. podmioty z sektora FinTech. Łączy się to niestety z pokusą 
nadużyć i wyłudzeń przez te firmy danych, do których w warunkach powszechnego 
korzystania z nowoczesnych technologii mają ułatwiony dostęp. Profesjonalni 
uczestnicy rynku finansowego coraz częściej gromadzą też i wykorzystują obszerne 
zbiory informacji, tzw. Big Data, pochodzące z własnych systemów transakcyjnych, 
zewnętrznych baz danych, a nawet mediów społecznościowych [9]. Brak właściwych 
zabezpieczeń, pozwalający na dostęp do takich informacji przez osoby niepowołane, 
może spowodować wiele szkód w prywatności i bezpieczeństwie konsumenta i jego 
zasobach finansowych.

Drugi typ cyberzagrożeń dla konsumentów na rynkach finansowych opiera się 
o charakter niektórych nowych produktów i usług finansowych, które zawierają 
w sobie szczególnie wysoki ładunek ryzyka i możliwości manipulacji, a równocześnie 
są niedoregulowane prawnie. Z tego powodu – same w sobie legalne – stanowią jednak 
niezwykle podatny do dokonywania nadużyć grunt. Do tych obszarów zagrożeń można 
zaliczyć [10]:

• kryptowaluty; 
• rynek Forex; 
• inwestycje alternatywne; 
• crowdfunding; 
• piramidy finansowe; 
• obligacje korporacyjne; 
• wirtualne kantory nieobjęte nadzorem. 
Kolejna grupa zagrożeń w cyberprzestrzeni rynkowej obejmuje zachowania 

o charakterze z istoty swej bezprawnym, skryminalizowanych przepisami prawa 
i polegających na stosowaniu pewnych technik i instrumentów nakierunkowanych 
bezpośrednio na dokonanie czynu przestępczego. Przepisy prawnokarne penalizują 
wprost m.in. takie zachowania przestępcze jak wyłudzenia danych karty płatniczej, 
danych konta internetowego, hacking, wykorzystanie złośliwego oprogramowania, 
„kradzież tożsamości”, montowanie w bankomatach urządzeń do zbierania danych 
z karty płatniczej, wykorzystywanie przez nieuprawnione osoby danych dotyczących 
karty czy rachunku bankowego, „oszustwa nigeryjskie” [11].

W dalszej kolejności przybliżony zostanie zarys mechanizmów najpopularniejszych 
cyberprzestępstw.
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Hacking polega na włamaniu do systemu informatycznego i sieci komputerowej 
poprzez pokonanie ustanowionych zabezpieczeń. Upowszechnienie Internetu 
sprawiło, iż większość komputerów zostało podłączonych do sieci publicznej przez co 
są one narażone na włamania dokonywane przez cyberprzestępców z całego świata. 
Penetracje systemów informatycznych przez hackerów stanowią obecnie zjawisko 
globalne o ogromnej skali [12]. 

Skimming – to mechanizm kopiowania kart płatniczych, zazwyczaj poprzez 
instalowanie specjalnych urządzeń na bankomatach, które niezauważalnie sczytują 
dane karty.

Oszustwo nigeryjskie – dochodzi do wirtualnego kontaktu przestępcy z potencjalną 
ofiarą, przy wykorzystaniu technik psychologicznych, w celu nakłonienia do 
przekazania środków finansowych na wskazane konto lub podjęcia próby zainfekowania 
komputera wirusem. Mechanizm zachowania opiera się o wyłudzenie pieniężne. Taki 
system oszustw został skryminalizowany w nigeryjskim kodeksie karnym jako osobny 
typ przestępstwa (stąd nazwa), ze względu na swoją powszechność [13, 11]. 

Phishing – przestępca pod pozorem np. oferty pracy wyłudza dane osobowe, 
w oparciu o które otwiera przez Internet rachunek bankowy. Gdy bank żąda 
potwierdzenia danych osobowych poprzez przelew, cyberprzestępca prosi ofiarę 
o wykonanie transakcji. W ten sposób pokrzywdzony nieświadomie potwierdza 
założenie rachunku. Sprawca może wtedy dokonywać operacji finansowych na takim 
koncie, skutkujących stratami finansowymi. Mechanizm phishingu może też polegać na 
przesyłaniu wiadomości elektronicznych z linkiem logowania do witryny wzorowanej 
na oryginalnej stronie internetowej banku i uzyskaniu danych dotyczących rachunku 
bankowego [13, 11].

Różnorodne oszustwa komputerowe rzutują na zaufanie konsumentów do 
bezpieczeństwa jednolitego rynku cyfrowego, co skutkuje spadkami popularności 
wirtualnej działalności transakcyjno-inwestycyjnej i generuje poważne straty 
gospodarcze. Dlatego dla ustawodawcy unijnego tak ważne jest efektywne ściganie 
cyberprzestępców popełniających oszustwa i dopuszczających się fałszowania 
bezgotówkowych środków płatniczych [14]. Konsument jest najsłabszym uczestnikiem 
rynku finansowego, w konsekwencji czego stanowi potencjalną ofiarę cybeprzestępców. 
Nadto katalog przestępstw elektronicznych jest bardzo zasobny i ulega ciągłemu 
poszerzaniu. Równocześnie brak poczucia bezpieczeństwa u konsumentów rzutuje 
negatywnie na cały sektor usług finansowych, a nawet całą gałąź gospodarki online – 
w interesie wszystkich podmiotów rynku leży więc zapewnienie konsumentom 
możliwie wysokiego stopnia ochrony.
3. Polskie regulacje prawne

W polskim prawodawstwie nie wypracowano do dziś jednolitej definicji legalnej 
cyberprzestępczości. W doktrynie karnej zjawisko to określane jest często mianem 
przestępczości komputerowej. Pojęcie przestępczości komputerowej również nie 
zostało jednak jednoznacznie zdefiniowane, w tym na gruncie Kodeksu karnego. 
Powstało natomiast wiele eksplikacji tworzonych doraźnie, w oparciu o intuicyjne 
założenie, iż będą do tej grupy wliczane przestępstwa popełniane przy użyciu 
komputerów oraz Internetu [15]. 

W polskiej legislacji brak jest również jednolitej regulacji prawnej obejmującej 
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wszystkie przepisy penalizujące czyny zabronione związane z cyberprzestrzenią. 
Normy z tego zakresu rozbito pomiędzy różne akty prawne:

• Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – kodeks karny.
• Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
• Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe.
• Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
• Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
• Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym.

Należy zauważyć, że tematyka wyżej wskazanych ustaw wykazuje duży stopień 
korelacji z instytucjami i funkcjami rynku finansowego oraz usługami finansowymi.

Podstawowym aktem prawnym, zawierającym w sobie przepisy kryminalizujace 
pewne zachowania jako przestępstwa, jest niewątpliwie Kodeks karny. Właściwie 
wszystkie typy czynów zabronionych ujęte w rozdziale XXXIII k.k. „Przestępstwa 
przeciwko ochronie informacji” mogą być popełnione jako cyberprzestępstwa. 
W pewnych przypadkach użycie komputera stanowić będzie okoliczność wpływającą 
na zaostrzenie odpowiedzialności karnej, np. art. 268 § 2 i 3 k.k. – czyli utrudnianie 
zapoznania się z informacją osobie uprawnionej. W większości sytuacji sprawca, 
popełniając przestępstwo komputerowe będzie jednak traktowany w ten sam sposób, 
co sprawca działający przy użyciu innej techniki. Rozwiązania przyjęte w rozdziale 
XXXIII k.k. są efektem podpisania przez Polskę dnia 23 listopada 2001 r. Konwencji 
Rady Europy o cyberprzestępczości oraz decyzji ramowej Rady 2005/222/WSiSW 
w sprawie ataków na systemy informatyczne  [16]. Poza rozdziałem XXXIII unormo-
wano typy czynów zaliczonych do przestępczości przeciwko mieniu: przestępstwo 
oszustwa komputerowego (art. 287 k.k.), kradzieży programu komputerowego (art. 
278 § 2 k.k.), oszustwa telekomunikacyjnego (art. 285 § 1 k.k.), paserstwa programu 
komputerowego (art. 293 k.k.) oraz kradzież karty bankomatowej (art. 278 § 5 k.k.). 
Również inne przestępstwa, np. przeciwko wiarygodności dokumentów (art. 270 § 
1 k.k.) czy oszustwo (art. 286 § 1 k.k.) mogą w pewnych okolicznościach stanowić 
przestępstwo komputerowe.

Kodeks kamy z 1997 r. w rozdziale XXXIII przewiduje następujące rodzaje 
cyberprzestępstw [17]:

• Art. 267. k.k. bezprawne uzyskanie informacji – znane powszechnie jako hacking 
komputerowy;

• Art. 268. k.k. utrudnianie zapoznania się z informacją osobie uprawnionej;
• Art. 268a. k.k. niszczenie, uszkadzanie, usuwanie, zmienianie lub utrudnianie 

dostępu do danych informatycznych;
• Art. 269. k.k. niszczenie, uszkadzanie, usuwanie lub zmienianie danych 

informatycznych o szczególnym znaczeniu;
• Art. 269a. k.k. zakłócanie pracy systemu informatycznego, teleinformatycznego 

lub sieci teleinformatycznej;
• Art. 269b. k.k. bezprawne wytwarzanie, pozyskiwanie, zbywanie lub 

udostępnianie programów komputerowych.
W tym miejscu warto też przywołać ustawę z dnia 5 lipca 2018 r. o krajowym 

systemie cyberbezpieczeństwa, która, pomimo iż nie zawiera bezpośrednich regulacji 
z zakresu penalizacji czynów niedozwolonych, to jednak z uwagi na swoją treść 
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w ścisły sposób powiązana jest z przedmiotową tematyką. Ustawa ta implementuje 
do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/1148 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu 
bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych na terytorium Unii. Ustawa 
o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa to pierwszy akt prawny porządkujący 
obszar cyberbezpieczeństwa w Polsce. Ponieważ Dyrektywa 2016/1148 jest 
harmonizacją minimalną, nasz ustawodawca skorzystał z możliwości wprowadzenia 
bardziej szczegółowej regulacji. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa 
obowiązuje od 28 sierpnia 2018 roku [18].

Krajowy system cyberbezpieczeństwa ma na celu zapewnienie cyberbezpieczeństwa 
na poziomie krajowym, w szczególności:

• uzyskanie niezakłóconego świadczenia usług kluczowych i usług cyfrowych;
• osiągnięcie odpowiednio wysokiego poziomu bezpieczeństwa systemów 

teleinformatycznych służących do świadczenia tych usług.
Ustawa określa: organizację krajowego systemu cyberbezpieczeństwa oraz 

zadania i obowiązki podmiotów wchodzących w skład tego systemu, sposób 
sprawowania nadzoru i kontroli w zakresie stosowania przepisów ustawy, zakres 
Strategii Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej [18]. Jeden z celów, które 
obejmuje wspominania Strategia, dotyczy zwiększania zdolności do zwalczania 
cyberprzestępczości, w tym cyberszpiegostwa i zdarzeń o charakterze terrorystycznym, 
występujących w cyberprzestrzeni [19].

„Strategia Cyberbezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej” stanowi kontynuację 
działań podejmowanych w przeszłości przez administrację rządową, mających na 
celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni RP – w szczególności 
chodzi tu o „Politykę Ochrony Cyberprzestrzeni Rzeczypospolitej Polskiej” z 2013 r. 
„Polityka Ochrony Cyberprzestrzeni RP” przyjęta została w dniu 25 czerwca 2013 r. 
w drodze uchwały przez Radę Ministrów. W myśl definicji opracowanej i zamieszczonej 
w Polityce Ochrony, cyberprzestępstwo stanowi czyn zabroniony popełniony 
w obszarze cyberprzestrzeni, rozumianej jako przestrzeń przetwarzania i wymiany 
informacji tworzona przez systemy teleinformatyczne, określone w art. 3 pkt 3 ustawy 
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania 
publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.) wraz z powiązaniami pomiędzy nimi 
oraz relacjami z użytkownikami [20].

Biorąc pod uwagę wzmożone działania legislacyjne polskiego prawodawcy 
w normowaniu przestępstw komputerowych w ostatnich latach należy wnioskować, 
że katalog cyberprzestępstw w polskim prawie – zwłaszcza tych znajdujących 
zastosowanie w sprawach z zakresu usług finansowych – nie jest jeszcze zamknięty 
i wraz z pojawianiem się nowych technik zachowań przestępczych będzie stopniowo 
rozszerzany.
4. Analiza danych empirycznych związanych z zjawiskiem 
cyberprzestępczości

W tej części pracy zostaną zaprezentowane i omówione dane empiryczne, dotyczące 
jakościowych i ilościowych aspektów cyberprzestępczości w obrocie finansowym.

W pierwszej kolejności przywołano dane z raportu „Global Economic Crime and 
Fraud Survey 2020”, zgromadzone przez firmę PwC, świadczącą usługi księgowe, 
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audytorskie i doradcze na całym świecie. Raport ten bada wszelkie nadużycia 
ekonomiczne skierowane przeciwko uczestnikom rynku, jednak na potrzeby niniejszego 
opracowania zostaną spożytkowane informacje dotyczące cybeprzestępczości, 
zwłaszcza wymierzonej w interesy konsumentów. Najnowsza edycja raportu została 
opracowana w 2020 r. Przebadanych zostało 5018 respondentów z 99 krajów – w tym 
76 respondentów z Polski.

Uzyskane wyniki wskazały, że aż 47% firm ponosiło w ciągu ostatnich dwóch lat 
straty wskutek przestępczości ekonomicznej. Najczęściej popełniane były nadużycia 
należące do następujących kategorii [21]: 

• oszustwa popełnione przez klientów – 35%;
• cyberprzestępczość – 34%; 
• sprzeniewierzenie aktywów – 31%;
• na dalszych miejscach uplasowały się natomiast czyny takie jak: przekupstwo 

i korupcja (30%), oszustwa księgowe (28%) oraz inne rodzaje przestępstw. 
 W zestawieniu sektorowym, badającym, jakie nadużycia są immamentne dla danej 

dziedziny gospodarki, w zakresie usług finansowych za najbardziej destrukcyjne 
uznano oszustwa popełniane przez klientów – 27% oraz cyberprzestępczość – 15%.

Przytoczone dane statystyczne w sposób jednoznaczny pokazują jak groźne 
zjawisko stanowią cybeprzestępstwa. W skali globalnej – zarówno w odniesieniu 
do ogółu nadużyć gospodarczych, jak i w samym sektorze finansowym – plasują 
się one na drugim miejscu częstości występowania. Tym samym liczba przestępstw 
komputerowych przewyższa liczbę nadużyć i oszustw dokonywanych w tradycyjny 
sposób. Pomimo iż jest to jedna z najmłodszych dziedzin przestępczości to w szybkim 
tempie eskaluje, a proces ten trudno zahamować, albowiem pozostaje w ścisłym 
powiązaniu z postępem technologicznym.

W ramach raportu „Global Economic Crime and Fraud Survey” PWC przygotowuje 
również rokrocznie skrótowe zestawienia dla poszczególnych krajów świata, na terenie 
których prowadzi działalność – w tym również Polski. Są one mniej dokładne niż 
raport globalny, zawierają jednak pewne sygnalizacje o stanie rynku lokalnego. Aby 
ocenić te dane dobrze będzie odwołać się do poprzedniego wydania raportu – „Global 
Economic Crime and Fraud Survey 2018”. 

Najczęściej stwierdzanymi przestępstwami gospodarczymi w polskich przed-
siębiorstwach w 2020 r. były: korupcja i łapownictwo (54%) oraz nadużycia księgowe 
(49%). Nastąpiła tu ogromna eskalacja, bowiem w badaniu z 2018 r. obie kategorie 
podnosiło tylko 17% respondentów [22, 23].

Cyberprzestępczość plasowała się w każdym z raportów na trzecim miejscu pod 
względem częstotliwości stwierdzania na Polskim rynku. W 2020 r. stanowiła 29% 
z ogólnej liczby przestępstw gospodarczych, co stanowi lekki spadek w stosunku do 
roku 2018, kiedy było to odpowiednio 33%.

Powyższe zestawienia nie uwzględniają niestety podziału na sektory gospodarcze. 
Niemniej można z nich ostrożnie wnioskować, że cyberprzestępczość w Polsce 
plasuje się na wysokiej, ale statycznej pozycji w rankingu popularności przestępstw. 
W ciągu ostatnich lat nie odnotowano znaczących zmian w dynamice tego zjawiska, 
w przeciwieństwie np. do czynów korupcyjnych, które doświadczyły ponad 
trzykrotnego wzrostu ilościowego [22, 23]. Nadto cyberprzestępczość w naszym kraju 
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pozostaje na takim samym poziomie, jak cyberprzestępczość globalna. Być może 
wynika to ze specyfiki tych czynów, które nie są ograniczone terytorialnie, ponieważ 
istnieją w niematerialnej sieci cyfrowej.

 „Internet Organised Crime Threat Assessment 2019 (iOCTA)”, czyli „Raport 
Europolu na temat cyberprzestępczości” z 2019 roku. zawiera dane empiryczne 
z eksploracji problematyki przestępczości cyfrowej w Unii Europejskiej, uzyskiwane 
przez Europol w czasie swojej działalności. Raport ten stanowi przegląd pojawiających 
się zagrożeń i kluczowych wydarzeń. Nie skupia się on na przedstawianiu danych 
statystycznych, ale zawiera opisowe spostrzeżenia, uwagi i wnioski. Jest to cenne źródło 
wiedzy, z uwagi na to, że bazuje na realnym obrazie przestępczości komputerowej 
w UE.

W „Internet Organised Crime Threat Assessment 2019” najważniejszą konkluzją 
wydaje się być stwierdzenie, że cyberprzestępczość dojrzewa i staje się odważniejsza, 
dlatego koncentruje się na większych i bardziej rentownych celach. W związku z tym 
organy ścigania muszą skupiać się nie tylko na możliwościach przewidzenia wpływu 
przyszłych zmian technologicznych na cyberprzestępczość, ale także podejść do 
niej w sensie holistycznym – czyli równocześnie zapobiegać, zwalczać, edukować, 
i wzmacniać systemy obronne. Wśród innych istotnych konkuzji podniesiono, że dane 
pozostają kluczowym celem, towarem i aktywatorem cyberprzestępczości. Zauważono 
też, iż cyberprzestępcy stosują w swoich działaniach coraz odważniej manipulacje 
psychologiczne. W raporcie pojawił się w związku z tym pionierski postulat, iż 
instytucje finansowe powinny prowadzić szkolenia nie tylko dla swoich pracowników, 
ale i konsumentów oferowanych przez siebie usług, by uświadomić klientom jak mogą 
wykrywać socjotechniki i inne zbliżone oszustwa [24]. Jest to słuszne, gdyż czysta 
wiedza techniczna okazuje się niewystarczająca, kiedy przestępcy dołączają do swoich 
działań elementy gry psychologicznej, którą kontakt sieciowy z pewnością ułatwia.

Raport wskazuje jednak również pozytywne efekty działań już wcześniej wdrażanych 
w zakresie zwalczania przestępczości cyfrowej. Przykładowo podkreślono, że wystąpił 
wyraźny spadek ataków przy pomocy służącego wykradaniu danych, szkodliwego 
oprogramowania ransomware, które przez pewien czas stanowiło plagę rynku. Może 
być to związane z wieloma czynnikami, w tym wzrostem świadomości zagrożenia 
wśród potencjalnych ofiar oraz zwiększeniem wykorzystania przez konsumentów 
urządzeń mobilnych ze skutecznymi blokerami wirusów. Niemniej, pomimo tego 
ransomware dalej jest najpopularniejszym typem szkodliwego oprogramowania 
[24]. Przykład ten potwierdza jednak, że ponawiane zalecenie działań edukacyjnych 
i informacyjnych są całkowicie zasadne. 

W raporcie zwrócono dużo uwagi na problem walki z niezwykle rozpowszechnionym 
phishingiem, który odbywa się coraz częściej na wysokim stopniu skomplikowania 
i konieczne jest stosowanie nowych środków technicznych, opartych na sztucznej 
inteligencji, by ochronić konsumentów. Jednak ich przyjęcie i wdrożenie wymaga czasu. 
Dlatego w najbliższej przyszłości phishing prawdopodobnie nadal będzie głównym 
narzędziem ataku, jeżeli chodzi o bezgotówkowe instrumenty płatnicze. W raporcie 
zauważono jednak, że w związku ze zmianami w prawie UE instytucje finansowe 
są od niedawna zobowiązane do przestrzegania nowych standardów bezpieczeństwa 
wobec konsumenta, związanych z zobligowaniem do silnego uwierzytelnienia poprzez 
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dwuetapową weryfikację tożsamości. Być może respektowanie owych nakazów 
ograniczy nieco skalę zjawiska [24].
5. Działania profilaktyczne i ochronne

W piśmiennictwie podnosi się, iż co do zasady środki zapobiegania cyber-
przestępczości można sklasyfikować w trzech grupach. Pierwsza z nich obejmuje 
doskonalenie i stosowanie metod oraz procedur technicznych służących przeciw-
działaniu sposobnościom do zrealizowania zamachu na określone dobro prawne. Druga 
metoda kładzie nacisk na promowanie bezpiecznego użytkowania nowoczesnych 
technologii i bazuje na rozwoju samopomocy oraz podejmowaniu inicjatyw 
publicznoprywatnych w celu wzrostu świadomości użytkowników cyberprzestrzeni 
o zagrożeniach i kosztach powodowanych przestępczością komputerową. Trzecia 
z metod koncentruje się na rozbudowie i pogłębianiu współpracy organów ścigania, 
sektora prywatnego oraz użytkowników końcowych – w tym konsumentów [8].

Nie można nie podkreślić kluczowej roli prewencyjnej właściwego kształtu 
przepisów penalizujących zachowania przestępcze z tego obszaru. Jednocześnie 
jednak prawnokarna regulacja cyberprzestępczości utrudniana jest przez dwie bariery. 
Pierwsza z nich skorelowana jest z zasadą jurysdykcji. Cyberprzestępstwa popełniane 
w sieci bardzo często posiadają charakter transgraniczny, a nawet aterytorialny. 
Oznacza to, że są popełniane w oderwaniu od fizycznego terytorium jurysdykcji. 
Drugą barierę stanowi błyskawiczny rozwój nowych form cyberprzestępczości, tempu 
którego legislatorzy z reguły nie dorównują [16].

Należy też uwzględnić, że często na podejmowanie decyzji co do ścigania 
cyberprzestępstw mają wpływ czynniki pozafinansowe. W przypadku dużych 
korporacji za priorytet jest nieraz uznawane zachowanie w tajemnicy informacji 
o skutecznym cyberataku i przełamaniu stosowanych zabezpieczeń. Stanowi to próbę 
ochrony swojego wizerunku, a przez to zaufania klientów i pozycji rynkowej, lecz także 
metodę uniknięcia ewentualnych roszczeń odszkodowawczych [25]. Utrudnia jednak 
wprowadzenie w przyszłości środków prewencyjnych, zapobiegających podobnym 
atakom w innych przedsiębiorstwach, oraz godzi w interesy konsumentów. Dlatego 
istotne jest wdrożenie szczelnego i efektywnego systemu raportującego o tego typu 
zdarzeniach, oraz obligowanie podmiotów profesjonalnych, w szczególności instytucji 
finansowych, do zgłaszania cyberataków. Należy bowiem mieć na uwadze, że pomimo 
iż bezpośredni atak dokonany został na daną firmę to grono pokrzywdzonych może być 
dużo szersze, w zależności od tego, jak wiele poufnych danych udało się sprawcom 
zawłaszczyć. Zacieśnienia wymaga równocześnie współpraca operacyjna pomiędzy 
bankami na wypadek zaistnienia cyberataków dotyczących całego sektora. Potrzebne 
jest uregulowanie zasad współpracy pomiędzy zaatakowanymi instytucjami, utrudnione 
z uwagi na konkurowanie ze sobą w świadczeniu usług finansowych. Zasady wymiany 
danych operacyjnych, reguły udzielania wsparcia w przypadku ataku oraz określające 
rolę i odpowiedzialności współpracujących powinny zostać doprecyzowane [26].

Wprowadzony powinien być monitoring pozwalający na szybkie wykrywanie 
naruszeń w sferze usług finansowych oraz opracowany skuteczny system reagowania 
na ujawniane zagrożenia, zmierzający do usunięcia ich negatywnych skutków. Istotne 
znaczenie ma również wymiana informacji oraz dzielenie się doświadczeniami. 
Priorytetowe jest zwiększanie świadomości konsumentów w zakresie grożącym 
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im ryzyk, poprzez systematyczne działania informacyjne i kampanie edukacyjne, 
propagujące zachowania zwiększające bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni i rozwijające 
umiejętności cyfrowe. Nadto wskazane jest rozpowszechnianie tymi samymi kanałami 
wiedzy o potencjalnych zagrożeniach, w szczególności przestępczości w Internecie, 
takiej jak ataki phishingowe, oszustwa finansowe, bankowe czy fałszerstwa danych. 

Rynek bazujący na nowych technologiach potrzebuje regulacji, które ukie-
runkowane będą na ochronę najsłabszych uczestników [27]. Chodzi oczywiście 
o konsumentów – w przypadku rynku finansowego – usług finansowych. Podniesienie 
poziomu bezpieczeństwa konsumenta w cyberprzestrzeni stanowi istotny element tzw. 
nowego ładu dla konsumentów, który został opracowany przez Komisję Europejską 
i wdrożony do prawa wspólnotowego. Jego założenia obejmują m.in. zwiększenie 
przejrzystości na rynkach funkcjonujących w cyberprzestrzeni oraz zwiększenie 
przejrzystości w zakresie wyników wyszukiwania na platformach internetowych [28].
6. Wnioski 

W ramach konkluzji zasadnym jest uczynić kilka uwag na temat wniosków 
płynących z przedstawionych powyżej danych.

Bezspornie cyberprzestępstwa popełniane na rynku finansowym utrudniają 
funkcjonowanie gospodarki, w szczególności w dziedzinach poddanych cyfryzacji, 
ponieważ osłabiają zaufanie konsumentów i generują bezpośrednie straty ekonomiczne. 
Rozwój informatyzacji w ostatnich latach cechował się nie tylko niezwykle szybkim 
wzrostem infrastruktury cyfrowej, ale również ekspansją innowacji na wielu polach, 
w tym w obszarze instytucji finansowych. Nowoczesne technologie skorelowane 
są z wykorzystywaniem nowych typów instrumentów finansowych, płatniczych 
i rozwiązań technicznych, które stwarzają prekursorskie możliwości dla konsumentów, 
ale zwiększają też ryzyko popełniania przestępstw finansowych. Nadużycia powodują 
natomiast, że konsumenci mniej chętnie korzystają z usług oferowanych przez instytucje 
finansowe, w szczególności świadczone z wykorzystaniem systemów IT [29]. 

W oparciu o konstatacje wywodzone z przeprowadzonej analizy oraz postulaty 
podnoszone przez organy unijne [29, 30] i krajowego ustawodawcę [20, 31] 
przygotowano propozycje rozwiązań, umożliwiających uzyskanie zamierzonego celu, 
tj. wolnego od cyberprzestępstw rynku finansowego. 

 Analiza procesu tworzenia prawa w naszym kraju prowadzi do konkluzji, iż 
niestety pojawianiu się nowych sposobów i form naruszeń nie towarzyszą odpowiednie 
zmiany przepisów karnych [32]. W związku z tym w pierwszej kolejności konieczne 
jest zagwarantowanie adekwatności i aktualności prawa oraz sprawności procesów 
legislacyjnych. Nadto słuszne będzie prowadzenie dalszych działań ukierunkowanych 
na zbliżenie przepisów prawnokarnych poszczególnych krajów UE w dziedzinie 
fraudow finansowych i oszustw związanych z bezgotówkowymi środkami płatniczymi. 
Należy wdrożyć środki zachęcające konsumentów do zgłaszania, możliwie szybko, 
przestępstw organom wymiaru sprawiedliwości. Pracochłonne, acz niezwykle 
efektywne byłoby opracowanie systemu zarządzania ryzykiem i ostrzegania uczest-
ników cyberprzestrzeni – na poziomie międzynarodowym i krajowym.

Istotne jest też działanie „u podstaw” poprzez sporządzenie i wdrożenie standardów 
oraz dobrych praktyk bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych, inicjowanie 
badań i rozwoju w tym obszarze oraz zwiększanie kompetencji i świadomości z zakresu 



Cyberprzestępczość – nowe zagrożenie dla konsumentów usług finansowych

93

cyberataków u konsumentów i kadry instytucji finansowych.
Celem ustawodawców w kolejnych latach winno stać się stworzenie bezpiecznego 

rynku usług finansowych opartego na nowoczesnej technologii. Zwalczając finansowe 
przestępstwa cyfrowe podejmują oni równocześnie trzy sztandarowe wyzwania, 
zbliżające do realizacji owego celu: eliminację cyberprzestępczości, ochronę 
konsumenta usług finansowych oraz budowanie zaufania do rynku finansowego.
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Cyberprzestępczość – nowe zagrożenie dla konsumentów usług finansowych
Streszczenie 
Cel opracowania stanowi zaprezentowanie kluczowych zagadnień dotyczących cyberprzestępczości 
w kontekście usług finansowych, ochrony konsumenta, przestępstw związanych z wykorzystaniem 
przestrzeni wirtualnej oraz stosowanych metod przeciwdziałania tego typu atakom. Cyberprzestępczość 
jest to zagrożenie, które nieustannie dynamicznie się rozwija, koncentrując się na nowych technologiach, 
w szczególności tych związanymi z rynkami finansowymi. Zapobieganiu i zwalczaniu cyberprzestępstw 
służą rozwiązania organizacyjno-techniczne stosowane przez instytucje finansowe oraz tworzenie regulacji 
prawnokarnych. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż konsument, jako z natury swej słabszy uczestnik 
obrotu, narażony jest w sposób szczególnie mocny na nowe, nieznane wcześniej zagrożenia wynikające 
z tego rodzaju działań. W referacie poddano analizie główne trendy w zakresie cyberprzestępczości 
i cyberzagrożeń dotykające konsumentów usługami finansowymi. W opracowaniu zostały wykorzystane 
metody badawcze z zakresu analizy źródeł piśmienniczych, aktów prawnych oraz analiza danych 
behawioralnych. W badaniu wykorzystano dane empiryczne z raportu Internet Organised Crime Threat 
Assessment (iOCTA) – jednostki Europolu zajmującej się zwalczaniem cyberprzestępczości oraz raporty 
PwC „Global economic crime and fraud survey”.
Słowa kluczowe: cyberprzestępczość, konsument, usługi finansowe, ochrona konsumenta, prawo

Cybercrime – a new threat to financial services’ consumers
Abstract 
The purpose of the article is to present issues related to cybercrime in financial services, consumer 
protection, crimes in cyberspace and methods of preventing cyber attacks. Cybercrime is constantly 
evolving. It is a threat to new technologies, in particular those related to financial markets. Organizational 
and technical solutions are used to prevent and remove cybercrime by financial institutions. This is 
also done by creating criminal law regulations. The analysis shows that the consumers, as the weaker 
participants in the market, are particularly vulnerable to new, previously unknown cyber threats. The 
study analyzes the main trends in cyber crime and cyber threats for consumers of financial services. The 
research methods used were the analysis of stationery sources, legal acts and behavioral data analysis. The 
study used empirical data from the Internet Organized Crime Threat Assessment (iOCTA) report – a unit 
of Europol dealing with combating cybercrime, and from PwC reports „Global economic crime and fraud 
survey”.
Keywords: cybercrime, consumer, financial services, consumer protection, law
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Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty 
zjawiska cyberpedofilii

1. Wstęp
W dzisiejszych czasach niemal wszystkie aspekty ludzkiego życia zostały 

opanowane przez nowoczesne technologie. Dzięki powszechnemu dostępowi do 
Internetu wiele czynności możemy wykonywać szybciej, nie wykraczając poza 
mury domowego zacisza. Niestety ogrom możliwości, jakie daje cyberprzestrzeń 
niejednokrotnie wykorzystywany jest do popełniania czynów przestępczych. Jednym 
z powszechnych zjawisk objawiających się za pośrednictwem Internetu jest m.in. 
cyberpedofilia. Ponieważ do większości użytkowników należą dzieci i młodzież 
stanowiących potencjalne ofiary jest to zagrożenie o coraz większym wymiarze.
2. Geneza cyberpedofilii

Poruszając tematykę cyberpedofilii jako jednej z najbardziej niebezpiecznych odmian 
cyberprzestępczości warto przypomnieć istotę samej pedofilii. Otóż jest to stan, w którym 
osiągniecie satysfakcji seksualnej następuje jedynie bądź też najchętniej poprzez kontakt  
z osobami pozbawionymi trzeciorzędowych cech płciowych – z dziećmi. Jest to 
najczęściej spotykana dewiacja seksualna. Ścisła weryfikacja form pedofilii nie jest 
oczywista. Jej znamiona są widoczne w zachowaniach seksualnych dorosłych ludzi, 
którzy są upośledzeni umysłowo. Pedofilia może się objawiać w postaci takich 
czynów, jak: obnażanie się i masturbowanie przy dziecku, dotykanie jego narządów 
oraz odbywania stosunków seksualnych z jego udziałem. Przeważnie objawia się ona 
częściej w przypadku mężczyzn niż u kobiet. 

Działalność tego typu przestępców w sieci może przejawiać się:
• tworzeniem, ściąganiem i rozpowszechnianiem pornografii dziecięcej;
• tworzeniem stron internetowych skłaniających do zalegalizowania kontaktów 

seksualnych z dziećmi;
• wyszukiwaniem potencjalnych ofiar za pomocą komunikatorów, poczty elektro-

nicznej, chatroomów (programy do pogawędki) itp.;
• pozyskiwaniem i wymianą danymi osobowymi dzieci,
• nawiązywaniem znajomości internetowej z zamiarem spotkania w realnym świecie;
• wciąganiem dzieci w rozmowy o charakterze seksualnym;
• „oswajaniem” dzieci z pornografią dziecięcą;
• handlem dziećmi [1].
Na skutek rozwoju technologii informacyjnych zjawisko pedofilii, które dotychczas 

występowało w okolicach szkół, placów zabaw czy boisk szkolnych przeniosło swoją 
działalność do cyberprzestrzeni zyskując miano cyberpedofilii. Jest to nic innego jak 
nawiązywanie przez pedofilów, a także osoby posiadające skłonności pedofilskie, 
kontaktów z nieletnimi poprzez Internet mając na celu doprowadzenie do spotkania 

1 w.wlodarek98@gmail.com, Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych Wyższej Szkoły Poli-
cji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie,  
www.wspol.edu.pl.
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w rzeczywistości oraz seksualne wykorzystania dziecka.
Cyberpedofilia może być również określana jako grooming. Termin ten wywodzi się  

z języka angielskiego, a konkretnie od czasownika „groom”, które w wolnym 
tłumaczeniu oznacza „pielęgnować”, „dbać”, „przysposabiać”, „opiekować się”. Jest 
to nawiązanie do metod działania sprawców dokonujących tego czynu, którzy w celu 
zmniejszania oporów ofiary i jej późniejszego wykorzystania seksualnego usiłują 
nawiązać wieź emocjonalną i zdobyć zaufanie dziecka roztaczając nad nim „opiekę”, 
„pielęgnując” je i „dbając” o jego potrzeby. Wszystkie te działania są w większości 
wykonywane przez Internet. Cechą charakterystyczną groomingu jest ciągłość. Nie 
stanowi on pojedynczego działania a raczej jest to proces mogący trwać wiele miesięcy. 
Jego celem jest stopniowe wprowadzanie dziecka w aktywność seksualną.
3. Przyczyny i skutki zjawiska cyberpedofilii

Poszukując przyczyn badanego zjawiska warto zwrócić uwagę na obszar, 
w którym następuje jego gwałtowny rozwój. Pierwszy kontakt pedofila z dzieckiem 
jest zawierany przez Internet, który bardzo szybko zdobył uznanie wśród sprawców 
przestępstw seksualnych i nie tylko. Jego eksterytorialność oraz możliwość 
pozostania anonimowym – aczkolwiek jest to jedynie złudne wrażenie – zachęca 
sprawców do podejmowania swoich działań z poczuciem bezkarności. Sprawowanie 
jakiejkolwiek kontroli nad czynnościami podejmowanymi przez ludzi w sieci 
jest praktycznie niemożliwa, z czego doskonale zdają sobie sprawę przestępcy 
 i sprytnie to wykorzystują. Trafnym podsumowaniem są słowa I.R. Bersona, który 
twierdzi, iż: „Internet jest wciąż systemem stosunkowo słabo uregulowanym, 
a jednocześnie jest najszybciej rozwijającym się i powszechnie dostępnym środkiem 
porozumiewania się” [2]. Jednocześnie warto zaznaczyć, że Internet jest dziełem 
człowieka i bez jego ingerencji nie uległby takiej transformacji. Postrzeganie go jako 
czynnik kryminogenny groomingu jest zatem spowodowane nie tylko jego specyfiką 
jako dzieła nowoczesnych technologii. Ma to również swoje podłoże w konkretnych 
zachowaniach ludzkich, a szczególnie młodych internautów. Już sama ich obecność 
w cyberprzestrzeni wpływa na zwiększenie poziomu zagrożenia cyberpedofilią, 
a tym bardziej podejmowanie przez nich ryzykownych działań, które są obecnie 
bardzo powszechne. W dużej mierze przyczyniają się do tego różnego rodzaju portale 
społecznościowe takie jak: Facebook, Instagram, Snapchat czy Twitter. Umożliwiają 
one dzielenie się z innymi zdjęciami, filmami, swoimi przemyśleniami oraz 
utrzymywaniem relacji ze znajomymi. Niestety młodzi ludzie wielokrotnie zapominają 
o niebezpieczeństwach czyhających na nie w sieci i nie przywiązują należytej uwagi 
do bezpieczeństwa swoich danych osobowych. Często pozostawiają je publicznie 
widoczne zapewniając tym samym dostęp do niezbędnych informacji pedofilom oraz 
innym osobom chcącym wykorzystać je w niecny sposób.

Kolejną kwestią jest zawieranie nowych znajomości przez Internet. Często  
w ramach zabawy bądź z powodu trudności w relacjach z rówieśnikami w swoim 
otoczeniu dzieci oraz młodzież poszukuje pocieszenia wśród innych użytkowników. 
Zgodnie ze słowami J. Zmarzlik: „Dzieci są szczególnie narażone na różnego rodzaju 
manipulacje i oszustwa. Są łatwymi ofiarami, ponieważ nie mają dostatecznego 
doświadczenia, są ufne i naiwne, a także, niestety, bardzo często samotne w swoich 
domach, szkołach i coraz mniej bezpiecznych podwórkach” [3]. Brak kontaktu twarzą 



Weronika Włodarek

98

w twarz stwarza pozory bezpiecznego dystansu co w konsekwencji powoduje, że dzieci 
są bardziej ufne i otwarte wobec nieznajomych. Niejednokrotnie darzą je większym 
zaufaniem niż osoby im znane, a nawet bardzo bliskie jak przyjaciele czy rodzina. Taką 
okoliczność bardzo chętnie wykorzystują pedofile posuwając się do niemoralnych 
propozycji. Szybko wcielają się w rolę „przyjaciela”, któremu dziecko może zwierzyć 
się ze swoich trosk i problemów. Dlatego istotną kwestią w przypadku przyczyn 
zjawiska jest sytuacja rodzinna i szkolna młodego człowieka. Życie w niepełnej bądź 
dysfunkcyjnej rodzinie przysparza dziecku wiele trudności i sprawia, iż czuje się ono 
niedowartościowane. Brak należytej opieki oraz wpajania podstawowych wartości 
generuje potrzebę atencji osoby starszej. W ramach realizacji swoich działań sprawcy 
podważają pozycję rodzica bądź opiekuna, angażują się w ich rolę, żeby mieć ofiarę 
na wyłączność. Tworzy się wówczas dystans pomiędzy dzieckiem a rodzicami/
opiekunami przy jednoczesnym przymierzu ze sprawcą.

Wybór ofiary zwykle nie jest przypadkowy. Przestępcy interesują się przede 
wszystkim dziećmi, które są osamotnione, zagubione, mają problemy w domu. 
Charakterystyczne są dla nich takie cechy osobowości, jak:

• brak zaspokojonych potrzeb emocjonalnych – poszukiwanie relacji;
• utrzymywanie w tajemnicy przykrych doświadczeń;
• odrzucenie przez rówieśników – poszukiwanie przyjaciół;
• niskie poczucie własnej wartości;
• ufność – niedostrzeganie niebezpieczeństwa;
• uległość – podatność na manipulację;
• wychowanie w rodzinie niepełnej – potrzeba uwagi [4].
Powyższe cechy przybliżają obraz potencjalnej ofiary cyberpedofilii. Należy jednak 

pamiętać, iż bez względu na sytuację rodzinną, materialną czy poziomu dojrzałości, 
każde dziecko korzystające z Internetu jest narażone na działalność pedofili w sieci. 
Ryzyko to tym bardziej wzrasta przy podejmowaniu przez młode osoby czynności 
nieodpowiedzialnych bez odpowiedniego nadzoru rodziców lub opiekunów.

Wykorzystanie seksualne dzieci pozostawia wyraźny ślad na ich psychice. Wpływ 
na to ma nie tylko sama działalność sprawcy, ale również brak należytej reakcji ze 
strony dorosłych. Osoby, które padły ofiarą wykorzystania seksualnego w dzieciństwie 
w przyszłości borykają się z licznymi problemami natury psychicznej. Cierpią na 
zaburzenia nastroju, odczuwanie lęku, zdarza się też nadmierna aktywność, poczucie 
winy i wstydu, bezsilność, a także złość i wrogie nastawienie wobec otoczenia. Ich 
postawa staje się mniej dojrzała, pojawiają się problemy w szkole, częste ucieczki 
z domu, a nawet popełnianie przestępstw. Charakterystyczne są również zachowania 
antyspołeczne oraz agresja kierowana na siebie poprzez samookaleczanie bądź 
podejmowanie prób samobójczych [5]. Powszechnym skutkiem jest również zespół 
stresu pourazowego (ASD), który objawia się m.in.:

• subiektywnym poczuciem odrętwienia lub wyobcowania emocjonalnego;
• ograniczoną świadomością otoczenia;
• derealizacją;
• zaburzeniami osobowości;
• amnezją dysocjalną [6].
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Do innych zaburzeń psychosomatycznych należą również: zaburzenia snu, uczucia 
głodu, wydalania pod postacią moczenia nocnego, nudności, bóle brzucha, zaparcia 
itp. [7]. 

Konsekwencje wykorzystania seksualnego w dzieciństwie można podzielić na 
bezpośrednie i długofalowe. Konsekwencje bezpośrednie są widoczne niemalże na 
każdym etapie rozwoju emocjonalnego, poznawczego czy seksualnego. W głównej 
mierze zależą od wieku dziecka. W okresie szkolnym objawiają się w formie syndromu 
idealnego dziecka, a w okresie dojrzewania mogą wystąpić próby samobójcze lub 
samookaleczanie się. Przeważnie odbywa się to w środowisku rodzinnym, dlatego 
też funkcjonowanie rodziny przed zdarzeniem, w jego trakcie oraz dalsza egzystencja 
wpływa na charakter tych symptomów. Konsekwencje długofalowe odnoszą się do 
różnych sfer życia. Mogą zaistnieć w życiu dorosłym poprzez:

• zaburzenia emocjonalne i zaburzenia własnej osoby – depresja, zachowania 
autodestrukcyjne;

• zaburzenia somatyczne i dysocjacyjne – lęk i napięcie, koszmary nocne, 
zaburzenia snu i odżywiania, różne postaci dysocjacji;

• zaburzenia samooceny – poczucie izolacji i alienacji, skrajnie niska samoocena;
• zaburzenia interpersonalne – utrudniony kontakt z ludźmi, ograniczone zaufanie, 

poczucie zdrady, obawa przed partnerami seksualnymi, podatność na ponowne 
wykorzystanie;

• zaburzenia w funkcjonowaniu społecznym – uzależnienie od alkoholu 
i narkotyków, prostytucja;

• zaburzenia seksualne – lęki przed seksualnością, brak satysfakcji, poczucie 
winy, niska samoocena jako partnera seksualnego, kompulsywne unikanie bądź 
poszukiwanie kontaktów seksualnych [8].

Grooming nie stanowi pojedynczego działania. Jest to proces składający się z kilku 
etapów. Każdy z nich ma na celu zbliżenie się do ofiary, wzbudzenie w niej zaufania, 
a w konsekwencji jej późniejsze wykorzystanie seksualne. Przed rozpoczęciem 
całego procesu sprawca gromadzi jak najwięcej informacji o potencjalnych ofiarach. 
Idealnym źródłem są wszelkiego rodzaju portale społecznościowe, blogi, na których 
młode osoby udostępniają swoje dane. Będąc w posiadaniu wszystkich możliwych 
informacji, sprawcy przystępują do wyboru najbardziej dla nich atrakcyjnej. Zwykle 
jest to osoba, którą można łatwo manipulować oraz posiadająca cechy wymienione 
w poprzednim podrozdziale. Istotnym jest fakt, iż sprawcy nie muszą ograniczać się 
do jednej ofiary. Dzięki możliwości kontaktu z wieloma użytkownikami jednocześnie, 
prawdopodobieństwo realizacji celu sprawcy jest wysokie. 

Pierwszy etap polega na nawiązaniu znajomości z dzieckiem. Relacja jest wówczas 
pozbawiona jakichkolwiek wzmianek o charakterze seksualnym. Najczęściej odbywa 
się w sferach internetowych najbardziej popularnych wśród dzieci i młodzieży. Należą 
do nich portale społecznościowe typu Facebook, Twitter; komunikatory internetowe 
(Gadu-Gadu, Facebook Messenger), czaty internetowe czy serwisy randkowe. 
Kwestią priorytetową dla sprawcy jest wywarcie jak najlepszego wrażenia na ofierze, 
które stanowi jedynie kamuflaż jego prawdziwego oblicza. Zależy mu na wzbudzeniu 
zainteresowania i chęci dalszej rozmowy. Stara się być na bieżąco z wszelkimi trendami 
obowiązującymi wśród dzieci i młodzieży. Dzięki takiej wiedzy może poruszać 
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tematy przyjazne dla młodej osoby. Prowadząc rozmowę sprawca zwraca szczególną 
uwagę na nowe fakty, które od razu zapamiętuje. Stosowane techniki manipulacyjne 
nie są dostrzegalne dla dziecka co jest spowodowane naturalną przewagą jaką posiada 
człowiek dorosły ze sporym doświadczeniem życiowym. Najczęściej polegają one na 
podszywaniu się przez sprawcę za rówieśnika ofiary co dodatkowo ułatwia możliwość 
ustawienia odpowiedniego nicka, np. Janek_99. Pierwszy etap jest najbardziej istotny, 
ponieważ to od niego zależy dalszy rozwój procesu.

Po zawarciu znajomości oraz wywarcia pozytywnego wrażenia następuje kolejne 
stadium dążące do uczynienia relacji bardziej intensywną. Rozmowy są częstsze 
i coraz dłuższe. Informacje, które zostały wcześniej zebrane mogą w tym miejscu 
odegrać istotną rolę. Opublikowana na blogu bądź innym pamiętniku internetowym 
informacja o rozstaniu czy innej przykrej dla młodej osoby sytuacji stwarza idealną 
okazję do zacieśnienia więzi. Pedofil nawiązując do tematu opowiada swoje własne 
historie wykreowane w taki sposób, aby były zbliżone do przeżyć młodej osoby. Kiedy 
ofiara otrzymuje możliwość zwierzenia się ze swoich trosk z gwarancją zrozumienia 
zaczyna traktować nieznajomego jako „przyjaciela”. Wmawia sobie, że nie znajdzie 
w realnym świecie osoby, którą będzie mogło darzyć takim zaufaniem, powodując 
jeszcze większy zanik różnicy między nim a osobą dorosłą. 

Trzecie stadium polega na kontroli potencjalnego ryzyka ujawnienia zawartej 
znajomości przez rodziców, opiekunów lub inne osoby bliskie dla dziecka. Sprawca 
sprawuje ją poprzez wypytywanie ofiary o zainteresowanie rodziców jego aktywnością 
internetową, miejsce dostępu do sieci bądź też rodzaj urządzenia, z jakiego dziecko 
korzysta. Po otrzymaniu odpowiedzi „przyjaciel” odwzajemnia zaufanie dziecka 
również zwierzając się ze swoich tajemnic, a następnie podejmuje próby odizolowania 
ofiary od otoczenia, utrzymując jednocześnie znajomość w tajemnicy. Wszelkie 
problemy rodzinne młodej osoby wpływają na korzyść pedofila. Podważa autorytet 
rodziców/opiekunów i nastawia dziecko przeciwko nim tak, aby jakiekolwiek próby 
reakcji np. w postaci ograniczeń dostępu do Internetu zostały przez nie odebrane 
jako atak na nowo zawartą „przyjaźń”. Wówczas rodzice stają się wrogami, którzy 
nie rozumieją problemów i potrzeb dziecka. Wystąpienie zagrożenia zawartej więzi 
rodzi potrzebę jej ochrony np. poprzez zmianę sposobu kontaktowania się – przez 
telefon w sposób niezauważony, za pomocą szyfrów. Ofiara może być też skłonna do 
usuwania wszelkich dowodów utrzymywania kontaktu ze sprawcą. Z jej perspektywy 
działania te mają zapewnić utrzymanie przyjaźni natomiast tak naprawdę ułatwiają 
uwiedzenie ofiary i zatarcie wszystkich śladów.

Następny etap ma na celu utwierdzenie dziecka w przekonaniu o wyjątkowym 
charakterze zawartej relacji. Stopniowo poruszane są tematy o zabarwieniu seksu-
alnym, ale na tyle dyskretnie, aby nie spłoszyć ofiary. Mogą to być pytania związane 
z pierwszymi pocałunkami oraz jakimikolwiek przeżyciami z życia intymnego. 
Pojawiające się opory ze strony młodej osoby są hamowane przez sprawcę wzmiankami 
o wzajemnym zaufaniu i łączącej ich przyjaźni. Skupia uwagę dziecka na ciele, zachęca 
do jego obserwacji, a następnie do dotykania. Dzięki temu małoletni poznaje siebie 
ze strony, którą dotychczas nie był zainteresowany. W tym momencie często u ofiar 
pojawia się skrępowanie, które oprawcy tłumaczą jako naturalne zjawisko i usiłują 
przekonać je o przyjemności, jaką z czasem zaczną odczuwać. Takie sytuacje powodują 
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skrajne emocje u dzieci. Z jednej strony czują wstyd i zażenowanie, a z drugiej są 
podekscytowane i wykazują duże zainteresowanie. Autorytet związany z przewagą 
wiekową sprawcy jest przez niego sprytnie wykorzystywany. Dziecko akceptuje, że 
ma on znacznie większą wiedzę o tematach związanych z seksualnością i relacjami 
międzyludzkimi.

Gdy ofiara zaakceptuje przedstawione przez oprawcę fakty staje się bardziej 
przychylna propozycjom seksualnym. Taki stan rzeczy skłania pedofila do rozpoczęcia 
kolejnego stadium procesu zmierzającego do kontaktu w realu. Początkowo są to 
tylko wzmianki o ewentualnym spotkaniu i jego charakterze. Kiedy sprawca stwierdzi 
u młodej osoby gotowość, proponuje mu spotkanie, podczas którego ma zamiar je 
wykorzystać. Przeważnie ofiara mimo wcześniejszych rozmów o tematyce seksualnej 
nie jest świadoma faktycznych pobudek dorosłego. Może się jednak zdarzyć, że będzie 
na tyle oswojona z tematem i okaże żywe zainteresowanie spotkaniem. W sytuacji, 
gdy ofiara sprzeciwia się spotkaniu, sprawca może być skłonny do szantażu poprzez 
zażądanie jej nagich zdjęć, a w przypadku ich nieotrzymania zagrozić powiadomieniem 
rodziców, opiekunów bądź szkoły o całej znajomości. Z kolei, gdy sprawca otrzyma 
fotografie, ma możliwość zmuszenia go do spotkania grożąc ich publikacją.

Proces groomingu nie odbywa się zawsze w jednakowy sposób. Wszystko zależy 
od indywidualnego podejścia i strategii działania sprawcy, które są uzależnione od 
danej ofiary. Samo zjawisko polega głównie na oddziaływaniu na psychikę ofiary, 
o jego rozwoju i przebiegu decydują indywidualne cechy młodego człowieka oraz 
jego reakcji na działania sprawcy. Mimo to w literaturze przedmiotu można spotkać 
przypadki, które w większości są zgodne z opisanym schematem.
4. Zwalczanie i zapobieganie cyberpedofilii

Skuteczna walka ze zjawiskiem cyberpedofilii wiąże się z podjęciem odpowiednich 
działań zwłaszcza w wymiarze edukacyjnym oraz prawnym. Ponieważ zjawisko 
to wraz z postępem technologicznym przybiera nowe formy, wybór właściwych 
mechanizmów profilaktyki, kontroli oraz reagowania nie jest łatwym zadaniem.

Głównym elementem zapobiegania i zwalczania cyberpedofilii są rozwiązania 
prawne. W przypadku cyberprzestępczości seksualnej Kodeks karny posiada regulacje 
dotyczące:

• przestępstw związanych z prezentowaniem, rozpowszechnianiem, produko-
waniem, uzyskiwaniem lub posiadaniem treści pornograficznych za pośrednictwem 
Internetu – art. 202;

• przestępstwa uwodzenia dziecka za pomocą systemu teleinformatycznego 
(grooming) – art. 200a § 1 i 2;

• przestępstwa propagowania lub pochwalania zachowań o charakterze 
pedofilskim – art. 200b [9].

Pierwszy z ww. przepisów odnosi się do przestępstwa związanego z pornografią 
możliwego do popełnienia za pośrednictwem komputera niepodłączonego do sieci, 
który stanowi tylko funkcję nośnika treści i pozwala na ich odtwarzanie oraz reguluje 
przestępstwa pornograficzne w cyberprzestrzeni wymagające wymiany informacji 
przez Internet. Art. 202 § 2 k.k. poza zakazem dotyczącym publicznej prezentacji 
treści pornograficznych osobom dorosłym, które sobie tego nie życzą, uznaje za 
przestępstwo prezentowanie takich treści małoletniemu poniżej 15 lat. Istotne jednak 
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jest, iż nie dotyczy to sytuacji, w której małoletni podczas przeglądania różnych 
stron internetowych natknie się na linki do stron zawierających treści pornograficzne. 
Znamiona tego czynu spełnia z kolei przesyłanie na prywatny adres e-mail takiej 
osoby materiałów pornograficznych, jeśli nadawca zdaje sobie sprawę, iż osoba, do 
której wysyła wiadomość nie ukończyła 15. roku życia.

Przepis penalizujący przestępstwo groomingu został wprowadzony do Kodeksu 
karnego wraz z ustawą z 5 listopada 2009 roku [10], w celu dostosowania polskich 
przepisów do standardów Konwencji Rady Europy o ochronie dzieci przed seksualnym 
wykorzystywaniem oraz niegodziwym traktowaniem w celach seksualnych, 
sporządzona w Lanzarote dnia 25 października 2007 r. Przestępstwo to ma charakter 
umyślny i może zostać popełnione tylko w zamiarze bezpośrednim. Zachowanie 
sprawcy polegające na oddziaływaniu na psychikę, procesy decyzyjne małoletniej 
osoby poniżej 15. roku życia w celu popełnienia na niej przestępstwa zgwałcenia, 
doprowadzenia do poddania się czynności seksualnej lub jej wykonania podlega 
karze. Efekt zostaje osiągnięty przez sprawcę poprzez wprowadzenie małoletniego 
w błąd, wykorzystanie sytuacji, w której pozostał on w błędzie bądź nie posiada 
wystarczającego rozeznania w sytuacji, a także przy użyciu groźby bezprawnej. 
Nowelizacji została poddana również ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji poprzez 
dodatnie do katalogu przestępstw z art. 19 ust 1 pkt 2, co do których możliwe jest 
stosowanie tzw. prowokacji policyjnej, czyli czynności operacyjno-rozpoznawczych 
wobec sprawców przestępstwa z art. 200a k.k. Rozwiązanie to rodzi jednak sporo 
kontrowersji, ponieważ sytuacja podjęcia próby kontaktu pedofila z funkcjonariuszem 
udającym dziecko w Internecie, nie stanowi dowodu popełnienia przestępstwa 
groomingu, gdyż do znamion czynu należy kontakt z dzieckiem poniżej 15. roku 
życia, a nie z osobą, która za dziecko się podaje.

Wprowadzenie art. 200b k.k. uznaje się za duży krok w prawnokarnej ochronie 
dzieci przed przestępczością na tle seksualnym. Ze względu na wartość i dobro, jakim 
jest prawidłowy i niezakłócony rozwój fizyczny i psychiczny dziecka, w które godzi 
zjawisko pedofilii, zasługuje na jego zwalczanie przy zastosowaniu szczególnych 
środków [11].

Działania profilaktyczne mogą przybierać różne formy, ale muszą być odpowiednio 
skierowane do dzieci i młodzieży jako najbardziej narażonej grupy docelowej. Jednym 
z takich działań jest edukacja seksualna. Niestety często ogranicza się ona do udzielania 
informacji o stosowaniu antykoncepcji oraz stosowanych technikach aktywności 
seksualnej. Taki sposób realizacji nie jest wystarczający i powinien ulec znaczącym 
zmianom, skupiając się na faktycznej istocie pedagogiki seksualnej, czyli nauki 
skierowanej na tworzenie m.in. podstawy założonych oddziaływań edukacyjnych. 
W jej skład wchodzi wychowanie seksualne i uświadomienie seksualne oraz właśnie 
edukacja seksualna. 

Warto podkreślić, iż prawdziwym fundamentem prawidłowego odgrywania ról 
społecznych jest rodzina oraz panujące w niej relacje. Głównym zadaniem rodziców 
oraz opiekunów w profilaktyce zjawiska groomingu jest zagwarantowanie swoim 
podopiecznym możliwości bezpiecznego użytkowania Internetu. Ponieważ młode 
pokolenie bardziej orientuje się w świecie nowinek technologicznych i operuje nimi 
w sposób bardziej biegły niż rodzice, świadczenie przez nich pomocy w tym aspekcie 
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jest w znacznym stopniu utrudnione. Mimo to trzeba pamiętać, że niezależnie od 
poziomu wiedzy dziecka, nawet to z pozoru najlepiej przygotowane może stać się ofiarą 
przestępstwa. Dlatego też działania profilaktyczne powinny być skierowane również 
do osób dorosłych. Czynnością podstawową powinno być uświadomienie im istoty 
zjawiska groomingu oraz stopnia jego niebezpieczeństwa. Tak samo ważny jest nadzór – 
w stopniu rozsądnym – aktywności podopiecznych w Internecie i zawieranych za jego 
pośrednictwem znajomości. Edukacja na szczeblu krajowym głównie prowadzona jest 
przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę w ramach realizacji projektu „Dziecko w Sieci” 
oraz Polskie Centrum Safer Internet (PCPSI). Przekazywana wiedza nie skupia się 
tylko na powszechnie dostępnych wiadomościach, ale również na wynikach badań 
prowadzonych w ramach działań Fundacji oraz Centrum i doświadczeniu praktycznym 
pracowników. Działania przeważnie przybierają formę szkoleń lub scenariuszy 
zajęć przeznaczonych dzieciom, młodzieży, rodzicom oraz poszczególnym grupom 
zawodowym podejmującym współpracę z dziećmi, jak również opracowywaniem 
projektów edukacyjnych.

Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń wymaga współpracy międzynarodowej wraz 
z edukacją oraz szkoleniem organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości w zakresie 
zapobiegania i zwalczania wykorzystania seksualnego dzieci i młodzieży, a także 
wymiana informacji pomiędzy instytucjami odpowiedzialnymi za ściganie pedofilii 
i pornografii dziecięcej a organizacjami pozarządowymi i sektorem prywatnym. Jej 
realizacja jest możliwa dzięki instytucjom międzynarodowym, takim jak: 

• Interpol – Międzynarodowa Organizacja Policji Kryminalnych, swoją działalność 
koncentruje na ściganiu sprawców handlu dziećmi;

• Europol – Europejskie Biuro Policji, wykorzystuje w komunikacji najnowo-
cześniejsze technologie i bazy danych w ramach wymiany informacji o popełnionych 
przestępstwach seksualnych wobec dzieci;

• EUROJUST – Europejski Urząd na rzecz Poszerzenia Współpracy Sądowniczej, 
jego rolą jest wspieranie współpracy organów krajowych w dziedzinie zwalczania 
terroryzmu i poważnej przestępczości zorganizowanej dotyczących więcej niż jednego 
kraju UE [12];

• CEOP – Centrum ds. Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie (Wielka Brytania), 
zajmuje się zwalczaniem wykorzystania seksualnego dzieci;

• KINSA – Stowarzyszenie na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie (Kanada), 
zajmuje się ochroną wykorzystywanego dziecka online;

• NCMEC – Narodowe Centrum ds. Zaginionych i Wykorzystywanych Dzieci 
(USA), jego zadaniem jest pomoc w odnalezieniu zaginionych dzieci, zapobieganie 
wykorzystania seksualnego dzieci oraz zwalczanie znęcania się nad dziećmi [13].

Działania profilaktyczne skierowane na zjawisko groomingu charakteryzuje 
szeroki wachlarz możliwości. Istnieje mnóstwo rozwiązań, dzięki którym świadomość 
zagrożenia, jakie ze sobą niesie, zarówno u dzieci, jak i dorosłych może ulec 
zwiększeniu. Z powodu ciągłego rozwoju nowoczesnych technologii bardzo istotna 
jest ich regularna aktualizacja oraz prężna współpraca konkretnych organów oraz 
kierowanie działań do jak najszerszego grona odbiorców.
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5. Podsumowanie
Cyberpedofilia niewątpliwie stanowi jedno z największych zagrożeń dla 

bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Zjawisko to polega na nawiązywaniu przez 
pedofilów, a także osoby posiadające skłonności pedofilskie kontaktów z nieletnimi 
poprzez Internet w celu doprowadzenia do spotkania w rzeczywistości oraz ich 
seksualnego wykorzystania.

 Przyczyną jego powstania oraz gwałtownego rozwoju jest nie tylko postęp 
technologiczny i rozpowszechnienie Internetu, ale również wysoki stopień aktywności 
najmłodszych w Sieci wraz z podejmowaniem przez nich działań ryzykownych, takich 
jak nawiązywanie znajomości z obcymi. Ofiary zwykle nie są wybierane przypadkowo. 
Posiadają określony zestaw cech, zachęcających sprawców do zawarcia znajomości ze 
względu na możliwość łatwej manipulacji.

Cyberpedofilia może również nosić nazwę groomingu, który nie stanowi 
pojedynczego działania. Jest to proces składający się z poszczególnych etapów, 
których celem jest zbliżenie się do ofiary, zdobycia jej zaufania, a w konsekwencji 
doprowadzenia do spotkania w rzeczywistości i seksualnego wykorzystania 
małoletniego. 

Skuteczna walka z cyberpedofilią wiąże się z podjęciem szeregu działań zarówno 
w wymiarze edukacyjnym, jak i prawnym. Edukacja powinna skupiać się przede 
wszystkim na uświadamianiu zarówno młodym ludziom, jak i dorosłym istoty 
zagrożenia oraz sposobów obrony przed nim. Polskie prawo karne wprowadziło 
przepisy regulujące proces postępowania w przypadku cyberpedofilii jednakże 
niektóre z nich nie zostały określone w wystarczająco konkretny sposób. Zwalczanie 
i zapobieganie tego zjawiska wymaga ścisłej współpracy odpowiednich organów oraz 
ciągłej aktualizacji poszczególnych działań.
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Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty zjawiska cyberpedofilii
Streszczenie
Inspiracją do podjęcia tematyki zjawiska cyberpedofilii jako jednego z największych zagrożeń 
bezpieczeństwa najmłodszych użytkowników Internetu była chęć zapoznania się z genezą zjawiska 
oraz czynnikami determinującymi jego ekspansywny rozwój. W tym celu wykorzystano metodę analizy 
logicznej, porównawczej oraz krytyki źródłowej. Na podstawie dostępnej literatury, raportów, artykułów 
autorka scharakteryzowała niniejsze zjawisko oraz drogę jego ewolucji. Zjawisko cyberpedofilii 
pojawiło się wraz z rozpowszechnieniem Internetu i wciąż ulega zmianom na skutek ciągłego postępu 
technologicznego. Eksploracja przeprowadzonych badań nasuwa wniosek, iż na szybki rozwój 
cyberpedofilii złożyły się takie czynniki jak rozpowszechnienie dostępu do sieci, jej eksterytorialny 
charakter oraz nieostrożne użytkowanie Internetu przez dzieci i młodzież. Zarówno w sferze edukacyjnej, 
jak i prawnej wprowadzono liczne rozwiązania wspomagające walkę z tym zjawiskiem, aczkolwiek żeby 
okazały się one skuteczne, wymagają stałej aktualizacji i ścisłej współpracy konkretnych organów. 
Słowa kluczowe: cyberpedofilia, grooming, wykorzystywanie seksualne, cyberprzestępczość

Forensic and criminological aspects of the phenomenon of cyberpedophilia 
Abstract
 The inspiration to use the subject of cyberpedophilia as one of the greatest security threats for the youngest 
Internet users was the desire to deal with the genesis of the phenomena and the factors determining its 
expansive development. For this purpose, the method of logical analysis, comparative analysis and source 
criticism was used. On the basis of access to literature, reports and articles, the author characterized the 
phenomenon presented and the path of its evolution. The phenomenon of cyberpedophilia appears along 
with the spread of the Internet and is constantly changing as a result of continuous technological progress. 
The exploration of the research leads to the conclusion that the rapid development of cyberpedophilia 
are available such as access to the network, its extraterritorial nature and careless use of the Internet 
by children and young people. Both in the educational sphere and in the configurations introduced in 
a number of solutions supporting the fight against this phenomenon, although you occasionally allow that 
they are needed, they must be adapted and limited.
Keywords: cyberpedophilia, child grooming, sexual abuse, cybercrime
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Kilka refleksji na temat środka zapobiegawczego 
w postaci tymczasowego aresztowania 

w procesie karnym
Tymczasowe aresztowanie należy do grupy środków zapobiegawczych możliwych 

do zastosowania w procesie karnym. Jako jedyne ma charakter izolacyjny, co w sposób 
oczywisty przesądza o tym, że jest to środek najbardziej dolegliwy. W praktyce związanej 
z jego stosowaniem (w szczególności na etapie postępowania przygotowawczego, 
ale nie tylko) pojawia się wiele wątpliwości co do zasadności regulacji prawnych 
w zakresie dotyczącym gwarancji procesowych podejrzanego. Jako jedną z takich 
wątpliwości należy uznać możliwość wniesienia przez prokuratora sprzeciwu od 
rozstrzygnięcia sądu polegającego na zastosowaniu tzw. aresztu warunkowego (czyli 
dopuszczalności zamiany tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy 
w postaci poręczenia majątkowego). Od dnia 5 października 2019 r.2 zaczął bowiem 
obowiązywać art. 257 § 3 k.p.k., w którym zostało zawarte takie unormowanie. Z uwagi 
na powyższe za uzasadnione należy uznać pochylenie nad kwestią najsurowszego 
środka zapobiegawczego w procesie karnym, a także zwrócenie uwagi na kierunek 
zmian legislacyjnych z nim związany oraz skutków, jakie niosą one dla podejrzanego, 
a także oskarżonego. W zakresie dotyczącym znaczenia tymczasowego aresztowania 
wskazać trzeba również na to, że jest to środek, który pozwala na izolację podejrzanego 
bądź oskarżonego pomimo obowiązującej w procesie karnym zasady domniemania 
niewinności, o której mowa w art. 5 § 1 k.p.k. Nie ulega zatem wątpliwości, że jego 
rola zarówno na gruncie procedury karnej, jak i znaczenie w kontekście społecznym 
są szczególnie istotne. 

W pierwszej kolejności wskazać należy na przepis art. 249 § 1 k.p.k., który jest 
wspólny dla wszystkich środków zapobiegawczych (zarówno środka izolacyjnego 
w postaci tymczasowego aresztowania, jak i pozostałych środków o charakterze 
nieizolacyjnym3). Zgodnie z jego treścią celem wszystkich środków zapobiegawczych 
jest zabezpieczenie prawidłowego przebiegu postępowania karnego. Wyjątkowo zaś 
mogą być stosowane, aby zapobiec popełnieniu nowego przestępstwa. Przy czym, 
trzeba zwrócić uwagę na to, że ustawodawca wskazuje dodatkowo, iż nie chodzi o każde 
przestępstwo, a jedynie takie, które jest przestępstwem ciężkim. Trzecim elementem 
wynikającym z przywołanego powyżej przepisu jest tzw. podstawa dowodowa. 
Oznacza ona to, że dowody, które zostały w postępowaniu zebrane, wskazują na to, 

1 ignasiakmich@wp.pl, doktorant w Katedrze Postępowania Karnego i Kryminalistyki, Wydział Prawa 
i Administracji, Uniwersytet Łódzki.
2 Zob. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych 
innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1694. 
3 Do środków o charakterze nieizolacyjnym zalicza się w szczególności: poręczenie majątkowe, poręcze-
nie społeczne, dozór Policji, dozór przełożonego (wykonywany przez przełożonego wojskowego), nakaz 
opuszczenia lokalu mieszkalnego, zawieszenia i zakazy (np. zawieszenie w czynnościach służbowych, 
nakaz powstrzymania się od prowadzenia określonej działalności), a także zakaz opuszczania kraju i za-
trzymanie paszportu.
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że istnieje duże prawdopodobieństwo4, popełnienia przez oskarżonego przestępstwa, 
które mu się zarzuca. Duże prawdopodobieństwo odróżnić należy od takich danych, 
które są wystarczającego dla przedstawienia zarzutów [1]. 

Jednocześnie w zakresie wszystkich środków poza podstawami ogólnymi 
(wynikającymi z art. 249 § 1 k.p.k.), należy wskazać na podstawy szczególne, które 
zostały uregulowane przez ustawodawcę w art. 258 § 1-3 k.p.k., przy czym konieczne 
do zastosowania środka zapobiegawczego jest to, aby istniała co najmniej jedna z tych 
przesłanek. Do ich katalogu zalicza się:

1.  istnienie obawy ucieczki bądź ukrycia się, która jest uzasadniona, w szczególności 
zaś gdy niemożliwe jest ustalenie tożsamości podejrzanego, a także, gdy nie posiada 
na terenie kraju miejsca stałego pobytu (art. 258 § 1 pkt 1 k.p.k.),

2.  istnienie uzasadnionej obawy matactwa polegającej na nakłanianiu (przez 
oskarżonego) do składania fałszywych zeznań, czy też wyjaśnień, bądź innego 
bezprawnego działania, mającego na celu utrudnianie postępowania karnego (art. 258 
§ 1 pkt 2 k.p.k.),

3.  grożącą oskarżonemu surową karę, przez którą rozumie się – w przypadku 
zbrodni lub występku – karę pozbawienia wolności, której górna granica wynosi 
minimum 8 lat, zaś w układzie procesowym, w którym sąd pierwszej instancji już 
orzekł karę pozbawienia wolności to za surową uznaje się karę pozbawienia wolności 
w wymiarze co najmniej 3 lat (art. 258 § 2 k.p.k.),

4.  istnienie uzasadnionej obawy polegającej na tym, że oskarżony ponownie 
popełni przestępstwo (jednakże dotyczy to układów procesowych, w których 
oskarżonemu zarzucono popełnienie zbrodni bądź występku umyślnego, a obawa 
popełnienia nowego przestępstwa dotyczy przestępstw przeciwko życiu, zdrowiu, lub 
bezpieczeństwu powszechnemu, a w szczególności zaś, gdy oskarżony grozi, że takie 
przestępstwo popełni).

Bardzo istotnym przepisem – z punktu widzenia przesłanek stosowania środków 
zapobiegawczych – jest art. 258 § 4 k.p.k. Ustawodawca wskazał w nim bowiem, 
że niezależnie od środka zapobiegawczego każdorazowo należy oceniać rodzaj, 
a także charakter przesłanek, o których mowa w art. 258 § 1-3 k.p.k. Bez względu 
na powyższe organ stosujący środek zapobiegawczy powinien oceniać nasilenie 
tychże przesłanek w określonym stadium postępowania karnego. Innymi słowy – 
ich natężenie jest stopniowalne i co do zasady w miarę upływu czasu (w zależności 
od konkretnych okoliczności sprawy), obawy te nie tyle tracą na znaczeniu, co 
ulegają osłabieniu i za zasadne należy uznać np. uchylenie stosowanych środków 
zapobiegawczych albo ich zmianę na łagodniejsze. Jeżeli materiał dowodowy jest 
już w znacznym stopniu zebrany i utrwalony, a do przeprowadzenia zostało niewiele 
czynności, to wówczas za niezbędne uznać trzeba rozważenie zasadności dalszego 
stosowania konkretnego środka zapobiegawczego. Bez wątpienia przywołany przepis 
odgrywa znaczącą rolę w przypadku izolacyjnego środka zapobiegawczego, a to 
tymczasowego aresztowania. Dla adwokatów, czy też radców prawnych pełniących 
funkcję obrońców w postępowaniach karnych wskazana norma prawna pozwala bardzo 

4 duże prawdopodobieństwo polega na tym, że zebrane dane pozwalają na stwierdzenie, że mamy do 
czynienia ze stanem graniczącym z pewnością co do popełnienia czynu przez osobę podejrzanego bądź 
oskarżonego [2].
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często na szeroką i zasadną argumentację w stosunku do organu rozstrzygającego 
o dalszym stosowaniu izolacyjnego środka zapobiegawczego. Na marginesie należy 
również wskazać, że z powyżej wskazanych względów art. 258 § 4 k.p.k. ma charakter 
gwarancyjny dla podejrzanego, czy też oskarżonego. Stanowi on bowiem podstawę dla 
merytorycznego rozpatrzenia in concreto okoliczności pozwalających na dokonanie 
prawidłowej oceny nasilenia obaw oraz ich zagrożenia dla właściwego toku dalszego 
postępowania karnego. Tym samym może być skuteczną podstawą do zmniejszenia 
dolegliwości związanych z oczywistymi ograniczeniami wynikającymi z natury 
środków zapobiegawczych.

W przypadku środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania 
istnieją tzw. negatywne przesłanki, które pozwalają na odstąpienie od jego zastosowania. 
Zostały one wskazane przez ustawodawcę w przepisie art. 259 k.p.k. Zgodnie z jego  
§ 1 – w układzie procesowym, w którym nie sprzeciwiają się temu szczególne względy 
powinno się zrezygnować od stosowania środka izolacyjnego. Katalog okoliczności 
umożliwiających odstąpienie od stosowania tymczasowego aresztowania należy 
uznać za katalog otwarty. Przemawia za tym użyte przez ustawodawcę sformułowanie 
„zwłaszcza gdy”. W art. 259 § 1 pkt 1 k.p.k. wskazana została okoliczność dotycząca 
bezpośrednio oskarżonego. Polega ona na tym, że zastosowanie omawianego środka 
skutkowałaby dla życia bądź zdrowia oskarżonego niebezpieczeństwem określanym 
mianem poważnego. Z kolei w pkt 2 ww. przepisu jest mowa o wyjątkowo ciężkich 
skutkach, jakie nastąpiłyby wobec oskarżonego bądź jego najbliższej rodziny. 
Niezależnie od powyższego równie istotnym unormowaniem prawnym jest art. 259 
§ 2 k.p.k. Zgodnie z jego treścią w układzie procesowym, w którym z okoliczności 
konkretnej sprawy wynika to, że sąd orzekający co do meritum postępowania wyda 
rozstrzygnięcie w przedmiocie odpowiedzialności karnej polegające na: 

• orzeczeniu kary pozbawienia wolności, jednakże warunkowo zawieszonej na 
okres próby, a także

• orzeczenia kary łagodniejszej;
• okres, w którym stosowany jest izolacyjny środek zapobiegawczy najprawdo-

podobniej przekroczy przewidywany (w konkretnej sprawie) wymiar kary pozbawienia 
wolności (bez jej warunkowego zawieszenia).

Niezależnie od powyższych rozwiązań ustawodawca w art. 259 § 3 k.p.k., zastrzegł, 
iż nie jest dopuszczalne stosowanie przedmiotowego środka zapobiegawczego 
w układzie procesowym, w którym zagrożenie za zarzucane oskarżonemu przestępstwo 
nie przekracza kary jednego roku pozbawienia wolności. Jednakże zgodnie z treścią 
przepisu art. 259 § 4 k.p.k. – w sytuacji, w której oskarżony utrudnia postępowanie 
to wówczas może zostać orzeczony izolacyjny środek zapobiegawczy pomimo 
ograniczeń wynikających z przepisów art. 259 § 2 i 3 k.p.k.5 Również będzie możliwe 
jego zastosowanie, gdy z okoliczności konkretnej sprawy wynika to, że istnieje duże 
prawdopodobieństwo orzeczenia w stosunku do oskarżonego środka zapobiegawczego 
w postaci umieszczenia go w zakładzie zamkniętym. Ostatnia sytuacja dotyczy 

5 Utrudnia tzn. ukrywa się albo w sposób uporczywy nie wywiązuje się z obowiązku stawiennictwa  
wynikającego z kierowanych do niego wezwań, czy też postępuje w inny sposób (bezprawny) skutkujący 
utrudnianiem przebiegu postępowania w sposób właściwy, a ponadto, kiedy nie ma możliwości pozwala-
jącej na ustalenie jego tożsamości. 
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jednakże tylko wyłączenia przewidzianego w przepisie art. 259 § 2 k.p.k. (a to 
niestosowania tymczasowego aresztowania, gdy przewidywalnym rozstrzygnięciem 
jest wymierzenie kary z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, kary łagodniejszej, 
czy też, gdy okres, w którym jest stosowane tymczasowe aresztowanie będzie większy 
od spodziewanego wymiaru orzeczonej kary pozbawienia wolności bez warunkowego 
zawieszenia). 

Na marginesie należy wskazać na to, że o zastosowaniu tymczasowego aresztowania 
w procesie karnym decyduje sąd (niezależnie od tego, czy sprawa jest na etapie 
postępowania przygotowawczego, czy jurysdykcyjnego), co wynika z treści przepisu 
art. 250 § 1 k.p.k. W postępowaniu przygotowawczym prokurator musi wystąpić 
z wnioskiem o zastosowanie tymczasowego aresztowania bądź przedłużenie okresu 
jego trwania. Sądem właściwym dla rozpoznania wniosku prokuratora o zastosowanie 
wskazanego środka zapobiegawczego jest sąd rejonowy, w którego okręgu prowadzone 
jest postępowanie (art. 250 § 2 zd. 1 k.p.k.). Z kolei w przypadkach niecierpiących 
zwłoki ustawodawca wskazał, że tymczasowe aresztowanie może zostać zastosowane 
również przez inny sąd rejonowy (art. 250 § 2 zd. 2 k.p.k.). Natomiast na etapie 
postępowania jurysdykcyjnego sądem właściwym dla rozstrzygnięcia o stosowaniu 
tymczasowego aresztowania jest sąd, przed którym toczy się postępowanie. O ile 
w przedmiocie najsurowszego środka zapobiegawczego (jego zastosowania, a także 
przedłużenia czasu jego trwania) uprawniony jest sąd, o tyle co do pozostałych środków 
zapobiegawczych (na etapie postępowania przygotowawczego) może decydować 
prokurator. Zgodnie z treścią przepisu art. 253 § 2 k.p.k., prokurator w postępowaniu 
przygotowawczym może uchylić tymczasowe aresztowanie.

Dla środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania kluczowa 
wydaje się być kwestia dotycząca kierunku ostatnich zmian legislacyjnych w jego 
zakresie. Na wstępie rozważań należy zaznaczyć, że są one dla osoby podejrzanego 
zdecydowanie mniej korzystne i wątpliwe z punktu widzenia gwarancji konstytucyjnych. 
Zwiększają one jednak w sposób znaczący uprawnienia prokuratora, dając mu 
skuteczne narzędzie pozwalające na wydłużenie izolacji podejrzanego. Jednocześnie 
trzeba wskazać, że przełamują zasadę, która została wyrażona w przepisie art. 462  
§ 2 k.p.k., polegającą na natychmiastowej wykonalności postanowień wydanych przez 
sąd, pomimo wniesienia na nie zażalenia (z wyjątkiem sytuacji, w której sąd wydający 
postanowienie bądź sąd odwoławczy wstrzyma jego wykonanie) [3]. Zmiany te dotyczą 
bowiem tzw. aresztu warunkowego, o którym mowa w art. 257 § 2 k.p.k. Polega on 
na tym, że w przypadku, w którym sąd rozstrzygając o zastosowaniu tymczasowego 
aresztowania, może dodać zastrzeżenie, że izolacyjny środek ulegnie zmianie, gdy 
zostanie wpłacone poręczenie majątkowe w określonej wysokości. Od 5 października 
2019 r.6 w procedurze karnej zaczął obowiązywać art. 257 § 3 k.p.k. Zmienia on 
w sposób znaczący kształt ww. instytucji. Zgodnie z treścią przywołanego przepisu – 
w układzie procesowym, w którym prokurator złoży oświadczenie, że sprzeciwia się 
rozstrzygnięciu sądu co do aresztu warunkowego, to wówczas postanowienie sądu 
staje się wykonalne w dniu, w którym się uprawomocni. Doprecyzować należy, że 
dotyczy to fragmentu o możliwej zamianie tymczasowego aresztowania na poręczenie 

6 na skutek wejścia w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 1694). 
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majątkowe. Innymi słowy – w takim układzie procesowym samo rozstrzygnięcie co 
do izolacji osoby podejrzanego zacznie obowiązywać, niemożliwa zaś będzie zmiana 
aresztu na nieizolacyjny środek zapobiegawczy w postaci poręczenia majątkowego. 
Z kolei wniesienie przez prokuratora sprzeciwu we wskazanym powyżej zakresie nie 
zobowiązuje go do zaskarżenia postanowienia w drodze zażalenia. Sprzeciwienie się 
prokuratora należałoby jednak uznać za swoistą zapowiedź wniesienia przez niego 
zażalenia na postanowienie sądu. 

W praktyce powyższa nowelizacja oznacza to, że pomimo istnienia obiektywnych 
możliwości stosowania środka zapobiegawczego o charakterze łagodniejszym – na 
skutek nowego uprawnienia prokuratora – do czasu uprawomocnienia się orzeczenia 
sądu – nie jest możliwe. W przepisie art. 257 § 3 k.p.k. wskazano ponadto, że 
prokurator może złożyć sprzeciw najpóźniej na posiedzeniu, na którym następuje 
ogłoszenie postanowienia. Możliwe jest zatem zawarcie takiego zastrzeżenia już we 
wniosku o zastosowanie tymczasowego aresztowania albo we wniosku o przedłużenie 
okresu jego trwania [4]. Niezależnie od powyższego zaznaczyć trzeba, że pomimo 
dostrzeżenia przez sąd rozpatrujący ww. wniosek tego, że właściwy tok postępowania 
przygotowawczego może zabezpieczyć środek zapobiegawczy o charakterze 
nieizolacyjnym, to nowe uprawnienie prokuratora – co do zasady – implikować będzie 
skutek w postaci złożenia sprzeciwu od rozstrzygnięcia polegającego na orzeczeniu 
o areszcie warunkowym. Zupełnie pozbawione sensu byłoby stanowisko procesowe 
prokuratora, który nie wniósłby sprzeciwu od takiej decyzji sądu – przede wszystkim 
na etapie postępowania przygotowawczego. Gdyby prokurator nie sprzeciwił 
się rozstrzygnięciu sądu polegającym na zastosowaniu aresztu warunkowego to 
w zakresie swojego postępowania byłby co najmniej niekonsekwentny. Jeżeli 
widziałby możliwość właściwego zabezpieczenia toku dalszego postępowania, to 
będąc dominus litis postępowania przygotowawczego, mógłby sam zadecydować 
albo o uchyleniu tymczasowego aresztowania, albo zaniechać występowania do sądu 
z wnioskiem w przedmiocie przedłużenia czasu jego trwania bądź zastosowania. 
Konsekwencją wniesienia przez prokuratora sprzeciwu od postanowienia o areszcie 
warunkowym jest to, że do momentu uprawomocnienia się postanowienia podejrzany 
będzie aresztowany. Wydanie takiego postanowienia może zostać zaskarżone 
w terminie siedmiu dni od daty jego ogłoszenia (jeżeli podmiot uprawniony do jego 
zaskarżenia był obecny na posiedzeniu, na którym zostało ono ogłoszone), albo 
siedmiu dni od daty jego doręczenia. Mając na uwadze kwestie techniczne, takie jak 
chociażby czas niezbędny dla doręczenia postanowienia, zażalenia, przekazania akt 
sądowi odwoławczemu, wyznaczeniu terminu rozpoznania zażalenia – dodatkowy 
okres, przez który podejrzany przebywać będzie w izolacji należy liczyć w tygodniach, 
pomimo istnienia obiektywnej możliwości wpłacenia poręczenia majątkowego 
w miejsce środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Z uwagi na 
powyższe podkreślenia wymaga to, że pomimo decyzji sądu wydającego merytoryczne 
rozstrzygnięcie co do środków pozwalających na zabezpieczenie prawidłowego toku 
postępowania prokurator zyskuje narzędzie skutkujące przynajmniej chwilowym 
spowolnieniem zwolnienia podejrzanego z izolacji. 

Na kanwie rozważań dotyczących regulacji prawnej zawartej w art. 257 § 3 k.p.k. 
pamiętać przede wszystkim trzeba o istnieniu naczelnej zasady procesu karnego, a to 
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zasady domniemania niewinności, o której stanowi przepis art. 5 § 1 k.p.k. Zgodnie 
z jego treścią za niewinnego uznaje się oskarżonego, aż do momentu, w którym jego 
wina zostanie udowodniona w prawomocnym wyroku sądu. Innymi słowy, przełamanie 
zasady domniemania niewinności następuje dopiero z chwilą uprawomocnienia się 
wyroku skazującego. Jednakże do tego czasu osoba, co do której stosowany jest środek 
zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania de facto traktowana jest już jako 
osoba skazana na bezwzględną karę pozbawienia wolności w kontekście dotyczącym 
jej izolacji. Na marginesie warto zaznaczyć, że stosowany okres tymczasowego 
aresztowania (mającego miejsce zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, 
jak i postępowania jurysdykcyjnego) zalicza się na poczet ewentualnie orzeczonej 
w stosunku do oskarżonego kary pozbawienia wolności. Wskazać również trzeba, 
że zasada domniemania niewinności to jedna z naczelnych zasad procesu karnego, 
których poszanowanie w praktyce pozwala na określenie procesu karnego mianem 
procesu rzetelnego (uczciwego, sprawiedliwego). Do rozstrzygnięcia pozostaje 
zatem kwestia dotycząca tego, czy nowa regulacja dotycząca możliwości wniesienia 
sprzeciwu przez prokuratora od aresztu warunkowego nie zagraża fundamentalnym 
podstawom procesu karnego, a tym samym gwarancjom przysługującym podejrzanemu 
oraz oskarżonemu, a przede wszystkim równości stron postępowania. Oczywiste 
jest, że stosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania 
nie przesądza jeszcze tego, że w stosunku do oskarżonego zostanie wydany wyrok 
skazujący na karę pozbawienia wolności. Jednak trzeba pamiętać, że pomimo braku 
prawomocnego wyroku sądu – podejrzany bądź oskarżony – są pozbawieni wolności 
dla dobra procesu karnego, a to zabezpieczenia jego prawidłowego przebiegu. 
Tym bardziej wątpliwa wydaje się być relacja art. 257 § 3 k.p.k. do art. 5 § 1 k.p.k. 
Oczywiste jest, że zasada domniemania niewinności w przypadku zastosowania 
tymczasowego aresztowania doznaje ograniczenia z powodu przyczyn o charakterze 
pragmatycznym [5]. Jednakże o ile w stanie prawnym obowiązującym przed  
5 października 2019 r. w układzie procesowym, w którym sąd rozpoznający wniosek 
o zastosowanie bądź przedłużenie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania nie widział zasadności stosowania środka o charakterze izolacyjnym, 
albowiem w stopniu wystarczającym w jego ocenie prawidłowy tok postępowania 
zabezpieczyłoby poręczenie majątkowe. Na marginesie tych uwag warto wskazać – 
jak słusznie zauważa się w doktrynie – że rozwiązanie przyjęte przez ustawodawcę 
w art. 257 § 3 k.p.k. w relacji do zasady proporcjonalności, o której mowa w art. 31 
ust. 3 Konstytucji RP, a także dyrektywą minimalizacji środków zapobiegawczych 
(art. 257 § 1 k.p.k.) – wydaje się być nie do pogodzenia [5]. Podkreśleniu wymaga 
również to, że omawiane unormowanie wprowadzone do porządku prawnego 
przez ustawodawcę w zakresie dotyczącym równości stron postępowania karnego 
w sposób nieuzasadniony – zdaniem autora – umacnia pozycję prokuratora, dając mu 
skuteczne narzędzie pozwalające na wydłużenie okresu izolacji podejrzanego, czy też 
oskarżonego.

Podsumowując rozważania w przedmiocie środka zapobiegawczego w postaci 
tymczasowego aresztowania podkreślić należy, że jest to instytucja, która odgrywa 
niezwykle istotną rolę w postępowaniu karnym. Dla osoby podejrzanego, czy też 
oskarżonego wiąże się ze sporymi ograniczeniami polegającymi na ich izolacji, 
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pomimo braku prawomocnego wyroku sądu skazującego na bezwzględną karę 
pozbawienia wolności. Z uwagi na powyższe newralgiczna wydaje się być kwestia 
dotycząca ostatnich zmian legislacyjnych w jego zakresie. Bez wątpienia wynika 
z niej (a konkretniej z przepisu art. 257 § 3 k.p.k.) umocnienie pozycji prokuratora 
w postępowaniu, który otrzymał skuteczne narzędzie w postaci sprzeciwu od 
rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie aresztu warunkowego. Regulacja ta zaś 
w praktyce skutkuje wydłużeniem izolacji podejrzanego, czy też oskarżonego, aż 
do momentu uprawomocnienia się postanowienia sądu. Rozwiązanie takie należy 
ocenić negatywnie. Wątpliwa wydaje się być również kwestia braku zobowiązania 
prokuratora do wniesienia zażalenia w przypadku sprzeciwienia się wskazanemu 
powyżej rozstrzygnięciu wydanemu przez sąd. W świetle tych rozważań nie może uciec 
z pola widzenia pozycja podejrzanego i oskarżonego w procesie karnym. Charakter 
zmian legislacyjnych i ich kierunek bez wątpienia na pierwszym miejscu stawia 
zabezpieczenie prawidłowego toku postępowania karnego. Na drugim zaś – pozycję 
procesową podejrzanego bądź oskarżonego, co do których w ich sprawie zostanie 
wniesiony sprzeciw od rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie aresztu warunkowego. 
Literatura: 
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Kilka refleksji na temat środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania w procesie karnym
Streszczenie
W rozdziale poruszono problematykę dotyczącą środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego 
aresztowania, przy szczególnym uwzględnieniu ostatnich zmian legislacyjnych, które zaczęły 
obowiązywać od dnia 5 października 2019 r. (na skutek wejścia w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. z 2019 r. poz. 
1694.). 
Głównym przedmiotem artykułu jest przybliżenie wybranych przez autora elementów instytucji 
tymczasowego aresztowania, przesłanek jego stosowania, a także nowego przepisu art. 257 § 3 k.p.k. 
pozwalającego prokuratorowi na wniesienie sprzeciwu od rozstrzygnięcia sądu w przedmiocie aresztu 
warunkowego. 
W artykule zwrócono uwagę na nierówność stron postępowania w zakresie nowej regulacji prawnej, 
m.in. osłabienie pozycji podejrzanego, a także oskarżonego w układzie procesowym, w którym wobec 
wskazanych podmiotów sąd wydał orzeczenie w przedmiocie aresztu warunkowego, zaś prokurator 
takiemu rozstrzygnięciu się sprzeciwił. 
Słowa kluczowe: procedura karna, tymczasowe aresztowanie, środki zapobiegawcze
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A few thoughts about detention in a criminal procedure
Abstract
The article presents a few thoughts about the precautionary measure which is detention (in particular 
recent legislative changes, which came into force since 5th October 2019). 
The article begins with the description of selected by author issues of detention, conditions for its 
application, and the new Article 257 Paragraph 3 Code of Criminal Procedure, which allows prosecutor 
to object in the subject of court decision about conditional detention. 
At the end of the article the author presents the inequality parties to proceedings in the case of Article 257 
Paragraph 3 Code of Criminal Procedure inter alia weakening of the suspect procedural position. 
Keywords: criminal procedure, detention, preventive measures



114

Agnieszka Urszula Romanowska1

 Zgony osadzonych w warunkach izolacji 
penitencjarnej – przyczyny, uwarunkowania, 

skala zjawiska
1. Wstęp

Więziennictwo polskie stanęło od samego początku swej działalności na 
zasadniczym stanowisku, że celem pozbawienia wolności jest poprawa więźnia 
i jego umoralnienie. Dążyło się i dąży do tego, by ludzi, których niezdrowe warunki 
życiowe popychały do popełnienia przestępstwa, przerobić na jednostki użyteczne 
dla społeczeństwa [1]. Jednym z priorytetów szeroko rozumianej penitencjarystyki 
jest dbanie o bezpieczeństwo zakładów karnych i aresztów śledczych, w tym 
przeciwdziałanie wszelkim zagrożeniom w obszarze bezpieczeństwa osobistego 
więźniów. Czynniki, takie jak podkultura więzienna, przebieg procesu prizonizacji, 
stopień zaludnienia jednostek penitencjarnych, działania lub zaniechania administracji, 
wpływ zewnętrznych i wewnętrznych grup przestępczych, warunki odbywania 
kary, poziom i dostępność opieki zdrowotnej, mogą stanowić źródło zagrożenia dla 
bezpieczeństwa jednostek penitencjarnych [2].

Elementem koniecznym do podjęcia badań jest określenie metody, za pomocą 
której zamierza się badać dane zagadnienie. To, w jaki sposób badanie powinno 
być przeprowadzone jest zależne od problemu badawczego oraz przedmiotu badań 
[3]. Statystyczne metody analizy mają charakter uniwersalny i są wykorzystywane 
niemal we wszystkich dyscyplinach naukowych. Umożliwia to dokładniejszy sposób 
opisu interesującej nas rzeczywistości, a także formułowanie uogólnień na podstawie 
uzyskanych wyników analizy [4]. Wobec powyższego, zasadne jest zastosowanie 
w niniejszej pracy wtórnej analizy statystycznej.

Celem artykułu jest przedstawienie problematyki zgonów w jednostkach 
penitencjarnych, ze szczególnym uwzględnieniem ich przyczyn, czynników warunku-
jących ich występowanie w oparciu o dane statystycznych Centralnego Zarządu 
Służby Więziennej z lat 2009-2019.
2. Izolacja penitencjarna jako czynnik ryzyka

 Izolację penitencjarną należy rozumieć jako karę, wymierzoną przez wymiar 
sprawiedliwości, za popełnienie przez danego sprawcę przestępstwa. Uwięzienie 
człowieka jest zdarzeniem traumatycznym, ze względu na deprywację jego potrzeb [5], 
koniecznością przystosowania do nowych warunków, współżycia z narzuconą odgórnie 
grupą ludzi pochodzących z różnych środowisk, posiadających różne charaktery 
i temperamenty. Wiąże się to z odczuciem zagrożenia, nieufnością do współwięźniów 
i personelu więziennego oraz nasileniem negatywnych emocji. Izolacja więzienna 
oddziałuje na potrzeby ludzkie, począwszy od viscerogennych, poprzez psychogenne, 
aż po potrzeby psychospołeczne [6, 7]. Brak realizacji wyżej wymienionych potrzeb 
prowadzi do osłabienia panowania nad własnymi emocjami, wzrostu impulsywności, 

1 aga.romanowska94@gmail.com, Wydział Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, http://www.prawo.uwb.edu.pl.
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agresji i autoagresji [8]. Równowaga psychofizyczna możliwa jest, jeśli zapewnione 
zostanie minimum komfortu, czyli warunki zewnętrzne zrównoważą doskwierające 
niedogodności. Realizacja tego nie jest łatwa, bowiem gro potrzeb człowieka nie jest 
możliwa do zrealizowania w warunkach izolacji penitencjarnej [9]. Wraz z upływem 
czasu życie więzienne przynosi dodatkowe sytuacje stresowe, w postaci konfliktów 
pomiędzy osadzonymi czy personelem więziennym, wiktymizację, narastającą presję 
podkultury więziennej, niepowodzenia i frustracje z powodów prawnych, a także 
problemy w życiu prywatnym i rodzinnym, co może prowadzić do załamania zarówno 
psychicznego, jak i fizycznego. Należy również mieć na uwadze, że część osadzonych 
zmaga się z problemami aspołeczny zaburzeń osobowości, nadużywaniem substancji 
psychoaktywnych czy też dotkniętych jest wcześniejszym zaniedbaniami zdrowotnymi. 
W tym kontekście, następstwem trudności przystosowania się i egzystowania w izolacji 
więziennej, mogą potęgować zachowania autodestruktywne i samobójcze [10]. 

Izolacja sprawców przestępstw zasadniczo zwiększa poczucie bezpieczeństwa 
obywateli, jednak równie istotne jest zapewnienie bezpieczeństwa wewnętrznego 
jednostek penitencjarnych, czyli osadzonych, personelu więziennego oraz osób 
postronnych. Więźniowie natomiast postrzegają jednostkę penitencjarną jako miejsce 
generujące zagrożenia, co znacznie obniża ich poczucie bezpieczeństwa, a tym samym 
utrudnia realizację celów odbywanej kary [11].
3. Charakterystyka zgonów osadzonych w latach 2009-2019

Centralny Zarząd Służby Więziennej rok rocznie przedstawia informację statystyczną 
dotyczącą wewnętrznego funkcjonowania jednostek penitencjarnych określoną jako 
„Roczna informacja statystyczna za rok…”. Dane dotyczące zgonów osadzonych 
przedstawiane są tam dwojako. W etiologii zgonów można wyróżnić zgony z przyczyn 
naturalnych, zgony z autoagresji, a także zgony zaklasyfikowanych w statystyce 
penitencjarnej jako „inne”. Ponadto zgon osadzonego może zostać zaklasyfikowany 
jako „zdarzenie nadzwyczajne”. Pomimo braku legalnej definicji zdarzenia nadzwy-
czajnego, można wyprowadzić ją z definicji wypadku nadzwyczajnego. Na podstawie 
rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 31.10.2003 r. w sprawie sposobów ochrony 
jednostek organizacyjnych Służby Więziennej należy uznać, że jest to „zdarzenie które 
spowodowało zagrożenie lub naruszenie bezpieczeństwa jednostki organizacyjnej 
albo konwoju, zagrożenie dla zdrowia lub życia osadzonego, funkcjonariusza lub 
pracownika, a także naruszenie prawa przez wymienionych, ścigane z urzędu”. 
Przykładami takich zdarzeń mogą być m.in. ucieczki z więzienia, bójki i pobicia, 
naruszenie nietykalności cielesnej funkcjonariuszy, akty autoagresji czy samobójstwa.
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Wykres 1. Ogólna liczba zgonów w latach 2009-2019. Źródło: Opracowanie własne na podstawie 
danych Biura Penitencjarnego CZSW

Powyższy wykres przedstawia ogólną liczbę zgonów osób pozbawionych wolności, 
znajdujących się zarówno w jednostkach penitencjarnych, jak i w zakładzie leczniczym 
poza aresztem śledczym lub zakładem karnym. W ciągu ostatnich lat najniższa liczba 
przypadła na lata 2013 i 2014, w których odnotowano 105 przypadków śmiertelnych. 
Zauważalnym jest również wzrost w latach 2015-2018, przy czym najwięcej, bo aż 171 
zgonów osadzonych przypadło na rok 2018. Ostatnie dwa lata wykazywały tendencję 
spadkową, bowiem ich liczba spadła o 12 przypadków.
3.1. Zgony z przyczyn naturalnych

Zgonem, zgodnie z obowiązującą w Polsce od 1994 roku definicją, jest trwałe, czyli 
nieodwracalne ustanie czynności narządów niezbędnych do życia, a w konsekwencji 
ustanie czynności całego ustroju [12]. Śmierć naturalna może stanowić konsekwencję 
fizjologicznego procesu starzenia, przypominając zaśnięcie. Częściej natomiast jest 
to następstwo procesu chorobowego powolnego – poprzedzonego długą agonią bądź 
też nagłego, niespodziewanego zdarzenia [13]. Polskie społeczeństwo starzeje się, 
co również przekłada się na strukturę populacji więziennej. Mimo iż przeważającą 
liczbę stanowią osoby w wieku 31-39 lat, na przestrzeni lat zauważa się wzrost liczby 
seniorów, czyli osób powyżej 60. roku życia, stanowiących ponad 4% tej populacji [14]. 

Poniżej przedstawiono obraz statystyczny liczby zgonów z przyczyn naturalnych. 
Dane te ukazują wzrost liczby zgonów w latach 2014-2018, przy czym największą 
liczbę 136 zgonów odnotowano w roku 2018. Natomiast w roku 2019 odnotowano 
o 7 przypadków mniej niż w roku ubiegłym. Statystyka penitencjarna określa zgony 
z przyczyn naturalnych w sposób ogólny, nie podając informacji szczegółowych 
odnośnie wieku i dokładnej przyczyny zgonu więźnia. Pomimo to, można spodziewać 
się, że liczba zgonów będzie rosła, głównie ze względu na zachodzące w społeczeństwie 
procesy demograficzne. Należy mieć również na uwadze rosnącą liczbę więźniów 
obarczonych chorobami zakaźnymi i wenerycznymi. Powyższe czynniki składają się na 
prognozowany wzrost liczby zgonów osadzonych w przyszłości.
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Wykres 2. Liczba zgonów z przyczyn naturalnych w izolacji penitencjarnej w latach 2009-2019. Źródło: 
Opracowanie własne na podstawie danych Biura Penitencjarnego CZSW

3.2. Zgony z autoagresji 
Analizując liczby zgonów populacji więziennej, należy wskazać, iż znaczny procent 

stanowi śmierć samobójcza więźniów. Są one dość szeroko opisywane w literaturze, 
ze względu na powiązane zjawiska agresywności i autodestrukcji więźniów. Warto 
zauważyć, że wskaźnik zgonów w wyniku autoagresji jest dziesięciokrotnie wyższy 
w odniesieniu do osób tymczasowo aresztowanych, natomiast w odniesieniu do osób 
pozbawionych wolności trzykrotnie wyższy, niż u osób pozostających na wolności 
[15]. Charakteryzując grupę więźniów-samobójców pod względem płci dominuje 
grupa mężczyzn, zarówno w aspekcie ilości, jak i jakości dokonanych zamachów 
samobójczych. Akt samobójczy zazwyczaj pełni u kobiet funkcję emocjonalną 
[16]. Kobiety aresztowane lub tymczasowo skazane na karę pozbawienia wolności 
pięciokrotnie częściej podejmują nieudane próby samobójcze w porównaniu do 
kobiet na wolności. Miejscem śmierci statystycznego więźnia-samobójcy jest 
zazwyczaj wspólna cela. Niekiedy jest to również cela izolacyjna lub pojedyncza. 
Wzmożoność zachowań suicydalnych w aspekcie czasowym dostrzegalna jest 
w godzinach nocnych. W literaturze zaznacza się także, że istnieje korelat pomiędzy 
podejmowaniem prób samobójczych a porą nocną, szczególnie w weekendy, bowiem 
personel zakładu karnego czy aresztu śledczego jest wtedy najmniej liczny. Niektórzy 
autorzy wskazują na wzmożoną aktywność suicydalną w porze dziennej, szczególni 
w czasie nieobecności współwięźniów, m.in. podczas spacerów współosadzonych, 
badań lekarskich, świadczenia przez nich pracy, widzeń z członkami rodziny, zajęć 
w świetlicy, a także innych czynności. Najczęściej wybieranym, ale i pewnymi środkiem 
jest powieszenie się [17]. Związane jest to z faktem, iż pętlę można zrobić praktycznie 
ze wszystkiego, np. z prześcieradła czy sznurówek [18]. Tworzywa te zaczepiane są 
o kraty okienne, czy łóżko. Warto wskazać, iż przedmioty i środki służące więźniom 
do zamachu samobójczego są zwykle dozwolone, czego przykład mogą stanowić 
maszynki jednorazowe, sztućce, środki sanitarne i czyszczące czy leki. Innymi 
formami dokonania samobójstwa są między innymi: podcięcie powłok skórnych – 
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szyi, nadgarstków, przecięcie dużych naczyń krwionośnych, zadzierzgnięcie, otrucie 
lekami lub innym substancjami chemicznymi itp. [19]. Badania kryminologiczne 
wykazały również, że aktów autoagresji zakończonych samobójstwem dokonywali 
więźniowie skazani za najcięższe zbrodnie. Szczególnie grupa przestępstw przeciwko 
życiu i zdrowiu, wolności i napady rabunkowe bądź też skazani na kary pozbawienia 
wolności, o charakterze wieloletnim, niejednokrotnie dożywotnie pozbawienie 
wolności [20]. 

B. Hołyst do czynników determinujących wyższe współczynniki suicydalne 
w środowisku więziennym zalicza: 

• wiek osób przebywających w aresztach oraz więzieniach stanowiących 
grupę ryzyka, tzn. młodzi mężczyźni, osoby z zaburzeniami psychicznymi, osoby 
uzależnione, z marginesu społecznego;

• niższy próg radzenia ze stresem w związku z aresztowanie czy pozbawieniem 
wolności, bądź też codziennością życia więziennego;

• niedostateczna polityka prewencyjna w odniesieniu do osób ze skłonnościami 
samobójczymi lub niedostrzeżenie sygnałów ostrzegających o możliwości samobójstwa 
przez personel więzienia;

• utrudnienia w dostępie do profesjonalistów zajmujących się zdrowiem 
psychicznym oraz określonych metod leczenia [21].

Samobójstwa zakończone zgonem osadzonych określane są w statystykach 
penitencjarnych jako zgony z autoagresji. W tym miejscu należy także zaznaczyć, 
iż pewien odsetek stanowią zgony będące konsekwencją samouszkodzeń więźniów 
[22]. Do tej grupy zalicza się sytuacje będące skutkiem powikłań chorobowych 
wynikających z drastycznych form autoagresji. Przykłady mogą stanowić m.in. 
połknięcia ciał obcych perforujących układ pokarmowy, wprowadzenie igieł w tkankę 
płucną, rozerwanie i zainfekowanie ran pooperacyjnych, dokonywanie tzw. wstrzyku 
zanieczyszczonej śliny w naczynia żylne, wbijanie ostrych przedmiotów, np. gwoździ 
w mózg itp. [23]. 

Poniżej przedstawiono dane statystyczne dotyczące zgonów z autoagresji 
obejmujące lata 2009-2019. Charakterystyczne jest, że najwyższa liczba samobójstw 
przypadła na rok 2009, w którym śmierć poniosło 41 osób, natomiast najniższą liczbę 
odnotowano w latach 2011 i 2012, gdzie utrzymywały się one na poziomie 16 rocznie. 
Zauważalny jest natomiast wzrost liczby samobójstw w latach 2015-2018. W ostatnim 
roku odnotowano nieznaczny spadek liczby samobójstw.
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Wykres 3. Liczba zgonów z autoagresji w izolacji penitencjarnej w latach 2009-2019.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura Penitencjarnego CZSW

W tym miejscu należy również zaznaczyć, że w latach 70-80. XX wieku w Polsce 
dochodziło do 70-75 samobójstw więźniów rocznie. Spadek tej liczby może świadczyć 
przede wszystkim o poprawie warunków bytowych osadzonych, a także usprawnieniu 
funkcjonowania programów resocjalizacyjnych. Wielu badaczy podkreśla, że wpro-
wadzenie w haromonogram osadzonego pewnych aktywności, zajęć – zarówno 
dodatkowych, jak i stałej pracy zarobkowej oraz niezarobkowej, może przyczynić się do 
zmniejszenia prób samobójczych. W wielu bowiem przypadkach o desperackim kroku 
decyduje perspektywa wieloletniej izolacją, a także uczucie strachu przed spędzeniem 
kilkunastu lat, dwadzieścia cztery godziny na dobę w celi więziennej, odgrodzonym 
od świata zewnętrznego, bliskich osób, a podporządkowanym regułom więziennym 
i subkulturze więziennej. Istotnym aspektem jest również działanie prewencyjne, 
w szczególności monitorowanie zachowań potencjalnych samobójców, gromadzenie 
informacji o grupach ryzyka oraz właściwe przeszkolenie personelu więziennego [24].
3.3. Zgony „inne”

W zestawieniu zgonów, obok przyczyn naturalnych oraz śmierci poniesionej na 
skutek autoagresji, wyróżnia się zgony zaklasyfikowane jako „inne”. Jest to niepokaźna 
grupa kilku, kilkunastu zdarzeń rocznie, która nie została bliżej zdefiniowana. Jak 
wynika z praktyki, tego typu zdarzenia w znacznej części stanowią wypadki przy pracy 
z udziałem osadzonych, nieszczęśliwe wypadki, pobicia ze skutkiem śmiertelnym, 
a także zabójstwa współosadzonych.

W historii więziennictwa odnotowano również zgony, będące następstwem 
zamieszek w więzieniach. W roku 1989 doszło do wybuchu trzech buntów będących 
protestem ze względu na pominięcie recydywistów w uchwalonej ustawie o amnestii. 
W rezultacie buntu zakładu karnego w Goleniowie śmierć poniósł jeden skazany, 
którego spalone zwłoki znaleziono w celi, jednak nie udało się ustalić, w jakich 
okolicznościach zginął. Kolejno na terenie zakładu karnego w Czarnem śmierć 
poniosło 6 osadzonych, zarówno z powodu poniesionych obrażeń, jak i postrzału 
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w walce z funkcjonariuszami Służby Więziennej. Część więźniów poniosła śmierci na 
skutek urazów (ran kłutych) zadanych przez innych osadzonych, będących naj-
prawdopodobniej skutkiem wewnętrznych porachunków między skazanymi [25]. Do 
kategorii zgonów zaklasyfikowanych jako „inne” należy także zaliczyć zabójstwa 
dokonywane na terenie jednostek penitencjarnych, choć są to sprawy niecodzienne. 
Niekiedy konflikty pomiędzy osadzonymi z jednej celi narastają, a brak porozumienia 
doprowadza do zabójstwa. Przykład może stanowić zdarzenie z 2007 roku, z zakładu 
karnego w Potulicach, gdzie osadzony roztrzaskał głowę współosadzonego taboretem 
[26]. Kazuistyka ukazuje, iż więźniowie swoim zachowaniem potrafią sami wykreować 
sytuacje bezpośrednio zagrażające ich zdrowiu i życiu. Znany jest przypadek, gdzie 
współosadzeni „dla żartu” przed apelem porannym, zacisnęli pętle na swoich szyjach, 
z zamiarem wystraszenia funkcjonariuszy służby więziennej. Funkcjonariusz dotarł 
jednak za późno, bowiem nastąpił już zgon obu osadzonych.

Wykres 4. Liczba „innych” zgonów w latach 2009-2019.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Biura Penitencjarnego CZSW

Powyżej przedstawiono dane statystyczne wskazanej grupy zgonów w latach 
2009-2019. Stwierdzić należy, iż brak jest generalnej tendencji, wzrostowej czy też 
spadkowej występowania tego typu zdarzeń na przestrzeni lat. Stanowią one bowiem 
zdarzenia incydentalne, wobec czego nie można prognozować jak będą się kształtowały 
na przestrzeni lat.
4. Przeludnienie więzień a zgony osadzonych

Jednym z istotnych aspektów wpływających na efektywność odbywanej kary, 
a tym samym skuteczność resocjalizacyjnej funkcji kary są warunki jej odbywania 
przez osadzonych. Śmiertelność więźniów kojarzona jest również z aspektem 
przeludnienia więzień [27, 28]. Zgodnie z komunikatem o zaludnieniu zakładów 
karnych i aresztów śledczych z dnia 27 marca 2020 roku, liczba osób osadzonych, 
to znaczy skazanych, ukaranych oraz tymczasowo aresztowanych wynosiła 74 581 
osoby, co stanowiło 92,35% zaludnienia oddziałów mieszkalnych w skali kraju 
[29]. Fakt przeludnienia wpływa na wiele czynników, w tym również na aspekt 
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zdrowotny osób odbywających karę. Konsekwencję stanowi nowa jakość warunków 
psychospołecznych w więzieniu, które zaczęły generować konflikty, napięcia, zmiany 
nastroju, a także objawy zaburzeń psychicznych wśród więźniów, co skutkowało 
wzmożoną częstotliwością wizyt specjalistycznych [30]. Populacja więzienna 
w latach 1990-2011 miała tendencję wzrostową. W 1990 roku w polskich więzieniach 
przebywało 50 165 osób pozbawionych wolności, w 2010 roku – 80 522, natomiast 
w 2019 roku – 80 982. Współczynnik zaludnienia utrzymuje się na relatywnie wysokim 
poziomie. Zestawiając dane statystyczne dotyczące przeludnienia więzień do liczby 
zgonów osadzonych, należy zauważyć, iż nie występują ogólne korelaty wzrostowe. 
Co ciekawe, w okresie przeludnienia więzień wystąpił spadek liczby zgonów 
z autoagresji, natomiast odnotowano wzrost zgonów z przyczyn naturalnych. Należało 
spodziewać się efektów odmiennych, przeciwnych [31]. Można zatem stwierdzić, iż 
przeludnienie więzień w Polsce nie ma bezpośredniego wpływu na ukształtowanie się 
liczby zgonów osadzonych.
5. Postępowanie ze zwłokami osób pozbawionych wolności w jednostkach 
penitencjarnych

Aktem regulujący czynności podejmowane po śmierci więźnia w jednostce 
penitencjarnej jest rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 07.07.2010 r. 
w sprawie sposobu postępowania ze zwłokami osób pozbawionych wolności 
zmarłych w zakładach karnych lub aresztach śledczych. W przypadku śmierci więźnia 
na terenie jednostki penitencjarnej bezzwłocznie powiadamiany jest małżonek, a gdy 
jest to niemożliwe – krewni zstępni, wstępni, krewni boczni do czwartego stopnia 
pokrewieństwa, powinowaci w linii prostej do pierwszego stopnia, z którymi zmarły 
utrzymywał kontakt, bądź też, których dane kontaktowe posiada dyrektor zakładu 
karnego. W sytuacji, gdy osoby te nie podejmą się pochówku na własny koszt, lub 
też brak jest takich osób, można wydać zwłoki innym osobom, które dobrowolnie się 
do tego zobowiążą. Jeśli powyższe rozwiązanie jest również niemożliwe, wówczas 
informuje się właściwego starostę o możliwość przekazania zwłok publicznej uczelni 
medycznej lub uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie 
nauk medycznych do celów naukowych. Negatywna decyzja starosty skutkuje 
natomiast zleceniem pochówku zakładowi pogrzebowego, ze środków własnych osoby 
zmarłej, a w razie braku tychże środków z budżetu danej jednostki penitencjarnej.
6. Podsumowanie

Przedstawiona charakterystyka zgonów w jednostkach penitencjarnych wskazuje, 
iż najwięcej tego typu zdarzeń wynika z przyczyn naturalnych. W roku 2019 
stanowiły one ponad 81% wszystkich zgonów, natomiast śmierć z powodu autoagresji 
poniosły 24 osoby, co stanowiło 15% ogółu. Analizując tendencje poszczególnych 
przyczyn zgonów osadzonych, to jest zgonów z przyczyn naturalnych, z autoagresji 
i zaklasyfikowanych jako „inne”, w odniesieniu do ogólnej liczby zgonów osadzonych 
w jednostkach penitencjarnych, należy stwierdzić, iż nie można wyróżnić zależności 
pomiędzy wzrostem lub spadkiem poszczególnych typów w odniesieniu do ogółu. 
Szczególnie zauważalne jest to w latach 2015-2018, gdzie pomimo generalnego 
wzrostu liczby zgonów, liczba zdarzeń śmiertelnych spowodowanych autoagresją 
osadzonych pozostawała na podobnym, relatywnie niskim poziomie. Przeobrażenia 
demograficzne następujące w społeczeństwie, szczególnie starzenia się obywateli, 



Agnieszka Urszula Romanowska

122

mogą mieć w przyszłości wpływ na wzrost liczby zgonów z przyczyn naturalnych, które 
wykazują tendencję wzrostową. Niemniej ważnym problemem jest podejmowanie 
przez więźniów aktów autoagresywnych i autodestruktywnych. W aspekcie tym 
należy podjąć wzmożone działania prewencyjne, tak aby zminimalizować liczbę 
samobójczych zgonów. Każdy rodzaj śmierci niewynikający z przyczyn naturalnych 
świadczy o nieefektywności resocjalizacyjnej funkcji kary, a także niskiej efektywności 
samej kary pozbawienia wolności. 
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Zgony osadzonych w warunkach izolacji penitencjarnej – przyczyny, 
uwarunkowania, skala zjawiska
Streszczenie
Kara pozbawienia wolności jest najpoważniejszą formą ingerencji w prawa i wolności człowieka. 
Uwięzienie pociąga za sobą szereg negatywnych konsekwencji, zarówno psychicznych i fizycznych. 
Kwestie związane z bezpieczeństwem jednostek penitencjarnych stanowią jeden z priorytetów prawa 
karnego wykonawczego. Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie konsekwencji niewłaściwej 
resocjalizacji w postaci samobójstw więźniów, ale także skali zgonów z przyczyn naturalnych i zgonów 
zakwalifikowanych jako „inne”. Ponadto artykuł zawiera analizę danych statystycznych Centralnego 
Zarządu Służby Więziennej, a także analizę literatury przedmiotu.
Słowa kluczowe: zgony osadzonych, izolacja penitencjarna, więziennictwo

Deaths of prisoners in penitentiary isolation – causes, conditions, 
scale of the phenomenon
Abstract
Imprisonment is the gravest form of interference with human liberties and rights. Incarceration entails 
a series of negative consequences regarding psychological and physical aspects. Safety-related issues 
are becoming one of the priorities of criminal punishment law. This article aims at presenting the 
consequences of inappropriate resocialisation – suicides of prisoners, but also the scale of natural deaths 
and deaths qualifiled as „other”. Moreover this paper including statistical data pertaining to the Polish 
penitentiary system, as well as an analyse literature. 
Keywords: deaths of prisoners, penitentiary isolation, prison service
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Ewelina Dagmara Mogielnicka1

Aspekty prawno-kryminologiczne przestępstwa 
znęcania się nad zwierzętami

1. Wstęp
Zwierzęta to żywe istoty, zamieszkujące Ziemię wraz z człowiekiem. Często 

stają się obiektem przemocy z jego strony. Przestępstwa wymierzone przeciwko nim 
stały się realnym problemem na skalę światową, ponieważ dotykają niemal każdego 
gatunku na świecie, występują w różnych krajach, pod różnymi postaciami. Zarówno 
zwierzęta żyjące w sąsiedztwie ludzi, jak i te dzikie, doświadczają z ich strony znęcania 
się oraz są z nieuzasadnionego powodu zabijane. Takie działania względem nich 
zostały w polskim ustawodawstwie zabronione w art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o ochronie zwierząt, czyli akcie w naszym kraju, który ma za zadanie chronić 
opisywane istoty przed krzywdą ze strony człowieka.

Wielu ludzi uważa wciąż, że zwierzę można traktować jak przedmiot, swoją 
własność, a więc można z nim robić, co się chce, wykorzystywać do zaspokajania 
swoich potrzeb, a jak już nie będzie potrzebne, to można je „wyrzucić”. Współczesne 
badania przeczą poglądowi, jakoby zwierzęta nic nie odczuwały. Wręcz przeciwnie, 
stworzenia te czują ból, potrafią okazywać emocje, a co za tym idzie, są w stanie 
pokazać swoje przywiązanie do właściciela, czy członków stada. Dlatego istnieje też 
wiele osób, którym nie jest obojętny ich los i podejmuje się inicjatyw mających na 
celu ich ochronę.
2. Formy, przyczyny i skutki znęcania się nad zwierzętami
2.1. Zagadnienia wstępne

W literaturze przedmiotu funkcjonuje pojęcie „okrucieństwo wobec zwierząt”, 
którego mianem można określić nieakceptowane społecznie zachowanie osoby, 
która umyślnie zadaje niepotrzebny ból lub cierpienie zwierzęciu, powoduje u niego 
niepokój, czy też jego śmierć. Trudność z określeniem, kiedy zaczyna się okrutne 
traktowanie, wynika z tego, iż może się ono objawiać w różnych formach – od 
drażnienia po torturowanie. Ponadto, niektóre niedopuszczalne względem zwierzęcia 
zachowania są kulturowo usankcjonowanie (np. zwyczaj corridy). Warto też zauważyć, 
że ludzie „nierówno” traktują różne gatunki zwierząt – przykładowo zabicie komara, 
albo muchy nie wzbudza większych emocji, gdyby jednak w ten sam sposób ktoś 
potraktował kota czy psa z pewnością wzbudziłby wściekłość opinii publicznej [1] . 

Art. 4 ustawy z 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt [2] w pkt 8 wyjaśnia jak należy 
rozumieć „okrutne traktowanie” (jako „wymienione w ustawie przypadki znęcania się 
nad zwierzętami oraz inne postępowanie właściciela bądź innej osoby, prowadzące do 
skutków porównywalnych ze skutkami znęcania się”), natomiast w pkt 12 wyjaśnia, 
czym jest „szczególne okrucieństwo” (jest to „przedsiębranie przez sprawcę działań 
charakteryzujących się drastycznością form i metod, a zwłaszcza działanie w sposób 
wyszukany lub powolny, obliczony z premedytacją na zwiększenie rozmiaru cierpień 
i czasu ich trwania”). 
1 haylin1216@gmail.com, absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.
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Będąc właścicielem zwierzęcia domowego czy gospodarskiego, człowiek 
jest obowiązany z mocy ustawy zapewnić mu stały dostęp do właściwej karmy 
oraz wody. Musi też trzymać je w miejscu zapewniającym mu swobodną zmianę 
pozycji, chroniącym przed zimnem, upałem i opadami atmosferycznymi, a także 
nieograniczającym mu dostępu do światła. Ma obowiązek zapewnienia mu opieki 
i odpowiednich warunków życia, hodowli, czy chowu oraz pracy, które nie będą 
narażały na uszkodzenia ciała, powodowały zbędnego cierpienia i stwarzały zagrożenia 
dla zdrowia i życia zwierzęcia [3]. 

Pomimo że przytoczone regulacje nie wydają się trudne do zrozumienia i spełnienia 
dla przeciętnego człowieka, to niestety nie każdy jest świadomy tego, że zwierzę 
ma jakieś swoje potrzeby, które należy spełnić. Wciąż wiele osób uważa, że dzięki 
zwierzętom mogą zaspokajać swoje fanaberie i postępować z nimi wedle swojego 
kaprysu [1]. 
2.2. Znęcanie się nad zwierzętami domowymi i gospodarskimi

Raport z monitoringu sądów, prokuratur i policji, stworzony przez fundację Czarna 
Owca Pana Kota, o bardzo wymownym tytule „Jak Polacy znęcają się nad zwierzętami?” 
m.in. przytacza medialne nagłówki, które wzbudziły żywą reakcję społeczeństwa. 
Można tam przeczytać o „skatowanym i zakopanym żywcem piesku”, „zakatowaniu 
szczeniaka pałką”, „zmieleniu kota w rębaku”, „psie wyrzuconym z czwartego 
piętra bloku”, „oślepieniu psa ostrym narzędziem”, „psie zagłodzonym prawie na 
śmierć”, „poderżnięciu gardła psu w zamian za wódkę od wujka”, „zatłuczeniu psa 
nogą od stołu”, „zagłodzeniu na śmierć 19 krów”, „pobitym łopatą psie zakopanym 
żywcem”, „pijanej 58-latce, która zabiła psa siekierą”, „chorym na nużycę szczeniaku 
z kamieniem u szyi topionym w Wieprzu”, „81-latku, który więził psa w beczce”, 
„zabiciu psa, bo właścicielowi przeszkadzało, że zwierzę utyka”, czy „zatłuczeniu 
młotkiem 18-letniego pekińczyka, by uniknąć kosztów wizyty u weterynarza”. Jednak 
równie drastycznych zdarzeń z pewnością było o wiele więcej, ponieważ według 
danych zebranych podczas projektu, 32% respondentów ujawniło, iż ich zgłoszenia 
dotyczące aktów przemocy w stosunku do zwierząt nie zostały poważnie potraktowane 
przez organy ścigania [4]. 

Jak można wywnioskować z przytoczonych w raporcie nagłówków prasowych, 
skutkami przestępstwa znęcania się nad zwierzętami są cierpienia zarówno fizyczne, 
jak i psychiczne, których zwierzę doznaje, a w najgorszym wypadku jego śmierć. 
Należy dodać, że przywołane w późniejszej części teksu wnioski z przeprowadzonych 
badań własnych, potwierdzają to stwierdzenie.

Badacze z Instytutu Psychologii Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu 
Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt 
w Toruniu doszli do wniosku, że mężczyźni częściej zdradzają tendencje do 
przedmiotowego traktowania zwierząt oraz zwracają większą na uwagę na ich 
użyteczność dla człowieka, a nie na zaspokojenie potrzeb i dbanie o ich dobrostan. 
Jedną z przyczyn takiego stanu rzeczy może być fakt, że kobiety mają bardziej rozwiniętą 
empatię [5]. Dlatego też wśród sprawców znęcania się nad zwierzętami przeważają 
mężczyźni, jak pokazują badania w wieku 50-59 lat, pochodzący ze wsi. Z tym 
ostatnim związane są szkodliwe stereotypy, pokutujące wśród mieszkańców wsi [1]. 

Na terenach wiejskich dochodzi do wielu sytuacji znęcania się nad zwierzętami, np. 
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poprzez pętanie koni, wskutek czego sznur ociera ciało zwierzęcia, raniąc je do krwi, 
trzymanie psów na krótkiej uwięzi przy „budzie” zrobionej ze starych desek, bicie 
i kopanie „nieposłusznych” krów, krzyki i przekleństwa, wyzywanie od „głupiego 
zwierzęcia”. Zdarzają się budynki gospodarcze, które są tak zaniedbane, że grożą 
zawaleniem się, a chude krowy i świnie stoją we własnych odchodach. Nie zapewnia 
się im nawet humanitarnej śmierci. Są bite, ładowane siłą na samochody, doznają 
licznych obrażeń. Z kolei „najlepsi przyjaciele człowieka” są uwiązywani na krótkim 
łańcuchu, nie mają dostępu do cienia i dostatecznej ilości wody latem, marzną zimą, 
są karmione ochłapami, bo panuje przekonanie, że „głodny lepiej pilnuje i jest ostry”. 
Koty natomiast w ogóle nie są karmione, bo mają łapać myszy, zapadają na koci katar, 
wskutek czego umierają [6]. 

Wiele osób mieszkających w mieście uczy dzieci traktowania psów i kotów, jak 
zabawki, które można wyrzucić, gdy się znudzą. Zwierzęta mieszkające w mieszkaniach 
są głodzone, bite (nawet do takiego stopnia, że powoduje to śmierć), wyrzucane przez 
okno, czy porzucone w lesie lub parku (zwłaszcza w okresie wakacyjnym). Często 
sprawca jest nietrzeźwy lub odurzony narkotykami, w wyniku czego zachowuje się 
agresywnie [1, 5]. 

Przyczyn takich zachowań można również szukać w zjawisku agresji zastępczej. 
Bierze się ono z przekonania, że za zranienie zwierzęcia przewidziane są mniejsze 
konsekwencje niż za zrobienie tego samego innej osobie, lub nie ma tych konsekwencji 
wcale. Na zwierzęciu można „wyładować” swoją frustrację, bo nic poważnego za to 
nie grozi. Rodzice też nie pokazują jak prawidłowo traktować zwierzę i nie reagują, 
gdy dziecko wykazuje niewłaściwe zachowania względem niego [1]. Przyczyny 
okrutnego traktowania zwierząt mogą tkwić w wydarzeniach z dzieciństwa sprawcy, 
takimi jak doświadczanie kar cielesnych, czy przemocy fizycznej [5]. Nie można też 
zapominać, że niektórzy ludzie zwyczajnie czerpią satysfakcję z zadawania bólu [7].
2.3. Inne przykłady przestępstwa znęcania się nad zwierzętami

Foki to z pewnością wyjątkowo urocze ssaki o pociesznych pyszczkach, których 
widok powoduje pozytywne emocje. Niestety w czerwcu 2018 r. na plaży w Gdyni 
dokonano drastycznego odkrycia. Znaleziono bowiem fokę z przywiązanymi do 
ciała cegłami, co mogło świadczyć o tym, że pechowe zwierzę zaplątało się w sieć, 
a rybacy postanowili pozbyć się dowodu. Kiedy jednak kilka dni później natrafiono 
na małą fokę z roztrzaskaną głową, wniosek był jeden – ktoś celowo zabił zwierzę 
w tak makabryczny sposób. Nieznany sprawca uśmiercił jeszcze dwie kolejne foki, 
jedna miała rozcięty brzuch. Zarówno opinia publiczna, jak i organizacje ekologiczne 
były oburzone, a sprawa została zgłoszona do prokuratury. Pojawiła się nawet nagroda 
pieniężna za pomoc we wskazaniu sprawcy [8]. Analizując strony internetowe mediów 
piszących o tej sprawie, niestety nie można dowiedzieć się czy osoba odpowiedzialna 
za tak okrutne zachowanie w stosunku do fok została odnaleziona i właściwie ukarana.

Szerokie pole do nadużyć względem zwierząt dla osób chcących wykorzystać 
je dla swoich korzyści daje ponadto „branża rozrywkowa”. Dobrym przykładem 
jest nierespektowanie przez członków zorganizowanych grup przestępczych zakazu 
organizowania walk zwierząt. Dopatrzyli się oni w tej „rozrywce” źródła dochodów. 
W tym celu w Polsce hodują i tresują psy, które następnie są wystawiane do walk [9]. 
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3. Aspekty prawno-karne przestępstwa znęcania się nad zwierzętami
3.1. Status zwierzęcia w polskim prawie

Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie ze zwierzętami 
i wskazującym jego status jest ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 
zwierząt. Rozpoczyna się ona stwierdzeniem, iż „zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna 
do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą”. Ponadto, „człowiek jest mu winien 
poszanowanie, ochronę i opiekę. Z kolei art. 5 ustawy stanowi, iż „każde zwierzę 
wymaga humanitarnego traktowania”, czyli „traktowania uwzględniającego potrzeby 
zwierzęcia i zapewniającego mu opiekę i ochronę”. Jednak ustawa nie wskazuje 
wprost, co człowiek ma robić, by jego działanie było humanitarne. Słownik Języka 
Polskiego, definiuje ten przymiotnik, jako: „[...]; też: mający na celu dobro zwierząt 
[10]”. W skrócie więc, człowiek powinien dobrze traktować zwierzę i powstrzymać 
się od czynienia mu krzywdy. 

Co ciekawe, pojęcie „praw zwierząt”, tak często używane w literaturze poświęconej 
ochronie zwierząt, nie jest terminem prawnym. W przypadku zwierząt, mówić należy 
o ich szczególnym statusie, a nie prawach [11]. Zatem właściwym pojęciem jest 
„prawna ochrona zwierząt”.
3.2. Prawna ochrona zwierząt według przepisów karnych ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt

Na ukształtowanie się ochrony zwierząt w polskim porządku prawnym duży wpływ 
miała Światowa Deklaracja Praw Zwierzęcia. Dokonano w niej dereifikacji zwierząt 
(uznanie, że zwierzę nie jest rzeczą). Stanowią one szczególny rodzaj mienia, którym 
można rozporządzać i korzystać z niego zgodnie z przeznaczeniem, ale jednocześnie 
należy je chronić i opiekować się nim. Użytkowanie przez właściciela jest ograniczone 
przepisami [3].

Za takowe ograniczenie można uznać art. 6 ustawy o ochronie zwierząt, 
który zakazuje nieuzasadnionego zabijania zwierząt oraz znęcania się nad nimi. 
Ustawodawca zamieścił także w tym przepisie definicję „znęcania się”, czyli listę 
przykładowych okoliczności, które uznaje on za przejawy właśnie znęcania się (ust. 
2) [12]. Z pewnością jednak sprawcy tego przestępstwa potrafiliby wymyślić jeszcze 
wiele innych sposobów na okrutne traktowanie zwierząt, bo przecież pomysłowość 
ludzka nie zna granic.

Art. 35, regulujący odpowiedzialność karną za zabijanie, uśmiercanie lub 
dokonywanie uboju zwierzęcia z naruszeniem przepisów ustawy, jak również za 
znęcanie się nad zwierzęciem, obecnie brzmi:

„1. Kto zabija, uśmierca zwierzę albo dokonuje uboju zwierzęcia z naruszeniem 
przepisów art. 6 ust. 1, art. 33 lub art. 34 ust. 1-4, podlega karze pozbawienia wolności 
do lat 3.

1a. Tej samej karze podlega ten, kto znęca się nad zwierzęciem.
2. Jeżeli sprawca czynu określonego w ust. 1 lub 1a działa ze szczególnym 

okrucieństwem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2 sąd orzeka 

przepadek zwierzęcia, jeżeli sprawca jest jego właścicielem.
3a. Sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo 

określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 1a.
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3b. Sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz posiadania wszelkich zwierząt albo 
określonej kategorii zwierząt w razie skazania za przestępstwo określone w ust. 2.

4. Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo, o którym mowa w ust. 1 lub 1a, w związku 
z wykonywaniem zawodu, prowadzeniem działalności lub wykonywaniem czynności 
wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub 
oddziaływaniem na nie, sąd może orzec tytułem środka karnego zakaz:

1) wykonywania wszelkich lub określonych zawodów,
2) prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności lub
3) wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających zezwolenia –, 

które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.
4a. Jeżeli sprawca popełnił przestępstwo, o którym mowa w ust. 2, w związku 

z wykonywaniem zawodu, prowadzeniem działalności lub wykonywaniem czynności 
wymagających zezwolenia, które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub 
oddziaływaniem na nie, sąd orzeka tytułem środka karnego zakaz:

1) wykonywania wszelkich lub określonych zawodów,
2) prowadzenia wszelkiej lub określonej działalności lub
3) wykonywania wszelkich lub określonych czynności wymagających zezwolenia –, 

które są związane z wykorzystywaniem zwierząt lub oddziaływaniem na nie.
4b. Zakazy wymienione w ust. 3a-4a orzeka się w latach, od roku do lat 15.
4c. Sąd może orzec przepadek przedmiotów, które służyły lub były przeznaczone 

do popełnienia przestępstwa, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy, jeżeli 
ich właściciel lub inna osoba uprawniona do dysponowania nimi na podstawie 
towarzyszących okoliczności przewidywała albo mogła przewidzieć, że mogą one 
zostać użyte do popełnienia przestępstwa.

5. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1, 1a lub 2, sąd orzeka nawiązkę 
w wysokości od 1000 zł do 100 000 zł na wskazany cel związany z ochroną zwierząt.

6. Umarzając warunkowo postępowanie karne, sąd może orzec zakaz posiadania 
wszelkich zwierząt albo określonej kategorii zwierząt do lat 2”.

Przedmiotem ochrony tego przepisu jest życie i zdrowie zwierząt przed 
nieuzasadnionym zabijaniem i znęcaniem się, a także wolność od cierpień, będących 
następstwem zachowania człowieka, wypełniających znamiona znęcania się [13]. 
Strona przedmiotowa polega na zabiciu/uśmierceniu/dokonaniu uboju zwierzęcia 
wbrew przepisom wskazanym w art. 35 ust. 1. Sprawca musi dopuścić się chociażby 
jednej ze wskazanych czynności [14]. 

Występki te są przestępstwami powszechnymi, czyli może je popełnić każdy 
człowiek mający styczność ze zwierzęciem (a więc niekoniecznie właściciel). Może 
to uczynić poprzez działanie, jak i zaniechanie [13]. Musi to być wyłącznie umyślne 
zachowanie. Zamiar bezpośredni jest tu oczywisty, ale dopuszczalny jest też zamiar 
ewentualny [12] (nie dotyczy on znęcania się, bowiem w doktrynie przyjmuje się, że 
jest to działanie z chęci zadania cierpienia innej istocie) [13]. 

Typem kwalifikowanym omawianego przestępstwa jest działanie ze szczególnym 
okrucieństwem. Szczególne okrucieństwo jest znamieniem ocennym – podczas analizy 
czynu organy wymiaru sprawiedliwości powinny ocenić intensywność cierpień 
doznawanych przez zwierzę, które w opinii przeciętnego człowieka są uznawane za 
szczególnie okrutne, np. ciężkie okaleczenie zwierzęcia poprzez oślepienie [15]. 
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4. Zapobieganie i zwalczanie przestępstwa znęcania się nad zwierzętami 
4.1. Sposoby zapobiegania i zwalczania przestępstwa znęcania się nad 
zwierzętami

Fundacja Zmieńmy Świat w trosce o zwierzęta proponuje kilka możliwych 
rozwiązań, by poprawić życie tych istot. Promują adoptowanie psa lub kota ze 
schroniska i nawet osoba, która nie może posiadać w domu pupila, może go 
zaadoptować dzięki tzw. wirtualnej adopcji. Wzywa też, aby podejmować wszelkie 
działania w celu zapewniania zwierzętom właściwej troski i opieki oraz promować 
zgłaszanie wszelkich przypadków znęcania się nad zwierzęciem odpowiednim 
służbom czy organizacjom [16]. 

Wiele inicjatyw mających na celu przeciwdziałanie przemocy wobec zwierząt 
oraz pomoc tym pokrzywdzonym można znaleźć w Internecie. Największym 
portalem służącym organizowaniu pomocy zwierzętom jest witryna Ratujemy 
Zwierzaki. Organizacje pozarządowe działające na rzecz ochrony zwierząt mają 
możliwość publikować tam ogłoszenia o zbiórkach pieniędzy na pokrzywdzonych 
podopiecznych. Ogłoszenia te posiadają opisy zdarzeń (często pisanych z pierwszej 
osoby, zupełnie jakby, to zwierzę dzieliło się z czytelnikiem swoją historią), a także 
zdjęcia pokazujące stan zdrowia skrzywdzonych zwierząt. Łatwo można zauważyć, 
że ludzie nie są obojętni na ich los i dzielą się z nimi pieniędzmi. Są to różne kwoty, 
ale nawet te niewielkie są cegiełką pozwalającą „zbudować” nowe, lepsze życie tym 
biednym stworzeniom. Ludzie otaczają swoim ciepłem nie tylko wygłodzone czy 
zranione przez swoich właścicieli psy i koty, ale również te bezdomne i chore, które 
zostały zaatakowane i pogryzione przez silniejsze i agresywniejsze osobniki [17].

W Białymstoku działa lokalnie fundacja Kotkowo.pl, która, jak wnosi jej nazwa, 
skupia się na pomaganiu kotom. Działa aktywnie już praktycznie 10 lat. Wolontariusze 
oraz „Dobrzy Ludzie” „wyadoptowali” ponad 5 tys. kotów, na które czekała śmierć 
w piwnicach, pod mostami, czy w kartonowych pudłach na śmietnikach. Zwierzęta 
te wymagały kosztownego leczenia i operacji, a później także standardowej 
sterylizacji, odrobaczania i szczepień. Stan wielu z nich był bardzo ciężki – ratowano 
bowiem koty niewidome, z urazami po wypadkach, zranione przez ludzi czy inne 
zwierzęta. Wśród nich trafiały się bardzo malutkie kotki, które nie potrafiły nawet 
jeszcze samodzielnie jeść. Warto wspomnieć, że Kotkowo.pl przeprowadza również 
różnego rodzaju akcje edukacyjne w szkołach i przedszkolach. Zajęcia te mają na 
celu uwrażliwienie od najmłodszych lat dzieci na potrzeby zwierząt i wykształcenie 
prawidłowe postawy względem nich. Fundacja promuje również powszechność 
sterylizacji, wskazuje korzyści i zwiększa świadomość ludzi w tematyce tego zabiegu, 
co pozwala przeciwdziałać niekontrowanemu rozmnażaniu się dziko żyjących kotów, 
a w efekcie też i bezdomności. Fundacja posiada profil na Facebooku, gdzie pojawiają 
się ogłoszenia o znalezionych na terenie Białegostoku zagubionych zwierzętach oraz 
tych już wyleczonych i przygotowanych do adopcji. Te, które już odnalazły kochającą 
rodzinę, można obejrzeć w „Galerii wyadoptowanych” [18]. 

Inną organizacją o ciekawej działalności na rzecz uwrażliwiania ludzi na krzywdę 
zwierząt jest Front Wyzwolenia Zwierząt, który posiada na swojej stronie internetowej 
niesamowicie pomysłowy kalendarz – rozpiskę prowadzonych przez cały rok kampanii 
społecznych [19]. WFZ działa poprzez społecznie akceptowalne protesty, zbieranie 
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podpisów pod petycjami, wręczanie ulotek, rozwieszanie plakatów, prowadzenie 
warsztatów, organizowanie koncertów oraz konkursów plastycznych, czy ulicznych 
przedstawień, a także zapraszanie do spróbowania wegetariańskiej kuchni. Front stara 
się też współpracować z mediami – członkowie tej organizacji zapraszają na swoje 
wydarzenia dziennikarzy, a także sami chętnie wypowiadają się na tematy, którym 
poświęcone są ich kampanie. Proponują również pomysły oraz praktyczne porady, 
które mają pomóc zorganizować własne tego typu inicjatywy w swoich społecznościach 
lokalnych [20]. 
4.2. Podmioty zajmujące się ochroną zwierząt

World Wide Fund for Nature (Światowy Fundusz na rzecz Przyrody; WWF). 
powstał 11 września 1961 r. z inicjatywy dyrektora generalnego UNESCO. Chyba 
nie ma osoby, która nie kojarzyłaby logo tej organizacji, czyli wizerunku czarno-białej 
pandy. Ma ona ogromne zasługi, jeśli chodzi o ochronę zwierząt w wielu krajach świata, 
także i w Polsce. Dzięki działalności jej członków w 1990 r. wprowadzono moratorium 
na handel kością słoniową, czy też stworzono Biebrzański Park Narodowy [21]. 

WWF mocno zaangażowało się w ochronę wilków i zmianę postrzegania tego 
drapieżnika przez społeczeństwa. Wokół wilka zawsze funkcjonowały szkodliwe 
stereotypy, które doprowadziły do polowań na niego, a w rezultacie, niemal do jego 
wyginięcia. Udało się na szczęście zapobiec najgorszemu, dzięki kampanii „Chrońmy 
Wilka”, w ramach której przygotowano materiały edukacyjne oraz serię filmów na 
Facebooku oraz YouTube. Podobną kampanię przeprowadzono też na rzecz rysia. 
Proklamowano także lepszą ochronę fok na Morzu Bałtyckim [22]. 

Jedną z organizacji pozarządowych, o których również należy wspomnieć 
(dlatego, iż posiada swój oddział także i w Białymstoku) jest Towarzystwo Opieki 
nad Zwierzętami w Polsce, założone 1 listopada 1864 r. Według oficjalnej strony 
organizacji, był to drugi tego rodzaju podmiot na świecie [23]. Jej misją jest niesienie 
ratunku chorym, rannym i maltretowanym zwierzętom, poszukiwanie podopiecznym 
bezpiecznych domów, w których będą szczęśliwe, oraz interweniowanie w sprawach 
znęcania się. Polski oddział TOZ współpracuje ze Światowym Towarzystwem Opieki 
nad Zwierzętami, a także producentami karm dla zwierząt (marek Pedigree i Whiskas). 
Wszyscy, którym zależy na dobru zwierząt uczestniczą razem w Światowym Tygodniu 
Zwierząt. Podczas tego wydarzenia członkowie mogą podejmować problematykę 
odpowiedzialnej opieki nad zwierzętami. Z inicjatywy Towarzystwa uchwalono 
21 sierpnia 1997 r. ustawę o ochronie zwierząt; brało ono także udział w tworzeniu 
przepisy wykonawcze do niej i opiniowaniu rozporządzeń, poprzez wydawanie 
ich kontrprojektów. Wszystkie działania Towarzystwa mają na celu promowanie 
humanitarnego traktowania zwierząt, poszanowania ich, objęcia ochroną i otoczenia 
opieką oraz kształtowanie wśród ludzi właściwego stosunku do tej grupy istot [24]. 

Oddział w Białymstoku niestety nie posiada swojego schroniska, gdzie mogliby 
przebywać tymczasowo białostoccy podopieczni. Oczekują oni na właścicieli, którzy 
je pokochają, w domach tymczasowych. Niestety ich liczba jest niewystarczająca, 
żeby móc umieszczać w nich kolejne zwierzęta z interwencji. Można na tej podstawie 
stwierdzić, że Białystok ma duży problem z opisywanym przestępstwem i bezdomnymi 
zwierzętami. Strona internetowa białostockiego oddziału pozwala sprawdzić „oferty” 
adopcji, oraz zerknąć na nowe życie byłych podopiecznych. Można na niej także 
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przeczytać opisy podjętych na terenie Białegostoku interwencji (głównie na rzecz 
psów i kotów, ale nie tylko) [23]. 
4.3. Skuteczność organów ścigania w walce z przestępstwem znęcania się 
nad zwierzętami na podstawie danych policyjnych

Poniższa tabela oraz wykonany na podstawie zawartych w niej informacji wykres 
pokazuje jak w okresie 10 lat kształtowała się dynamika przestępstwa znęcania się 
nad zwierzętami w Polsce. Dane te pochodzą ze strony głównej Policji i obejmują lata 
2007-2017. 

W tym miejscu warto wspomnieć, że 4 października obchodzony jest Światowy 
Dzień Zwierząt. Z tej okazji Policja w 2008 r. na swojej stronie internetowej 
opublikowała komunikat, w którym zwróciła uwagę na to, iż z roku na rok wrasta 
liczba wszczynanych postępowań. Wzrost ten może być w dużej mierze skutkiem 
wzrostu świadomości ludzi w kwestii krzywdy wyrządzanej zwierzętom, dzięki 
czemu wiele incydentów może dotrzeć do organów ścigania [25]. Z pewnością jest 
to bardzo pozytywna zmiana, jeśli chodzi o podejście społeczeństwa do opisywanego 
przestępstwa.

Tabela 1. Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1-2 ustawy o ochronie zwierząt) w latach 
2007-2017

Rok Postępowania 
wszczęte

Przestępstwa 
stwierdzone

Przestępstwa 
wykryte

Wskaźnik 
wykrycia 
(w %)

Liczba 
podejrzanych

2007 1 522 1 237 871 70,2 768

2008 1 940 1 504 987 65,6 870

2009 1 785 1 386 926 66,5 815

2010 1 754 1 272 837 65,4 803

2011 1 956 1 441 896 62 786

2012 2 170 1 503 911 60,4 829

2013 2 174 1 439 865 60,1 789

2014 2 214 1 483 860 58 806

2015 2229 1846 1191 64,5 Brak danych

2016 2496 1673 937 55,9 Brak danych

2017 2767 1869 1116 59,7 Brak danych

Źródło: opracowanie własne na podstawie http://statystyka.policja.pl
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Wykres 1. Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami (art. 35 ust. 1-2 ustawy o ochronie zwierząt) 
w latach 2007-2017. Źródło: opracowanie własne na podstawie http://statystyka.policja.pl

Jak widać na liczbach przedstawionych w tabeli i przeniesionych na wykres, słowa 
z powyższego komunikatu po 10 latach są aktualne. Rzeczywiście w okresie 2007-
2017 zaczął się wzrost wszczynanych w omawianej sprawie postępowań. W 2007 
było ich 1522 (najmniej w omawianym okresie), natomiast już 10 lat później liczba 
ta wyniosła 2767, a więc prawie dwukrotnie więcej. Dodatkowo warto zauważyć, że 
w analizowanym okresie jest to największa liczba wszczętych postępowań. Identyczna 
tendencja widoczna jest także, jeśli chodzi o przestępstwa stwierdzone i przestępstwa 
wykryte. Rok 2010 odznacza się minimalnym spadkiem wszczętych postępowań 
w stosunku do roku poprzedniego, ale już od roku 2011 znów nastąpiła tendencja 
wzrostowa, która utrzymuje się do roku 2017 i można wysnuć przypuszczenie, że te 
liczby wciąż będą rosły. Zastanawiający jest z kolei wskaźnik wykrywalności, który 
z roku na rok maleje. Wszak jeszcze 10 lat temu wynosił on 70,2%, a dziś spadł do 
59,7%. Z kolei liczba podejrzanych nie ulega większym zmianom – jest to ok. 700-800 
osób rocznie.
4.4. Przestępstwo znęcania się nad zwierzętami na przykładzie 
wybranych spraw karnych

Przedstawione w tej części pracy opisy spraw karnych pochodzą z badań empirycznych 
przeprowadzonych w ramach pracy magisterskiej. Ogólnie łącznie przeanalizowano 39 
akt sądowych, dotyczących spraw, które wpłynęły do Sądu Rejonowego w Białymstoku 
w latach 2008-2017. Informacje oraz zamieszczone cytaty pochodzą z: notatek 
służbowych, protokołów przesłuchań podejrzanych i świadków, protokołów oględzin, 
postanowień o wszczęciu dochodzenia i przedstawieniu zarzutów.
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4.4.1. Sprawa o sygnaturze VII K 744/14
Sprawa ta jest warta przedstawienia, ponieważ nie dotyczyła zwierzęcia 

domowego, takiego jak pies, czy kot, a gołębia, uśmierconego ze szczególnym 
okrucieństwem. Sytuacja ta miała miejsce na terenie sklepu w Białymstoku, w którym 
sprawca zatrudniony był, jako pracownik porządkowy. Według relacji świadka oraz 
samego sprawcy, do sklepu wleciał ptak, którego ten ostatni złapał, po czym wyszedł 
z nim na zewnątrz i oderwał mu głowę, a następnie szczątki wyrzucił do kubła na 
śmieci. Wezwani na miejsce policjanci dostrzegli, że „przed koszem na chodniku 
leżała biała głowa gołębia, na koszu i na chodniku były ślady czerwonej cieczy 
(najprawdopodobniej – krwi), a reszta gołębia znajdowała się w koszu”. Mężczyzna 
odmawiał wykonania poleceń, szarpał się, co zmusiło policjantów do użycia kajdanek 
i doprowadzenia siłą do radiowozu. Dopiero wtedy się uspokoił. W toku postępowania 
wyjaśnił, że obecność gołębia go zdenerwowała i potraktował ptaka jak szkodnika, 
którego należy zlikwidować. Mówił: „Ten gołąb latał po sklepie i brudził, no to go 
złapałem skrzynką, wyniosłem przed sklep i urwałem łeb. Moim zdaniem to taki sam 
szkodnik, jak mysz i nie ma nic złego w tym, że go zabiłem”. Warto też wspomnieć, 
że pomijając działanie ze szczególnym okrucieństwem, pracownik sklepu dopuścił 
się swojego czynu publicznie i bez powodu, okazując przez to rażące lekceważenie 
porządku prawnego.
4.4.2. Sprawa o sygnaturze VII K 158/17 

13 kwietnia 2016 r., 29-letni kawaler udowodnił, że posiadanie wyższego 
wykształcenia nie jest tożsame z kulturalnym zachowaniem w miejscu publicznym. 
Spożywał w obrębie sklepu Biedronka alkohol. W pewnym momencie na oczach kilku 
świadków podszedł do spokojnie siedzącego, przywiązanego do słupka psa i zaczął 
go kopać bez żadnego logicznego powodu. Zwierzę zostawiła jego właścicielka. 
Weszła ona na kilkanaście minut do wspomnianego sklepu, pod którym już zdążyła 
się zrobić awantura. Świadkowie kazali mężczyźnie przestać kopać psa, ale on 
ignorował ich wszystkich i uznał, że może się zachowywać w taki sposób, ponieważ 
ten nie ma kagańca. Zwierzę było bardzo przestraszone, trzęsło się, więc jedna 
z kobiet zaopiekowała się nim, biorąc je na ręce do momentu przyjścia właścicielki. 
Tymczasem sprawca, który prawdopodobnie przestraszył się tego, że na miejsce 
zdarzenia wezwana została policja, zaczął się oddalać. Nie udało mu się to, ponieważ 
przyprowadzili go świadkowie zajścia. Tłumaczył się w dość nieudolny sposób: „jak 
wchodziłem do sklepu, to łapnął mnie za spodnie i ja w odruchu obronnym kopnąłem 
go raz”, mimo że świadkowie widzieli, co innego („nie widziałam, by pies go gryzł, 
widziałam tylko te kopnięcia”). Co zabawne, stwierdził, iż „faktem niezaprzeczalnym 
jest, że byłem pod wpływem alkoholu, ale lekkim, bo wypiłem tylko cztery piwa”. 
Warto jednak zauważyć, iż w końcu przyznał, że źle zrobił i przeprosił właścicielkę psa. 
Przeprowadzono także postępowanie mediacyjne, dzięki czemu sprawa zakończyła 
się warunkowym umorzeniem postępowania.
4.4.3. Sprawa o sygnaturze III K 1031/11

Do wyjątkowo drastycznego zdarzenia (podobnie jak w pierwszej opisanej sprawie 
było to uśmiercenie, choć w tym przypadku nie zakwalifikowano czynu, jako działania 
ze szczególnym okrucieństwem) doszło w gminie Łapy (wieś Płonka Kozły). Sprawca 
twierdził, że kotka sąsiadów wyjada mu kurczaki, jednakże właścicielka zwierzęcia 
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nigdy nie widziała, „aby z kurczakiem przychodziła na podwórko, ona nieraz 
przynosiła żaby, czy myszy uduszone i układała je na podwórku, ale nie przyniosła 
nigdy kurczaka”. Ponadto, była niemal pewna, że sąsiad zaplanował pozbycie się 
kotki, w chwili, kiedy podczas jednej z rozmów wspomniała, że jej „kotka ma cztery 
małe, one mają miesiąc czasu i tak fajnie się bawią ze sobą”. W odpowiedzi, sprawca 
machnął ręką i rzucił „a to przeżyją”. Według policjanta, który dokonał oględzin 
miejsca przestępstwa, „kotka wisiała na belce podtrzymującej strop budynku, sznur, 
na którym wisiała kotka był zaczepiony za rurkę znajdującą się tuż obok belki. Wydaje 
mi się, że kot cierpiał zanim zdechł powieszony na sznurze, ale nie zauważyłem na 
ciele kota obrażeń”. Po wydarzeniu mężczyzna poszedł przeprosić za to, co zrobił, 
powiedział, że jest głupi i nie wiedział, co robi. Potem, już, jako oskarżony, twierdził 
na rozprawie, że jeśli zamknie kotkę i uczepi na sznurku, to ta do niego więcej nie 
przyjdzie – „uczepiłem ją do sznurka i uczepiłem ją i patrzę policja przyjechała do 
mnie pod płot i zobaczyłem, że kotka jest powieszona i uduszona”.

Na podstawie przeprowadzonych badań można było stworzyć portret 
„stereotypowego” sprawcy przestępstwa znęcania się nad zwierzętami. Jak pokazała 
całościowa analiza akt spraw sądowych, jest to mężczyzna (92,5% sprawców) w wieku 
21-30 lat (25,6%), będący kawalerem (53,8%) o wykształceniu podstawowym 
(30,7%). Ponadto takowa osoba jest bezrobotna (53,8%) oraz zanim dopuściła się 
karalnego zachowania względem zwierzęcia, popełniała inne czyny zabronione, 
głównie kradzieże i prowadzenie pojazdu w stanu nietrzeźwości, mogła być także 
skazana za przestępstwa powiązane z użyciem przemocy, takie jak bójka i pobicie. Co 
ciekawe, częściej w momencie popełniania czynu jest trzeźwa i niekiedy, dopuszcza 
się drastyczniejszych czynów niż sprawca będący pod wpływem alkoholu. Warto 
też zauważyć, że taka osoba w wielu przypadkach działa z bardzo niskich pobudek, 
bezrefleksyjnie, bez powodu, czy bez jakiegoś uzasadnionego okolicznościami 
motywu.

Samo przestępstwo znęcania się nad zwierzętami zazwyczaj występuje, jako 
samoistny czyn zabroniony, ale czasami zdarza się popełnienie tego przestępstwa 
w związku z innymi. Do incydentów krzywdzenia zwierząt pojawiających się na 
terenie miasta Białystok najczęściej dochodzi w mieszkaniu, pomieszczeniu lub terenie 
posesji właściciela zwierzęcia (będącym jednocześnie sprawcą) (51,2%). Nie brakuje 
jednak też przypadków przemocy względem zwierząt w miejscach publicznych, 
na ulicach, w centrum miasta, czy na terenie osiedla. Są one, ze względu na swój 
publiczny charakter, szybko dostrzegane przez świadków, którzy reagują na tego typu 
zdarzenia. Jak pokazała analiza informacji zebranych w aktach, częściej dochodzi 
do jednorazowych incydentów niż do długotrwałego znęcania się nad zwierzęciem. 
Najwięcej przemocy dotyka psów (79,4%). 

„Stereotypowe” przestępstwo z art. 35 ustawy o ochronie zwierząt, polega na biciu 
obiektu przemocy na różne sposoby, chociażby ręką, czy twardym przedmiotem. 
Sprawca często znęca się fizycznie nad zwierzęciem także poprzez kopanie go, 
szarpanie nim (zwłaszcza za obrożę, tudzież smycz), a nawet rzucanie o ścianę budynku 
(28,2%). Ponadto bardzo często zdarzają się przypadki uśmiercenia zwierzęcia wbrew 
przepisom wspomnianej ustawy. Tu również, można zauważyć szeroki wachlarz 
sposobów, w jaki można zabić zwierzę. Śmierć przykładowo następuje w następstwie 
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zranienia ostrym narzędziem (nożem, siekierą), powieszenia, utopienia, czy postrzelenia 
z broni palnej; odnotowywane jest także działanie ze szczególnym okrucieństwem – 
duszenie zwierzęcia, rozrywanie jego ciała, zadawania wielu ran, powodujących 
powolną śmierć w wyniku wykrwawienia się. Z przestępstwem znęcania się nad 
zwierzętami, można też utożsamiać zaniedbanie, czyli ich niekarmienie i niepojenie 
oraz trzymanie w rażąco niewłaściwych warunkach. Przykładowo psy nie mają bud, 
nie mają szczepień są uwiązane na za krótkich łańcuchach, często wżynających się 
w ciało i uniemożliwiających swobodne poruszanie się. 

Jeśli chodzi o kary wymierzane sprawcom, to w większości przypadków sąd orzekał 
kary pozbawienia wolności (53,8%), najczęściej w wymiarze od 8 miesięcy do 1 roku 
(47,6%). Taki okres można uznać za krótkotrwałe pozbawienie wolności, a dodatkowo 
należy też wspomnieć, że takie kary we wszystkich (poza jednym) przypadkach 
były zawieszane. Kara ograniczenia wolności występowała w ¼ spraw. Jeśli chodzi 
o karę grzywny, to trzeba zaznaczyć, że występuje ona jako dodatkowa kara przy 
karze pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności. Bardzo rzadko występowała 
jako kara samoistna. Ogólnie ten rodzaj kary wymierzono w 11 sprawach spośród 
39 (28,2%). Najczęściej jej kwota występowała w przedziale 800-1000 zł (45,4%). 
Trudno uznać obiektywnie takie kwoty za szczególnie wysokie. Sąd często korzysta 
z dodatkowych środków reakcji prawno-karnej, aby spotęgować dolegliwość sprawcy. 
W większości przypadków jest to orzeczenie nawiązki (17,9%) oraz przepadku 
(15,3%).
5. Podsumowanie

Podsumowując, nasuwa się stwierdzenie, iż zwierzęta w Polsce nie są dostatecznie 
chronione przed przemocą ze strony ludzi. Nie chodzi tu jednak tylko o stosunkowo 
niski wymiar kary, ale także o niewystarczającą świadomość społeczeństwa, brak 
kontroli właścicieli zwierząt, czy też brak przepisu pozwalającego sądom orzec 
dożywotni zakaz posiadania zwierząt. 

Pozytywne zmiany można zaobserwować w postrzeganiu zwierząt przez prawo. 
Zwierzę, z nieczującego bólu i cierpienia przedmiotu, z którym można zrobić 
wszystko zmieniło się w istotę, której prawo zapewnia ochronę przed znęcaniem się 
i nieuzasadnionym ich zabijaniem. 

W Polsce z roku na rok wrasta ilość wszczętych postępowań o przestępstwa 
znęcania się nad zwierzętami, pomimo zdarzających się przypadków bagatelizowania 
tych zdarzeń przez organy ścigania. Prawdopodobnie zwiększać się będzie ona 
w miarę poszerzania świadomości społeczeństwa odnośnie omawianego problemu 
oraz zwiększania wrażliwości obywateli Polski na krzywdę zwierząt. Takie zadania 
spoczywają na członkach organizacji działających na rzecz dobra zwierząt. Za 
pomocą różnych kampanii starają się on edukować ludzi, (zwłaszcza dzieci) o tym, jak 
należy traktować zwierzęta. Pomagają także pokrzywdzonym zwierzętom, zbierając 
pieniądze na leczenie, dzięki zbiórkom w Internecie. Działają także na Facebooku, 
gdzie promują adopcje bezdomnych kotów i psów (przykładowymi fanpage’ami są 
Psygarnij.pl – nie kupuj przygarnij, czy Kotkowo.pl). 
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Aspekty prawno-kryminologiczne przestępstwa znęcania się nad zwierzętami
Streszczenie
Niniejszy tekst ma na celu uświadomienie, w jaki sposób traktowane są zwierzęta w Polsce. Należy 
zaznaczyć, że jest to niezwykle szerokie zagadnienie, dlatego też nie wyczerpuje on w pełni tematu 
i ogranicza się do wskazania najważniejszych wniosków. Po pierwsze, zgodnie z trzema działami 
kryminologii (fenomenologia, etiologia i profilaktyka kryminologiczna) zostaną przedstawione aspekty 
kryminologiczne przestępstwa znęcania się nad zwierzętami, takie jak jego przyczyny, formy, skutki, 
dynamika oraz sposoby zapobiegania i zwalczania. Zagadnienia te zostały opracowane na podstawie 
bogatej literatury przedmiotu oraz analizy statystyk dostępnych na stronie internetowej policji. Po drugie, 
zostanie krótko opisane stanowisko ustawodawcy polskiego w stosunku do wspomnianego problemu. 
Wyrażone zostało ono w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt, w art. 35. Następnie tekst 
zostanie podsumowany zwięzłym przytoczeniem kilku wybranych, interesujących spraw z Białegostoku. 
Materiał ten stanowi efekt badań własnych, polegających na analizie akt spraw karnych, które wpłynęły 
do Sądu Rejonowego w Białymstoku, w okresie ostatnich 10 lat.
Słowa kluczowe: zwierzę, znęcanie się, uśmiercanie, akta spraw karnych

Legal and criminological aspects of the crime of animal abuse
Abstract 
This text aims to make people aware of how animals are treated in Poland. It should be noted that this is 
an extremely broad issue, which is why it does not fully cover the topic and is limited to indicating the 
most important conclusions. First, in accordance with the three branches of criminology (phenomenology, 
etiology and criminological prophylaxis), the criminological aspects of the animal abuse crime, such as its 
causes, forms, effects, dynamics, and methods of prevention and control will be presented. These issues 
were developed on the basis of extensive literature on the subject and analysis of statistics available on the 
police website. Secondly, the position of the Polish legislator in relation to the said problem will be briefly 
described. It was expressed in the Act on the protection of animals from 21 August 1997, in art. 35. Next, 
the text will be summarized with a brief quotation of a few selected interesting cases from Bialystok. 
This material is the result of own research, consisting in the analysis of criminal case files received by the 
Białystok District Court during the last 10 years.
Keywords: animal, abuse, killing, crime case files
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Kryminalistyczne metody oceny wiarygodności 
zeznań – szanse i zagrożenia

1. Wstęp
Przemilczenie, zatajenie, matactwo, mistyfikacja, zaciemnianie, dezinformacja, 

koloryzowanie, kłamstwo. Prawdą jest, że określeń fałszu jest tyle, ile można określić 
motywów, usprawiedliwień czy strategii. Mnogość określeń wskazuje jednak, że nie ma 
nic bardziej pospolitego i codziennego. Mając w świadomości, że zjawisko kłamstwa 
jest związane z każdą dziedziną ludzkiego życia i funkcjonowania w społeczeństwie, 
można je odnaleźć także w dziedzinie prawa. Kwestia oceny prawdomówności 
zeznającego, spędza sen z powiek prawników, psychologów i funkcjonariuszy organów 
ścigania, co najmniej od kilku wieków. Mogłoby się wydawać, że obecny rozwój 
medycyny czy psychologii pozwoli uzyskać wgląd w ludzką psychikę do tego stopnia, 
że będziemy w stanie z całkowitą pewnością stwierdzić, że osoba nie mówi prawdy. 
Faktycznie nauka dysponuje dostatecznie bogatym wachlarzem metod i narzędzi 
pozwalających na usystematyzowanie psychologii zeznań, jednak nadal osiągnięcia 
naukowe nie są w stanie zagwarantować skutecznej oceny wiarygodności. Niniejsza 
praca ma na celu prezentację metod, które powoli zastępują tradycyjne narzędzia 
wykorzystywane do oceny wiarygodności. Przedstawione zostaną podstawy ich 
funkcjonowania oraz sposoby działania. Omówione zostaną także możliwości płynące 
z zastosowania nowych metod wraz z zasygnalizowaniem potencjalnych zagrożeń im 
towarzyszących. Prezentację nowych metod warto rozpocząć od przedstawienia ich 
tradycyjnej podstawy, którą jest jest przede wszystkim podział na metodykę prawniczą, 
fizjologiczną oraz psychologiczną. Pierwsza grupa, w głównej mierze oparta jest na 
logice prawniczej, w ramach której znajdziemy założenia na przykład takie jak czysta 
teoria prawa, która dotyczy oddzielenia prawa od moralności [1]. Ostatecznie grupa 
metod prawniczych została odrzucona ze względu na abstrakcyjny i nieadekwatny 
charakter. Metody fizjologiczne, odnoszą się do obiektywnych danych pomiarowych, 
które pozyskiwane są za pomocą urządzeń technicznych. Mowa tutaj przede wszystkim 
o aparaturze wariograficznej, której zadaniem jest rejestrowanie zmian ciśnienia krwi 
czy częstotliwości oddechu – wahania tych wartości mogą świadczyć o szczerości 
bądź jej braku. Pomimo zapewnień zwolenników poligrafii, że wariografy osiągają 
skuteczność na poziomie 86%, to psychologowie udowadniają, że ta skuteczność wynosi 
ok. 60% [2]. Dla porównania przeciętny człowiek jest w stanie poprawnie odróżnić, że 
ktoś oszukuje jedynie w około 54% przypadków. To szanse równe przysłowiowemu 
rzutowi monetą. W ten sposób metody fizjologiczne obalono poprzez wykazanie 
ich nietrafności diagnostycznych i ryzyka nadmiernego interpretowania wyników. 
W ostatecznym rozrachunku badania oparte na pomiarach reakcji fizjologicznych 
są w stanie określić, że badana osoba doświadcza reakcji emocjonalnych, których 
podłożem może być stres, smutek, trauma, empatia czy ból, a zatem nie są w stanie 
bezpośrednio wskazać kłamstwa. Przekłada się to także na polskie prawo karne, 
1 Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych.
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które nie dopuszcza ekspertyzy wariograficznej jako dowodu w sprawie. Najszerzej 
rozbudowane, a także najbardziej obiecujące okazały się metody czerpiące swoją 
podstawę z wiedzy psychologicznej. Z początku psychologowie, których wzywano 
do sądów jako ekspertów, skupiali swoją uwagę na ogólnej ocenie wiarygodności 
podmiotowej, posiłkując się także analizą indywidualnych cech osobowości. Z czasem 
przeniesiono jednak punkt zainteresowania na analizę przedmiotową i zaczęto 
analizować wypowiedź pod względem szczerości [3]. W ramach tego kierunku 
wypracowano określone cechy wiarygodności zeznania, a z kolei badacze tacy jak 
Udo Undeutsch, Gönter Köhnken czy Arne Trankell opracowali poszczególne modele 
umożliwiające podjęcie się oceny wiarygodności zeznań. Przeciwnicy angażowania 
psychologii w dziedziny prawnicze zarzucili jej nadinterpretowanie ludzkiej psychiki, 
zarówno w sferze świadomości i podświadomości, a także nadmierne usprawiedliwianie 
treści zeznań czynnikami subiektywnymi, jak chociażby funkcjonowaniem procesów 
poznawczych. Choć żadna z wymienionych metod nie zajęła miejsca w kanonie 
nauk prawniczych jako uniwersalna i bezsprzecznie skuteczna, każda miała w sobie 
obiecujące podstawy. Wybrawszy spośród nich najbardziej prawdopodobne elementy, 
podjęto się utworzenia nowego katalogu narzędzi, który zawierałby w sobie 
osiągnięcia z zakresu prawa, psychologii i innych nauk pokrewnych oraz zapewniłby 
najbardziej obiektywne wyniki. W ten sposób powstał nowy kierunek łączący 
wszystkie dotychczasowe metody, a ze względu na fakt, iż jego wyniki miały na celu 
wykorzystanie w czynnościach procesowych, określono go jako kryminalistyczne 
metody oceny wiarygodności.
2. Behaviour Analysis Interview 

Jedną z pionierskich metod interdyscyplinarnego badania wiarygodności zeznań 
było przesłuchanie z wykorzystaniem analizy behawioralnej, w skrócie BAI. Jak do tej 
pory jest to jedyna metoda prowadzenia przesłuchania przeznaczona, jako narzędzie 
służące do oceny zeznań. Jego pierwotnym celem jest ukierunkowanie uwagi na osoby, 
które faktycznie wskazują przesłanki do bycia podejrzanymi w sprawie. BAI zostało 
utworzone w połowie XX w. przez amerykańskiego policjanta specjalizującego się 
w ekspertyzie poligraficznej – John’a E. Reida. Zasadnicze wykorzystanie BAI służy 
prowadzeniu przesłuchania z udziałem podejrzanych oraz oskarżonych, jednakże może 
być wykorzystywane w innych sytuacjach. Warunkiem jest występowanie sprzeczności 
interesów między prowadzącym przesłuchanie a przesłuchiwanym, zatem dotyczy 
przede wszystkim zeznających fałszywie [4]. Należy także podkreślić, że przesłuchanie 
analizujące zachowanie w głównej mierze zwrócone jest na ujawnianie osób, które 
posiadają szczególną wiedzę i ewentualne powiązania ze sprawą, która jest przedmiotem 
postępowania. Poprawnie przeprowadzona analiza jest w stanie wskazać, że osoba 
zataiła jakąś wiedzę na temat zdarzenia bądź nie, a także wstępne wyeliminowanie 
jej spośród grona podejrzanych [5]. Metoda BAI nie powinna być określana jako 
„wykrywacz kłamstw”, bo nie ujawnia go samego w sobie. Podstawą funkcjonowania 
analizy behawioralnej jest stwierdzenie, że zaangażowanie w przedmiot postępowania 
jest zakodowane w podświadomości i choć przesłuchiwany świadomie stara się 
zachować coś w tajemnicy, to zdradzają go sprzeczności w postawie wobec czynności 
przesłuchania oraz obecność charakterystycznych zachowań skatalogowanych jako 
wskaźniki winy i niewinności [6].
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Procedura Behaviour Analysis Interview składa się z trzech, występujących kolejno 
etapów:

• Opartej na wnioskowaniu indukcyjnym analizy rzeczowej stanu faktycznego;
• Wywiadu;
• Przesłuchania.
Bezapelacyjnie należy rozwinąć kwestie wywiadu i przesłuchania, których 

różnice odgrywają kluczową rolę w funkcjonowaniu BAI. Przede wszystkim należy 
podkreślić charakter wywiadu, który przeciwnie do przesłuchania nie posiada 
oskarżycielskiego brzmienia. Istotna jest także forma, gdyż w przypadku wywiadu 
mamy do czynienia z obustronnym dialogiem, a przesłuchanie ogranicza się do 
jednostronnej wypowiedzi przesłuchiwanego. Najważniejszą różnicą jest cel tych 
czynności. Wywiad, jako forma aktywizacji osoby, ma jej pomóc w dostarczaniu 
informacji, a także umożliwia dokonanie wstępnej oceny jej prawdomówności 
i określenie kierunku przesłuchania. Rola przesłuchania ogranicza się z kolei do 
wydobycia informacji oraz zdobycia materiału niezbędnego przy formułowaniu 
aktu oskarżenia. Elementem, który w specyficzny sposób oddziałuje na psychikę 
przesłuchiwanego jest czynność notowania jego wypowiedzi. Podczas wywiadu zaleca 
się dokonywanie notatek z treści wypowiedzi, sugeruje to osobie, że wszystko, co 
mówi jest istotne, a to korzystnie wpływa na proces formułowania się zeznań. Podczas 
przesłuchania owa czynność jest pomijana. Przebieg wywiadu docelowo składa się 
z 15 standaryzowanych pytań, z czego każde ma za zadanie inaczej oddziaływać na 
psychikę przesłuchiwanego. Wstępnie prosi się zeznającego o podanie swoich danych, 
co umożliwia opracowanie naturalnego schematu zachowania osoby. Następną fazą 
są pytania dotyczące przyczyny przesłuchania, czyli przejście do faktycznej analizy 
[7]. Już na tym etapie można określić wstępną charakterystykę osoby, gdyż mniej 
bezpośrednie, zdystansowane odpowiedzi świadczą o faktycznym zaangażowaniu 
w sprawę. Jednocześnie informuje się przesłuchiwanego, że organy ścigania posiadają 
już konkretne informacje, a zeznający może coś od siebie dodać. W tym momencie 
dokonywana jest analiza sygnałów werbalnych i niewerbalnych. Kolejnym etapem 
jest faza pytań ogólnych, dotyczących zdarzenia, ofiar oraz możliwych podejrzanych. 
W przypadku osób niewinnych dostarczą one dodatkowych informacji, opartych na 
własnych spostrzeżeniach. Znajduje się tutaj odwołanie do psychologii społecznej, 
gdyż osoba zaangażowana w jakąś sytuację, chociażby jako świadek, naturalnie będzie 
dokonywała analizy w poszukiwaniu potencjalnego sprawcy [8]. Jest to tzw. efekt 
Sherlocka Holmesa, gdyż podejmuje się próbę samodzielnego rozwikłania zagadki. 
Następne pytania, , w których katalogu znajdują się kwestie motywu, konkretnych 
osób czy propozycji sposobu ukarania, zmierzają bezpośrednio do sprowokowania 
określonego zachowania. Osoby niewinne nie udzielą odpowiedzi na pytanie 
dotyczące motywacji, za to będą w stanie wskazać konkretne osoby, ich zdaniem, 
zdolne do dokonania przestępstwa, a także zaproponują adekwatną do czynu karę. 
Z kolei osoby winne zazwyczaj wtrącają usprawiedliwienia czy domniemania np. 
„może doszło do kłótni; może chodziło o pieniądze”, ale nie będą w stanie wskazać 
konkretnej osoby, a także będą unikać odpowiedzi na pytanie dotyczące kary [9]. 
Ciekawą techniką, wykorzystywaną w trakcie wywiadu, jest propozycja poddania 
się wykonaniu ekspertyzy wariograficznej oraz pytania o odczucia dotyczące 
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wyniku. Ostatnia część wywiadu dotyczy dawania sprawcy drugiej szansy. Badania 
wykazały, że osoby szczere będą się temu sprzeciwiały, a winni będą popierać taką 
możliwość. Wykorzystanie formy wywiadu w metodzie BAI znacznie ułatwia wstępne 
rozeznanie się w zachowaniu osoby, a także określa, w jakim kierunku powinno 
prowadzić się następujący po nim etap przesłuchania. Obserwacja reakcji werbalnych 
i niewerbalnych, a także analiza określonych wskaźników prowadzi do wstępnej 
selekcji osób, które spełniają przesłanki winy i muszą zostać poddane przesłuchaniu, 
będącym finalną częścią BAI. Zgodnie z zasadą określoną przez twórcę metody, tej 
części analizy poddawane są wyłącznie osoby, wobec których istnieje uzasadnione 
podejrzenie, co do powiązania z przedmiotem postępowania. Faza przesłuchania 
składa się 9 elementów, do których zalicza się:

• Bezpośrednią konfrontację – stwierdzenie, że istnieją dowody potwierdzające 
winę osoby;

• Prezentację moralnego usprawiedliwienia – obarczenie winą innej osoby bądź 
czynników zewnętrznych;

• Umiejętne odmawianie – przesłuchujący powinien odmówić, gdy przesłuchiwany 
pyta o zgodę na zabranie głosu, celem zaprzeczenia oskarżeniom; osoby niewinne 
bardzo rzadko pytają o zgodę i zazwyczaj bezpośrednio zaprzeczają oskarżeniu;

• Analizę zaprzeczeń – winowajcy zwykle na tym etapie twierdzą o swojej 
niewinności i prezentują popierające ją argumenty;

• Kierunkowanie uwagi przesłuchiwanego na kontekst sprawy i treść przesłuchania, 
odwracające uwagę od ewentualnej kary;

• Aktywizowanie przesłuchiwanego poprzez uprzejmość i zachęcanie do mówienia 
prawdy;

• Prezentację alternatyw – przesłuchujący powinien zaproponować przynajmniej 
dwie kontrastujące ze sobą możliwości, np. „zaplanowałeś to czy działałeś pod 
wpływem impulsu?”;

• Polecenie zrelacjonowania zdarzenia zgodnie z wybraną wcześniej alternatywą, 
której wybranie było podświadomym przyznaniem się do winy;

• Przygotowanie protokołu bądź nagrań, które dokumentują przebieg przesłuchania [10].
Zespół badawczy John E. Reid and Associates twierdzi, że przeszkoleni w analizie 

behawioralnej i doświadczeni funkcjonariusze są w stanie ocenić szczerość osoby 
z dokładnością rzędu 85% [11]. Jak do tej pory wykonano jedno badanie przy 
wykorzystaniu BAI, w którym wzięli udział faktyczni podejrzani i dało ono bardzo 
obiecujące wyniki z 91% skutecznością we wskazywaniu podejrzanych oraz 80% 
skutecznością w rozpoznaniu osób niewinnych. Jednakże autorzy badania podkreślają, 
że nie byli w stanie z całkowitą pewnością określić, że osoby rozpoznane jako „winne” 
rzeczywiście takie były [12]. Tak jak każda metoda także Behaviour Analysis Interview 
została poddana ostrej krytyce. W głównej mierze wskazano w niej, że wywołuje 
sztuczne przyznanie się do winy a także prowadzi do fałszowania zeznań. Jest to 
bezpośrednio związane z ludzką tendencją do kłamstwa w przypadku ograniczeń 
praw jednostki bądź długiego czasu przesłuchania [13]. Metodę także skrytykowano 
za agresywną formę wobec nieletnich [14]. Badania przeprowadzone przez Richarda 
Ofshe oraz Richarda Leo mocno podburzyły z początku dobrze prosperującą metodę. 
W analizie, której poddano 60 spraw, w których osoby fałszywie przyznały się do winy, 
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w aż 29 przypadkach było to spowodowane bezprawnym nakłonieniem, będącym 
wynikiem analizy BAI [15]. Metoda analizy behawioralnej ma to do siebie, że może 
prowadzić do błędnej klasyfikacji osób, a także przy niepoprawnym wykorzystaniu 
doprowadzić do sfabrykowania zeznań poprzez sugerujące pytania czy manipulacje. 
I choć przedstawiciele organów ścigania posiadają doświadczenie w metodach 
przesłuchania, to nie zawsze są w stanie dokładnie określić reakcje osoby. Pomimo 
złożoności tej metody i związanych z nią zagrożeń przedostała się ona do polskiej 
procedury prowadzenia przesłuchań, czego efektem jest zawarcie jej w materiałach 
dydaktycznych dla funkcjonariuszy Policji [16]. Co do jednego eksperci są zgodni 
„praktycy, którzy profesjonalnie zajmują się ujawnianiem kłamstwa, nie osiągają 
wyższej skuteczności w wykrywaniu nieszczerości niż statystyczny człowiek” [17].
3. SCAN

Kolejną kryminalistyczną metodą wykorzystywaną do oceny wiarygodności jest 
metoda SCAN (Scientific Content Analysis). Reprezentuje ona podejście ukierunkowane 
na analizę treści wypowiedzi osoby zeznającej i skupienie się na kanale werbalnym. 
Metoda została opracowana przez Avinoama Sapira – psychologa, kryminologa oraz 
eksperta w dziedzinie poligrafii Departamentu Policji w Jeruzalem [18]. Avinoam 
Sapir oparł swoją metodę na twierdzeniu, że treść wypowiedzi kłamliwej znacznie 
odbiega od jej szczerego odpowiednika i na tej podstawie utworzył zestaw kryteriów 
umożliwiających rozróżnienie wypowiedzi prawdziwej od fałszywej. Mowa tutaj 
w głównej mierze o pomyłkach gramatycznych, błędach logicznych, strukturalnych 
czy językowych, które jakoby są charakterystyczne dla wypowiedzi nieprawdziwych. 
Analizy treści wypowiedzi dokonuje się na podstawie odręcznie spisanego zeznania. 
Zgodnie z założeniami antropocentrycznej teorii języków ludzkich, każda jednostka 
ma indywidualny kod językowy, będący jej podstawową i niezbywalną właściwością 
opartą na zasobie jej wiedzy, doświadczenia i zaplecza kulturowego [19]. 

Według zwolenników metody SCAN znajomość tego indywidualnego kodu 
pozwala na dokonanie oceny wartości dowodowej [20]. W trakcie sporządzania 
dokumentu zeznający musi przebywać sam w pomieszczeniu, celem wyeliminowania 
ewentualnego wpływu innych osób. Następnie treść zeznania poddawana jest 
szczegółowej analizie opartej na opracowanych kryteriach, do których należą m.in.:

• Struktura składająca się w 50% z głównego wydarzenia będącego przedmiotem 
postępowania, w 20% z wydarzeń poprzedzających oraz w 30% z wydarzeń, które 
miały miejsce „po”;

• Emocje – zgodnie z założeniami osoby szczere będą opisywały odczucia 
przeżywane w każdym stadium, a kłamcy koncentrują się na wrażeniach 
poprzedzających zdarzenie;

• Zaimki osobowe oraz dzierżawcze – ich obecność świadczy o przywiązaniu, 
zaangażowaniu emocjonalnym, z kolei ich brak w połączeniu z elementami, z którymi 
zazwyczaj występują świadczy o świadomym dystansowaniu się;

• Szczere opisy zazwyczaj prowadzone są w pierwszej osobie liczby pojedynczej, 
wszelkie zmiany powinny wzbudzić wątpliwość co do szczerości wypowiedzi;

• Poprawki, przekreślenia, dopiski – świadczą o świadomym wprowadzaniu zmian 
do treści wypowiedzi [21].
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Jeżeli podczas analizy wypowiedzi ujawnione zostaną sprzeczności z kryteriami, 
przystępuje się do szczegółowego przesłuchania ukierunkowanego na te części, 
które wzbudzają podejrzenie przesłuchującego. Badania przeprowadzone przez 
Lawrence’a Driscolla na próbie 30 wyjaśnień złożonych wykazały 73% skuteczność 
w rozpoznawaniu zeznań prawdziwych oraz 95% skuteczność w ujawnianiu zeznań 
fałszywych. Wyniki te zostały potwierdzone przez badanie z wykorzystaniem 
wariografu, które zostało wykonane po złożeniu zeznania na piśmie i odbycia 
przesłuchania [22]. Kolejne badania niestety nie były już tak korzystne dla samej 
metody. John Yuille i Stephen Porter udowodnili, że nie ma istotnych różnic między 
zeznaniami szczerymi i kłamliwymi, które mogłyby zostać ujawnione przy pomocy 
SCAN [23]. Metodę poddano także badaniu „confirmation bias”, dotyczącemu 
błędów konfirmacji. Okazało się, że stosowanie metody analizy treściowej sprzyja 
stronniczości ocen, a co za tym idzie okazuje się skuteczne w pozyskiwaniu informacji 
zgodnych z wyobrażeniem przesłuchującego, gdyż dokonuje on selekcji informacji 
potwierdzających oczekiwania i hipotezy [24]. W praktyce wykazano również, 
że metoda ta nie zalicza się jako uniwersalna, gdyż wymaga współpracy ze strony 
przesłuchiwanego, a także tekst musi być wykonywany wyłącznie przez zeznającego, 
co może być potwierdzone jedynie, gdy będzie osobiście obecny [25]. Eksperci tacy 
jak Aldert Vrij czy Marek Tokarz są zgodni, że metoda autorstwa Avinoama Sapira 
nie spełnia wymogów dopuszczenia jej jako techniki w sądownictwie, a nawet, że nie 
powinna być stosowana w praktyce w obecnej formie [26]. Jednym z zagrożeń, które 
w największy sposób może rzutować na efektywność analizy SCAN, jest możliwość 
fałszowania samej treści zapisywanego zeznania. Zeznający w trakcie pisania może 
dokonywać świadomej obróbki tekstu, co może skutkować odebraniem jego treści, 
jako prawdziwej. W istocie, nawet gdyby owa zawartość została poddana weryfikacji 
podczas przesłuchania, to istnieje ryzyko, że osoba będzie odtwarzała z pamięci 
najświeższe wspomnienia, które w tym wypadku będą zawierały treści sfabrykowane. 
Nie stanowi to jednak bariery dla stosowania jej jako narzędzia pomocniczego przez 
organy ścigania na całym świecie m.in. w Australii, Kanadzie czy Wielkiej Brytanii, 
a także używania jej przez agencje rządowe, wojsko czy prywatne przedsiębiorstwa [27]. 
Jednak naukowcy podkreślają, że ze względu na brak skali punktacyjnej, poprawnej 
listy kryteriów, a także niewystarczającą ilość danych empirycznych odradza się 
stosowania tej metody jako fundamentalnej, z powodu jej niedokładnego opracowania 
[28]. Choć mogłoby się wydawać, że metoda jest skuteczna, co potwierdzają badania 
przeprowadzone przez Bartosza Wojciechowskiego jako element jego rozprawy 
doktorskiej [29]2, istnieje zbyt wiele nieścisłości w metodzie SCAN oraz nie daje ona 
pełnej gwarancji poprawnej. Przekreśla to zatem możliwość stosowania tej metody 
w ramach realizacji procesu wykrywczego opartego na przepisach polskiego prawa 
karnego. 

2 Bartosz Wojciechowski w 2012 roku w ramach swojej rozprawy doktorskiej przeprowadził badanie 
celem weryfikacji założeń teoretycznych metody SCAN w warunkach polskich. Wyniki tych badań 
ujawniły, że analiza treściowa z zastosowaniem SCAN w 67,33% przypadków prawidłowo oceniono 
wartość zeznania, a w 71,43% przypadków dokonano prawidłowej klasyfikacji zeznań prawdziwych.
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4. Programowanie neurolingwistyczne 
Ostatnią metodą, która współcześnie wzbudziła spore zainteresowanie praktyków 

prawa pod kątem wiarygodności dowodów, jest programowanie neurolingwistyczne, 
w skrócie NLP. Jest to metoda, która bezpośrednio odnosi się do psychologii 
poznawczej i powstała w ramach działalności psychoterapeutycznej. Za pionierów 
w dziedzinie NLP uważa się Richarda Bandlera oraz Johna Grindera, którzy 
analizując badania m.in. Fritza Perlsa opracowali zbiór technik komunikacyjnych 
opartych o wzorce percepcji interpersonalnej [30]. Podstawą funkcjonowania NLP 
są świadome połączenia między procesami neurologicznymi, wzorcami zachowań 
oraz wyrażeniami językowymi. Bezpośrednim podłożem rozważań są kanały 
przetwarzania bodźców zewnętrznych, umożliwiających poznawanie przez nas świata, 
czyli tzw. kanały sensoryczne. Powszechnie znanym faktem jest, że w zależności od 
wymagań sytuacyjnych, poszczególne części mózgu wykazują większą aktywność. 
Gdy potrzebna jest kreatywność lub myślenie przestrzenne, efektywniej pracuje prawa 
półkula, ale gdy wymagane jest wykonanie działania matematycznego bądź wywołanie 
szczegółu z pamięci, zwracamy się do lewej półkuli. Richard Brandler i John Grinder 
w swoich badaniach zauważyli, że człowiek podświadomie dąży do osiągnięcia 
stanów harmonii, a co za tym idzie, lepiej porozumiewa się z osobami podobnymi 
do siebie. Doszli oni do wniosku, że podczas komunikacji interpersonalnej dochodzi 
do kopiowania określonych gestów i reakcji, które tworzą swoistą nić porozumienia. 
Istotnym rozwiązaniem, które zwróciło uwagę badaczy były sposoby wyrażania 
siebie, które jednoznacznie wskazywały na dominujący kanał sensoryczny. Niektórzy 
opisywali zdarzenia używając określeń smakowych, inni słuchowych, a pozostali 
opisywali zdarzenia obrazowo. Doprowadziło to do utworzenia teorii, że określenie 
sposobu wyrażania siebie oraz skopiowanie go polepsza relację interpersonalną, gdyż 
tworzy harmonię interakcyjną [31]. Odwołuje się to do założenia, że dominujący 
sposób wyrażania swoich odczuć jest ściśle powiązany z procesami psychologicznymi. 
Nasuwa się pytanie: „jak określić kanał poznawania świata, by móc na jego podstawie 
nawiązać interakcję?”. Wieloletnie badania nad funkcjonowaniem ludzkiego mózgu 
pozwoliły określić dominujące tendencje dla poszczególnych kanałów sensorycznych – 
słuchu, wzroku oraz dotyku. Opracowano schemat, według którego wzrokowcy, gdy 
próbują przywołać szczegół z pamięci kierują wzrok w górę i w lewo, słuchowcy 
w lewo pod kątem prostym, a kinestetycy w dół i w prawo. Taki schemat dotyczy 
osób o dominującej lewej półkuli, które stanowią większość populacji, w przypadku 
dominacji prawej półkuli reakcja wygląda jak „lustrzane odbicie” [32]. Dalsze 
badania umożliwiły także określenie kierunku spoglądania względem konkretnej 
przypominanej treści:

• Pamięć wizualna – w górę i w lewo;
• Pamięć audio – w lewo pod kątem prostym;
• „Dialog wewnętrzny”, obliczenia – w dół i w prawo;
• Konstrukcja wizualna – w górę i w prawo;
• Konstrukcja audio – w prawo pod kątem prostym;
• Wrażenia dotykowe – w dół i w prawo [33].
Pomimo nowatorskiego i przyszłościowego podejścia, na metodę programowania 

neurolingwistycznego spadła fala krytyki. Określono ją, jako technikę manipulacyjną, 
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a także zanegowano istnienie dowodów potwierdzających jej skuteczność [34]. 
Szczególnie zagorzałe dyskusje wywołuje kwestia stosowania NLP w wykrywaniu 
kłamstwa, jakoby konkretny ruch gałek ocznych wskazywał, że osoba jest nieszczera. 
Programowanie neurolingwistyczne, a w tym przypadku znajomość kanału senso-
rycznego ma za zadanie ujawnić sprzeczności między naturalnym zachowaniem 
osoby, a jej zachowaniem w trakcie przesłuchania. Wymaga podkreślenia, że NLP 
nie jest metodą wykrywania nieszczerości, a jedynie narzędziem umożliwiającym 
zarejestrowanie nieścisłości na etapie procesów poznawczych. Celem sprawdzenia 
funkcjonalności NLP, naukowcy tacy jak Richard Wiseman, przeprowadzili badania 
[35], które podkreśliły, że nie jest to skuteczna metoda wykrywania nieprawdy. Czyżby 
zostało obalone twierdzenie, że „oczy są zwierciadłem duszy”? Niekoniecznie. 
Jak wykazują badania, ruchy gałek ocznych rzeczywiście są w stanie zdradzić 
nieszczerość. Nieszczerość zawsze wiąże się z pewnego rodzaju reakcją stresową i nie 
jest istotne czy jest ona spowodowana lękiem przed ujawnieniem, czy złożonością 
procesu mówienia nieprawdy. Ludzki mózg rejestruje kłamstwo, jako proces 
wymagający natężonej pracy umysłowej, gdyż mamy w tym momencie do czynienia 
z dwoma całkowicie sprzecznymi ze sobą stanami i informacjami, a to przekłada się na 
reakcje fizjologiczne. To twierdzenie stanowi podstawowe założenie funkcjonowania 
wariografu, jednak okazało się, że można nauczyć się kontroli oddechu, zabezpieczyć 
się przed nadmierną potliwością, a także uspokoić tętno. Oznacza to, że można 
nauczyć się manipulować urządzeniem, które ma za zadanie wykryć tego rodzaju 
zabiegi. Jednak człowiek nie nauczył się jeszcze jednej rzeczy – kontrolowania reakcji 
gałek ocznych, w których można dostrzec nieszczerość. Stanowi to podłoże dla 
oprogramowania wprowadzonego w 2014 roku przez firmę Converus – Eye-Detect. 
Oprogramowanie Eye-Detect przy użyciu ultraczułej kamery i złożonych algorytmów 
dokonuje 60 pomiarów na sekundę, rejestrując ruch oczu, odruch czytania, mrugnięcia, 
przeskoki i wiele innych cech, podczas, gdy badany odpowiada na pytania wyświetlane 
na ekranie komputera. Testy przesiewowe zajmują 30 minut i wykazują skuteczność 
rzędu 86%, a testy oscylujące wokół poszczególnych kwestii trwają 15 minut, a ich 
poprawność wynosi 90%. Po wykonaniu testu algorytm dokonuje szczegółowej analizy 
i przekazuje kompletne wyniki niemalże natychmiast [36]. Jest to przełomowa metoda, 
a wyniki jej zastosowania w ocenie wiarygodności zostały pierwszy raz wykorzystane, 
jako dowód w sądzie w 2018 roku [37]. Przeprowadzone do tej pory badania testowe 
mające na celu walidację Eye-Detect, jako naukową metodę wykorzystywaną przez 
organy procesowe, dają obiecujące wyniki, co może pozytywnie wpłynąć na rozwój 
dziedziny sądownictwa.
5. Podsumowanie

Ocena wiarygodności zeznań jest bezsprzecznie jedną z najtrudniejszych, jak 
i przysparzających najwięcej trudności kwestii, z którymi spotyka się sądownictwo. 
Szeroki wachlarz metod tworzonych przez ekspertów z różnych dziedzin naukowych 
świadczy o ogólnym zapotrzebowaniu na metodę uniwersalną, która mogłaby być 
stosowana przez organy procesowe, a także spełniałaby wymogi skuteczności. 
Dominujące do tej pory kierunki: prawny, psychologiczny i fizjologiczny nie spełniły 
oczekiwań stawianych wymiarowi sprawiedliwości przez współczesny świat, jednak 
ich wkład w postępowanie karne jest nieoceniony. Opierając się o wspomniane kierunki 
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zaczęto poszukiwać skuteczniejszych metod, chociażby poprzez łączenie tych trzech 
fundamentów psychologii zeznań. Ciągły rozwój nauk o człowieku nieprzerwanie 
dostarcza nowej wiedzy, która może zrewolucjonizować świat. Wychodząc od metod 
prawniczych i fizjologicznych poszukiwano rozwiązania w logiczno-strukturalnej 
analizie wypowiedzi, a połączenie psychologii i fizjologii w analizie behawioralnej 
również przyniosło obiecujące wyniki. Metoda Behaviour Analysis Interview, 
pomimo potwierdzonej wysokiej skuteczności i przydatności w procedurze karnej, 
gdyż umożliwia wstępną selekcję osób faktycznie zaangażowanych w przedmiot 
postępowania, została oddalona z powodu wykorzystywania agresywnych narzędzi 
oraz skłonności do wymuszania przyznania się do winy i fałszowania zeznań. 
Technika SCAN posiada solidne podstawy, w twierdzeniu, że wypowiedź szczera 
różni się pod wieloma względami od odpowiedzi kłamliwej, jednak jej rzekoma 
wysoka skuteczność obarczona jest stronniczością w ocenie oraz brakuje jej kryteriów 
zawierających możliwą do zastosowania punktację. Warunkiem poprawnego działania 
SCAN jest także chęć współpracy zeznającego z organami procesowymi, co jak 
wiadomo nie ma miejsca w przypadku osób zeznających nieprawdę. Programowanie 
neurolingwistyczne, mimo nowatorskiego podejścia opartego na podstawach relacji 
interpersonalnych, nie posiada udowodnionej skuteczności, a także nacechowane 
jest elementami manipulacji. Naukowcy słusznie wytykają błędy i nieścisłości tych 
metod, które przekładają się na możliwości stosowania ich w praktyce. W ramach 
niniejszej pracy można wyciągnąć wniosek, że połączenie psychologii i fizjologii daje 
prosperujące wyniki, sugerując, że jest to słuszny kierunek w ocenie wiarygodności. 
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Kryminalistyczne metody oceny wiarygodności zeznań – szanse i zagrożenia 
Streszczenie 
Poszukiwanie skutecznej metody oceny wiarygodności i wykrywania nieszczerości jest istotnym 
zagadnieniem psychologii zeznań. W dotychczas stosowanych metodach ujawniono liczne błędy, które 
rzutują na ich dalsze wykorzystanie w praktyce. Kluczowe okazuje się rozwiązanie łączące metody oparte 
na psychologii, prawie i fizjologii. W ten sposób opracowano techniki BAI, SCAN oraz NLP. Celem 
niniejszej pracy jest zaprezentowanie metod zastępujących tradycyjne narzędzia, przedstawienie ich 
działania, a także wskazanie ich możliwości oraz potencjalnych zagrożeń. Analiza literatury z zakresu 
psychologii zeznań i postępowania karnego oraz ich porównanie umożliwia opracowanie przydatnych 
wniosków na temat metod stosowanych w ocenie wiarygodności zeznań.
Słowa kluczowe: wiarygodność, prawo, kryminalistyka, kryminologia, zeznania

Forensic methods in evaluating credibility of testimony – opportunities 
and threats
Abstract 
Searching for an efficient method of credibility evaluation and detecting dishonesty is a key issue for 
psychology of testimony. Countless mistakes had been pointed out in previously used methods what 
affects their use in practice. The best solutions seem to be found in combining the fundamental methods 
based on psychology, law and medicine. That way led to creating BAI, SCAN and NLP techniques. 
The purpose of this work is to present modern methods replacing the traditional ones, introducing their 
functioning and reveal their opportunities and possible threats. Literature analysis from the field of 
psychology of testimony and penal procedure allows to draw useful conclusions about methods used in 
evaluating the credibility of testimonies.
Keywords: credibility, forensic science, criminology, law, testimony
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Marzena Zieziula1, Milena Zajkowska2

Fenomen czynów karalnych popełnionych 
przez nieletnich w województwie podlaskim 

na tle zjawiska w Polsce
1. Wprowadzenie

Przystępując do analizy czynów karalnych nieletnich, warto rozróżnić pojęcia 
takie, jak: nieletni, małoletni oraz czyn karalny. Nieletnim jest osoba, która w czasie 
popełnienia czynu zabronionego nie ukończyła 17 lat. Artykuł 10 § 2 kodeksu karnego 
[1] stanowi, że sąd może potraktować nieletniego powyżej 15 roku życia jak dorosłego, 
jeśli popełni jedno z przestępstw wymienionych w artykule, np. zamach na życie 
Prezydenta RP, kwalifikowany typ zabójstwa, ciężki uszczerbek na zdrowiu, bądź 
przejęcie gwałtem kontroli nad statkiem wodnym lub powietrznym. Małoletnim jest 
osoba, która nie ukończyła 18. roku życia lub uzyskała pełnoletniość (wyjątek stanowi 
kobieta, która za zezwoleniem sądu wstąpi w związek małżeński po ukończeniu 16 lat) 
[2]. Natomiast zgodnie z artykułem 1 § 2 pkt. 2 ustawy o postępowaniu w sprawach 
nieletnich [3] czynem karalnym jest przestępstwo, przestępstwo skarbowe oraz 
wskazane w ustawie wykroczenia3. 

Jak trafnie zauważa M. Noszczyk-Bernasiewicz problematyka dotycząca czynów 
karalnych popełnianych przez nieletnich, ma wymiar społeczny, ponieważ dotyczy 
sprawcy, jego rodziny, instytucji działających na rzecz zapobiegania i zwalczania 
przestępczości, a także członków społeczeństwa, jako potencjalnych osób, które mogą 
zostać dotknięte konsekwencjami tychże czynów karalnych [4]. 

Celem opracowania jest ukazanie skali, rozmiarów i dynamiki zjawiska czynów 
karalnych popełnianych przez nieletnich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem 
województwa podlaskiego. 

W artykule wykorzystano metodę badań danych statystycznych oraz badań 
aktowych. Poza zakresem artykułu Autorki pozostawiają etiologię oraz przeciwdziałanie 
popełnianiu czynów karalnych przez nieletnich, co jest obszarem do dalszych badań. 
Kluczowym zadaniem jest więc próba udzielenia odpowiedzi na pytania:

1 zieziula.marzena@gmail.com, Zakład Kryminologii, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział 
Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl.
2 milena.zajkowska@gmail.com, Zakład Kryminologii, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział 
Prawa, Uniwersytet w Białymstoku, www.prawo.uwb.edu.pl.
3 Wykroczeniami, które ustawa zalicza do katalogu czynów karalnych są: posiadanie noża, maczety lub 
innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu w miejscu publicznym, zakłócenie spokoju lub porządku 
publicznego, umyślne niszczenie, uszkadzanie, usuwanie znaków, niszczenie, uszkadzanie, usuwanie zna-
ków ostrzegawczych, rzucanie przedmiotami w pojazd mechaniczny, samowolne ustawianie, niszczenie, 
uszkadzanie znaków, prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu, kradzież lub przywłaszczenie, 
paserstwo, czyli nabycie mienia, wiedząc o tym, że pochodzi ono z kradzieży, niszczenie lub uszkadzanie 
cudzej rzeczy, spekulacja biletami, tzw. konik, utrudnianie lub uniemożliwianie korzystania z urządzeń 
użytku publicznego.
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• Jaka jest struktura i dynamika czynów karalnych popełnianych przez nieletnich 
w Polsce?

• Jakie najczęściej czyny karalne popełniają osoby nieletnie w Polsce, a jakie na 
terenie województwa podlaskiego?

• Jaki jest profil nieletniego sprawcy?
• Jakie rozstrzygnięcia stosują sądy wobec nieletnich sprawców czynów karalnych 

na terenie województwa podlaskiego?
Metodę badań w niniejszej pracy stanowi metoda analizy danych statystycznych 

udostępnionych przez Komendę Główną Policji oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. 
Dzięki tej metodzie ukazano dynamikę zjawiska czynów karalnych nieletnich na tle 
ogólnej przestępczości w Polsce. Natomiast wykorzystanie metody badania akt spraw 
karnych pozwoliło na przedstawienie zjawiska czynów karalnych nieletnich na terenie 
województwa podlaskiego.
2. Analiza czynów karalnych nieletnich w świetle wyników badań 
statystycznych

 Wyniki analiz statystycznych dotyczących czynów karalnych nieletnich dotyczą 
lat 1999-2018, część danych zebrano na podstawie raportu o stanie bezpieczeństwa 
w Polsce z 2016 roku [5], a część danych udostępniła Komenda Główna Policji [6]. 
Warto podkreślić, że na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów [7] nastąpiła 
zmiana w kwestii gromadzenia danych statystycznych, Ministerstwo Sprawiedliwości 
zostało zobowiązane do gromadzenia i przekazywania danych o osobach nieletnich 
i ich czynach karalnych, jako organ mający informację o całości zagadnienia.

Należy zauważyć, że w roku 2013 nastąpiła zmiana systemu rejestracji danych. 
Do końca 2012 roku czyny karalne nieletnich wykazywane były w czasie skierowania 
wniosku o wszczęcie postępowania do Sądu Rodzinnego i Nieletnich. Od początku 
2013 roku dane prezentowane są po uzyskaniu informacji o wszczęciu i zakończeniu 
postępowania przez sędziego rodzinnego. W związku z tym istnieje problem 
z porównywaniem danych sprzed i po 2013 roku. 

Tabela 1. Przestępstwa stwierdzone i ich wykrywalność w latach 1999-2018

Lata
Przestępstwa 
stwierdzone 
ogółem

 – w tym 
czyny 
karalne 
nieletnich

Udział 
nieletnich 
(%)

Wykrywalność 
ogółem (%)

1999 1 121 545 70 245 6,2 45,0
2000 1 266 910 76 442 6,0 47,8
2001 1 390 089 69 366 5,0 53,8
2002 1 404 229 63 317 4,5 54,9
2003 1 466 643 63 239 4,3 55,2
2004 1 461 217 70 107 4,8 56,2
2005 1 379 962 71 482 5,1 58,6
2006 1 287 918 77 515 6,0 62,4
2007 1 152 993 72 476 6.3 64,6
2008 1 108 057 74 219 6,7 65,9
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2009 1 129 577 85 020 7,5 67,1
2010 1 138 523 99 187 8,7 68,3
2011 1 159 554 101 026 8,7 68,7
2012 1 119 803 94 186 8,4 67,8
2013 1 061 239 70 452 6,6 67,1
2014 915 083 42 735 4,7 66,7
2015 833 281 28 875 3,5 65,8
2016 776 909 13 006 1,7 67,8
2017 759 936 26 433 3,5 71,7
2018 768 049 25 528 3,3 73,4

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [5] i [6]

Z danych zawartych w tabeli 1 wynika, że od końca lat 90. przestępczość stale rosła, 
do roku 2005, w którym osiągnęła ponad 1 300 000 przestępstw. Nieletni popełnili 
w tym roku ponad 71 000 czynów karalnych, co oznacza, że ich udział osiągnął 
5,1% w przestępczości ogólnej. W 2002 r. czyny karalne nieletnich stanowią 4,5% 
przy liczbie popełnianych przestępstw powyżej 63 000. Jest to najniższy wskaźnik 
w badanym okresie, w związku ze spadkiem liczby popełnianych czynów karalnych 
przez nieletnich, przy jednoczesnym wzroście liczby przestępstw popełnianych przez 
osoby pełnoletnie. Godny uwagi jest też wzrost wykrywalności przestępstw, który 
osiągnął 68,3% w roku 2010, co oznacza, że wzrósł on o ponad 23% w stosunku do 
roku 1999. 

Tabela 2. Wybrane czyny karalne popełnione przez nieletnich w latach 1999-2018

Lata Art. 279 
k. k.

Art. 280 
k.k.
Art. 281 
k. k.  
Art. 282 
k. k.

Art. 
197 k. 
k.

Art. 158 
k. k.

Art. 
157 k. 
k.

Art. 
149 k. 
k.

1999 24 847 11 104 137 1 571 2 943 28
2000 23 069 12 900 191 1 782 3 256 16
2001 16 814 10 838 166 1 727 2 853 20
2002 13 704 9 537 118 1 697 2 877 21
2003 11 238 9 472 237 1 923 2 835 7
2004 10 989 9 558 95 2 175 3 260 11
2005 11 052 8 081 116 2 147 3 016 11
2006 9 419 8 154 148 2 694 3 429 19
2007 9 185 7 511 126 2 958 3 534 11
2008 8 229 8 161 92 3 242 3 384 9
2009 8 546 9 121 137 3 039 4 636 14
2010 9 813 11 547 311 3 158 5 591 7
2011 9 329 12 438 126 3 580 5 496 6
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2012 7 796 12 237 181 3 289 4 109 4
2013 6 205 8 845 106 2 219 2 617 4
2014 1 061 844 42 1 222 1 100 6
2015 744 655 45 834 831 3
2016 610 589 49 790 831 7
2017 444 439 42 632 797 4
2018 495 389 39 595 727 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6] i [8] 

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 2 najwięcej czynów karalnych, 
popełnianych przez osoby nieletnie stanowią kradzieże z włamaniem (art. 279 k.k.), 
kradzieże rozbójnicze (art. 281 k.k.), rozboje (art. 280 k.k.), wymuszenia (art. 
282 k.k.). W roku 1999 nieletni popełnili ponad 40 000 takich czynów, z czego 
najwięcej kradzieży z włamaniem (prawie 25 000 przestępstw). W 2018 roku 
wszystkich wybranych czynów karalnych nieletni popełnili niewiele ponad 2 000. 
Liczba popełnianych czynów kryminalnych przez osoby nieletnie znacząco spada, 
w szczególności od 2014 roku.

Nieletni popełniają również czyny karalne przeciwko zdrowiu (uszczerbek na 
zdrowiu – art. 157 k.k., bójka lub pobicie – art. 158 k.k.). Liczba ich w ostatnich latach 
utrzymuje się na stałym poziomie ok. 23 200-2 200 rocznie. Odnotowano wzrost 
udziału nieletnich w bójce lub pobiciu od 1999 r. (1 571) do 2011 r. (3 580). Od 2011 r. 
tendencja udziału nieletnich w bójce lub pobiciu zaczęła spadać aż do 2018 r. (595). 
Czyny karalne popełniane przez osoby nieletnie charakteryzują się szczególnym 
okrucieństwem, użyciem nadmiernej siły, przemocy, agresji [9].

Nieletni dopuszczają się również zgwałcenia (art. 197 k.k.). Trudno tu mówić o stałej 
tendencji. Liczba zgwałceń popełnianych przez nieletnich oscyluje w granicach od ok. 
100 do ok. 300 rocznie w latach 1999-2013. Natomiast od 2014 roku spada i wynosi 
około czterdziestu rocznie. Najmniej zgwałceń przez osoby nieletnie odnotowano 
w roku 2018 (39), najwięcej w 2011 (311). Zgwałcenia popełnione przez osoby 
nieletnie stanowią ok. 5-8% ogólnej liczby czynów tej kategorii.

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych aspektów przestępczości są przestępstwa 
z art. 148 k.k. Policja stwierdza rocznie kilka przypadków zabójstw, gdy sprawcą była 
osoba nieletnia. W 2000 r. było to 16 zabójstw, możemy mówić o tendencji spadkowej. 
Udział nieletnich sprawców tych czynów karalnych wynosi około 1% w ostatnich 
latach. 
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Wykres 1. Udział czynów karalnych nieletnich w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw 
w latach 2010-2018. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6] i [8]

Wykres 2. Udział czynów karalnych nieletnich w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw kradzieży 
w latach 2010-2018. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6] i [8]

Z danych zawartych na wykresie 1 wynika, że tendencja stwierdzonych przestępstw 
jest malejąca. W 2014 r. po raz pierwszy liczba przestępstw stwierdzonych spadła 
poniżej 1 000 000. Od 2013 r. znacząco spadła liczba czynów karalnych nieletnich. 
Udział nieletnich w ogólnej liczbie przestępczości również ma tendencję spadkową 
do roku 2017. Z ponad 100 000 w 2010 spadł do niewiele ponad 9 000 w roku 2017. 
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Z informacji przedstawionych na wykresie nr 2 wynika, że od roku 2012 następuje 
tendencja spadkowa liczby popełnianych przestępstw kradzieży. Od 2011 r. (2 980) 
odnotowuje się tendencję spadkową do 2017 r. (632) popełnianych czynów karalnych 
z udziałem nieletnich sprawców. Najmniej przestępstw zanotowano w roku 2018 
(103 218), najwięcej w roku 2012 (230 751), czyli w ciągu sześciu lat liczba 
popełnianych przestępstw kradzieży spadła ponad o połowę. 

Wykres 3. Udział czynów karalnych nieletnich w ogólnej liczbie stwierdzonych 
zabójstw w latach 2010-2018. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6] i [8]

Jak wynika z danych przedstawionych na wykresie 3, odnotowuje się tendencję 
spadkową ogólnej liczby zabójstw w skali kraju, do roku 2016, (467 zabójstw). Od 
2010 roku do 2016 roku liczba zabójstw spadła o ponad 200 rocznie. W ostatnich 
dwóch latach zauważyć można wzrost popełnianych przestępstw z art. 148 (2017 – 551 
i 2018 – 531). Natomiast, co roku odnotowywanych jest kilka przypadków zabójstw 
dokonanych przez osoby nieletnie. Najmniej wystąpiło w roku 2015 i 2018 roku  
(3 zabójstwa popełnione przez osoby nieletnie), a najwięcej w 2010 r. i 2016 r., (nieletni 
dopuścili się 7 zabójstw). W ostatnich latach około 1/3 przestępstwa zabójstwa 
stanowiły usiłowania (w roku 2015: 172 przypadki usiłowania, w roku 2016: 175 
przypadków) [5]. 
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Wykres 4. Udział czynów karalnych nieletnich w ogólnej liczbie stwierdzonych przestępstw 
narkotykowych w latach 2010-2018. Źródło: Opracowanie własne na podstawie [6] i [8]

Dane zawarte na wykresie 4 wskazują, że od 2012 r. (76 358) liczba przestępstw 
narkotykowych spadała do 2018 r. (ok. 50 000), z wyjątkiem 2016 r., gdy odnotowano 
wzrost (ok. 60 000) Najwięcej czynów karalnych popełnionych przez nieletnich 
odnotowano w 2012 r. (22 400), najmniej w 2017 r. (943). Tendencja czynów karalnych 
nieletnich związanych z narkotykami od 2012 r. jest spadkowa. 

W 2016 roku spośród 60 400 stwierdzonych przez Policję przestępstw 
narkotykowych: 61,8% wszystkich przypadków dotyczyło posiadania narkotyków 
z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii (w roku 2015: 60,2%), 17,4% – 
handlu narkotykami z art. 59 (w roku 2015: 17,9%), natomiast 11,3% – udzielania 
narkotyków z art. 58 (w roku 2015: 12,1%) Najwięcej czynów karalnych nieletnich 
dotyczyło posiadania narkotyków [5:129].

Podsumowując rozważania dotyczące przestępczości kryminalnej, należy 
stwierdzić, że udział nieletnich w ogólnej liczbie przestępczości spada. Przestępczość 
kryminalna w skali kraju spada w ostatnich latach, jest to związane ze wzrostem 
wykrywalności przestępstw oraz z rozwojem technologicznym. Analizując czyny 
karalne nieletnich, należy mieć na uwadze zmianę sposobu rejestracji czynów 
popełnionych przez nieletnich. 

Przestępczość narkotykowa również spada w ostatnich latach. Coraz bardziej 
dostępne dopalacze wypierają z rynku klasyczne narkotyki, z którymi wiąże się większa 
odpowiedzialność karna. Dodatkowo łatwość dostępu oraz brak przeprowadzonych badań 
dotyczących skutków ich stosowania sprawia, że nieletni czują się bezpiecznie stosując je. 

W odniesieniu do czynów karalnych kradzieży popełnionych przez osoby nieletnie 
należy zauważyć, że ich liczba spada w ostatnich latach. Analizując przestępstwo 
kradzieży, trzeba pamiętać, że jest to czyn przepołowiony, czyli w zależności od 
wartości przedmiotu kradzieży czyn może być zakwalifikowany jako przestępstwo 
lub wykroczenie. 
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3. Analiza czynów karalnych nieletnich w świetle wyników badań 
empirycznych 

Badania zostały przeprowadzone w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w IV 
Wydziale Rodzinnym i Nieletnich oraz w V Wydziale Rodzinnym i Nieletnich 
w latach 2018-2019. W ramach badań przeanalizowano 50 akt spraw karnych, w tym 
30 dotyczących kradzieży z art. 278 k.k. oraz 20 z art. 62 ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii w Polsce za lata 2015-2017. Ze względów organizacyjnych sądu nie było 
możliwości przeprowadzenia badań akt spraw karnych sprzed 2015 r.

W analizowanych sprawach liczba osób, które popełniły kradzież nie pokrywa się 
z liczbą analizowanych spraw z tego względu, że część czynów była popełniana przez 
grupę osób, które działały wspólnie i w porozumieniu. Na podstawie przeprowadzonych 
badań empirycznych wynika, że nieletnich sprawców kradzieży było 39 w 30 sprawach 
karnych, a nieletnich sprawców posiadania narkotyków było 20.

Tabela 3. Wiek nieletnich sprawców kradzieży oraz posiadania narkotyków na terenie województwa 
podlaskiego w latach 2015-2017

Wiek
Kradzież Posiadanie narkotyków
Liczba 
badanych % Liczba 

badanych %

Poniżej 10 roku życia 1 3,33 0 0
10-13 7 17,95 0 0
13-15 14 35,90 3 15
16 12 30,78 10 50
17 5 12,82 7 35
Ogółem 39 100 20 100

Źródło: Badania własne

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 3, najwięcej osób, które dopuściły 
się kradzieży, było w wieku 13-15 lat (35,90% badanych). Jak wynika z badań 
odnotowano jednego nieletniego, który był poniżej 10. roku życia. Z analizowanych 
akt wynika, że nie odnotowano żadnego przypadku posiadania narkotyków przez 
nieletniego poniżej 13. roku życia. W przypadku posiadania narkotyków najwięcej 
nieletnich było w wieku 16 lat (10 badanych) i 17 lat (7 badanych). 
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Tabela 4. Wykształcenie nieletnich sprawców kradzieży oraz posiadania narkotyków na terenie 
województwa podlaskiego w latach 2015-2017

Wykształcenie
Kradzież Posiadanie 

narkotyków
Liczba 
badanych % Liczba 

badanych %

Szkoła podstawowa 8 20,51 0 0
Szkoła gimnazjalna 27 69,23 16 80
Szkoła 
ponadgimnazjalna 4 10,26 4 20

Ogółem 39 100 20 100

Źródło: Badania własne

Analizując wyniki zawarte w tabeli 4, należy stwierdzić, że najczęściej nieletnimi 
sprawcami kradzieży byli nieletni uczęszczający do gimnazjum – 27 sprawców 
kradzieży (69,23% badanych) i 16 sprawców posiadania narkotyków (80% badanych). 
Nieletni uczęszczający do szkoły gimnazjalnej stanowili największą grupę badanych, 
którzy popełnili czyn karalny kradzieży (70% badanych) oraz posiadania narkotyków 
(80%badanych). Uczniowie szkoły podstawowej również dopuścili się kradzieży (20% 
badanych). Nie odnotowano żadnego przypadku, w którym uczeń szkoły podstawowej 
posiadałby narkotyki. Pozostałe 20% stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych 
(Licea Ogólnokształcące, Zespoły Szkół Zawodowych). 

Tabela 5. Zachowanie w szkole nieletnich sprawców kradzieży oraz posiadania narkotyków na terenie 
województwa podlaskiego w latach 2015-2017

Zachowanie sprawców 
w szkole

Kradzież Posiadanie narkotyków
Liczba badanych % Liczba badanych %

Mierne wyniki w nauce 18 46,15 11 55
Powtarzanie klas 7 17,95 1 5
Brak kłopotów 6 15,38 6 30
Nie wynika z akt 8 20,51 2 10
Ogółem 39 100 20 100

Źródło: Badania własne

Z danych zawartych w tabeli 5 wynika, że nieletni sprawcy kradzieży osiągali 
mierne wyniki w nauce. Było to 18 osób (46% badanych). Na temat 8 osób nie było 
danych zawartych w aktach (20% badanych), 7 osób powtarzało klasę (18% badanych). 
Najmniej – 6 osób (15% badanych), które popełniły kradzież, nie miało problemów 
w szkole z nauką. Najwięcej spośród nieletnich, którzy posiadali narkotyki, osiągało 
mierne wyniki w nauce (55% badanych). Tylko jeden z badanych nieletnich powtarzał 
klasę (5% badanych). 6 uczniów (30% badanych) nie miało problemów z nauką 
w szkole. 
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Tabela 6. Zachowanie nieletniego przed popełnieniem kradzieży oraz posiadania narkotyków na terenie 
województwa podlaskiego w latach 2015-2017*

Zachowanie przed wyrządzeniem szkody 
(przejawy demoralizacji)

Kradzież Posiadanie 
narkotyków

Liczba odpowiedzi Liczba 
odpowiedzi

Nieodpowiednie zachowanie w szkole 17 6
Ucieczki z domu 6 2
Kradzieże 14 2
Udział w bójkach 6 0
Wagarowanie 18 7
Używanie alkoholu 4 1
Używanie narkotyków 2 5
Brak problemów 9 7

Źródło: Badania własne

*Liczby nie sumują się do 100%, gdyż jak wynika z akt spraw karnych nieletni przejawiali więcej niż 1 
zachowanie demoralizujące.

Z przedstawionych w tabeli 6 informacji wynika, że najczęściej spotykane 
zachowania przed popełnieniem kradzieży to: wagarowanie (18 razy), nieodpowiednie 
zachowanie w szkole (17 razy) oraz wcześniejsze kradzieże (14 razy). Najrzadziej 
spotykane były: używanie narkotyków (2 razy), używanie alkoholu (4 razy), a także 
ucieczki z domu (6 razy) i udział w bójkach (6 razy). W przypadku posiadania 
narkotyków nie odnotowano żadnego przypadku nieletniego, który brałby udział 
w bójce. Raz spośród badanych nieletni spożywał wcześniej alkohol. Zdarzały się 
incydentalnie ucieczki z domu (2 razy) i kradzieże (2 razy). Najczęściej pojawiało się 
nieodpowiednie zachowanie w szkole (6 razy) oraz wagarowanie (7 razy). 

Tabela 7. Sytuacja finansowa nieletnich sprawców kradzieży oraz posiadania narkotyków na terenie 
województwa podlaskiego w latach 2015-2017

Sytuacja finansowa
Kradzież Posiadanie narkotyków
Liczba 
badanych % Liczba 

badanych %

Trudna 19 48,72 4 20
Średniozamożna 5 12,82 10 50
Dobra, zamożna 6 15,38 5 25
Nie wynika z akt 9 23,08 1 5
Ogółem 39 100 20 100

Źródło: Badania własne
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Jak wynika z danych zebranych w tabeli 7 spośród badanych 19 rodzin nieletnich 
sprawców kradzieży była w trudnej sytuacji materialnej (prawie 50% badanych). W 9 
sprawach taka informacja nie znalazła się w aktach (23% badanych). Średniozamożna 
i dobra sytuacja finansowa odnotowano kolejno w 5 i 6 rodzinach (13% i 15% 
badanych). Średniozamożną i dobrą, zamożną sytuację finansową odnotowano w 15 
sprawach (75% badanych) dotyczących posiadania narkotyków. Zaledwie 4 rodziny 
miały trudną sytuację finansową (20% badanych). W jednym przypadku takie dane nie 
wynikały z akt (5% badanych). 

Tabela 8. Rodzaj przeprowadzonych dowodów ws. nieletnich sprawców kradzieży oraz posiadania 
narkotyków na terenie województwa podlaskiego w latach 2015-2017*

Rodzaj przeprowadzonych dowodów
Kradzież Posiadanie 

narkotyków
Liczba odpowiedzi Liczba odpowiedzi

Zeznania świadków 30 20
Wywiad środowiskowy przeprowadzony przez kuratora 19 17
Opinia ze szkoły 11 7
Opinia biegłego psychologa 8 3
Opinia biegłego psychiatry 1 0
Opinia Pogotowia Opiekuńczego 0 0

Źródło: Badania własne

*Liczby nie sumują się do 100%, gdyż jak wynika z akt spraw karnych dotyczących nieletnich 
przeprowadzono więcej niż 1 dowód.

Z danych zawartych w tabeli 8 wynika, że sąd ani razu nie zasięgał opinii pogotowia 
opiekuńczego. Raz w przypadku kradzieży zlecił przeprowadzenie opinii biegłego 
psychiatry. Najczęściej przeprowadzanymi dowodami w przypadku kradzieży są 
zeznania świadków (30 razy) oraz wywiad środowiskowy przeprowadzany przez 
kuratora (19 razy). Czasami sąd zasięgał opinii szkoły o nieletnim (11 razy), zdarzały 
się również opinie biegłego psychologa (8 razy). W przypadku posiadania narkotyków 
sąd najczęściej przesłuchiwał świadków (20 razy). W drugiej kolejności najczęściej 
przeprowadzanym dowodem były wywiady realizowane przez kuratorów sądowych 
(17 razy). Sąd czasami zasięgał opinii ze szkoły (7 razy) oraz opinii biegłych 
psychologów (3 razy). 
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Tabela 9. Rodzaj zastosowanych przez sąd środków wychowawczych ws. nieletnich sprawców 
kradzieży oraz posiadania narkotyków na terenie województwa podlaskiego w latach 2015-2017*

Rodzaj zastosowanych przez sąd środków 
wychowawczych przewidzianych przez u. p. s. n.

Kradzież Posiadanie 
narkotyków

Liczba 
odpowiedzi Liczba odpowiedzi

Upomnienie 6 2
Zobowiązanie do określonego zachowania 17 8
Nadzór odpowiedzialny rodziców 4 1
Nadzór kuratora 11 9
Umieszczenie w placówce opiek.-wych. 6 1
Umieszczenie w placówce leczenia uzależnień 0 1
Umieszczenie w zakładzie poprawczym 1 0
Rodzaj środka nie wynikał z akt 0 0
Inne 9 8

Źródło: Badania własne

*Liczby nie sumują się do 100%, gdyż jak wynika z akt spraw sąd stosował więcej niż 1 środek 
wychowawczy wobec nieletnich.

Z zestawionych danych w tabeli 9 wynika, że w przypadku popełnienia kradzieży 
przez osobę nieletnią sąd najczęściej stosuje: zobowiązanie do określonego 
zachowania (17 razy), nadzór kuratora (11 razy). W 6 sprawach zastosował 
upomnienie i w tylu samo umieszczenie w placówce opiekuńczo-wychowawczej. 
Incydentalnie sąd zastosował nadzór odpowiedzialny rodziców (4 razy). W jednym 
przypadku sąd zmienił nadzór kuratora na umieszczenie w zakładzie poprawczym. 
W 9 sprawach dotyczących popełnienia przez nieletniego kradzieży sąd podjął decyzję 
o niewszczynaniu postępowania ze względu na niecelowość. Sąd w zobowiązaniu 
nieletniego do określonego zachowania najczęściej stosował zobowiązania do terapii 
rodzinnej, zobowiązanie do terapii psychologicznej, zobowiązanie do przeprosin 
osoby poszkodowanej na piśmie, zobowiązanie do unikania osób mających negatywny, 
demoralizujący wpływ na nieletniego. 

W 8 przypadkach posiadania narkotyków sąd orzekł o niewszczynaniu postępowania 
ze względu na niecelowość. Najczęściej sąd decydował o nadzorze kuratora  
(9 razy) oraz zobowiązywał nieletniego do określonego zachowania (8 razy), było 
to zobowiązanie do nieużywania środków odurzających. Dwukrotnie sąd zobowiązał 
nieletniego sprawcę do udziału w programie dla osób stosujących środki uzależniające. 
W jednej sprawie sąd zmienił środek wychowawczy z nadzoru kuratora, skierował 
nieletniego do placówki opiekuńczo-wychowawczej. 
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Tabela 10. Rozstrzygnięcie sądu ws. nieletnich sprawców kradzieży oraz posiadania narkotyków na 
terenie województwa podlaskiego w latach 2015-2017

Rozstrzygnięcie sądu
Kradzież Posiadanie narkotyków
Liczba badanych % Liczba badanych %

Postanowienie 
o umorzeniu 26 86,66 12 60

Postanowienie 
o niewszczynaniu 
postępowania ze wzgl. 
na niecelowość

4 13,33 8 40

Ogółem 30 100 20 100

Źródło: Badania własne

Z danych zebranych w tabeli 10 wynika, że sąd w przypadku popełnienia kradzieży 
w 86,66% (26 badanych) umarza postępowanie po wypełnieniu orzeczonych środków 
wychowawczych. Pozostałe 13,33% stanowiły postanowienia wydane przez sąd 
o niewszczynaniu postępowania wobec nieletniego ze względu na niecelowość  
(4 badanych). W kwestii nieletnich sprawców posiadania narkotyków w 60% sąd 
umarza postępowanie (12 badanych), a w 40% badanych zdecydował o niewszczynaniu 
postępowania ze względu na niecelowość (8 badanych). 

Tabela 11. Przedmiot kradzieży dokonanych przez osoby nieletnie na terenie województwa podlaskiego 
w latach 2015-2017

Przedmiot kradzieży
Kradzież

Liczba badanych %

Pieniądze 10 33,33

Rower 4 13,33

Telefon komórkowy 6 20

Skuter/motorower 2 6,67

Inne (jakie?) 8 26,67

Ogółem 30 100

Źródło: Badania własne

Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 11 w 10 sprawach przedmiotem 
kradzieży były pieniądze (33,33% badanych). W 6 sprawach był to telefon komórkowy 
(20% badanych). Pozostałe to rower – 4 (13,33% badanych), skuter/motorower – 2 
(6,67% badanych). Innymi przedmiotami kradzieży były: drogocenne rzeczy z domu 
(kolczyki, biżuteria, playstation, pad etc.), dwa wózki na zakupy ze sklepu Biedronka, 
rzeczy ze sklepu z odzieżą: buty, bluzki, swetry, jeansy. Jedna sprawa dotyczyła 
kradzieży torów kolejowych o długości 50 metrów.
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4. Analiza wyników
Podsumowując rozważania dotyczące badań akt spraw karnych, należy stwierdzić, 

że czyny karalne nieletnich są powszechnym zjawiskiem, dotykającym różne grupy 
społeczne. Podejmując próbę scharakteryzowania nieletniego, który dopuszcza się 
popełnienia czynu karalnego, można stwierdzić, że taka osoba ma mierne wyniki 
w nauce, być może powtarza klasę. Większość spośród sprawców była w wieku 13-16 
lat. Znaczna część nieletnich, którzy dopuścili się kradzieży już wcześniej sprawiało 
kłopoty wychowawcze. Z przeprowadzonych badań wynika, że nieletni, przy których 
znaleziono narkotyki, dotychczas nie sprawiali problemów wychowawczych. 
W większości przypadków nie mieli problemów z nauką. 

Na podstawie przeprowadzonych badań, można stwierdzić, że te dotychczas 
stosowane sankcje, szczególnie wobec nieletnich, którzy po raz kolejny popełniają 
czyny karalne, nie są skuteczne. Świadczyć może o tym wypowiedź z badanych akt – 
„matka i tak zrobi, co mi się podoba”, albo wypowiedź wychowawcy klasy: „zachowuje 
się i rozmawia w sposób infantylny, jego reakcje nie są adekwatne do sytuacji, np. gdy 
nauczyciel zwrócił mu uwagę, że nie zmienił obuwia – wybiegł z lekcji”. Z zeznań 
rodziców, można wyciągnąć podobne wnioski. Już o innym uczniu, matka mówi: 
„brak jakiejkolwiek skruchy, według niego to normalne, nawet nie przeprosił. Ciągle 
zwala winę na starszego brata”. Odzywa się do matki słowami „nie powinno cię to 
interesować lub gorszymi”. Dalej, matka zeznaje: „byłam załamana i przerażona, 
mój syn kradnie pieniądze, nie czuje żadnej skruchy, wręcz jest z tego dumny, żadne 
rozmowy nie mają sensu, czuje się bezkarny, a wręcz twierdzi, że chętnie pójdzie do 
placówki”. Jak widać, nieletni czują się bezkarni, dlatego demoralizacja postępuje. 
Środki, jakimi dysponuje sąd, okazują się niewystarczające.
5. Podsumowanie

Podsumowując, należy stwierdzić, że popełnianie czynów karalnych przez 
nieletnich jest poważnym problemem społecznym. Jak trafnie zauważa E. Jurgielewicz-
Delegacz, badanie udziału nieletnich w przestępczości jest trudnym zadaniem. Z kolei 
zmniejszenie się liczby czynów karalnych nieletnich jest pozorne, ponieważ w dużej 
mierze wynika ono ze zmiany sposobu gromadzenia danych przez Policję [10]. 

 W odpowiedzi na postawione wcześniej pytania badawcze należy stwierdzić, 
że tendencja zjawiska w ostatnich latach jest malejąca. W 2017 r. po raz pierwszy 
liczba popełnionych czynów karalnych przez nieletnich spadła poniżej 10 000 
rocznie. Liczba zabójstw popełnianych przez nieletnich w ostatnich latach wynosi 
kilka rocznie. Czyny karalne dotyczące narkotyków z udziałem nieletnich w 2017 r. 
pierwszy raz spadły poniżej 1 000. Na podstawie przeprowadzonych badań wynika, 
że liczba czynów karalnych popełnianych przez nieletnich na terenie województwa 
podlaskiego również spada. 

W odniesieniu do najczęściej popełnianych czynów karalnych należy stwierdzić, 
że nieletni najczęściej popełniali kradzieże, kradzieże z włamaniem, coraz częściej 
dopuszczali się czynów ze szczególnym okrucieństwem, użyciem nadmiernej siły, 
przemocy, agresji. Należy stwierdzić, że na terenie województwa podlaskiego nieletni 
najczęściej dokonywali kradzieży. Często ich ofiarami padali najbliżsi (matka, 
rodzeństwo). Kradzieże najczęściej popełniali nieletni w wieku 13-15 lat. W przypadku 
posiadania narkotyków nieletni najczęściej byli w wieku 16-17 lat.
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W odniesieniu do profilu nieletniego sprawcy czynów karalnych należy stwierdzić, 
rodzice lub opiekunowie nie potrafili sobie poradzić sobie z jego wychowaniem, 
niejednokrotnie sami zgłaszając problem służbom. Sygnałem ostrzegawczym 
mogą być zachowania o charakterze demoralizującym (np. ucieczki z domu, ze 
szkoły, wagary, nieodpowiednie, wulgarne zachowanie w szkole wobec uczniów 
i nauczycieli, agresja słowna i fizyczna). Dlatego już na tym etapie należałoby 
zastosować zdecydowane kroki względem osób, u których demoralizacja się pogłębia. 
Najczęstszymi przedmiotami kradzieży popełnianych przez osoby nieletnie na terenie 
województwa podlaskiego ostatnich latach były: pieniądze, telefony rowery, skutery 
(motorowery) oraz inne rzeczy np. ze sklepów: swetry, buty, jeansy (ubrania). 

W kwestii rozstrzygnięć sądowych wobec nieletnich sprawców czynów karalnych 
należy stwierdzić, że nieletni sprawcy byli łagodnie traktowani przez sąd. Wyniki 
badań aktowych wskazują, praktycznie wszystkie sprawy kończą się umorzeniem 
postępowania lub nawet niewszczęciem postępowania ze względu na niecelowość, 
dlatego też nieletni czują się bezkarni. Profilaktyka jest skuteczniejszym działaniem 
niż resocjalizacja zdemoralizowanych nieletnich, dlatego najlepszym rozwiązaniem 
byłoby wzmocnienie działań terapeutycznych, opiekuńczych i wychowawczych. 
Wobec nieletnich sąd często stosuje środki wychowawcze, mając na uwadze dobro 
dziecka. Warto też w przyszłości zweryfikować, czy zmiana systemu szkolnictwa, 
która spowodowała połączenie gimnazjum ze szkołą podstawową, wpłynęła na 
zachowania nieletnich.

Nieletnich należy nauczyć konsekwencji i odpowiedzialności za własne czyny. 
Ważnym czynnikiem jest spójność podmiotów, czyli sądu, rodziny i szkoły. Wyznaczając 
granice nieletniemu, należy pilnować, aby ich przestrzegał. Zdemoralizowaną 
jednostkę należy ponownie nauczyć właściwych wartości i szacunku do norm. 
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Fenomen czynów karalnych popełnionych przez nieletnich w województwie 
podlaskim na tle zjawiska w Polsce 
Streszczenie 
Celem opracowania jest ukazanie skali, rozmiarów i dynamiki zjawiska czynów karalnych popełnianych 
przez nieletnich w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem województwa podlaskiego. W artykule 
posłużono się metodą badania danych statystycznych oraz badań akt spraw karnych. Poza zakresem 
artykułu Autorki pozostawiają etiologię oraz przeciwdziałanie zjawisku czynów karalnych nieletnich, co 
jest obszarem do dalszych badań. Zastosowano metodę analizy danych statystycznych w celu ukazania 
rozmiarów zjawiska przestępczości nieletnich oraz metodę analizy akt spraw karnych, która pozwoliła na 
przedstawienie tego problemu na terenie województwa podlaskiego. Z przeprowadzonych badań wynika, 
że przestępczość nieletnich spada w ostatnich latach, a ofiarami popełnianych przez nich przestępstw 
najczęściej padały osoby najbliższe. 
Słowa kluczowe: kryminologia, czyny karalne, nieletni, badania akt spraw karnych

The phenomenon of criminal offenses committed by minors in the Podlasie 
province against the background of the phenomenon in Poland
Abstract
The aim of the study is to show the scale, size and dynamics of the phenomenon of offenses committed 
by minors in Poland, with particular emphasis on the Podlasie province. The article uses the method of 
examining statistical data and examining criminal files. The authors leave the etiology and counteracting 
the phenomenon of juvenile offenses, which is an area for further research, outside the scope of the 
article. The method of statistical data analysis was used to show the extent of the phenomenon of juvenile 
delinquency and the method of analyzing criminal files, which allowed to present this problem in the 
Podlasie province. The research shows that juvenile delinquency has been decreasing in recent years, and 
the closest relatives most often fell victim to the crimes they committed.
Keywords: criminology, criminal acts, minors, examination of criminal files
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Przestępczość w placówkach oświatowych – 
zarys problemu

1. Wprowadzenie
Przestępczość w placówkach oświatowych jest zagadnieniem raczej rzadko 

poruszanym w literaturze. Zdecydowanie więcej uwagi poświęca się przestępczości 
nieletnich czy dzieciach jako ofiarach. W przypadku analizy miejsca popełnienia 
przestępstwa można zauważyć, jak bardzo problem jest złożony. Nie można bowiem, 
w tym miejscu, rozgraniczyć przestępczości nieletnich od przestępczości dorosłych. 
Przedstawione są jedynie dane, które prezentujące liczby. Za nimi, sprawcą może być 
zarówno dorosły, jak i nieletni. Poza zakresem badań autorki pozostawiły kwestię 
sprawców i ofiar omawianych przestępstw, etiologię i prewencję przestępczości. Są to 
jednak aspekt, który warto zbadać w przyszłości.
2. Wprowadzenie do problematyki przestępczości nieletnich

W związku z tym, że placówka oświatowa jest szczególnym miejscem popełnienia 
przestępstwa i sprawcą może być osoba nieletnia, warto zdefiniować terminy, którymi 
posługują się autorki. W polskim systemie prawnym nieletnim jest osoba, która nie 
ukończyła 18. roku życia i w stosunku do niej toczy się postępowanie w zakresie 
zapobiegania i zwalczania demoralizacji. Dodatkowo termin „nieletni” dotyczy osób, 
które popełniły czyn karalny, będąc w wieku 13-17 lat. Co istotne, czynem karalnym 
są wszystkie przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz niektóre wykroczenia (art. 
50a, 51, 69, 74, 76, 85, 87, 119, 122, 124, 133 i 143 Kodeksu wykroczeń) [1]. Według 
danych zgromadzonych przez Policję, które wykorzystano w niniejszym artykule, 
czyny karalne i przestępstwa nie są różnicowane. Na potrzeby pracy będą stosowane 
zamiennie. Przestępstwem jest czyn człowieka zabroniony przez ustawę, w chwili 
jej obowiązywania, zagrożony karą, zawiniony, społecznie szkodliwy w stopniu 
większym niż znikomy [2, s. 50]. Jedynie czyny wypełniające wszystkie znamiona 
przestępstwa zawarte są w statystyce policyjnej. Przestępczość nieletnich, co do 
zasady, dotyczy tylko czynów karalnych popełnionych przez osoby w wieku 13-17 lat. 
W związku z tym, że dany statystyczne Policji dotyczą przestępstw stwierdzonych, na 
tym etapie często nie sposób wyróżnić sprawcę czynu. Zapewne stąd brak rozróżnienia 
na przestępstwa i czyny karalne. 
3. Metody badań empirycznych

Badaniu poddano dane statystyczne Komendy Głównej Policji, które uzyskano 
w trybie dostępu do informacji publicznej. Udostępnione dokumenty zawierały 
jedynie dane dotyczące liczby stwierdzonych przestępstw w latach 2013-2017 oraz 
rozróżnienie na czyny najczęściej popełnianie (podane w liczbach bezwzględnych). 
Brakowało w nich jakichkolwiek dodatkowych informacji, w tym np. o sprawcach czy 

1 milena.zajkowska@gmail.com, Zakład Kryminologii, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział 
Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.
2 zieziula.marzena@gmail.com, Zakład Kryminologii, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział 
Prawa, Uniwersytet w Białymstoku.



Milena Zajkowska, Marzena Zieziula

166

ofiarach. Cel badania to przedstawienie zarysu problemu przestępczości w placówkach 
oświatowych. 

Głównym problemem badawczym jest pytanie: „Jak, w latach 2013-2017, 
kształtowała się przestępczość w placówkach oświatowych”? W związku 
z rozróżnieniem tych miejsc, pytaniem szczegółowym jest: „Czy przestępczość 
w poszczególnych miejscach różniła się od siebie”? Wyróżniono następujące hipotezy, 
główną: Przestępczość w placówkach oświatowych w latach 2013-2017 zmienia się, 
hipotezę szczegółową: Przestępczość w poszczególnych placówkach oświatowych nie 
różni się, bowiem w każdej z nich, dominuje kradzież. 
4. Przestępczość w placówkach oświatowych

Problem przestępczości w placówkach oświatowych najlepiej obrazują dane 
statystyczne, zebrane przez Komendę Główną Policji. Zostały przedstawione poniżej. 

Tabela 1. Przestępczość w placówkach oświatowych w latach 2013-2017

Przestępczość 2013 2014 2015 2016 2017
Przestępczość  
w Polsce 1 061 238 867 855 799 779 748 459 753 963

Przestępczość 
w placówkach 
oświatowych 

16 328 9 529 7 541 7 690 7 949

Udział przestępstw 
w placówkach 
oświatowych w ogólnej 
liczbie przestępstw (%)

1,53 1,09 0,94 1,03 1,05

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli, w placówkach oświatowych, rocznie 
popełniono od 7 541 do 16 328 przestępstw. Liczby te, stanowią marginalny udział 
w ogólnej liczbie przestępczości. Omawiane przestępstwa to 1-1,5% czynów 
popełnionych w Polsce. Nie są więc, z punktu widzenia statystyki, problemem 
istotnym. To miejsce popełnienia przestępstwa, tj. placówka oświatowa, sprawa, iż 
nad problemem należy się pochylić. Czas czy miejsce popełnienia czynu mogą mieć 
istotny wpływ na wyrok sądu [3, zob. 4]. W przypadku, gdy miejscem jest placówka 
oświatowa czyn może wpłynąć na nieletnich (jako ofiar i świadków). Działanie takie, 
może więc zasługiwać na szczególne potępienie. Co istotne, dane statystyczne dotyczą 
jedynie przestępstw stwierdzonych przez Policję. Należy pamiętać, że ze względu na 
ciemną liczbę przestępstw, nie jest znana ich rzeczywista liczba. Poniżej przedstawiono 
strukturę omawianych czynów. 
5. Charakterystyka popełnionych przestępstw 

Zgodnie z danymi zebranymi przez funkcjonariuszy Policji, przestępczość 
w placówkach oświatowych charakteryzuje się określonymi czynami. Są to: uszczerbek 
na zdrowiu (art. 156, 157 kodeksu karnego – kk), bójka i pobicie (art. 158 kk), 
zgwałcenie (art. 197 kk), kradzież cudzej rzeczy (art. 278 kk), kradzież z włamaniem 
(art. 279 kk), rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia (art. 280-282 kk), 
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przestępstwa narkotykowe (art. 53-68 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu 
narkomanii), przestępstwa przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu, w tym czyny 
z kodeksu karnego. Co ciekawe, w statystyce nie uwzględniono 31,5-47,8% czynów. 
Zapewne są to czyny rzadkie (kilka przestępstw ciągu roku) lub mniej istotne z punktu 
widzenia Policji. Przestępstwo zgwałcenia nie jest popełnianie często, jednak uznano, 
że należy je wymienić w danych (zapewne dlatego, że jest to poważne przestępstwo, 
a gdy dotyczy małoletnich jest zbrodnią) [5]. 

Tabela 2. Rodzaje przestępstw w placówkach oświatowych w latach 2013-2017

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 2016 2017
Uszczerbek na zdrowiu 902 648 443 507 522
Bójka i pobicie 751 344 250 259 199
Zgwałcenie 11 3 18 20 14
Kradzież 2 625 1 788 1 474 1 393 1 274
Kradzież z włamaniem 884 470 400 458 418
Rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia 3 491 1 431 664 576 593

Przestępstwa narkotykowe 584 395 327 423 360
Przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu 1 724 1 141 646 656 678

W tym: przestępstwa z kodeksu 
karnego 182 114 77 91 94

Pozostałe 5 147 3 195 3 242 3 307 3 797
Pełen katalog przestępstw 16 328 9 529 7 541 7 690 7 949

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

 Zgodnie z tabelą 2, najczęściej popełnianymi czynami są inne, niż te wymienione 
w tabeli, jednakże uznano, że nie są one najistotniejsze. Z wyróżnionych przestępstw 
w roku 2013 najwięcej popełniono czynów z art. 280-282, tj. rozbojów, kradzieży 
rozbójniczych i wymuszeń. Czyny te stanowiły 21,4% wszystkich przestępstw 
popełnionych w placówkach oświatowych. W latach 2014-2017 czynem najczęściej 
popełnianym była kradzież, która stanowiła 18,8% (2014), 19,6% (2015), 18,1% 
(2016) oraz 16% (2017) przestępstw omawianych lat. Najrzadszym z wymienionych 
czynów było zgwałcenie, stanowiło od 3 do 20 czynów rocznie, czyli 0,03-0,26%. 
Interesujące jest także to, że skategoryzowane, czyli zapewne najczęściej popełniane 
czyny, to przestępstwa brutalne, agresywne i przestępstwa narkotykowe. Brakuje 
w nich przestępstw gospodarczych, wyłudzeń, oszustw. Nie ma w nich także zabójstwa, 
co zapewne świadczy o marginalnym udziale w omawianej przestępczości. 
6. Struktura i dynamika przestępczości 

Przestępczość w placówkach oświatowych w latach 2013-2017 zmieniała się. 
Analizując dostępne dane wydaje się, iż można zauważyć wyraźny trend spadkowy 
(wyk. 1). Jednakże dublowanie informacji sprawia, że nie jest to obraz odzwierciedlający 
rzeczywistość. Graficzne przedstawienie tendencji przestępczości zawarto w wykresie 
1 i 2. 
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Wykres 1. Przestępczość w placówkach oświatowych w latach 2013-2017.  
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Zgodnie z wykresem 2 struktura przestępczości wygląda następująco: w roku 2013 
największą liczbę przestępstw popełniono w szkole, uczelni. Jest to kategoria mało 
konkretna, z której, wraz z upływem czasu, stopniowo rezygnowano. W latach 2014-
2017 najwyższy udział w omawianej przestępczości charakteryzuje szkoły gimnazjalne 
(32,6%), szkoły, uczelnie (29,7%) i podstawowe (16,5%). Mniejszy udział zanotowano 
w przypadku szkół średnich, zawodowych (10,1%), uczelni wyższych (6%) i żłobków, 
przedszkoli (4,8%). Natomiast place szkole (1,6%) i placówki badawcze oraz laboratoria 
(0,3%) odznaczają się niewielkim udziałem. W przyszłych latach obraz ten z pewnością 
ulegnie zmianie. W związku z likwidacją gimnazjów przestępczość „przejmą” szkoły 
podstawowe i średnie. W związku z dodaniem do placówek oświatowych placówek 
naukowo-badawczych, można spodziewać się wzrostu przestępstw w tym obszarze. 
Biorąc pod uwagę zsumowaną liczbę przestępstw, przestępczość w placówkach 
oświatowych wykazuje znaczny spadek (wyk. 1). W przeciwieństwie do wykresu 1, 
wykres 2, który jest bardziej szczegółowy wykazuje raczej wzrost przestępczości 
w placówkach oświatowych, zwłaszcza gdy porównuje się poszczególne miejsca. 
Skoro różnica jest aż tak duża, rzetelność naukowa wymaga analizy poszczególnych 
obrazów przestępczości, które charakteryzują konkretną placówkę badawczą. Wyniki 
badania poszczególnych miejsc popełnienia przestępstwa przedstawiono poniżej. 
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Wykres 2. Struktura i dynamika przestępstw popełnionych w placówkach oświatowych w latach 2013-
2017. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

7. Charakterystyka miejsca popełnienia przestępstwa
Najistotniejszym aspektem omawianego problemu stanowi miejsce popełnienia 

przestępstwa. Statystyka policyjna wyróżnia tu plac szkolny, szkołę gimnazjalną, 
szkołę podstawową (rozróżnienie wynika z tego, że w omawianych latach obowiązywał 
podział na szkołę gimnazjalną i podstawową), szkołę średnią (w tym zawodową), 
szkołę i uczelnię (co stanowi pewien problem, który wyjaśniono poniżej, z analizą 
tabeli 8), uczelnię wyższą, placówkę naukowo-badawczą, w tym laboratoria (to miejsce 
dodano dopiero w 2016 r., stąd brak danych aż do 2015 r.), a także przedszkola i żłobki. 
Zgodnie z informacją uzyskaną od Komendy Głównej Policji modus operandi, jakim 
jest miejsce popełnienia przestępstwa przedstawione w tabeli 3, może dotyczyć kilku 



Milena Zajkowska, Marzena Zieziula

170

miejsc, a jednego czynu, np. plac szkolny, szkoła podstawowa i szkoła, uczelnia może 
być policzone w tabeli oddzielnie, a dotyczyć jednego przestępstwa. Z tego powodu 
nie można sumować wartości z tabeli 3, a wynik „ogółem” może dać wartość niższą 
niż zsumowane czyny z roku 2013. 

Tabela 3. Miejsce popełnienia przestępstwa w przestępstwach w placówkach oświatowych w latach  
2013-2017

Miejsce przestępstwa 2013 2014 2015 2016 2017
Plac szkolny 122 318 302 59 3
Szkoła gimnazjalna 2 873 3 731 2 987 3 288 3 130
Szkoła podstawowa 960 1 643 1 305 1 987 2 196
Szkoła średnia, zawodowa 495 811 822 1 301 1 519
Szkoła, uczelnia  11 123 2 271 826 273 73
Wyższa uczelnia 270 510 1 050 441 679
Placówka naukowo-badawcza, 
laboratorium b.d. b.d. b.d. 31 99

Przedszkole, żłobek 621 517 421 461 354
Ogółem 16 328 9 529 7 541 7 690 7 949

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 3, miejscem, w którym najczęściej 
popełniano przestępstwa jest ogólnie ujęta szkoła, uczelnia (11 123 czyny w 2013 r.) 
i szkoła gimnazjalna (2 987-3 731 czynów w latach 2014-2017). Jest to informacja 
mało konkretna, ale nakreślająca pewien obraz zjawiska. Najrzadziej popełniano 
przestępstwa na placu szkolnym (3 czyny w roku 2017). W omawianym temacie 
najbardziej interesującym wydaje się obraz przestępczości w konkretnej placówce 
oświatowej. Wydaje się, że przestępczość na uczelni wyższej, a w żłobku, przedszkolu 
powinna się różnić. Poniżej przedstawiono analizę poszczególnych miejsc. 

Tabela 4. Przestępczość na placach szkolnych w latach 2013-2017

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 2016 2017
Uszczerbek na zdrowiu 9 21 24 5 0
Bójka i pobicie 3 13 36 10 0
Zgwałcenie 0 0 1 1 0
Kradzież 39 102 97 7 0
Kradzież z włamaniem 3 14 4 0 0
Rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia 7 11 10 5 1

Przestępstwa narkotykowe 7 18 18 16 0
Przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu 6 8 10 0 1

W tym: przestępstwa z kodeksu karnego 1 1 4 0 0
Pełen katalog przestępstw 122 318 302 59 3

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji
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Jednym z miejsc, w którym popełniono najmniej przestępstw jest plac szkolny. 
Najczęściej popełnianymi przestępstwami, wyróżnionymi przez funkcjonariuszy, 
są: w latach 2013-2015, kradzież (w każdy roku stanowiła 32%). W roku 2016 
najczęściej popełnianymi czynami były przestępstwa narkotykowe (16), które 
stanowiły 27,1%. Takie wyniki nie dziwią, bowiem kradzież jest jednym z najczęściej 
popełnianych przestępstw w Polsce [6, s. 47]. Plac szkolny jest dość powszechnym 
miejscem dystrybucji czy udzielania środków odurzających [6, s. 126], nie dziwi więc 
liczba przestępstw narkotykowych. Bardzo ciekawie wyglądają dane na rok 2017. 
Stwierdzono wtedy jedynie 3 przestępstwa, w tym: jedno z kategorii rozboju, kradzieży 
rozbójniczej i wymuszenia, jeden czyn przeciwko funkcjonariuszowi publicznemu 
oraz jeden nieskategoryzowany czyn. Tendencja przestępstw popełnianych na placach 
szkolnych jest wyraźnie spadkowa, jednak może wynikać z innego klasyfikowania 
modus operandi. Z pewnością wielu funkcjonariuszy, w dokumentacji, wybrało po 
prostu kategorię szkoła, uczelnia lub np. szkoła gimnazjalna, nie wchodząc w szczegóły 
dotyczące placu szkolnego. 

Tabela 5. Przestępczość w szkole gimnazjalnej w latach 2013-2017

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 2016 2017
Uszczerbek na zdrowiu 154 363 256 336 330
Bójka i pobicie 134 199 149 148 125
Zgwałcenie 1 2 10 9 13
Kradzież 264 375 318 357 243
Kradzież z włamaniem 73 92 104 133 124
Rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia 769 763 477 434 436

Przestępstwa narkotykowe 69 146 191 184 148
Przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu 539 659 485 482 516

W tym: przestępstwa z kodeksu 
karnego 22 65 56 57 54

Pełen katalog przestępstw 2 873 3 731 2 987 3 288 3 130

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Szkoła gimnazjalna to jedno z miejsc, w których najczęściej popełniane są 
przestępstwa. Jeżeli sprawcami tych czynów są nieletni, to takie dane nie dziwią. 13-16 
lat to dość burzliwy wiek w życiu człowieka. Mimo iż zgodnie z zasadami prawa 
karnego, sprawcą przestępstwa może być osoba powyżej 17 roku życia (w przypadku 
osób młodszych mówi się o czynie karalnym, nie o przestępstwie), to w statystyka 
policyjnych sprawców nieletnich zalicza się do liczby sprawców [zob. 6]. Najczęściej 
popełnianymi czynami w latach 2013 (769 czynów – 26,8%) i 2014 (763 czyny – 20,4%) 
były czyny z kategorii „rozboje, kradzież rozbójnicza i wymuszenia”. W latach 2016-
2017 najczęściej popełniano przestępstwa przeciwko funkcjonariuszom publicznym. 
Były to kolejno: 485 (16,2%), 482 (14,6%) i 516 (16,5%) czynów. Najrzadszym, 
skategoryzowanym przestępstwem było zgwałcenie (1-13 czynów). Stanowiło ono 
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0,03-0,41%. Przestępczość w gimnazjach utrzymywało się na dość stałym poziomie, 
około 3000 czynów. W związku z likwidacją szkół gimnazjalnych i wydłużeniem nauki 
w szkołach podstawowych i średnich, w latach najnowszych, można spodziewać się 
wzrostu przestępczości. Czyny przedstawione w tabeli 5 będą teraz domeną młodzieży 
szkół, które zastąpiły gimnazjum. 

Tabela 6. Przestępczość w szkole podstawowej w latach 2013-2017

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 2016 2017
Uszczerbek na zdrowiu 79 126 62 98 131
Bójka i pobicie 20 68 42 80 50
Zgwałcenie 0 1 7 11 1
Kradzież 319 391 364 443 437
Kradzież z włamaniem 52 99 76 123 117
Rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia 48 160 79 91 123

Przestępstwa narkotykowe 5 43 20 77 89
Przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu 58 98 70 94 110

W tym: przestępstwa z kodeksu 
karnego 6 16 4 22 28

Pełen katalog przestępstw 960 1 643 1 305 1 987 2 196

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

W latach 2013-2017 najczęściej popełnianym przestępstwem w szkołach podsta-
wowych była kradzież (319-443 czynów), która stanowiła od 33,2 do 19,9%. Co 
ciekawe, z roku na rok, udział kradzieży w przestępstwach popełnionych w szkole 
podstawowej spadał. Najrzadszym, skategoryzowanym czynem, było zgwałcenie 
(0-11 czynów). Stanowiło ono od 0 do 0,55%. Zgodnie z danymi zawartymi w tabeli 
6, można zauważyć jeszcze jeden istotny problem. Z roku na rok ujawniano coraz 
więcej przypadków przestępstw narkotykowych (od 5 do 89 rocznie), stanowiły one od 
0,52% (w roku 2013) do 4,05% (w 2017) czynów. Wynik ten ukazuje znaczący wzrost. 
Biorąc pod uwagę, iż znaczna część przestępstw narkotykowych stanowi ciemną 
liczby i nie została ujawniona przez organy ścigania, takich czynów w rzeczywistości 
jest znacznie więcej. W latach 2013-2017 wiek dzieci, które uczęszczały do szkoły 
podstawowej wynosił 7-13 lat. Zgodnie z doniesieniami, iż coraz młodsze dzieci 
sięgają po środki odurzające [7, s. 46-47; 8 s. 62], można wnioskować, że niektórzy 
uczniowie są klientami dealerów narkotykowych. Można by było również zakładać, 
iż wzrost w statystyce spowodowany jest efektywniejszą pracą funkcjonariuszy 
Policji. Ponad 17-krotny wzrost liczby przestępstw stwierdzonych wskazuje jednak, iż 
wersja z coraz niższym wiekiem inicjacji narkotykowej jest bardziej prawdopodobny. 
Na uwagę zasługuje również fakt, iż przestępczość w szkołach podstawowych 
wykazuje zdecydowany, ponad dwukrotny wzrost. Niestety, oprócz wczesnej inicjacji 
narkotykowej, coraz więcej dzieci, młodzieży popełnia również przestępstwa [9], co 
ma swoje odbicie w przedstawionych danych statystycznych. 
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Tabela 7. Przestępczość w szkole średniej, zawodowej w latach 2013-2017

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 2016 2017
Uszczerbek na zdrowiu 16 37 49 46 56
Bójka i pobicie 1 11 20 14 21
Zgwałcenie 0 0 0 0 0
Kradzież 214 280 268 248 361
Kradzież z włamaniem 33 62 50 67 53
Rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia 5 59 40 21 20

Przestępstwa narkotykowe 34 63 69 134 104
Przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu 19 32 26 43 45

W tym: przestępstwa z kodeksu 
karnego 3 3 5 7 11

Pełen katalog przestępstw 495 811 822 1 301 1 519

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

W przypadku przestępczości w szkole średniej lub zawodowej sytuacja wygląda 
podobnie, jak w miejscach poprzednich. Dominuje kradzież (214-361 czynów), 
która stanowiła od 19% do 43,2%. W omawianych szkołach nie doszło do żadnego 
przypadku zgwałcenia. W danych z tabeli 7, również zauważalny jest znaczny, ponad 
3-krotny, wzrost przestępczości narkotykowej. Podobnie wygląda dynamika całej 
przestępczości w tych miejscach. Jest ona zdecydowanie wzrostowa. W wymienionych 
latach wzrosła ponad 3-krotnie. 

Tabela 8. Przestępczość w szkole, na uczelni w latach 2013-2017

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 2016 2017
Uszczerbek na zdrowiu 650 104 57 19 2
Bójka i pobicie 604 57 23 15 1
Zgwałcenie 10 0 0 0 0
Kradzież 1 419 260 136 10 5
Kradzież z włamaniem 568 64 50 8 0
Rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia 2 671 456 72 46 18

Przestępstwa narkotykowe 465 129 22 8 2
Przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu 1 107 413 55 41 3

W tym: przestępstwa z kodeksu 
karnego 148 26 6 6 0

Pełen katalog przestępstw 11 123 2 271 826 273 73

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji
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Kategoria „szkoła, uczelnia”, przyjęta przez Policję, sprawia chyba największy 
problem w interpretacji. Bowiem zgodnie z danymi z tabeli 8, najczęściej popełnianym 
przestępstwem w szkołach i na uczelniach były rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia (w latach 2013-2014 i 2016-2017) oraz kradzież w roku 2015. Czyny te 
stanowiły od 16,5% do 24,6%. Najrzadziej popełniano przestępstwo zgwałcenia. Co 
istotne, zgodnie z tymi danymi przestępczość znacząco spadła. Ten obraz przestępczości 
nie zgadza się z analizą przeprowadzoną wcześniej. Najrozsądniejszym wydaje się 
więc, iż zaczęto inaczej klasyfikować modus operandi. Zamiast ogólnego miejsca 
popełnienia przestępstwa: „szkoła, uczelnia”, w dokumentach wybierano konkretnie, 
np. szkoła gimnazjalna, szkoła średnia, zawodowa. 

Tabela 9. Przestępczość na wyższej uczelni w latach 2013-2017

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 2016 2017
Uszczerbek na zdrowiu 0 3 1 4 3
Bójka i pobicie 0 3 0 1 2
Zgwałcenie 0 0 0 0 0
Kradzież 154 229 163 186 118
Kradzież z włamaniem 28 31 35 44 58
Rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia 0 1 4 0 1

Przestępstwa narkotykowe 3 2 2 10 16
Przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu 1 2 6 0 3

W tym: przestępstwa z kodeksu 
karnego 0 1 1 0 1

Pełen katalog przestępstw 270 510 1 050 441 679

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Na uczelniach wyższych, podobnie jak w pozostałych miejscach, najczęściej 
popełnianym przestępstwem była kradzież (118-229 czynów), która stanowiła 15,5-
57% czynów. W roku 2013 zabór cudzej rzeczy wynosił 57% wszystkich czynów. 
Interesującym problemem badawczym wydaje się rok 2015 i nieskategoryzowane 
przestępstwa. Bowiem, zgodnie z danymi z tabeli 9, najczęściej popełniany czyn, 
kradzież, stanowił jedynie 15,5% całego zjawiska. Nie zanotowano żadnych 
przypadków zgwałceń. Przestępczość na uczelniach wyższych wykazuje wyraźną 
tendencję wzrostową. 

Tabela 10. Przestępczość w placówkach naukowo-badawczych, laboratoriach w latach 2013-2017

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 2016 2017
Uszczerbek na zdrowiu b.d. b.d. b.d. 0 0
Bójka i pobicie b.d. b.d. b.d. 1 0
Zgwałcenie b.d. b.d. b.d. 0 0
Kradzież b.d. b.d. b.d. 14 8
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Kradzież z włamaniem b.d. b.d. b.d. 5 8
Rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia b.d. b.d. b.d. 0 0

Przestępstwa narkotykowe b.d. b.d. b.d. 0 0
Przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu b.d. b.d. b.d. 0 0

W tym: przestępstwa z kodeksu 
karnego b.d. b.d. b.d. 0 0

Pełen katalog przestępstw b.d. b.d. b.d. 31 99

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Jako wartość modus operandi: rodzaj obiektu – placówkę naukowo-badawczą 
laboratorium wprowadzono do słownika dopiero 7 stycznia 2016 r., stąd też brak 
jest danych za poprzednie lata. W czasie 2 lat stwierdzono łącznie 130 przestępstw, 
w tym jeden przypadek bójki i pobicia, 22 kradzieże (14 w roku 2016, 8 w 2017), 13 
kradzieży z włamaniem (5 w 2016 i 8 w 2017) oraz 94 czyny nieskategoryzowane 
w danych uzyskanych od Komedy Głównej Policji. Zarówno kradzież (jako jedno 
z popularniejszych przestępstw w Polsce), jak i kradzież z włamaniem nie dziwią. 
Laboratoria i placówki badawcze wyposażone są w drogi sprzęt, stąd też można 
podejrzewać, iż będą dobrym celem tego rodzaju czynów. Ciężko mówić o tendencji 
przestępczości na podstawie dwóch lat, jednakże wyróżnia się tu znaczący, 3-krotny 
wzrost przestępstw. Nie można jednak mówić o tendencji. Do takich wniosków 
potrzebne są dane na kolejne lata. 

Tabela 11. Przestępczość w przedszkolach, żłobkach w latach 2013-2017

Rodzaje przestępstw 2013 2014 2015 2016 2017
Uszczerbek na zdrowiu 2 2 2 3 4
Bójka i pobicie 0 4 0 0 1
Zgwałcenie 0 0 0 0 0
Kradzież 230 195 167 137 113
Kradzież z włamaniem 136 120 86 90 72
Rozboje, kradzież rozbójnicza 
i wymuszenia 2 0 1 1 0

Przestępstwa narkotykowe 3 1 6 2 5
Przestępstwa przeciwko 
funkcjonariuszowi publicznemu 3 7 3 4 4

W tym: przestępstwa z kodeksu 
karnego 2 3 2 1 1

Pełen katalog przestępstw 621 517 421 461 354

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych Komendy Głównej Policji

Podobnie jak plac szkolny, przedszkola i żłobki są miejscem, w którym przestępstwa 
nie są często popełniane. Najczęściej dopuszczano się kradzieży i kradzieży 
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z włamaniem, pozostałe czyny były raczej marginalne lub nie występowały wcale 
(zgwałcenie). W przypadku tej kategorii miejsca przestępstwa najciekawszym aspektem 
wydaje się sprawca i jego motywacja. O ile w przypadku pozostałych kategorii można 
wskazać pewne przyczyny, jak ciężki okres buntu, bogato wyposażone laboratoria, 
uczelnie wyższe, o tyle ciężko wytłumaczyć przestępczość w przedszkolach i żłobkach. 
Wiadomo, że sprawcami nie będą dzieci uczęszczające do danych placówek. Muszą 
więc być nimi rodzice lub pracownicy. Z pewnością omawiane miejsca są dobrze 
wyposażone i łatwo jest wyjaśnić motywacje związane z kradzieżami. Uszczerbek na 
zdrowiu można tłumaczyć nieporozumieniami. Interesujące są motywacje osób, które 
uczestniczyły w tych miejscach w przestępczości narkotykowej. 

W związku z charakterystycznym miejscem, jakim są placówki oświatowe można 
podejrzewać, iż większość sprawców i ofiar stanowić będą nieletni. Jest to więc 
problem wart dokładniejszego zbadania. W szczególności powinny być miejscami pod 
szczególną ochroną i prewencją. 
8. Podsumowanie 

Analiza danych statystycznych pozwoliła na potwierdzenie hipotez. Przestępczość 
w placówkach oświatowych w latach 2013-2017 zmienia się. Charakteryzują ją 
przestępstwa brutalne, agresywne, przeciwko mieniu i narkotykowe. Trudno jest 
wskazać jedną tendencję przestępczości. Zależy ona od przyjęcia bardziej lub mniej 
szczegółowych danych, na co ma wpływ sposób gromadzenia danych przez Policję. 
Hipoteza szczegółowa (Przestępczość w poszczególnych placówkach oświatowych 
nie różni się, bowiem dominuje kradzież) nie została potwierdzona, ponieważ przy 
dokładniejszej analizie, widać różnice przy poszczególnych placówkach. W przypadku 
szkół gimnazjalnych i podstawowych wzrasta przestępczość narkotykowa. Przedsta-
wione badanie potwierdza dotychczasowe analizy przedstawione w literaturze. 
Zarówno w przypadku sięgania po środki odurzające, jak i popełnianie przestępstw 
(a właściwie czynów karalnych) cechuje coraz młodsze osoby. Zdaniem autorek 
warto rozwinąć niniejsze rozwiązania o badania dotyczące sprawców i ofiar. Warto 
również przeanalizować motywacje i etiologię omawianych przestępstw. Szczególnie 
ciekawym i mało zbadanym, wydaje się przestępczość w szkołach wyższych, 
przedszkolach i żłobkach. 
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Przestępczość w placówkach oświatowych – zarys problemu
Streszczenie
Przestępczość w placówkach oświatowych to interesujący problem badawczy, który jest relatywnie rzadko 
poruszany w literaturze. Dotyczy nie tylko przestępczości nieletnich, bowiem miejscem przestępstwa 
może być np. przedszkole czy żłobek. Celem niniejszej pracy jest zarysowanie i zobrazowanie problemu. 
Analizie poddano dane statystyczne Komendy Głównej Policji z lat 2013-2017. Scharakteryzowano 
jakie przestępstwa są popełniane w placówkach oświatowych. Przedstawiono strukturę i dynamikę 
omawianej przestępczości oraz jej porównanie do ogólnego obrazu przestępczości w Polsce. Zgodnie 
ze zgromadzonymi danymi przestępczość w placówkach oświatowych spada. Najczęściej popełnianym 
przestępstwem, w zależności od roku, jest rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze lub 
kradzież. Najrzadziej występującym czynem zabronionym jest, niezmiennie, zgwałcenie. Miejscem, 
w którym najczęściej dochodzi do popełnienia omawianych czynów jest szkoła gimnazjalna, ewentualnie 
szkoła, uczelnia (kategoria przyjęta przez Policję). Placówki naukowo-badawcze i laboratoria oraz place 
szkolne to miejsca, w których najrzadziej dochodzi do przestępstw. Niniejsza praca stanowi jedynie zarys 
problemu, może jednak być punktem wyjścia do dalszych, dokładniejszych badań. 
Słowa kluczowe: przestępczość, placówki oświatowe, fenomenologia, symptomatologia, miejsce 
popełnienia przestępstwa 

Crime in educational institutions – outline of the problem
Abstract
Crime in educational institutions is an interesting research problem, which is relatively rarely explored in 
literature. It does not only concern juvenile delinquency, because the crime scene may be, for example, 
a kindergarten or crèche. The aim of this work is to present and illustrate the problem. Statistical data 
of the Police Headquarters for the years 2013-2017 were analysed. The authors have described what 
crimes were committed in educational institutions. According to the collected data, crime in educational 
institutions is decreasing. The most common crime, depending on the year, is robbery, robbery theft 
or extortion or theft. The rarest offence is, invariably, rape. The place where the acts are most often 
committed is a junior high school, or school or university (the category used by the Police). Research 
facilities and laboratories as well as school squares are the places where crimes are the least frequent. 
This work is only an outline of the problem, but can be a starting point for further, more detailed research.
Keywords: crime, educational institutions, phenomenology, symptomatology, crime scene
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Motywy i bariery podejmowania się aktywności 
ruchowej przez skazanych w ramach resocjalizacji 

przez sport w zakładach karnych 
1. Wstęp

Nieodłącznym elementem związanym z funkcjonowaniem społeczeństwa są 
przestępstwa oraz jednostki penitencjarne. Na przestrzeni lat modyfikacjom oraz 
zmianom ulegały warunki bytowe, kształt i przeznaczenie zakładów karnych. 
Umieszczenie danej osoby w izolacji nie jest dziełem przypadku, lecz następstwem 
niepożądanych działań i zachowań popełnionych przez konkretną osobę. Przyczyną 
zazwyczaj jest niedokończony proces socjalizacji w efekcie, którego niemożliwe było 
osiągnięcie pełnej dojrzałości społeczno-moralnej [1]. 

Izolacja więzienna jest klasyfikowana jako czynnik stresogenny, sytuacja przy-
musowa uniemożliwiająca dobór otoczenia oraz wywołująca zależność względem 
innych. Okoliczność ta powoduje zmiany w postrzeganiu wymiaru egzystencji 
ludzkiego życia. Wg Sykesa głównymi dolegliwościami pobytu człowieka w izolacji 
więziennej jest: pozbawienie wolności, kontaktów, niezależności, dóbr materialnych 
i udogodnień usługowych oraz brak poczucia bezpieczeństwa w związku z tym, iż 
w celi przebywa się z osobami odgórnie narzuconymi o różnej osobowości i poziomie 
demoralizacji. Z racji, iż dotychczas nie wymyślono formy zastępczej odbywania kary, 
która zapewniłaby odpowiednie oddziaływania oraz izolację względem więźniów 
autor proponuje wstąpić w porozumienie ze współtowarzyszami i opozycję względem 
kadry penitencjarnej lub wejść na drogę konfliktową z pełną odpowiedzialnością 
konsekwencji takiego działania [2].

Przypuszcza się, że perspektywa przyszłości jest najbardziej charakterystyczna 
dla ludzkości. W mniejszym stopniu przedstawiony punkt widzenia dotyczy osób 
odbywających karę pozbawienia wolności. Uświadomienie sobie braku wpływu 
oraz kontroli na otaczającą rzeczywistość przyczynia się do obserwowanego wśród 
skazanych zmniejszonego znaczenia orientacji przyszłościowej. Więźniowie zazwy-
czaj koncentrują się na zaszłości rozważając okoliczności swojego czynu, za który 
otrzymali wyrok. Brak zainteresowania swoją przyszłością powoduje niechęć, 
lęk przed jutrem oraz uniemożliwia formułowania dalekosiężnych celów, które są 
niezbędne do dalszego rozwoju [3].

Szczególnie pożądanym elementem w trakcie izolacji staje się motywacja 
wewnętrzna, która obejmuje czynniki pochodzące z wnętrza człowieka. Poprzez nią 
dana osoba bierze udział w działaniach, które dostarczają satysfakcji oraz harmonii. 
Jednym z czynników zwiększających poziom motywacji jest aktywność fizyczna, 
która podejmowana była od początku istnienia ludzkości. W warunkach więziennych 

1 aureliusz.kosendiak@umed.wroc.pl, Studium Wychowania Fizycznego i Sportu, Uniwersytet Medyczny 
im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, www.umed.wroc.pl.
2 trzeciak.dagmara@wp.pl, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we 
Wrocławiu, www.umed.wroc.pl.
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realizowana jest w ramach resocjalizacji przez sport. To właśnie od niej zależy 
kondycja psychiczna, która szczególnie istotna jest w trakcie izolacji. Wykonywanie 
skoordynowanych ruchów po około 45 minutach stymuluje mózg do wydzielania 
endorfin, czyli hormonów szczęścia oraz przyczynia się do uwalniania neurotrofin, które 
stymulują wzrost komórek nerwowych. Osoby sprawne mają większą pewność siebie 
oraz lepiej kontrolują swoje emocje. Pozytywne odczucia wynikające z aktywnego 
trybu życia uwarunkowane są nie tylko przebiegiem procesów motywacyjnych, ale 
również stopniem zaspokojenia potrzeb psychologicznych. Działania te są pomocne 
w osiągnięciu satysfakcji [4].

Celem wykonywania kary jest przygotowanie skazanego do życia na wolności, 
dlatego też istotne jest, aby programy oddziaływań penitencjarnych uwzględniały 
indywidualne potrzeby, zdolności i predyspozycje. Skazanym zaleca się korzystanie 
z celowych form aktywacji, do których należy: praca, nauka, zajęcia rekreacyjno-
sportowe, szkolenia przez co najmniej 8 godzin dziennie. Dlatego też istotne jest 
badanie motywów oraz barier związanych z udziałem w programach związanych 
z readaptacją i reintegracją społeczną, które należy dostosowywać do warunków, 
a także specyfiki grupy [5]. 
2. Cel pracy

Poznanie barier i motywów uprawiania aktywności ruchowej przez więźniów 
w ramach resocjalizacji przez sport oraz identyfikacja najczęściej wybieranych 
i preferowanych form ruchu. 
3. Materiał i metody

Badaniem pilotażowym objęto 200 osób w wieku 18-70 lat. Byli to mężczyźni 
odbywające karę po raz pierwszy, przebywający w dwóch jednostkach typu 
zamkniętego – w Zakładzie Karnym przy ulicy Kleczkowskiej we Wrocławiu (grupa I, 
n = 100) oraz w Zakładzie Karnym w Rawiczu (grupa II, n = 100).

Z racji obwiązujących regulacji udział w zajęciach organizowanych przez 
jednostkę oraz przemieszczanie się po zakładzie możliwe jest tylko pod dozorem 
służby więziennej, dlatego na co dzień mężczyźni wykonują ćwiczenia w celi. Skazani 
korzystają w szczególności z prawa do co najmniej godzinnego spaceru na tzw. 
spacerniaku, który uważa się jako niezbędny dla zachowania zdrowia. Okazjonalnie 
badani biorą udział w zajęciach świetlicowych, które opierają się na zespołowych 
grach stołowych takich jak np. tenis. 

Wrocławska jednostka w ramach resocjalizacji przez sport organizuje: zajęcia z jogi 
na dwóch poziomach zaawansowania, medytacje ZEN, zajęcia z użyciem kettlebells 
oraz treningi crossfit. W ramach zawodów organizowany jest zamknięty półmaraton 
biegowy oraz turniej crossfit. 

Programy resocjalizacyjne z zakresu kultury fizycznej i sportu sprzyjające 
readaptacji i reintegracji społecznej w rawickiej jednostce skupiają się na idei biegania. 
W ramach swojego autorskiego, innowacyjnego programu zakład organizuje m.in. test 
Coopera, bieg na 5 km, 10 km, zamknięty półmaraton i maraton biegowy, 24-godzinny 
bieg sztafetowy. Na terenie zakładu karnego powstała także specjalna grupa biegowa, 
która odbywa dodatkowe treningi pod kierunkiem wychowawcy ds. kultury fizycznej. 
Przynależeć mogą do niej osoby, które wykazują się odpowiednim sprawowaniem 
oraz postępami resocjalizacyjnymi. 
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W ramach pilotażu mężczyźni brali udział w spotkaniach warsztatowo-
wykładowych dotyczących treningu prozdrowotnego, motywowania oraz metod 
treningowych. Warunkiem wzięcia udziału w badaniu było wyrażenie zgody oraz 
wypełnienie kwestionariusza ankiety.

Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety, który pozwolił ocenić 
główne motywy i bariery do podejmowania się aktywności fizycznej oraz określić 
preferencje sportowe mężczyzn przebywających w warunkach izolacji więziennej. 
Badania dobrowolnie oraz anonimowo były przeprowadzone za pomocą metody PAPI. 
Na realizację projektu autorzy uzyskali zgodę Komisji Bioetycznej przy Uniwersytecie 
Medycznym we Wrocławiu. Uzyskane dane zostały zebrane przy pomocy arkusza 
kalkulacyjnego Microsoft Office Excel 2007 i poddane analizie statystycznej.
4. Wyniki

Najmłodszy badany w Zakładzie Karnym we Wrocławiu miał 18 lat, a najstarszy 
68 lat. Średnia wieku w tej grupie wyniosła 33±11,4 lat, a mediana 29,5. W grupie 
tej 40% osób legitymowało się wykształceniem podstawowym, 41% zawodowym 
i 9% średnim. W rawickiej jednostce minimalny wiek osadzonego wynosił 20 lat, 
a maksymalny 70 lat. Średnia wieku wynosiła 39±11,5; natomiast mediana 36 lat. 
Kwalifikacje mężczyzn były bardziej zróżnicowane, niż w pierwszej grupie: 31% 
mężczyzn legitymowało się wykształceniem podstawowym, 10% zawodowym, 42% 
średnim, 7% pomaturalnym oraz 10% wykształceniem wyższym. 

Brak aktywności fizycznej w obu jednostkach był bardzo odczuwany (Wrocław = 
61%, Rawicz = 70%), poziom wystarczający deklarowało 11% we Wrocławiu oraz 
14% w Rawiczu. Problem ten nie interesował 14% osób (Wrocław) i tylko 5% osób 
(Rawicz). W trakcie odbywania kary badani z pierwszej grupy zainteresowani byliby 
uprawianiem aktywności fizycznej w postaci: pływania (21%), ćwiczeń siłowych (18%), 
biegania, jazdy na rowerze (14%). W drugiej grupie największym zainteresowaniem 
cieszyły się: ćwiczenia siłowe (21%), pływanie, bieganie (16%) oraz jazda na rowerze 
(15%). Pytanie dotyczące częstotliwości uprawniania aktywności ruchowej wykazało, 
że badani z pierwszej grupy przeważnie chcieliby trenować 5 dni w tygodniu (48%), 
3 dni w tygodniu (15%), 6 dni w tygodniu (14%). W drugiej grupie rozkład wyników 
był odmienny – 5 dni w tygodniu (29%), 7 dni w tygodniu (23%), 6 dni w tygodniu 
(16%). Szczegółowy rozkład częstotliwości przedstawiono na wykresie (ryc. 1). 
W obu grupach najczęściej wybieraną jednostką treningową było 60 minut (Wrocław 
= 33%, Rawicz = 38%), 120 minut (32%; 29%), 90 minut (26%; 18%) (ryc. 2). Obie 
grupy preferowały uprawianie aktywności pod okiem wykwalifikowanego instruktora 
(Wrocław = 52%, Rawicz = 55%). Samodzielne treningi zadeklarowało natomiast 
w I grupie 30%, a w II grupie 45% osób. Głównym celem podejmowania się wysiłku 
fizycznego w trakcie izolacji więziennej okazała się poprawa/utrzymanie sprawności 
lub zdrowia. Szczegółowe wyniki przedstawiono na wykresie (ryc. 3). 
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Rycina 1. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Ile dni w tygodniu poświęcałby Pan na aktywność fizyczną?” 
(n = 200). Źródło: Opracowanie własne

Rycina 2. Rozkład odpowiedzi na pytanie „Ile minut w tygodniu poświęcałby Pan na aktywność 
fizyczną?” (n = 200). Źródło: Opracowanie własne
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Rycina 3. Główne cele podejmowania się aktywności fizycznej w jednostkach penitencjarnych (n = 200)
Źródło: Opracowanie własne

Nawyk uprawiania aktywności ruchowej po wyjściu na wolność obie grupy 
deklarowały podobnie. Aż 63% we Wrocławiu i 64% badanych w Rawiczu 
odpowiedziało, iż planuje regularnie uprawiać aktywność ruchową po obyciu kary 
pozbawienia wolności. Główną barierą w I grupie okazał się brak obiektów do 
ćwiczeń, natomiast w II grupie ograniczenia wynikające z decyzji pracowników służby 
więziennej. Szczegółowy rozkład wyników przedstawiono na wykresie (ryc. 4). 

Rycina 4. Główne bariery uniemożliwiające podejmowania się aktywności fizycznej w jednostkach 
penitencjarnych (n = 200). Źródło: Opracowanie własne
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5. Dyskusja 
Wcześniejsze badania dotyczące więźniów wykazały, że uczestnictwo w progra-

mach edukacyjnych pozwala osadzonym zachować poczucie własnej wartości 
w kontrolowanym i przymusowym środowisku więziennym [6], a udział w zajęciach 
sportowych poprawia funkcjonowanie psychiczne [7] oraz zdrowie fizyczne [8]. 
W rosyjskim systemie penitencjarnym w przypadku nieosiągnięcia określonych 
celów produkcyjnych podczas pracy zarobkowej wprowadza się ograniczenia widzeń, 
odmawia się wcześniejszego zakończenia kary pozbawienia wolności, a ćwiczenia 
fizyczne są obowiązkowym przymusem osadzonego [9].

Badanie dotyczące barier między cudzoziemcami i rodakami wśród belgijskiej 
populacji więziennej, w którym wzięło udział 10 356 osób opierało się na badaniach 
oraz przeprowadzeniu 17 wywiadów jakościowych wśród koordynatorów programów 
penitencjarnych. Działania te wykazały, że programy sportowe były najbardziej 
dostępną formą zajęć spośród całej oferty. Jedynie podczas aktywności fizycznej język 
nie był barierą ograniczającą udział obcokrajowców przebywających w jednostce. 
Zajęcia te były szczególnie istotne dla tej grupy z racji szczególnych potrzeb oraz 
trudności adaptacyjnych w obcym państwie [10].

Do tej pory ukazało się wiele krajowych publikacji dotyczących motywów 
uprawiania aktywności fizycznej w szczególności wśród studentów, seniorów oraz 
osób ćwiczących w klubach. Brakuje jednak szczegółowych badań z tej tematyki 
wśród przybywających w izolacji więziennej mężczyzn. 

Największym zainteresowaniem wśród badanych skazanych cieszyła się jazda 
na rowerze, pływanie, bieganie oraz sporty siłowe. Dyscypliny te były dominujące 
również w innych grupach społecznych. Diagnozy przeprowadzone w jednym 
z aresztów śledczych na grupie 277 mężczyzn wykazały, iż piłka nożna, bieganie 
oraz kolarstwo były najbardziej cieszącymi się uznaniem formami aktywności. 
Wśród aresztowanych najważniejszym motywem okazała się poprawa sprawności 
lub jej utrzymanie. Zapotrzebowanie związane z wydatkiem energetycznym 
w formie spaceru czy ćwiczeń w codziennym życiu w areszcie u blisko 2/3 badanych 
mężczyzn było większe, niż możliwości, jakie oferowała jednostka. W badaniach 
tych nie zweryfikowano jednak istniejących barier [11]. W badaniu Baj-Korpak 
i współautorów dotyczącym aktywności ruchowej osób starszych aż 85% (n = 94) 
badanych podejmowało się aktywnych form wypoczynku i deklarowało, iż najbardziej 
przyjemna jest dla nich jazda na rowerze, nordic walking oraz pływanie. Dla 36% 
pierwszorzędnym determinantem była dbałość o zdrowie [12]. 

Najważniejszym motywem podejmowania się aktywności ruchowej w obu 
badanych grupach okazała się poprawa lub utrzymanie zdrowia. Badania Battaglia 
i współautorów na 64 osadzonych w ramach 9 miesięcznego programu treningowego 
wykazały, że każda forma ćwiczeń znacznie obniżyła wyniki skali depresji w porównaniu 
z wynikami w grupie kontrolnej [13]. Sport w grupie osób niepełnosprawnych był ważny 
i potrzebny tak jak osadzonym. Wśród niepełnosprawnych mężczyzn najważniejszym 
czynnikiem okazała się chęć współuczestnictwa oraz dążenie do sukcesu, a na drugim 
miejscu znalazły się względy zdrowotne [14].

W badaniu przeprowadzonym w grupie osób trenujących crossfit, który jest 
również w kręgu aktywności osadzonych najliczniejszą grupę stanowili mężczyźni. 
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Blisko połowa (43%) deklarowała ćwiczenia 2-3 razy w tygodniu, a 43% badanych 
4-5 razy w tygodniu. Najważniejszym celem okazała się poprawa wytrzymałości, 
utrata tkanki tłuszczowej oraz poprawa zdrowia. Oprócz crossfitu respondenci chętnie 
grają w piłkę, jeżdżą na rowerze oraz pływają. W Zakładzie Karnym we Wrocławiu 
crossfit stanowi już kilkuletnią tradycję w programie resocjalizacyjnym, aż 48% osób 
chciałoby poświęcać czas na rekreację ruchową 5 razy w tygodniu [15].

Respondenci (22 kobiety i 36 mężczyzn) będący członkami klubu Fitness World 
w Szczecinie preferujący siłownie oraz aerobik poświęcali na jedną jednostkę 
treningową więcej niż godzinę. 74% mężczyzn deklarowało systematyczne podej-
mowanie aktywności więcej niż 2 razy w tygodniu. W grupie mężczyzn głównym 
powodem uczestniczenia w zajęciach w klubie okazała się możliwość utrzymania 
sprawności fizycznej i poczucia zdrowia, a najważniejszym motywem chęć bycia 
maksymalnie długo sprawnym [16].

Analiza zaprezentowanych wyników badań wskazuje, że niewiele jest publikacji, 
które dotyczyłyby barier oraz motywów związanych typowo z resocjalizacją przez 
sport co uzasadnia podjęcie autorskich rozważań w tej tematyce. 
6. Wnioski

1. Ulubioną formą zajęć sportowych respondentów obu grup było pływanie, 
ćwiczenia siłowe, bieganie oraz jazda na rowerze, a głównym, wspólnym celem 
podejmowania się wysiłku fizycznego w trakcie izolacji więziennej okazała się dbałość 
o sprawność oraz zdrowie.

2. Zauważono różnice w głównych barierach utrudniających aktywność fizyczną. 
W I grupie powodem był brak obiektów do ćwiczeń, natomiast w II grupie ograniczenia 
wynikające z decyzji pracowników służby więziennej.

3. Oba programy z zakresu kultury fizycznej realizowane przez pracowników 
służby więziennej wpływają znacząco na propagowanie aktywności fizycznej oraz 
zdrowego stylu życia. Większość osadzonych planuje regularnie uprawiać aktywność 
ruchową po odbyciu kary pozbawienia wolności.

4. Istotne jest badanie motywów oraz barier związanych z aktywnością ruchową, 
które pomogą określić potrzeby grupy. Należałoby tworzyć programy ćwiczeń 
do wykonywania w celi oraz propagować pracę fizyczną, która może zaspokoić 
zwiększone potrzeby wydatku energetycznego w ramach podstawowego oddziaływania 
resocjalizacyjnego. 
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Motywy i bariery podejmowania się aktywności ruchowej przez skazanych 
w ramach resocjalizacji przez sport w zakładach karnych
Streszczenie
Wstęp: Przebywanie w zamknięciu, z tymi samymi, narzuconymi osobami wpływa destrukcyjnie na 
psychikę osadzonego. Jednym z ustawowo zagwarantowanych środków oddziaływania penitencjarnego 
mającego na celu zniwelowania negatywnego wpływu przebywania wyłącznie w celi są narzędzia 
resocjalizacyjne takie jak praca, nauka, sport, kultura i oświata. Cel: Celem podjętych badań było poznanie 
barier i motywów uprawiania aktywności ruchowej przez więźniów w ramach resocjalizacji przez sport 
oraz identyfikacja najczęściej wybieranych i preferowanych form ruchu. Materiał i metody: Grupę badaną 
stanowiło 200 osób z Zakładu Karnego we Wrocławiu oraz z Zakładu Karnego w Rawiczu w wieku 
18-70 lat. Zakres pracy obejmował: określenie preferencji oraz zaangażowania sportowego, a także 
barier utrudniających uprawianie aktywności ruchowej. W badaniach wykorzystano metodę sondażu 
diagnostycznego przy użyciu autorskiego kwestionariusza dotyczącego roli aktywności ruchowej. 
Wyniki: Ponad połowa badanych bardzo odczuwa ograniczenia oraz bariery utrudniające aktywność 
ruchową. Głównymi motywami okazała się dbałość o sprawność fizyczną, zdrowie, wygląd oraz 
zapobieganie stresom. Największą barierą okazały się ograniczenia wynikające z decyzji pracowników 
służby więziennej, a najmniejszą brak obiektów przeznaczonych do ćwiczeń. Wnioski: Sport jest bardzo 
ważnym bodźcem pozytywnie oddziaływującym na skazanych. Istotne jest łączenie różnych narzędzi 
oraz organizowanie działań profilaktycznych zgodnych z potrzebą grupy, aby móc skuteczniej przywracać 
skazanych do społeczeństwa. 
Słowa kluczowe: motywy, bariery, więźniowie, aktywność fizyczna, resocjalizacja
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Motives and barriers to undertaking physical activity by convicts 
as part of resocialization by sport in prisons
Abstract
Introduction: Being in isolation with the same imposed people has a destructive effect on the prisoner’s 
psyche. Resocialization tools such as work, science, sport, culture and education are one of the statutory 
guaranteed penitentiary measures aimed at eliminating the negative impact of being in a cell only. Aim: 
The aim of the study was to learn about the barriers and motives for engaging in physical activity by 
prisoners as part of resocialization by sport, and to identify the most frequently chosen and preferred 
forms of physical activity. Material and methods: The study group consisted of 200 people from the 
Penitentiary Institution in Wrocław and from the Penitentiary Institution in Rawicz aged 18-70. The scope 
of work included: determination of sports preferences and commitment, as well as barriers hindering 
physical activity. The analysis used the method of diagnostic survey using authors questionnaire about 
the role of physical activity. Results: More than half of the respondents feel vey much the limitations and 
barriers hindering physical activity. The main motifs turned out to be care for physical fitness, health, 
appearance and stress prevention. The biggest barrier turned out to be restrictions resulting from decisions 
of prison staff, and the smallest lack of places for exercise. Conclusions: Sport is a very important stimulus 
that positively affects convicts. It is important to combine various tools and organize preventive activities 
in line with the needs of the group to be able to more effectively restore convicts to society.
Keywords: motives, barriers, prisoners, physical activity, resocialization
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Przestępstwa grabieży i rozboju 
w praktyce karnej Federacji Rosyjskiej

1. Wprowadzenie 
Kodeks karny Federacji Rosyjskiej został przyjęty przez Dumę Państwową 24 maja 

1996 r. i zaakceptowany przez Radę Federacji 5 czerwca 1996 r. Składa się on z dwóch 
części – ogólnej i szczególnej. Część ogólna kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej 
obejmuje Działy I-VI [Rozdział 1-15.2, art. 1-104.5], natomiast część szczególna – 
Działy VII-XII [Rozdział 16-34, art. 105-361]. 

Część szczególna kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej obejmuje poszczególne 
kategorie przestępstw:

• Dział VII. Przestępstwa przeciwko jednostce, w tym: Rozdział 16. Przestępstwa 
przeciwko życiu i zdrowiu [art. 105-125], Rozdział 17. Przestępstwa przeciwko 
wolności, czci i godności jednostki [art. 126-128.1 (artykuły 129 i 130 utraciły 
moc)], Rozdział 18. Przestępstwa przeciwko nietykalności seksualnej i wolności 
seksualnej jednostki [art. 131-135], Rozdział 19. Przestępstwa przeciwko prawom 
konstytucyjnym i wolnościom człowieka i obywatela [art. 136-149] oraz Rozdział 20. 
Przestępstwa przeciwko rodzinie i nieletnim [art. 150-157];

• Dział VIII. Przestępstwa w sferze gospodarki, w tym: Rozdział 21. Przestępstwa 
przeciwko własności [art. 158-168], Rozdział 22. Przestępstwa w sferze działalności 
ekonomicznej [art. 169-200.3] oraz Rozdział 23. Przestępstwa przeciwko interesom 
służby w organizacjach komercyjnych i innych organizacjach [art. 201-204.2];

• Dział IX. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi publicznemu, 
w tym: Rozdział 24. Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu publicznemu [art. 205-
227], Rozdział 25. Przestępstwa przeciwko zdrowiu ludności i moralności społecznej 
[art. 228-245], Rozdział 26. Przestępstwa ekologiczne [art. 246-262], Rozdział 27. 
Przestępstwa przeciwko bezpieczeństwu w ruchu drogowym i eksploatacji transportu 
[art. 263-271.1] oraz Rozdział 28. Przestępstwa w sferze informacji komputerowej 
[art. 272-274.1];

• Dział X. Przestępstwa przeciwko władzy państwowej, w tym: Rozdział 29. 
Przestępstwa przeciwko podstawom ustroju konstytucyjnego i bezpieczeństwa 
państwa [art. 275-284.1], Rozdział 30. Przestępstwa przeciwko władzy państwowej, 
interesów służby państwowej i służby w organach samorządu lokalnego [art. 285-
293], Rozdział 31. Przestępstwa przeciwko wymiarowi sprawiedliwości [art. 294-316] 
oraz Rozdział 32. Przestępstwa przeciwko porządkowi kierowania [art. 317-330.2];

• Dział XI. Przestępstwa przeciwko służbie wojskowej, w tym: Rozdział 33. 
Przestępstwa przeciwko służbie wojskowej [art. 331-352];

• Dział XII. Przestępstwa przeciwko pokojowi i bezpieczeństwa ludzkości, w tym: 
Rozdział 34. Przestępstwa przeciwko pokojowi i bezpieczeństwu ludzkości [art. 353-361].

1 durajnatasza@gmail.com, Katedra Analizy i Strategii Przedsiębiorstwa, Wydział Ekonomiczno-Socjo-
logiczny, Uniwersytet Łódzki.
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System prawa karnego w Federacji Rosyjskiej jest oparty za zasadzie, że podstawą 
odpowiedzialności karnej stanowi czyn, przy czym jego definicja nie została zawarta 
w rosyjskim Kodeksie karnym [2].
2. Przestępstwa przeciwko własności i ich miejsce w kodeksie karnym 
Federacji Rosyjskiej

Przestępstwa przeciwko własności stanowią jedną z trzech kategorii przestępstw, 
określonych mianem przestępstw w sferze gospodarki. Zostały one ujęte w Dziale 
VIII kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, zatytułowanego „Przestępstwa w sferze 
gospodarki” i opisane w art. 158-204.2 k.k. FR.

Dział ten składa się z trzech rozdziałów, a mianowicie: rozdziału 21, zatytułowanego 
„Przestępstwa przeciwko własności” (art. 158-168 k.k. FR), rozdziału 22 „Przestępstwa 
w sferze działalności ekonomicznej” (art. 169-200.5 k.k. FR) oraz rozdziału 23 
„Przestępstwa przeciwko interesom służby w organizacjach komercyjnych i innych 
organizacjach” (art. 201-204.2 k.k. FR).

Przedmiotem ochrony przestępstw przeciwko własności jest własność, pod którą 
należy rozumieć mienie ruchome i nieruchome. Dobrem chronionym przestępstw 
przeciwko własności jest także posiadanie, przez które należy rozumieć możliwość 
władania określoną rzeczą [3, 4].

Poszczególne przestępstwa przeciwko własności, przewidziane postanowieniami 
kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, prezentuje tabela 1.

Tabela 1. Przestępstwa w przeciwko własności, wyszczególnione w rozdziale 21 kodeksu karnego 
Federacji Rosyjskiej (art. 158-168)

Nr 
artykułu Nazwa artykułu Konstrukcja 

artykułu

158 Kradzież Ust. 1-4 wraz 
z przypisami 1-4.

158.1 Drobny zabór, dokonany przez osobę, poddaną karze administracyjnej

Artykuł zawiera 
treść bez 
poszczególnych 
ustępów oraz 
przypisów.

159 Oszustwo Ust. 1-7 wraz 
z przypisami 1-4.

159.1 Oszustwo w sferze kredytowania Ust. 1-4 wraz 
z przypisem.

159.2 Oszustwo związane z otrzymaniem wypłat Ust. 1-4.
159.3 Oszustwo z wykorzystaniem kart płatniczych Ust. 1-4.

159.4
Artykuł utracił moc [Ustawa Federalna z dnia 3 lipca 2016 r. Nr 325] [w poprzednim 
brzmieniu kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej nosił on nazwę „Oszustwo w sferze 
działalności gospodarczej”]

159.5 Oszustwo w sferze ubezpieczeń Ust. 1-4.
159.6 Oszustwo w sferze informacji komputerowych Ust. 1-4.
160 Przywłaszczenie lub sprzeniewierzenie Ust. 1-4.
161 Grabież Ust. 1-3.
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162 Rozbój Ust. 1-4.
163 Wymuszenie rozbójnicze Ust. 1-3.
164 Zabór przedmiotów, posiadających szczególną wartość Ust. 1-2.

165 Spowodowanie szkód materialnych w wyniku oszustwa lub nadużycia 
zaufania Ust. 1-2.

166 Bezprawny zabór samochodu lub innego środka transportu bez zamiaru 
kradzieży Ust. 1-4.

167 Umyślne zniszczenie lub uszkodzenie majątku Ust. 1-2.

168 Nieumyślne zniszczenie lub uszkodzenie majątku

Artykuł zawiera 
treść bez 
poszczególnych 
ustępów oraz 
przypisów.

Źródło: opracowanie własne na podstawie [1]

Spośród wymienionych wyżej przestępstw przeciwko własności w opracowaniu 
analizie poddane zostaną dwa z nich, a mianowicie przestępstwo grabieży (art. 161 
k.k. FR) i przestępstwo rozboju (art. 162 k.k. FR).
3. Unormowanie przestępstwa grabieży i rozboju w kodeksie karnym 
Federacji Rosyjskiej

Grabież i rozbój są kolejnymi – po kradzieży – najczęściej popełnianymi na 
terytorium Federacji Rosyjskiej przestępstwami przeciwko własności [5]. O ile 
kradzież w prawie rosyjskim definiowana jest jako działanie polegające na tajnym 
przywłaszczeniu cudzego mienia, o tyle grabież stanowi otwarte przywłaszczenie tego 
mienia, natomiast za rozbój uznawane jest otwarte przywłaszczenie cudzego mienia 
połączone z użyciem przemocy [6].

Przestępstwo grabieży zostało unormowane w art. 161 k.k. FR, natomiast 
przestępstwo rozboju – w art. 162 k.k. FR.

Artykuł 161 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, zatytułowany „Grabież”, 
składa się z trzech ustępów.

Według postanowień zawartych w art. 161 ust. 1 k.k. FR za grabież, to jest za jawny 
zabór cudzego mienia, grozi kara prac obowiązkowych na okres do 480 godzin, bądź 
kara prac poprawczych na okres do lat dwóch, lub kara ograniczenia wolności na okres 
od dwóch do czterech lat, bądź kara prac przymusowych na okres do lat czterech, albo 
kara aresztu na okres do sześciu miesięcy, bądź kara pozbawienia wolności na okres 
do lat czterech.

W art. 161 ust. 2 k.k. FR ustawodawca zawarł zapis, zgodnie z którym za 
grabież, dokonaną przez grupę osób pozostających w zmowie (pkt a), bądź poprzez 
nielegalne wtargnięcie do mieszkania, pomieszczenia lub magazynu (pkt c), albo 
z użyciem przemocy, nie stanowiącej zagrożenia dla życia lub zdrowia bądź z groźbą 
użycia takiej przemocy (pkt d), lub w dużym rozmiarze (pkt e), grozi kara prac 
przymusowych na okres do lat pięciu, bądź kara pozbawienia wolności na okres do lat 
siedmiu i fakultatywna kara grzywny w wysokości do 10 tys. rubli lub w wysokości 
wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres do jednego miesiąca 
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wraz z fakultatywną karą ograniczenia wolności na okres do jednego roku.
Punkt b). ustępu 2 niniejszego artykułu na postawie postanowień Ustawy Federalnej 

z dnia 8 grudnia 2003 r. Nr 162 utracił moc. W poprzednim brzmieniu kodeksu karnego 
Federacji Rosyjskiej w pkt b). zapisano: „niejednokrotnie”.

Z unormowania zawartego w art. 161 ust. 3 k.k. FR wynika, że za grabież, 
dokonaną przez zorganizowaną grupę (pkt a) bądź w bardzo dużej wysokości (pkt b), 
grozi kara pozbawienia wolności na okres od sześciu do dwunastu lat i fakultatywna 
kara grzywny w wysokości do 1 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę 
albo innego dochodu skazanego na okres do lat pięciu wraz z fakultatywną karą 
ograniczenia wolności na okres do lat dwóch.

Punkt c). ustępu 3 niniejszego artykułu na postawie postanowień Ustawy Federalnej 
z dnia 8 grudnia 2003 r. Nr 162 utracił moc. W poprzednim brzmieniu kodeksu 
karnego Federacji Rosyjskiej w pkt c). zapisano: „przez osobę, wcześniej dwukrotnie 
lub więcej razy karaną za zabór lub wymuszenie rozbójnicze”.

Artykuł 162 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej, zatytułowany „Rozbój”, składa 
się z czterech ustępów.

Z unormowania zawartego w art. 162 ust. 1 k.k. FR wynika, że rozbój, to jest 
napad w celu zagarnięcia cudzego mienia, dokonany z użyciem przemocy, stanowiącej 
zagrożenie dla życia lub zdrowia, bądź z groźbą użycia takiej przemocy, zagrożony 
jest karą prac przymusowych na okres do lat pięciu, bądź karą pozbawienia wolności 
na okres do lat ośmiu i fakultatywną karą grzywny w wysokości do 500 tys. rubli lub 
w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres do lat 
trzech.

W art. 162 ust. 2 k.k. FR ustawodawca zawarł zapis, zgodnie z którym rozbój, 
dokonany przez grupę osób pozostających w zmowie, a także rozbój z użyciem 
broni lub przedmiotów, wykorzystywanych w charakterze broni, pociąga za sobą 
karę pozbawienia wolności na okres do lat dziesięciu i fakultatywną karę grzywny 
w wysokości do 1 mln rubli lub w wysokości wynagrodzenia za pracę albo innego 
dochodu skazanego za okres do lat pięciu wraz z fakultatywną karą ograniczenia 
wolności na okres do lat dwóch.

Przepis art. 162 ust. 3 k.k. FR określa, że rozbój, dokonany poprzez nielegalne 
wtargnięcie do mieszkania, pomieszczenia lub magazynu bądź dokonany w dużej 
wysokości, zagrożony jest karą pozbawienia wolności na okres od siedmiu do 
dwunastu lat i fakultatywną karą grzywny w wysokości do 1 mln rubli lub w wysokości 
wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres do lat pięciu wraz 
z fakultatywną karą ograniczenia wolności na okres do lat dwóch.

Według postanowień zawartych w art. 162 ust. 4 k.k. FR za rozbój, dokonany 
przez zorganizowaną grupę (pkt a), bądź dokonany w bardzo dużej wysokości (pkt 
b), albo którego konsekwencją było spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu 
poszkodowanego (pkt c), grozi kara pozbawienia wolności na okres od ośmiu do 
piętnastu lat i fakultatywna kara grzywny w wysokości do 1 mln rubli lub w wysokości 
wynagrodzenia za pracę albo innego dochodu skazanego za okres do lat pięciu wraz 
z fakultatywną karą ograniczenia wolności na okres do lat dwóch.
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4. Przestępstwa grabieży i rozboju, popełnione na terytorium Federacji 
Rosyjskiej w latach 2007-2018 na tle ogółu przestępstw

Materiały zgromadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji 
Rosyjskiej [7] wskazują, że w latach 2007-2018 najwięcej przestępstw, popełnionych 
na terytorium Rosji, zostało zarejestrowanych w roku 2007 (3 582 541 przestępstw), 
natomiast najmniej – w roku 2018 (1 991 532 przestępstwa).

W badanym okresie zaobserwowano systematyczny spadek liczby zarejestrowanych 
przestępstw, popełnionych na terytorium Federacji Rosyjskiej. Wyjątkiem był rok 
2015, w którym rosyjskie organy ścigania odnotowały wzrost o 9% liczby przestępstw, 
które zostały wykryte w Rosji.

Największy spadek liczby popełnionych przestępstw został zaobserwowany w roku 
2010 (o 12,2%), a następnie w roku 2008 (o 10,4%) oraz w roku 2016 (o 9,6%).

Na podstawie materiałów zgromadzonych przez rosyjskie Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych można stwierdzić, że największy wzrost liczby popełnionych 
przestępstw został odnotowany w roku 2015 i dotyczył trzech podmiotów Federacji 
Rosyjskiej, a mianowicie: obwodu murmańskiego (o 44,1%), obwodu jarosławskiego 
(o 40,3%) oraz Republiki Baszkortostanu (o 33,6%).

W badanym okresie największy spadek liczby zarejestrowanych przestępstw 
ogółem został zaobserwowany w roku 2016 w Sewastopolu (o 31,1%), w roku 2007 
w Kraju Kamczackim (o 30,6%) i w roku 2010 w Republice Mari El (o 30,1%).

Materiały zgromadzone przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji 
Rosyjskiej wskazują, że największa liczba sprawców przestępstw, popełnionych 
w Rosji w latach 2007-2018, została ujawniona w roku 2007 (1 317 582 osoby), 
a najmniej – w roku 2018 (931 107 osób).

W badanym okresie zaobserwowano znaczący spadek liczby ujawnionych sprawców 
przestępstw, popełnionych na terytorium Federacji Rosyjskiej (o 29,3%). Największy 
spadek liczby ujętych przez rosyjskie organy ścigania sprawców przestępstw został 
zaobserwowany w roku 2010 (o 8,9%).

Opierając się na materiałach zgromadzonych przez Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej za lata 2007-2018 można stwierdzić, że 
w analizowanym okresie zaobserwowano systematyczny spadek liczby popełnionych 
przestępstw grabieży. Najwięcej tego rodzaju przestępstw zostało wykrytych w roku 
2007 (295 071 przestępstw grabieży), a najmniej – w roku 2018 (50 111 przestępstw 
tego rodzaju).

Największy spadek liczby przestępstw grabieży, popełnionych w latach 2007-2018 
na terytorium Federacji Rosyjskiej, został zaobserwowany w roku 2011 (o 22,3%), 
a następnie w roku 2010 (o 19,9%), w roku 2007 (o 17,4%) oraz w roku 2008 (o 17,3%).

Warto także nadmienić, że udział przestępstw grabieży w przestępstwach ogółem, 
popełnionych na terytorium Federacji Rosyjskiej w latach 2007-2018, wahał się od 
8,2% w roku 2007 do 2,5% w roku 2018.

W badanym okresie liczba sprawców przestępstw systematycznie malała. Najwięcej 
z nich zostało ujętych przez rosyjskie organy ścigania w roku 2007 (101 063 osoby), 
natomiast najmniej – w roku 2018 (36 469 osób).

Można zatem stwierdzić, że w badanym okresie nastąpił znaczący (o 63,9%) spadek 
ujawnionych sprawców przestępstw grabieży, popełnionych na terytorium Federacji 
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Rosyjskiej w latach 2007-2018.
Materiały zgromadzone przez Federalną Służbę Wykonywania Kar [8] wskazują, że 

w latach 2007-2018 najwięcej osób, skazanych za przestępstwa grabieży, przebywało 
w rosyjskich koloniach poprawczych w roku 2007 (71 217 osób). W analizowanym 
okresie liczba osób osadzonych w rosyjskich jednostkach penitencjarnych tego rodzaju 
za popełnione przestępstwa grabieży systematycznie malała.

Najwięcej kobiet, osadzonych za popełnione przestępstwa grabieży, przebywało 
w rosyjskich jednostkach penitencjarnych w roku 2007 (2 999 osób), a najmniej – 
w roku 2018 (892 osoby). Warto podkreślić, że kobiety osadzone w koloniach 
poprawczych za popełnione przestępstwa grabieży stanowiły od 3,7% (w roku 2016) do 
4,5% (w roku 2008) skazanych, osadzonych w rosyjskich jednostkach penitencjarnych 
za popełnienie przestępstw tego rodzaju.

W badanym okresie najwięcej przestępstw związanych z rozbojem – podobnie jak 
w przypadku przestępstw grabieży – zostało zarejestrowanych w roku 2007 (45 318 
przestępstw tego rodzaju). W kolejnych latach zaobserwowano systematyczny spadek 
przestępstw związanych z rozbojem.

Warto nadmienić, że udział przestępstw związanych z rozbojem w przestępstwach 
ogółem, popełnionych na terytorium Federacji Rosyjskiej w latach 2007-2018 był 
niewielki i wahał się od 1,3% w roku 2017 do 0,4% w roku 2017 i 2018.

W badanym okresie najwięcej sprawców przestępstw rozboju zostało zatrzymanych 
przez rosyjskie organy ścigania w roku 2007 (34 539 osób), a najmniej – w roku 2018 
(9 151 osób). Co więcej, w całym analizowanym okresie zaobserwowano spadek liczby 
osób, zatrzymanych za popełnione na terytorium Federacji Rosyjskiej przestępstwa 
rozboju.

Można zatem stwierdzić, że w badanym okresie nastąpił znaczący (o 73,5%) spadek 
ujawnionych sprawców przestępstw rozboju, popełnionych na terytorium Federacji 
Rosyjskiej w latach 2007-2018.

Dane zgromadzone przez rosyjską Federalną Służbę Wykonywania Kar wskazują, 
że w latach 2007-2018 najwięcej osób, skazanych za przestępstwa rozboju, przebywało 
w koloniach poprawczych w roku 2007 (80 394 osoby), a najmniej – w roku 2018 (29 
547 osób).

Najwięcej kobiet, skazanych za popełnione przestępstwa rozboju, odbywało karę 
w rosyjskich jednostkach penitencjarnych w roku 2008 (2 353 osoby), a najmniej – 
w roku 2018 (704 osoby). Warto podkreślić, że udział kobiet, skazanych za popełnione 
przestępstwa rozboju, przebywających w koloniach poprawczych w latach 2007-2018, 
był niewielki i wahał się od 2,2% w roku 2016 do 3,0% w roku 2008 i 2010.
5. Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonej analizy, bazującej na materiałach zgromadzonych 
przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej można wysnuć wniosek, 
że w latach 2007-2018 zaobserwowano systematyczny spadek liczby popełnionych 
przestępstw grabieży. Najwięcej tego rodzaju przestępstw zostało wykrytych 
w roku 2007, a najmniej – w roku 2018. W badanym okresie najwięcej przestępstw 
związanych z rozbojem – podobnie jak w przypadku przestępstw grabieży – zostało 
zarejestrowanych w roku 2007, natomiast w kolejnych latach zaobserwowano 
systematyczny spadek przestępstw rozboju, popełnionych na terytorium Federacji 
Rosyjskiej.
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Podsumowując można także stwierdzić, że w badanym okresie nastąpił znaczący 
spadek przestępczości w Rosji. O ile w przypadku przestępstw ogółem, popełnionych 
na terytorium Federacji Rosyjskiej w latach 2007-2018, można mówić o spadku 
wynoszącym 44,5%, o tyle w badanym okresie zaobserwowano spadek popełnionych 
przestępstw grabieży o 83,0%, a przestępstw rozboju – o 83,5%. Co więcej, liczba 
osób osadzonych w rosyjskich jednostkach penitencjarnych za przestępstwa grabieży 
spadła o 67,1%, a za przestępstwa rozboju – o 63,2%.
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Przestępstwa grabieży i rozboju w praktyce karnej Federacji Rosyjskiej
Streszczenie 
Zasadniczym celem artykułu jest przedstawienie przestępstw przeciwko własności w Federacji Rosyjskiej. 
W artykule zanalizowano dwa artykuły rosyjskiego Kodeksu karnego, odnoszące się do przestępstw 
grabieży i rozboju, a mianowicie art. 161 i art. 162 kodeksu karnego Federacji Rosyjskiej.
Grabież w art. 161 k.k. FR uznawana jest za jawny zabór cudzego mienia, natomiast rozbój w art. 162 k.k. 
FR określono jako napad w celu zagarnięcia cudzego mienia, dokonany z użyciem przemocy, stanowiącej 
zagrożenie dla życia lub zdrowia, bądź z groźbą użycia takiej przemocy.
W opracowaniu zawarto także analizę skali i dynamiki przestępstw grabieży i rozboju przy wykorzystaniu 
materiałów zgromadzonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Federacji Rosyjskiej za lata 2007-
2018.
Słowa kluczowe: własność, grabież, rozbój, prawo karne, Federacja Rosyjska, kodeks karny Federacji 
Rosyjskiej
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Offences of pillage and robbery in the practice of criminal law in the Russian 
Federation
Abstract 
The main purpose of the article is to present crimes against property in the Russian Federation. The work 
was analyzed two articles of the Russian Criminal Code, refering to crimes of pillage and robbery, namely 
art. 161 and 162.
Pillage in the art. 161 of Criminal Code of the Russian Federation is recognized as open stealing of other 
people’s property, and robbery in the art. 162 was determined as an assault with the purpose of stealing 
other people’s property, commited with violence witch threatens human life and health or witch the threat 
of using such violence.
The study also contains an analysis of the scale and dynamics of offences of pillage and robbery using the 
materials collected by the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation for the years 2007-2018.
Keywords: property, pillage, robbery, criminal law, the Russian Federation, the Criminal Code of the 
Russian Federation
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Monika Niedźwiecka1

Problematyka wymiaru kary kryminalnej 
za przestępstwo z art. 148 k.k. 
w świetle badań empirycznych

1. Wstęp
Od kilku lat możemy zaobserwować wzrost informacji na temat dokonywanych 

przestępstw zabójstw. Dziennikarze co kilka dni informują o zbrodniach dokonywanych  
w gronie rodzinnym czy sąsiedzkim. Niektóre z tych spraw są na tyle bulwersujące, 
że dziennikarze śledzą los ich sprawców aż do czasu wydania prawomocnego wyroku, 
przekazując uzyskiwane wiadomości w codziennych serwisach informacyjnych. 
Częstotliwość oraz sposób przekazywania tych informacji powodują, że społeczeństwo 
coraz częściej odnosi się do wymiaru orzekanych kar w sposób sceptyczny, uznając, że 
są one niesprawiedliwe oraz niewspółmierne do winy sprawcy.

Systemowe zmiany w zakresie wymiaru kary za przestępstwo zabójstwa 
zapowiada Ministerstwo Sprawiedliwości, które w dniu 25 kwietnia 2018 r. ogłosiło 
program reform pod nazwą ,,Sprawiedliwość i Bezpieczeństwo”. Ogłoszony przez 
Ministra Sprawiedliwości program reform zakłada likwidację osobnej kary 25 
lat pozbawienia wolności i wprowadzenie elastycznego wymiaru kar: od 15 dni 
do 30 lat pozbawienia wolności oraz kary dożywotniego pozbawienia wolności. 
Zgodnie z założeniem reformy wymiar kary za zabójstwo typu podstawowego 
będzie wynosił od 8 do 30 lat pozbawienia wolności albo karę dożywotniego 
pozbawienia wolności. Kolejną istotną zmianą zaprezentowaną przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości jest tzw. bezwzględne dożywocie, które uniemożliwi ubieganie się  
o warunkowe przedterminowe zwolnienie. Kara ta zgodnie z założeniami reformy 
ma być orzekana przez sądy wobec sprawców, którzy są trwale niebezpieczni dla 
społeczeństwa oraz obligatoryjnie wobec osób, które zostały w przeszłości skazane na 
karę dożywotniego pozbawienia wolności albo na 20 i więcej lat więzienia, a dopuściły 
się kolejnego przestępstwa, za które orzeczono wobec nich karę dożywotniego 
pozbawienia wolności. Istotnym novum mają być także dwa nowe typy przestępstw, 
które jak dotąd nie były uregulowane w Kodeksie karnym tj. przygotowanie do 
zabójstwa, za które ma grozić od 2 do 15 lat pozbawienia wolności oraz przyjęcie 
zlecenia zabójstwa, zagrożone karą od 2 do 15 lat pozbawienia wolności [2].

Celem niniejszej pracy jest poznanie społecznego poziomu wiedzy na temat 
ustawowych granic wymiaru kary grożącej za przestępstwo zabójstwa, granic 
odpowiedzialności karnej nieletnich za ten rodzaj czynu zabronionego, poczucia 
społecznej sprawiedliwości w odniesieniu do wysokości orzekanych kar oraz 
możliwości resocjalizacji sprawców zabójstw. 
2. Zagadnienia wstępne dotyczące zabójstwa

Zabójstwo należy do najcięższych kategorii zbrodni, jakich można dopuścić się  
w stosunku do drugiego człowieka. Z uwagi na to, że zbrodnia zabójstwa w sposób 

1 Numer ORCID – 0000-0002-4341-5324.
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bezpośredni godzi w wartość nadrzędną, jaką jest życie człowieka aspekt ukarania 
sprawcy od wieków budzi liczne kontrowersje oraz szerokie zainteresowanie 
społeczne. Przedmiotem ochrony prawnokarnej w analizowanym typie zbrodni jest 
życie ludzkie, które niewątpliwie stanowi wartość nadrzędną nad wszelkimi innymi 
dobrami chronionymi prawem we wszystkich systemach prawnych. Prawo do życia 
stanowi podstawowe prawo człowieka i jest prawem pierwszej generacji, gdyż jest 
niezbędnym warunkiem do korzystania przez człowieka ze wszystkich innych praw 
i wolności [3]. Prawo do życia gwarantuje nam art. 38 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz liczne akty międzynarodowe m.in. takie jak Powszechna Deklaracja Praw 
Człowieka czy Europejska Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych 
Wolności. 

Mając na uwadze nadrzędną wartość, jaką jest życie ludzkie, należy w kilku słowach 
odnieść się do zasady ,,równej wyceny” ludzkiego życia, która od lat wzbudza liczne 
dyskusje. Często słyszymy pytania dotyczące tego, czy wymiar kary powinien być 
uzależniony od wykształcenia, statusu społecznego czy pozycji zawodowej oskarżonego? 
Czy wymiar orzekanej kary powinien być taki sam wobec wybitnego naukowca 
i zbrodniarza dokonującego zabójstwa. Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 17.02.1989 r. 
udzielił jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytania uznając, że ,,życie każdego 
człowieka niezależnie od wieku, stanu zdrowia, reprezentowanego poziomu wiedzy, 
kultury, stanu rodzinnego i relacji społecznej przydatności jest wartością bez żadnego 
przymiotnika i podlega jednakowej ochronie prawnej. Jest niedopuszczalne – ze 
względu na wymienione lub inne przesłanki dotyczące ofiary zbrodni zabójstwa 
wartościowanie jej życia i w związku z tym przenoszenie tych wartości na grunt 
przesłanek dotyczących wymiaru kary, o których mowa w art. 50 § 1-3 k.k.” [4].

Przestępstwo zabójstwa należy do grupy przestępstw powszechnych. Użycie przez 
ustawodawcę w treści art. 148 k.k. ogólnego znamienia określającego podmiot tego 
przestępstwa w postaci słowa ,,Kto” oznacza, że znamiona tego przestępstwa mogą 
zostać zrealizowane przez każdego człowieka. 
3. Typy zabójstw ujęte w art. 148 k.k.

W Kodeksie karnym z 1997 r. nastąpił formalny podział zabójstw na zabójstwa typu 
podstawowego (zwykłe), zabójstwa typu kwalifikowanego (ciężkie) oraz zabójstwa 
typu uprzywilejowanego.

Art. 148 § 1 k.k. stanowi punkt wyjścia dla pełnego katalogu przestępstw przeciwko 
życiu ujętych w tym przepisie. W art. 148 § 1 k.k. uregulowano typ podstawowy 
zabójstwa. Stosownie do jego treści ,,Kto zabija człowieka, podlega karze pozbawienia 
wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 lat pozbawienia wolności albo karze 
dożywotniego pozbawienia wolności” [5].

Kodeks karny z 1997 r. zawiera rozbudowany katalog typów kwalifikowanych 
zabójstwa, które zostały stypizowane w art. 148 § 2 i 3 k.k. Możemy wyróżnić dziewięć 
okoliczności kwalifikujących:

• popełnienie zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem;
• popełnienie zabójstwa w związku z wzięciem zakładnika;
• popełnienie zabójstwa w związku ze zgwałceniem;
• popełnienie zabójstwa w związku z rozbojem;
• popełnienie zabójstwa w wyniku motywacji zasługującej na szczególne 

potępienie;
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• popełnienie zabójstwa przy użyciu materiałów wybuchowych;
• zabicie jednym czynem więcej niż jedną osobę;
• wcześniejsze prawomocne skazanie za zabójstwo;
• zabójstwo funkcjonariusza publicznego podczas pełnienia przez niego 

obowiązków służbowych związanych z ochroną bezpieczeństwa ludzi lub ochroną 
bezpieczeństwa lub porządku publicznego.

Ostatnim najbardziej kontrowersyjnym typem zabójstwa ujętym w treści art. 148 k.k.  
a znanym już na gruncie Kodeksu karnego z 1969 r. jest zabójstwo pod wpływem 
silnego wzburzenia określane także jako zabójstwo z afektu. Obecnie jest ono 
zdefiniowane w art. 148 § 4 k.k. i stanowi jeden z trzech znanych obecnemu Kodeksowi 
karnemu typów zabójstwa uprzywilejowanego obok przestępstwa dzieciobójstwa oraz 
zabójstwa eutanatycznego
4. Typ podstawowy zabójstwa art. 148 § 1 k.k.

Zabójstwo człowieka reguluje art. 148 § 1 k.k., według którego „kto zabija 
człowieka, podlega karze pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, karze 25 
lat pozbawienia wolności albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

Sam sposób spowodowania śmierci, rodzaj użytych narzędzi, czy motywy, 
którymi kierował się sprawca, nie są istotne z punktu widzenia bytu zabójstwa 
w typie podstawowym [6]. Jednakże sposób działania, czy użyte narzędzie wywierają 
bezpośredni wpływ na wymiar kary i na zastosowanie innych środków reakcji 
prawokarnej.

Strona podmiotowa zabójstwa charakteryzuje się umyślnością, przy czym 
przestępstwo to może zostać popełnione zarówno w zamiarze bezpośrednim jak też 
w zamiarze ewentualnym. Zdaniem judykatury „ocenę, czy sprawca miał zamiar 
pozbawienia życia ofiary, należy oprzeć na odtworzeniu jego przeżyć psychicznych. 
Treść tych przeżyć należy ustalić na podstawie wszystkich okoliczności sprawy, 
uwzględniając zarówno przesłanki natury przedmiotowej (jak rodzaj użytego 
narzędzia, godzenie w ważne dla życia ludzkiego organy ciała, liczba ciosów i ich siła) 
oraz natury podmiotowej (przyczyny i tło zajścia, osobowość oskarżonego, a więc jego 
usposobienie, poziom umysłowy, reakcje emocjonalne, zachowanie w stosunku do 
otoczenia, tło i powody zajścia, zachowanie przed popełnieniem przestępstwa i po jego 
popełnieniu, stosunek do pokrzywdzonej) [7]. Przestępstwo zabójstwa stypizowane 
w art. 148 § 1 k.k. stanowi podstawę ponad 80% wszystkich skazań za zabójstwo 
dokonanych w Polsce w roku 2016. Poniższy wykres przedstawia stosunek skazań 
z art. 148 § 1 k.k. w odniesieniu do typu kwalifikowanego przestępstwa zabójstwa 
 z art. 148 § 2 i 3 k.k. oraz uprzywilejowanego z art. 148 § 4 k.k.
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Wykres 1. Opracowania własne. Źródło: dane statystyczne opublikowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Analiza powyższych danych wskazuje, że w ponad 80% przestępstw zabójstwa 
podstawę prawną w granicach, której orzekał sąd wyznaczał właśnie art. 148 § 1 k.k. 

Wymiar orzeczonych kar w stosunku do osób skazanych na podstawie art. 148 § 1 k.k. 
 w roku 2016 przedstawia poniższy wykres.

 

Wykres 2. Opracowanie własne. Źródło: dane statystyczne opublikowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości

Z danych przedstawionych na powyższym wykresie wynika, że kara dożywotniego 
pozbawienia wolności przewidziana jako najsurowszy wymiar kary za przestępstwo 
zabójstwa w 2016 r. stanowiła jedynie 4% wszystkich skazań. Orzeczono ją w stosunku 
do 11 osób z łącznej grupy 294 osób skazanych. Karę 25 lat pozbawienia wolności 
orzeczono w stosunku do 16% ogólnie skazanych tj. do 48 osób. Największa grupa 
skazań dotyczyła wymiaru kary w granicach od 10 do 15 lat pozbawienia wolności. 
Orzeczono ją w stosunku do 104 skazanych. Kolejne 46 osób skazanych z art. 148 
§ 1 k.k. otrzymało wymiar kary w przedziale od 8 do 10 lat pozbawienia wolności. 
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Grupa 55 osób stanowiąca 19% ogólnej liczby osób skazanych otrzymała wymiar kary 
w granicach od 5 do 8 lat pozbawienia wolności. Pozostała grupa skazanych, której 
łączna ilość wynosi 30 osób z 294 osób skazanych z art. 148 § 1 k.k. otrzymała karę 
poniżej wymiaru kary 5 lat pozbawienia wolności.
5. Typy kwalifikowane zabójstwa 148 § 2 k.k.

Typ kwalifikowany zabójstwa został stypizowany w treści art. 148 § 2 k.k., 
zgodnie z którym „Kto zabija człowieka: ze szczególnym okrucieństwem, w związku 
z wzięciem zakładnika, zgwałceniem albo rozbojem, w wyniku motywacji zasługującej 
na szczególne potępienie, z użyciem materiałów wybuchowych, podlega karze 
pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 12, karze 25 lat pozbawienia wolności 
albo karze dożywotniego pozbawienia wolności”.

Do okoliczności kwalifikujących morderstwo należy zatem: szczególne okru-
cieństwo, wobec ofiary, związek z wzięciem zakładnika, związek ze zgwałceniem, 
związek z rozbojem, motywacja sprawcy zasługująca na szczególne potępienie, 
a także użycie przez sprawcę broni palnej lub materiałów wybuchowych. 

Konsekwencją uznania określonego czynu za morderstwo, a nie za zabójstwo typu 
podstawowego jest wyższe ustawowe zagrożenie karą, której dolna granica wynosi  
12 lat pozbawienia wolności. Wyodrębnienie kwalifikowanych typów zabójstwa 
znajduje uzasadnienie przede wszystkim w dążeniu do orzekania bardziej surowych kar 
 w stosunków do sprawców tak brutalnych zbrodni.

Typ kwalifikowany zabójstwa został uregulowany również w treści art. 148 § 3 k.k. 
Stosownie do jego treści karze za morderstwo podlega, ten kto jednym czynem zabija 
więcej niż jedną osobę lub był wcześniej prawomocnie skazany za zabójstwo oraz 
sprawca zabójstwa funkcjonariusza publicznego popełnionego podczas lub w związku  
z pełnieniem przez niego obowiązków służbowych związanych z ochroną 
bezpieczeństwa ludzi lub ochroną bezpieczeństwa lub porządku publicznego. 

Przestępstwa zabójstwa typu kwalifikowanego stypizowane w art. 148 § 2 i 3 
k.k. stanowiły łącznie w 2016 r., 16% wszystkich zabójstw dokonanych w Polsce. 
Najwięcej przestępstw zostało zakwalifikowanych z art. 148 § 2 pkt 2 k.k. stanowiły 
one 10% wszystkich zabójstw dokonanych w roku 2016. Kwalifikację prawną z art. 
148 § 1 pkt 1 k.k. zastosowano w stosunku do 10 osób, ilość ta stanowiła 3% na tle 
wszystkich skazanych za ten typ przestępstwa. Kwalifikację z art. 148 § 2 pkt 3 k.k. 
oraz art. 148 § 3 k.k. zastosowano w odniesieniu do takiej samej ilości osób. Stanowiły 
one odpowiednio po 1,5% w stosunku do łącznej ilości osób skazanych w 2016 r. za 
przestępstwo zabójstwa. 
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Wykres 3. Opracowanie własne. Źródło: dane statystyczne opublikowane 
przez Ministerstwo Sprawiedliwości

Wykres 4. Opracowanie własne. Źródło: dane statystyczne opublikowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości

Kary orzeczone w stosunku do osób skazanych na podstawie art. 148 § 2 i 3 k.k. 
odzwierciedlają ciężkość czynu, jakiego dopuścili się sprawcy. Wykres przedstawia 
wymiary kar orzeczonych w stosunku do 55 skazanych. Dziewięć osób spośród 55 
skazanych zostało na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Stanowi to 16% 
wszystkich skazanych z art. 148 § 2 i 3 k.k. w roku 2016. Kolejnych dwudziestu 
skazanych otrzymało karę 25 lat pozbawienia wolności. Wobec dziewiętnastu osób 
orzeczono wymiar kary w granicach od 10 do 15 lat pozbawienia wolności. Karę od 
8 do 10 lat pozbawienia wolności otrzymało trzech skazanych. Tylko cztery osoby 
spośród 55 osób skazanych otrzymały karę niższą niż 8 lat pozbawienia wolności. 
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6. Typ uprzywilejowany zabójstwa art. 148 § 4 k.k.
Uprzywilejowane typy przestępstw tworzone są przez ustawodawcę w sytuacji, gdy 

szczególne okoliczności czynu, mała waga czynu lub szczególna sytuacja psychiczna 
sprawcy, zdaniem ustawodawcy, zasługują na odmienne od typu podstawowego 
potraktowanie podmiotu czynu. Zabójstwo z afektu jest jednym z trzech znanych 
obecnemu prawu karnemu typów uprzywilejowanych zabójstwa obok dzieciobójstwa 
oraz zabójstwa eutanatycznego. 

Uprzywilejowany charakter tego typu przestępstwa uzasadniony jest stroną 
podmiotową, czyli silnym wzburzeniem, usprawiedliwionym okolicznościami stano-
wiącym podłoże emocjonalne, na tle którego zrodził się zamiar dokonania czynu 
zabronionego [8]. Z wyjątkiem powyższego strona przedmiotowa przestępstwa 
zabójstwa z afektu nie różni się od zabójstwa typu podstawowego. 

Różnice pomiędzy typem uprzywilejowanym zabójstwa a typem podstawowym  
i kwalifikowanym są najbardziej widoczne w odniesieniu do dwóch aspektów. Pierwszy 
z nich dotyczy zakwalifikowania tego typu przestępstwa jako umyślnego występku  
a nie zbrodni jak w przypadku typu podstawowego i kwalifikowanego. Drugi przejawia się  
w znaczącej różnicy wymiaru kary dzielącej ten typ zabójstwa od pozostałych. 
Otóż kto zabija człowieka pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego 
okolicznościami, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Oznacza 
to, że minimalna kara za typ podstawowy jest osiem razy wyższa od dolnej granicy 
ustawowego zagrożenia przy zabójstwie z afektu natomiast przy zabójstwie 
kwalifikowanym dwanaście razy większa.

Silne wzburzenie musi byś usprawiedliwione okolicznościami. Zdaniem Sądu 
Apelacyjnego w Szczecinie wyrażonym w treści wyroku z dnia 12 października 
2017 r. ,,silne wzburzenie usprawiedliwione okolicznościami to tylko takie, które 
w ocenach społecznych może zasługiwać na pewne zrozumienie z punktu widzenia 
zasad moralnych. Jest bowiem współmierne do wywołującej jej przyczyny, 
pochodzącej od pokrzywdzonego, którego to zachowanie wywołało afektywną 
reakcję spełniającą znamiona czynu zabronionego określonego w art. 148 § 4 k.k. 
Musi zatem zaistnieć pewna adekwatność pomiędzy czynem a tą krzywdą, którą 
odczuł sprawca, „rozsądna” proporcja pomiędzy nią, a tym czego on dokonał. Przy 
tym ocena, czy silne wzburzenie było usprawiedliwione okolicznościami, oparta 
na przesłankach moralnych, powinna odwoływać się do kryteriów obiektywnych, 
a nie tylko bazować na subiektywnych odczuciach sprawcy, które stan ten miałyby 
tłumaczyć. O usprawiedliwieniu silnego wzburzenia nie decyduje zatem to, jaką 
odpornością psychiczną i przymiotami charakteru sprawca dysponuje, ale jaka jest 
przyczyna silnego wzburzenia i czy z punktu widzenia powszechnie aprobowanych 
norm moralnych jest ona – przynajmniej w pewnym zakresie – wybaczalna” [9].

Z uwagi na niskie zagrożenie karą tego typu przestępstwa, w doktrynie postuluje 
się, aby każdą sprawę zakwalifikowaną z art. 148 § 4 k.k. analizować bardzo wnikliwie 
oraz z dozą ogromnej ostrożności z uwagi na możliwość uniknięcia odbywania kary 
przez sprawcę bądź uzyskanie przez niego niewspółmiernie łagodnego wymiaru kary. 

Analiza statystyk pozwala na stwierdzenie, że postulat doktryny jest realizowany 
przez sądy. Ilość przestępstw zabójstwa z afektu jest marginalna w porównaniu 
z ilością wszystkich zabójstw popełnianych corocznie w Polsce. Ilość prawomocnych 
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orzeczeń zapadłych w sprawach zakwalifikowanych z art. 148 § 4 k.k. w roku 2016 
przedstawia poniższy wykres.

Wykres 5. Opracowanie własne. Źródło: dane statystyczne opublikowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości 

Wyroki skazujące oparte na kwalifikacji prawnej z art. 148 § 4 k.k. zapadły  
w 2016 r. jedynie w stosunku do czterech osób. Zbrodnia zabójstwa z afektu stanowiła 
w 2016 r. zaledwie 1% wszystkich zabójstw dokonanych w Polsce.

Wykres 6.  Opracowanie własne. Źródło: dane statystyczne opublikowane przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości

Z uwagi na o wiele niższe ustawowe zagrożenie karą, kary orzeczone przez sąd  
w stosunku do sprawców tego typu czynu zabronionego wynosiły w stosunku do trzech osób  
w granicach od 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Natomiast w stosunku do jednej  
z osób skazanych sąd orzekł karę w granicach od roku do 2 lat pozbawienia wolności.
7. Zasady sądowego wymiaru kary kryminalnej

Pod pojęciem zasad sądowego wymiaru kary powinniśmy rozumieć reguły  
o charakterze normatywnym, które swym zakresem obejmują węzłowe problemy 
związane z wymiarem kary i które muszą być w pełni przestrzegane w procesie 
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konkretyzacji wymiaru kary, jako że określają nieprzekraczalne granice sądowego 
wymiaru kary [10]. Treść zasad składa się z podstawowych wartości o charakterze 
aksjologicznym, które akceptuje obecny system prawa karnego. Istotną cechą zasad 
sądowego wymiaru kary jest ich charakter dyrektywalny. Oznacza to, że zasady wymiaru 
kary stanowią określony kierunek wykładni innych przepisów, co w konsekwencji 
powoduje, że wątpliwości powstałe w procesie stosowania kar i środków karnych 
należy rozstrzygać stosownie do odpowiedniej zasady [11]. 

Zasady sądowego wymiaru kary wynikają nie tylko z kodeksu karnego, ale mają 
także podstawę w przepisach prawa międzynarodowego oraz Konstytucji. Do zasad 
tych zaliczamy m.in. zasadę równości wobec prawa, zasadę poszanowania godności 
człowieka, zasadę proporcjonalności oraz zakaz stosowania tortur i okrutnego 
traktowania. W literaturze zasady te często są określane jako zasady wyższego rzędu  
i nazywane są zasadami ,,ogólnoustrojowymi” lub ,,ogólnoprawnymi” [12]. Zasady te 
współkształtują system sądowego wymiaru kary. 

M. Malezini definiuje zasady sądowego wymiaru kary jako ,,reguły o charakterze 
normatywnym, które swym zakresem obejmują węzłowe problemy związane 
 z wymiarem kary i które muszą być w pełni przestrzegane w procesie konkretyzacji 
wymiaru kary, jako że określają nieprzekraczalne granice sądowego wymiaru kary.” 

Na podstawie powyższej definicji do katalogu kodeksowych zasad sądowego 
wymiaru kary autorka zalicza:

• zasadę humanitaryzmu (art. 3 kk.);
• zasada swobodnego uznania sądu w granicach ustawy co do rodzaju i rozmiaru 

sankcji karnej (art. 53 kk.);
• zasadę indywidualizacji sankcji karnej (art. 55 kk.);
• zasadę oznaczoności kar i środków karnych (art. 53 kk.);
• zasadę zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawienia wolności na poczet 

orzeczonej kary oraz okresu faktycznego stosowania nie izolacyjnych środków 
zapobiegawczych na poczet orzeczonych środków karnych (art. 63 kk.).
8. Zasada humanitaryzmu

Zasada humanitaryzmu po raz pierwszy została sformułowana w Kodeksie karnym  
 z 1997 r. Wyraża ją art. 3 k.k., który stanowi, że ,,kary oraz inne środki przewidziane 
 w tym kodeksie stosuje się z uwzględnieniem zasad humanitaryzmu, w szczególności 
z poszanowaniem godności człowieka”. Ujęcie zasady humanitaryzmu w art. 3 
k.k. stało się realizacją założeń, jakie były stawiane w projekcie Kodeksu karnego 
z 1997 r. Zgodnie z treścią projektu do obowiązującego obecnie Kodeksu karnego 
,,myślą przewodnią nowego prawa karnego jest ochrona godności człowieka zarówno 
jako pokrzywdzonego, jak i sprawcy przestępstwa, a także ochrona dóbr służących 
człowiekowi, jego rozwojowi i pokojowemu współżyciu z innymi ludźmi” [13].

Podstawą zasady humanitaryzmu wyrażonej w art. 3 k.k. jest Konstytucja 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz Akty prawa międzynarodowego. Sąd Apelacyjne we 
Wrocławiu w treści postanowienia z dnia 27 kwietnia 2016 r. wskazał, że ,,stosownie 
do art. 10 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych każda osoba 
pozbawiona wolności ma być traktowana w sposób humanitarny z poszanowaniem 
przyrodzonej godności człowieka. Zasada humanitaryzmu ma także konstytucyjny 
charakter. Wynika z art. 30 Konstytucji RP, stosownie do którego godność człowieka 
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jest przyrodzona i niezbywalna, a jej poszanowanie i ochrona jest obowiązkiem 
władz publicznych. Zasadę humanitaryzmu należy traktować, jako dyrektywę 
minimalizowania cierpień, dolegliwości i innych niedogodności zadawanych 
człowiekowi przy stosowaniu kary pozbawienia wolności” [14].

Adresatami zasady wyrażonej w art. 3 k.k. są przede wszystkim sądy, ale także 
wszystkie inne organy, które stosują kary oraz inne środki przewidziane przez prawo 
karne. Fakt, że zasada ta została umieszczona w rozdziale I Kodeku karnego świadczy  
o jej nadrzędności w stosunku do innych zasad. W praktyce oznacza to, że żadna inna 
zasada bądź dyrektywa nie może usprawiedliwiać wymierzenia kary naruszającej 
godność człowieka. Potwierdza to także Sąd Apelacyjny w Krakowie w orzeczeniu  
z dnia 27 czerwca 2000 r., w treści którego stwierdza, że ,,nadmierne odwlekanie 
wykonania kary, sprzeczne z powinnością niezwłocznego wykonywania kar (art. 9 § 1 
k.k.w.), jest sprzeczne z powinnością postępowania humanitarnego (art. 3 k.k. i art. 4 
§ 1 k.k.w.), bo sprawia, że tak traktowany skazany długo nie może się pozbyć ciężaru 
dawnego przestępstwa, a kara staje się nie środkiem poprawienia go, lecz abstrakcyjną 
dolegliwością, oderwaną od jego dawnych czynów” [15].
8.1. Zasada swobodnego uznania sądu w granicach ustawy co do rodzaju 
i rozmiaru sankcji karnej 

Stosownie do treści art. 53 k.k. ,,sąd wymierza karę według swego uznania, 
w granicach przewidzianych przez ustawę (…).” Powyższa zasada daje sądowi 
swobodę nie tylko w zakresie określenia wymiaru kary, ale również określenia jej 
rodzaju oraz zastosowania instytucji sądowego wymiaru kary tj. nadzwyczajne 
złagodzenie kary czy nadzwyczajne obostrzenie kary. Zasada swobodnego uznania 
sądu jest w sposób bezpośredni powiązana z konstytucyjną zasadą niezależności oraz 
niezawisłości sędziowskiej. 

Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z dnia 15 września 2017 r. podkreślił, że 
,,orzekanie o karze ma charakter indywidualny i jest procesem do pewnego stopnia 
subiektywnym, obejmującym dokonanie wyboru i zastosowanie odpowiedniej represji 
karnej właściwej dla konkretnej sytuacji i konkretnego sprawcy. Z tych powodów 
zasady i dyrektywy orzekania w przedmiocie kary zawarte w art. 53 k.k. pozostawiają 
organowi orzekającemu pewien zakres swobody w procesie jej wymierzania” [16].

Podkreślić należy, że wymiar kary wymierzany zgodnie z treścią art. 53 k.k. 
,,według uznania” nie oznacza zupełnej dowolności sądu w tym zakresie. Swoboda 
sądu jest ograniczona granicami ustawowego zagrożenia karą, jaka jest przewidziana 
za określone przestępstwo oraz zasadami prawidłowego rozumowania i doświadczenia 
życiowego stosownie do treści art. 7 k.p.k [17].

Zasada swobodnego wymiaru kary nie zwalnia sądu z obowiązku uzasadnienia 
podjętej decyzji. Obowiązek ten ma na celu zapobieżenie ewentualnym aktom 
arbitralności sądów pod kątem orzekania o rodzaju i rozmiarze sankcji karnej. 
8.2. Zasada indywidualizacji sankcji karnej 

Zasada indywidualizacji sankcji karnej została wyrażona w art. 55 k.k. Zgodnie  
z tym przepisem okoliczności wpływające na wymiar kary uwzględnia się tylko  
w odniesieniu do osoby, której one dotyczą. Uniemożliwia to zatem przypisanie 
sprawcy łagodniejszej bądź surowszej odpowiedzialności karnej z uwagi na inną osobę 
np. współdziałającego. Stanowisko to potwierdza również Sąd Najwyższy w wyroku 
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 z dnia 11 kwietnia 1985 r. w którym stwierdza, że ,,ustawowe przyznanie dobrodziejstw 
jednym sprawcom nie może samo przez się rzutować na nabycie takich uprawnień 
przez inne osoby, które nie zostały ustawowo nimi objęte, a ewentualna próba takiego 
stosowania prawa przez sądy oznaczałaby w istocie przenoszenie na inne osoby tych 
dobrodziejstw, które im nie przysługują” [18].

Zasada indywidualizacji kary wyraża konieczność zróżnicowania wymiaru kary  
w stosunku do każdego ze sprawców przestępstwa. Zróżnicowanie to odnosi się 
odpowiedniego do stosowania dyrektyw sądowego wymiaru kary, zarówno ogólnych, 
jak i szczegółowych. Wymierzanie przez sąd jednostkowego aktu wymiaru kary  
w oparciu o dyrektywy stanowi zatem urzeczywistnianie zasady indywidualizacji [19].

Do okoliczności wpływających na wymiar kary stosownie do treści art. 55 k.k. 
możemy zaliczyć m.in. takie okoliczności, jak: wiek, sytuacja osobista, zadość-
uczynienie pokrzywdzonemu, wcześniejsza karalność, zachowanie sprawcy przed i po 
popełnieniu przestępstwa. 

Zasada indywidualizacji sankcji karnej wyraża również nakaz dostosowania 
kary do stopnia indywidualnej winy każdego sprawcy, ogranicza także negatywne 
konsekwencje skazania ograniczając je jedynie do sprawcy przestępstwa [20].
8.3. Zasada oznaczoności kar i środków karnych 

Zasada oznaczoności kar i środków karnych związana jest z przyjętym w polskim 
prawie karnym systemem sankcji względnie oznaczonych, które polegają na tym, że 
w ustawie w sposób ramowy wyznacza się granice kary za popełnienie określonego 
przestępstwa. W praktyce oznacza to, że sąd wymierzając oskarżonemu sankcję karną 
jest zobowiązany do precyzyjnego określenia rodzaju i rozmiaru kary w granicach 
wyznaczonych przez ustawę. 

M. Malezini podkreśla, że oznaczoność kar, środków karnych i środków 
probacyjnych należy rozumieć szeroko, jako powinność sądu precyzyjnego orzeczenia 
dolegliwości karnej, którą poniesie skazany na mocy prawomocnego wyroku [21, 22].

Podkreślić należy, że zasada oznaczoności kar i środków karnych nie została  
w sposób bezpośredni wyrażona w konkretnym przepisie k.k. Można ją natomiast 
wyinterpretować z przepisów k.k. odnoszących się do określonych kar, środków 
karnych oraz środków probacyjnych. 

Zasada oznaczoności kar wyklucza możliwość modyfikacji rozmiaru i rodzaju 
kary po uprawomocnieniu się orzeczenia sądu. Odstępstwo od tej zasady następuje  
w wyjątkowych wypadkach i odbywa się na podstawie trybu przewidzianego przez 
ustawę, która wyjątkowo umożliwia zmianę wymierzonej kary, środka karnego bądź 
środka probacyjnego. Następuje to w drodze m.in. wyroku łącznego, ułaskawienia czy 
orzeczenia kary zastępczej w miejsce nieściągalnej grzywny [23].
8.4. Zasada zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawienia wolności 
na poczet orzeczonej kary oraz okresu faktycznego stosowania nie 
izolacyjnych środków zapobiegawczych na poczet orzeczonych środków 
karnych 

Stosownie do treści art. 63 § 1 k.k. na poczet orzeczonej kary zalicza się okres 
rzeczywistego pozbawienia wolności w sprawie, zaokrąglając w górę do pełnego 
dnia, przy czym jeden dzień rzeczywistego pozbawienia wolności równa się jednemu 
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dniowi kary pozbawienia wolności, dwóm dniom kary ograniczenia wolności lub 
dwóm dziennym stawkom grzywny. Zgodnie z treścią tej zasady sąd jest zobowiązany 
zaliczyć na poczet orzekanej kary okres rzeczywistego pozbawienia wolności  
w sprawie. Obejmuje on zatem nie tylko okres zatrzymania czy tymczasowego aresztu, 
ale wszystkie okresy faktycznego pozbawienia wolności związane ze sprawą. Może 
zatem obejmować np. okres pobytu sprawcy na obserwacji w szpitalu psychiatrycznym 
czy pobyt w schronisku dla nieletnich [24].

Nie zalicza się natomiast jako okresu rzeczywistego pozbawienia wolności czasu 
pobytu np. w izbie wytrzeźwień. 

Okres rzeczywistego pozbawienia wolności sąd ustala w orzeczeniu wskazując 
datę wyznaczającą początek tego okresu oraz datę końcową, zaokrągloną do pełnego 
dnia. 

Sąd Apelacyjny w Katowicach w treści postanowienia z dnia 7 sierpnia 2013 r. 
wskazał, że ,,zgodnie z regułami kodeksu postępowania karnego (art. 63 § 1 k.k.) 
na poczet kary pozbawienia wolności zalicza się okres faktycznego pozbawienia 
wolności w danej sprawie, czyli czas, w jakim w związku z takim postępowaniem 
w tej sprawie, nie zaś innej, skazany był pozbawiony wolności. Nie jest więc możliwa 
sytuacja, aby ten sam okres faktycznego pozbawienia wolności został zaliczony 
skazanemu na poczet odbywania kar orzeczonych w dwóch różnych sprawach, 
nawet jeśli jedna z nich wyłączona została do odrębnego rozpoznania. Wyjątek od 
tej zasady określa jedynie przepis art. 417 § 1 k.p.k. W orzecznictwie niejednokrotnie 
wskazywano, że instytucja zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawienia wolności 
w sprawie na poczet orzeczonej kary jest konstrukcją normatywną, w ramach której 
uregulowano przesłanki oraz zasady dokonywania zaliczeń, nie pozostawiając sądowi 
jakiejkolwiek swobody decyzyjnej. Tym bardziej więc brak jest podstaw ku temu, by 
instytucje tę traktować jako ułatwienie, dokonując zaliczenia tak, jak dla skazanego 
byłoby z różnych względów najwygodniej” [25].

Zasada zaliczenia okresu rzeczywistego pozbawienia wolności odnosi się do 
wszystkich rodzajów kar orzeczonych za przestępstwo. Ma również zastosowanie przy 
orzeczeniu kary dożywotniego pozbawienia wolności lub 25 lat pozbawienia wolności. 
W przypadku kar długoterminowych okres rzeczywistego pozbawienia wolności 
ma znaczenie przy ustaleniu okresu, który uprawnia skazanego do ubiegania się  
o ewentualne warunkowe zwolnienie na podstawie art. 77 § 1 k.k. 

Okres rzeczywistego pozbawienia wolności może być zaliczony na poczet 
orzeczonych kar tylko raz. W sytuacji, gdy sprawca był pozbawiony wolności kilka-
krotnie w różnych sprawach, okres rzeczywistego pozbawienia wolności zalicza się 
jedynie na poczet pierwszej z orzeczonych kar. Wyjątek w tym zakresie wprowadza 
art. 417 k.p.k., który przewiduje możliwość zaliczenia na poczet orzeczonej kary także 
okresu tymczasowego aresztowania odbytego przez oskarżonego w innej sprawie, 
w której postępowanie toczyło się w tym samym czasie a zapadł w niej prawomocny 
wyrok uniewinniający, umorzono postępowanie lub odstąpiono od wymierzenia kary [26].
9. Badania empiryczne

Głównym celem podjętych badań ankietowych było poznanie poziomu wiedzy 
respondentów na temat ustawowego wymiaru kary za zabójstwo, odpowiedzialności 
nieletnich za ten typ przestępstwa, możliwości resocjalizacji sprawców tego typu zbrodni  
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a także opinii respondentów w zakresie poczucia sprawiedliwości w odniesieniu do 
orzekanych przez Polskie sądy wymiarów kar za ten typ przestępstwa [27].

Hipotezy badawcze sformułowane na tle przeprowadzonych badań zakładały, że:
• Hipoteza H1
• Poziom wiedzy na temat wymiaru kary za przestępstwo zabójstwa będzie 

zróżnicowany w zależności od badanej grupy z tym, że w drugiej grupie badawczej 
będzie o wiele niższy.

• Hipoteza H2
• Większa część respondentów uzna, że wymiary kar orzekane przez Polskie sądy 

za przestępstwo zabójstwa są niesprawiedliwe.
• Hipoteza H3
• Większa część respondentów uważa, że nie ma możliwości resocjalizacji 

sprawców zabójstw.
• Hipoteza H4
• Respondenci uważają, że 15-letni sprawca zabójstwa nie powinien ponosić 

odpowiedzialności karnej analogicznej do dorosłego sprawcy.
• Analiza przeprowadzonych badań miała umożliwić udzielenie odpowiedzi na 

następujące pytania: 
• Pytanie P1
• Czy społeczeństwo wie jaki wymiar kary grozi w Polsce za przestępstwo 

zabójstwa?
• Pytanie P2
• Czy 15-letni sprawca zabójstwa powinien ponosić odpowiedzialność karną 

analogiczną do dorosłego sprawcy?
• Pytanie P3
• Czy możliwa jest resocjalizacja sprawców zabójstw?
• Pytanie P4
• Czy wymiary kar orzekane przez Polskie sądy za przestępstwo zabójstwa są 

w odczuciu społeczeństwa sprawiedliwe?
W badaniu wzięły udział dwie grupy badawcze. Pierwsza grupa badawcza składała 

 się z osób osadzonych w Zakładach Karnych na terenie całej Polski. Badania 
zostały przeprowadzone m.in. w Zakładach Karnych w Goleniowie, Zakładzie 
Karnym w Nowogardzie, Zakładzie Karnym we Wronkach, Zakładzie Karnym  
w Wierzchowie, Zakładzie Karnym w Lublińcu oraz w Zakładzie Karnym nr 1  
w Grudziądzu. Badania zostały przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety, 
który składał się z 19 pytań zamkniętych oraz jednego pytania otwartego, które 
wymagało uzupełnienia. W badaniu wzięli udział wszyscy osadzeni, którzy wyrazili 
na to zgodę niezależnie od wymiaru odbywanej kary. Łącznie kwestionariusz ankiety 
wypełniły 1144 osoby. 

Obiektem badań było 1000 kwestionariuszy ankiet, ponieważ 144 ankiety zostały 
wypełnione w sposób nieprawidłowy (miały zaznaczone wszystkie odpowiedzi, 
panowie wpisywali, że są płci damskiej. W badaniu wzięło udział 954 mężczyzn 
oraz 46 kobiet. Ankietowani zostali podzieleni na cztery grupy wiekowe: od 18 do 
26 lat, od 27 do 40 lat, od 41 do 60 lat oraz powyżej 60. roku życia. Najliczniejszą 
grupą respondentów stanowiły osoby w wieku 27-40 lat, stanowiąc 41% wszystkich 
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respondentów. 30% respondentów to osoby w wieku 41-60 lat. Osoby w wieku od 18 do 
26 lat stanowią 22% ogólnej liczby respondentów. Najmniej liczną grupę stanowią osoby 
w wieku powyżej 60 lat (7%). 

Drugą grupę badawczą stanowiły losowo wybrane osoby. Obiektem badań były 
opinie wyrażone dobrowolnie przez losowo wybrane osoby niezależnie od płci, wieku 
czy wykształcenia. Ankieta była rozdawana przypadkowym osobom w miejscach 
publicznych oraz znajomym i współpracownikom w formie papierowej. Kwestionariusz 
ankiety składał się z 20 pytań zamkniętych. Został wypełniony przez 1.232 osoby. Obiektem 
badań było 1.000 kwestionariuszy ankiet, ponieważ 232 ankiety zostały wypełnione 
w sposób nieprawidłowy (zaznaczenie wszystkich podanych wariantów odpowiedzi, 
niezaznaczenie żadnej z odpowiedzi) co uniemożliwiło poddanie ich analizie. 

W badaniu wzięło udział 455 mężczyzn oraz 545 kobiet. Respondenci zostali 
podzieleni na cztery grupy wiekowe: od 18 do 26 lat, od 27 do 40 lat, od 41 do 60 
lat oraz powyżej 60. roku życia. Największą ilość respondentów stanowiły osoby 
w wieku pomiędzy 41. a 60. rokiem życia, tworząc grupę 316 osób. Niewiele mniejszą 
pod względem liczebności grupę stanowiły osoby w wieku pomiędzy 27. a 40. rokiem 
życia, tworząc łącznie grupę 290 osób. Najmniej liczną grupą respondentów była 
grupa osób w wieku powyżej 60 lat.

Pierwsze pytanie właściwe [28] zadane respondentom w kwestionariuszu ankiety 
brzmiało następująco: Jaki wymiar kary grozi w Polsce za popełnienie przestępstwa 
zabójstwa?

Respondenci mogli udzielić na to pytanie jednej z czterech odpowiedzi:
• Kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 8, kara 25 lat pozbawienia 

wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności 
• Kara dożywotniego pozbawienia wolności
• Kara 25 lat pozbawienia wolności albo kara dożywotniego pozbawienia wolności
• Nie ma dolnej granicy kary, a maksymalny wymiar kary to kara dożywotniego 

pozbawienia wolności
Struktura udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do pierwszej grupy badawczej, 

którą stanowiły osoby osadzone w Zakładach Karnych przedstawia się następująco:

Wykres 8. Opracowanie własne. Źródło: badania własne
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Powyższe dane ukazują znaczną dysproporcję w odpowiedziach udzielonych 
przez respondentów. Przeważająca ilość badanych stanowiąca 75% wszystkich osób 
biorących udział w badaniu udzieliła na powyższe pytanie odpowiedzi A. 52 osoby 
(5%) udzieliło odpowiedzi B. Odpowiedź C została udzielona przez 14% respondentów 
stanowiąc grupę 141 osób. Natomiast odpowiedź D została udzielona przez 61 osób 
(6%). 

Struktura udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do drugiej grupy badawczej, 
którą stanowiły osoby losowo wybrane (ankieta społeczna) przedstawia się następująco:

Wykres 9. Opracowanie własne. Źródło: badania własne

Analiza powyższych danych ukazuje, że respondenci z drugiej grupy badawczej 
nie przyjęli żadnej z odpowiedzi jako preferowanej. Największa grupa osób uznała za 
prawidłową odpowiedź A, stanowiąc tym samym 31% z ogólnej liczby respondentów. 
103 osoby (10%) udzieliły na powyższe pytanie odpowiedzi B. Odpowiedź C została 
udzielona przez 287 osób, które stanowią 29% ogólnej liczby respondentów. 30% 
respondentów udzieliło na powyższe pytanie odpowiedzi D, stanowiąc grupę 298 
osób.

Drugie pytanie właściwe zadane respondentom w kwestionariuszu ankiety brzmiało 
następująco:

 Czy Pana/Pani zdaniem osoba dokonująca przestępstwa zabójstwa w wieku 15 lat, 
powinna ponieść odpowiedzialność karną analogiczną do dorosłego sprawcy?

Respondenci mogli udzielić na to pytanie jednej z dwóch odpowiedzi:
• tak 
• nie
Struktura udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do pierwszej grupy badawczej, 

którą stanowią osoby osadzone w Zakładach Karnych przedstawia się następująco:
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Wykres 10. Opracowanie własne. Źródło: badania własne

56% respondentów uważa, że osoba dokonująca zabójstwa w wieku 15 lat powinna 
ponosić odpowiedzialność karną analogiczną do dorosłego sprawcy. 44% osób 
biorących udział w badaniu wyraziło odmienne zdanie, uważając, że 15-letni sprawca 
nie powinien odpowiadać na zasadach ogólnych.

Struktura udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do drugiej grupy badawczej, 
którą stanowią osoby losowo wybrane przedstawia się następująco:

Wykres 11. Opracowanie własne. Źródło: badania własne

62% respondentów uważa, że 15-letni sprawca zabójstwa powinien ponosić 
odpowiedzialność karną analogiczną do odpowiedzialności grożącej za ten czyn 
dorosłemu sprawcy. 38% osób biorących udział w badaniu uważa, że 15-letni sprawca 
zabójstwa nie powinien ponosić odpowiedzialności tożsamej ze sprawcą dorosłym.
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Trzecie pytanie właściwe zadane respondentom w kwestionariuszu ankiety 
brzmiało następująco: Czy orzekane przez sądy Polskie, wymiary kar pozbawienia 
wolności za przestępstwo zabójstwa, są w Pana/Pani odczuciu sprawiedliwe?

Respondenci mogli udzielić na to pytanie jednej z dwóch odpowiedzi:
• tak
• nie
Struktura udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do pierwszej grupy badawczej, 

którą stanowią osoby osadzone w Zakładach Karnych przedstawia się następująco:

Wykres 12. Opracowanie własne. Źródło: badanie własne.

589 osób z 1000 osób biorących udział w badaniu uważa, że wymiary kar 
orzekanych za przestępstwo zabójstwa nie są sprawiedliwe. Odmienne zdanie wyraża 
grupa 411 osób uznając, że orzekane przez sądy wyroki za ten typ zbrodni są w ich 
odczuciu sprawiedliwe.

Struktura udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do drugiej grupy badawczej, 
którą stanowią osoby losowo wybrane przedstawia się następująco:

Wykres 13. Opracowanie własne. Źródło: badania własne
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Ponad połowa respondentów (65%) wyraża pogląd, iż w ich odczuciu wymiary kar 
orzekanych za przestępstwo zabójstwa są niesprawiedliwe. Odmienne zdanie wyraża 
35% osób biorących udział w badaniu. 

Czwarte pytanie właściwe zadane respondentom w kwestionariuszu ankiety 
brzmiało następująco: Czy Pana/Pani zdaniem istnieją szanse resocjalizacji sprawców 
dokonujących przestępstwa zabójstwa ?

Respondenci mogli udzielić na to pytanie jednej z dwóch odpowiedzi:
• tak
• nie
Struktura udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do pierwszej grupy badawczej, 

którą stanowią osoby osadzone w Zakładach Karnych przedstawia się następująco:

Wykres 14. Opracowanie własne. Źródło: badanie własne

Ponad połowa respondentów (52%) nie wierzy w możliwość zresocjalizowania 
się sprawców zabójstw. Odmienne zdanie prezentuje 48% osób biorących udział 
w badaniu wskazując, że ich zdaniem możliwa jest resocjalizacja. 

 Struktura udzielonych odpowiedzi w odniesieniu do drugiej grupy badawczej, 
którą stanowią osoby losowo wybrane przedstawia się następująco:

Wykres 15. Opracowanie własne. Źródło: badania własne

Zdecydowana większość respondentów (64%) uważa, że resocjalizacja sprawców 
zabójstw nie jest możliwa. Odmienne zdanie prezentuje 36% respondentów.
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9. Wnioski
Analiza danych uzyskanych w wyniku przeprowadzonych badań wskazuje, że 

poziom wiedzy w zakresie wymiaru kary za przestępstwo zabójstwa kształtuje się 
odmiennie w zależności od przyjętej grupy badawczej. 

Największym poziomem wiedzy w zakresie odpowiedzialności karnej za przestępstwo 
zabójstwa wykazali się respondenci z pierwszej grupy badawczej. 75% osób osadzonych 
 w Zakładach Karnych tworzących pierwszą grupę badawczą wskazało na prawidłową 
odpowiedź. 

W odmienny sposób ukształtowały się odpowiedzi respondentów z drugiej grupy 
badawczej, wskazując jednocześnie na bardzo niski poziom wiedzy społecznej 
 w zakresie wymiaru kary za przestępstwo zabójstwa. Badania wykazały, że jedynie 
31% osób spośród 1.000 osób biorących udział w badaniu wie, jaki wymiar kary grozi 
w Polsce za popełnienie przestępstwa zabójstwa. W konsekwencji prowadzi to do 
konkluzji, że prawie 70% respondentów biorących udział w badaniu nie wie, jaki jest 
ustawowy wymiar kary grożący w Polsce za dokonanie tego typu zbrodni.

Powyższe prowadzi do wniosku, że społeczny poziom wiedzy na temat wymiaru 
kary za przestępstwo zabójstwa jest niezwykle niski. Powyższemu może zaprzeczać 
wynik badania pierwszej grupy badawczej nie mniej jednak za bezsprzeczne uznać 
należy, że nie oddaje on poziomu wiedzy społeczeństwa, które nie miało wcześniej 
styczności z wymiarem sprawiedliwości i nie posiada wiedzy tak zgłębionej jak osoby 
odbywające niejednokrotnie wieloletnie wyroki pozbawienia wolności. 

 Analiza wyników uzyskanych z kwestionariuszy prowadzi do następujących wniosków:
• badania ukazały jak niski poziom wiedzy na temat wymiaru kary za przestępstwo 

zabójstwa posiada polskie społeczeństwo. Pomimo nieznajomości kodeksowego 
wymiaru kary społeczeństwo uważa, że orzekane wymiary kar są zbyt niskie 
 i niesprawiedliwe,

• z dużym niepokojem należy także podchodzić do opinii respondentów w zakresie 
braku resocjalizacji sprawców zabójstw. Stanowczy sceptycyzm respondentów 
ukazuje, że większa część społeczeństwa nie upatruje w Zakładzie Karnym miejsca, 
w którym sprawca powinien zmienić swoje zachowanie, lecz postrzega je jedynie 
w kategoriach miejsca odosobnienia. 
10. Podsumowanie

Przeprowadzone badania ukazują zaledwie część problemów, jakie istnieją na tle 
analizowanego zagadnienia. Zaprezentowane badania stanowią jedynie niewielki 
ułamek informacji, jakie można przedstawić na podstawie przeprowadzonych badań. 
Z uwagi na rodzaj niniejszej pracy oraz jej obszerność przedstawione wyniki badań 
zostały ograniczone do minimum, aby choć w niewielkim zakresie ukazać problematykę 
wymiaru kary w aspekcie zbrodni zabójstwa. 

Analiza tego zagadnienia wymaga przeprowadzenia szerszych badań zarówno 
społecznych, jak i wśród osób osadzonych w Zakładach Karnych. Wskazanym jest 
przeprowadzenie badania ankietowego we wszystkich Zakładach Karnych w Polsce 
celem porównania uzyskanych wyników w zależności od określonego Zakładu 
Karnego oraz województwa. 

Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiając program reformy kodeksu karnego 
użyło następującego sformułowania ,,gruntowna reforma Kodeksu karnego kończy 
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 z filozofią, według której nawet najbardziej zwyrodniałych przestępców można 
resocjalizować. Celem jest przede wszystkim odizolowanie ich jak najdłużej od 
społeczeństwa” [29].

Może wyniki poszerzonych badań pozwolą na sformułowanie rozwiązań, które będą 
alternatywą dla zaostrzającej się polityki karnej prezentowanej przez Ministerstwo 
Sprawiedliwości.
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Problematyka wymiaru kary kryminalnej za przestępstwo z art. 148 k.k.  
w świetle badań empirycznych
Streszczenie
Celem artykułu jest omówienie problematyki wymiaru kar orzekanych wobec sprawców przestępstw z art. 
148 k.k. ze szczególnym uwzględnieniem społecznej oceny tego zagadnienia. W pierwszej, teoretycznej 
części artykułu, autor dokonał krótkiej charakterystyki typów czynów zabronionych opisanych w art. 
148 k.k. z uwzględnianiem granic odpowiedzialności karnej za poszczególne typy zabójstw oraz zasad 
sądowego wymiaru kary kryminalnej. Autor przedstawił także statystyki obrazujące wymiary kar jakie są 
orzekane za poszczególne typy czynów zabronionych z art. 148 k.k. Druga część opracowania ma charakter 
badawczy i przedstawia wyniki badań przeprowadzonych w formie badania ankietowego wśród dwóch 
grup badawczych. Analiza wyników badań ankietowych pozwoliła na sformułowanie wniosków opartych 
na hipotezach i pytaniach badawczych. Autor zwrócił uwagę na kilka istotnych zagadnień, które ukazały 
przeprowadzone badania w tym: bardzo niski poziom wiedzy na temat ustawowych granic wymiaru kary 
za przestępstwo zabójstwa wśród polskiego społeczeństwa przy jednoczesnej opinii, że wymierzane przez 
sądy wymiary kar są stanowczo za niskie i niesprawiedliwe oraz stanowczy sceptycyzm respondentów 
w odniesieniu do procesu resocjalizacji osób skazanych za przestępstwa z art. 148 k.k.
Słowa kluczowe: zabójstwo, kara, badania ankietowe, art. 148 k.k. 

Problems of criminal punishment for crime under art. 148 of the polish penal 
code in the light of empirical research
Abstract
The purpose of the article is to discuss the issue of penalties imposed against perpetrators of crimes under 
art. 148 of the Polish Penal Code with particular emphasis on the social assessment of this issue. In the 
first, theoretical part of the article, the author briefly characterizes the types of offenses described in 
art. 148 of the Polish Penal Code taking into account the limits of criminal liability for individual types 
of homicide and the principles of judicial sentencing. The author also presents statistics illustrating the 
degree of penalties that are imposed for individual types of offenses under art.148 of the Polish Penal 
Code. The second part of the study is of a research nature and presents the results of research conducted in 
the form of a questionnaire survey among two research groups. The analysis of the questionnaire survey 
results has made it possible to draw conclusions based on hypotheses and research questions. The author 
draws attention to several important issues, which were revealed in the conducted research, including 
a very low level of knowledge about the statutory limits of the punishment for the crime of homicide 
among the Polish society, with the simultaneous opinion that the degree of the penalties imposed by the 
courts are far too low and unfair as well as firm skepticism of the responders to the process of social 
rehabilitation of persons convicted of crimes pursuant to art. 148 of the Polish Penal Code.
Keywords: homicide, punishment, a questionnaire survey, art. 148 of the Polish Penal Code
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Rola profilowania kryminalnego  
w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości 

1. Wprowadzenie
Celem artykułu jest przybliżenie tematyki profilowania kryminalnego oraz 

ukazanie jego ważnej roli, którą pełni w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. 
Profilowanie kryminalne nieznanych sprawców przestępstw, to szereg czynności 
wykonywanych najczęściej w przypadku seryjnych zabójstw, napaści seksualnych 
i podpaleń, w celu typowania cech nieznanego przestępcy, w oparciu o analizę danych 
pochodzących z miejsca zbrodni, cech ofiary oraz wiedzę na temat podobnych, 
wcześniej popełnionych przestępstw [1]. Józef Gierowski uważa, iż „profilowanie 
to dochodzenie do dynamicznej charakterystyki zwięźle ujmującej najważniejsze 
cechy nieznanego sprawcy oraz przejawy jego zachowań” [2]. Natomiast według 
FBI profilowanie to określanie cech sprawcy opierające się na analizie popełnionego 
przestępstwa, którego wynikiem jest ogólna charakterystyka sprawcy. Najprościej 
ujmując profilowanie kryminalne jest to tworzenie opisu sprawcy przestępstwa, który 
zawiera pewne cechy charakterystyczne. Podstawowym założeniem profilowania jest 
fakt, że każde zachowanie sprawcy odzwierciedla jego cechy psychofizyczne. Innym 
założeniem profilowania jest schemat zachowań sprawcy, jego przyzwyczajenia 
i nawyki. Stwierdzono, że osoba o określonych cechach będzie zachowywała się 
w podobny sposób w danej sytuacji. Efektem udanego profilowania kryminalnego 
powinno być stworzenie zestawu cech psychologicznych, społecznych, a nawet 
fizycznych, które tworzą swoistą charakterystykę psycho-społeczną, zatem portret 
nieznanego sprawcy. 
2. Etymologia i etiologia profilowania kryminalnego

Z biegiem czasu powstał termin „profilowanie kryminalne”, zapożyczony z literatury 
angielskojęzycznej. Po raz pierwszy został użyty w latach osiemdziesiątych w sprawie 
dotyczącej seryjnego mordercy Kuby Rozpruwacza. George Phillips i Thomas Bond 
posłużyli się wskazówkami z miejsca zbrodni, w celu prognozy cech potencjalnego 
sprawcy. Do dziś dnia jednak sprawca nie został określony, ani ujęty. 

W Polsce termin „profilowanie” po raz pierwszy został użyty w 1995 roku przez 
Macieja Szaszkiewicza w sprawozdaniu pt. „Profilowanie osobowości przestępców 
i ocena miejsca przestępstwa” z seminarium, które się odbyło w Szkocji. Cztery lata 
później ponownie tego samego określenia użył Bogdan Lach w artykule pt. „Niektóre 
psychologiczne determinanty tworzenia portretu psychologicznego sprawcy” [3]. 
Również w roku 1999 Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska oraz Ewa Wach posłużyły się 
wyżej wymienionym pojęciem w swoim artykule [4]. Jak twierdzi Bogdan Lach, 
w 1986 roku w Polsce dokonano sporządzenia pierwszego profilu przez Instytut 
Ekspertyz Sądowych, w sprawie zabójstwa kobiety w Dąbrowie Tarnowskiej, którego 

1 adrianadrozdz@onet.pl, Instytut Nauk o Bezpieczeństwie, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet 
Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, www.uph.edu.pl.
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stworzenie przyczyniło się do ujęcia sprawcy. W 1956 roku James Brussel stworzył 
portret psychologiczny „Szalonego Bombowca”. Organy ścigania nie były w stanie 
dotrzeć do sprawcy przez szesnaście lat, a dzięki stworzonemu profilowi, sprawca został 
ujęty w przeciągu pół roku od zaangażowania Jamesa Brussela w sprawę. W latach 
siedemdziesiątych w Stanach Zjednoczonych profilowanie kryminalne zyskiwało na 
popularności, za sprawą zwiększonej ilości zabójstw w tamtych czasach [4]. W 1978 
roku w Akademii Federalnego Biura Śledczego w Quantico, Howard Teten utworzył 
Wydział Badań Behawioralnych oraz powstał program profilowania psychologicznego. 
Opracowano również termin „profilowanie kryminalne”. Agenci FBI, Robert Ressler 
oraz John Douglas zajęli się zbieraniem informacji na temat motywów i działań 
przestępców podczas wywiadów z seryjnymi sprawcami przestępstw, między innymi 
zabójcami, gwałcicielami i zamachowcami. W latach osiemdziesiątych w Wielkiej 
Brytanii rozwinęła się psychologia śledcza. David Canter, określony mianem pioniera 
psychologii śledczej, w 1980 roku założył „Journal of Environmental Psychology”. 
Pięć lat później pomógł Policji w sprawie „Gwałciciela Kolei”. David Canter był 
także założycielem Centrum Psychologii Śledczej z siedzibą na Uniwersytecie 
w Liverpoolu. Brytyjska szkoła profilowania odnosi się do sprawcy, jego właściwości, 
ofiary a danymi cechami z miejsca popełnienia przestępstwa w oparciu o analizę 
statystyczną. Z kolei amerykańska szkoła profilowania zwraca uwagę na wskazówki, 
które są ściśle powiązane z miejscem zdarzenia. W ten sposób dochodzi do ustalenia 
typu sprawcy, opisania jego cech i prawdopodobnego zachowania na co dzień [5].
3. Charakterystyka sprawcy

W Polsce, w trakcie postępowania sądowego, „profil kryminalny” nie może zostać 
użyty jako główny dowód w sprawie, który by potwierdzał winę oskarżonego lub 
też uniewinniał go. Natomiast może stanowić uzupełnienie materiału dowodowego 
i wtedy profil kryminalny wraz z aktem oskarżenia oraz aktami postępowania 
umożliwia pośrednio wnioskowanie co do przestępstwa i osoby sprawcy [6]. Nieco 
inaczej jest w sądach amerykańskich i brytyjskich. W tych pierwszych oskarżyciele 
publiczni powołują się na sporządzone profile, aby wyjaśnić zachowania i motywacje 
sprawcy [7]. Z kolei w sądach brytyjskich ekspert, który wykonał profil bierze udział 
w rozprawie i tłumaczy, jakie cechy zadecydowały o danym zachowaniu sprawcy [8]. 
Fakt, że oskarżony posiada cechy opisane w profilu nie jest równoznaczne z tym, iż 
jest on winny dokonania czynu zabronionego, natomiast wskazuje na psychologiczno-
kryminologiczne prawdopodobieństwo popełnienia takiego przestępstwa, o jakie jest 
oskarżony [1]. Należy pamiętać o hipotetyczności profilu psychologicznego.

Biegły specjalizujący się w psychologii sporządza opinię, która nie ma właściwości, 
które identyfikowałyby sprawcę [9]. W Polsce nie istnieje jeszcze jeden uniwersalny 
model służący profilowaniu. Pomimo naukowego opracowania wniosków i postulatów 
jednolitych zasad i procedur profilowania [10]. Poza opracowaniami stricte naukowymi 
pojawiają się przystępne opracowania autorstwa wieloletnich praktyków [11]. 
Bartosz Wojciechowski stwierdza, że w opiniach profilerów kryminalnych sylwetka 
psychofizyczna nieznanego sprawcy składa się z kilkunastu wytycznych dotyczących:

• płci;
• wieku;
• wykształcenia;
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• poziomu intelektualnego;
• środowiska pochodzenia;
• statusu materialnego;
• miejsca zamieszkania;
• zatrudnienia;
• budowy fizycznej;
• sytuacji rodzinnej;
• relacji z ofiarą;
• uzależnień;
• osobowości;
• zaburzeń psychicznych;
• karalności [12].
Osoba tworząca profil nieznanego sprawcy przestępstwa powinna uwzględnić tzw. 

Siedem złotych pytań kryminalistyki: 
• Co? – typ zdarzenia;
• Gdzie? – umiejscowienie w środowisku, rodzaj otoczenia;
• Kiedy? – ramy czasowe;
• Jak? – rekonstrukcja zdarzenia, kolejność działań;
• Czym? – środki zaangażowane w przestępstwo;
• Dlaczego? – motywy;
• Kto? – osoby uczestniczące, czyli ofiara, sprawca, świadkowie.
Twórca portretu psychologicznego ma za zadanie rozwiązać pewne równanie, 

mianowicie: „co?: plus „dlaczego?” równa się „kto?” [11]. Celem profilera powinno być 
zrozumienie sprawcy. Budowanie profilu jest procesem złożonym i składa się głównie 
ze szczegółowej analizy danych (analiza akt, danych z oględzin, miejsca zdarzeń, 
informacje o ofierze, zeznań świadków, wyników sekcji zwłok w przypadku zabójstwa) 
oraz syntezy najważniejszych informacji w całościowy profil. Bardzo ważnym 
elementem, na który nie sposób nie zwrócić uwagi, jest „modus operandi” sprawcy, 
czyli sposób jego działania. Według Mariusza Kulickiego jest to „charakterystyczne 
przedmiotowe, taktyczne i techniczne elementy celowego i, w mniemaniu sprawcy, 
optymalnego postępowania, bezpośrednio związanego z realizacją przestępstwa, 
determinowane cechami oraz właściwościami przestępcy, pozwalającymi na wersyjne 
wnioskowanie o nim” [13]. Modus operandi określa się poprzez analizę następujących 
danych: 

• Okoliczności odkrycia przestępstwa; 
• Analizy informacji wiktymologicznych;
• Analizy danych z miejsca zdarzenia; 
• Analizy zachowania; 
• Analizy danych odnoszących się do czasu, w jakim zdarzenie miało miejsce 

i w jaki przebiegało. 
Istotnym aspektem w profilowaniu obok sprawcy, jest ofiara. Ważne jest odpowiednie 

stworzenie sylwetki psychofizycznej ofiary. Należy skupić się na tym „Jak ofiara 
i sprawca weszli w kontakt ze sobą?”, a także odtworzyć reakcje ofiary w sytuacji 
silnego stresu lub zaskoczenia. Wszystkie te elementy ułatwią proces rekonstrukcji 
przebiegu zdarzenia. Trudności w profilowaniu sprawa fakt, iż nie ma dwóch takich 
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samych zbrodni, co wiąże się z tym, że nie istnieje algorytm profilowania.
Według Brunona Hołysta profilowanie sprawców przestępstw tworzy wieloetapową 

procedurę, etap pierwszy polega na zebraniu maksymalnej ilości informacji z wielu 
źródeł m.in. policyjne raporty, dane z autopsji czy też zdjęcia miejsca przestępstwa. Na 
drugim etapie dokonuje się próby klasyfikacji przestępstwa na podstawie zebranych 
danych. Na trzecim etapie dochodzi do rekonstrukcji przebiegu przestępstwa 
i generowaniu hipotez o zachowaniu ofiary, sekwencji zdarzeń oraz modus operandi 
sprawcy. Na końcowym etapie, czyli czwartym, mamy do czynienia z tworzeniem 
profilu nieznanego sprawcy. Profiler jest traktowany jako ekspert, powinien cechować 
go otwarty umysł i w swojej pracy podchodzić do każdej sprawy w sposób obiektywny, 
a także nie ulegać stereotypom. 
4. Interdyscyplinarność i wielowymiarowość profilowania kryminalnego

Profilowanie kryminalne jest stosowane w trakcie postępowania karnego, jak 
i w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych [12]. Kwestią problematyczną 
pozostaje wykorzystanie stworzonego profilu przez eksperta na drodze sądowej, 
ponieważ prawo nie reguluje użycia profilu jednoznacznie, natomiast w praktyce 
dochodziło do wykorzystania profilu psychologicznego w postępowaniu dowodowym 
[11]. Z punktu widzenia kryminalistyki profilowanie pełni funkcję wykrywczą, 
ponieważ przyczynia się do przybliżenia organom ścigania sylwetki nieznanego 
sprawcy przestępstwa. Umożliwia także dotarcie do sprawcy i charakteryzuje jego 
działania. Profiler stara się wyjaśnić mechanizmy powstałych zjawisk z analizą 
wszelkich okoliczności oraz łączy je z potencjalnym sprawcą. Efektem tej pracy jest 
stworzenie profilu kryminalnego tożsamego z ujętym sprawcą przestępstwa. Ciężko 
określić, iż profilowanie pełni funkcję dowodową, ponieważ profiler pracuje na 
gotowym materiale dowodowym zebranym na podstawie popełnionego przestępstwa. 
Zatem profiler nie ma za zadanie udowodnić, iż doszło do przestępstwa, a skupić 
się na ustaleniu osobowości nieznanego sprawcy przestępstwa i powiązaniu go 
z przestępstwem. 

Profilowanie kryminalne budzi wciąż wiele wątpliwości wśród praktyków 
(prokuratorów, sędziów) oraz teoretyków, przez co zrozumiałe jest, iż posiada 
grono zwolenników, jak i krytyków [13]. Zwolennicy twierdzą, że profilowanie jest 
wiarygodne i przydatne, ponieważ korzysta z dorobku innych nauk, krytycy natomiast, 
uważają, że profilowanie kryminalne opiera się w dużej mierze na intuicji profilera 
oraz jego doświadczeniu zawodowym. Damon Muller stwierdza, że profilowanie 
kryminalne jest stosowaniem w praktyce nauk behawioralnych i w związku z tym 
powinno charakteryzować się paradygmatem, czyli zbiorem pojęć i teorii tworzących 
podstawy danej nauki [14]. W profilowaniu kryminalnym muszą mieć miejsce 
ściśle powiązane ze sobą dwa kluczowe elementy, mianowicie wiedza teoretyczna 
i praktyczna. Niemożliwe jest stworzenie profilu nieznanego sprawcy przestępstwa 
opierając się tylko na praktyce i na odwrót. Profiler musi połączyć swoje doświadczenie 
i umiejętności ze zdobytą wiedzą z wielu nauk. Sporządza on profil na podstawie 
swojej „ukrytej wiedzy” oraz wiedzy naukowej, popartej dowodami, czyli mamy tutaj 
do czynienia z połączeniem teorii i praktyki, między innymi dlatego też mówimy, 
że profilowanie kryminalne jest interdyscyplinarne. Pomocnymi, nieodzownymi 
i wykorzystywanymi przez profilera dziedzinami nauki są:
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• psychologia (na szczególną uwagę zasługuje motywacja czynu przestępnego, 
motywy i pobudki);

• socjologia (socjologia zachowań dewiacyjnych i procesy zachodzące 
w społeczeństwie);

• kryminalistyka (taktyka i technika popełniania przestępstw oraz ich wykrywania);
• kryminologia (etiologia i symptomatologia kryminalna) 
• wiktymologia (znajomość ofiary przestępstwa i jej rola w genezie przestępstwa);
• medycyna sądowa (oględzin zwłok, rzeczy, ciała czy też ustalanie tożsamości 

zwłok lub badanie denata w ramach sekcji zwłok, opiniowanie o stanie zdrowia 
pokrzywdzonego i podejrzanego);

• psychiatria (związki pomiędzy chorobami psychicznymi a przestępczością);
• seksuologia (wpływ zaburzeń płciowych na działalność przestępcy)
• suicydologia (w zakresie zachowań suicydalnych);
• antropologia (jako nauka porównawcza o człowieku i jego pochodzeniu);
• statystyka.
Oprócz wyżej wymienionych nauk bardzo ważne jest poprawne i logiczne 

rozumowanie.
Organy ścigania potrzebują teoretycznej wiedzy pochodzącej z wymienionych 

nauk szczególnie w śledztwach dotyczących zabójstw lub innych przestępstw 
z użyciem przemocy, jak np. zgwałcenia czy napady rabunkowe. Zwłaszcza podczas 
zbrodni, które są szczególnie brutalne i budzą grozę w społeczności lokalnej istnieje 
potrzeba skorzystania z wiedzy i umiejętności specjalisty lub biegłego [15]. Głównymi 
zainteresowanymi korzystaniem z profilowania są organy ścigania takie jak: 
prokuratura, Policja, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego 
oraz Straż Graniczna. Profilowanie kryminalne może zostać użyte również jako pomoc 
dla prywatnych firm, np. firm ubezpieczeniowych czy też firm ochroniarskich, które 
mają potrzebę stworzenia profilu nieznanego sprawcy. Ważnym rodzajem profilowania 
jest profilowanie geograficzne. Zajmuje się ono badaniem zachowań przestrzennych 
sprawcy z uwzględnieniem lokalizacji miejsc przestępstwa. Oparte jej ono głównie 
na pozyskiwaniu i analizie wszelkich informacji o przestępstwach za pomocą 
narzędzi informatycznych w ścisłej współpracy z GIS, czyli Systemem Informacji 
Geograficznej. Zbiór takich informacji pozwala zawęzić obszar poszukiwań sprawcy 
jednocześnie wykluczając miejsca, w których nie powinien się znajdować. Policja 
korzysta z map przestępczości, a tworzenie takich map daje możliwość informowania 
społeczeństwa o istniejącym niebezpieczeństwie na danym obszarze. Umożliwia 
to określenie przyczyn przestępczości w danym miejscu oraz ich zwalczanie oraz 
zapobieganie. Z kolei mapy mentalne zawierają w sobie różne okolicznościowe 
zależności przestrzenne środowiska, charakterystykę czasoprzestrzenną i informacje 
o specyficznym znaczeniu emocjonalnym dla posiadacza danej mapy. Profilowanie 
kryminalne nie odnosi się tylko i wyłącznie do spraw związanych z przestępczością. 
Swoje zastosowanie znajduje także przy szukaniu osób, które zaginęły. Stworzenie 
profilu psychologicznego zaginionej osoby, pozwala na otrzymanie hipotetycznych 
informacji odnoszących się do tego, czy dana osoba została porwana, zabita a może 
po prostu uciekła? Profiler ma za zadanie określić najbardziej prawdopodobne miejsce 
przebywania osoby poszukiwanej. 
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5. Profilowanie kryminalne – sztuka czy nauka?
Profilowanie kryminalne jest stosunkowo młode i cały czas się rozwija. Profiler 

musi posiadać ogromne umiejętności oraz wiedzę z zakresu wielu nauk. Powinna 
go także cechować niebywała intuicja. W badaniach przeprowadzonych przez FBI 
zidentyfikowano różne cechy przypisywane skutecznym analitykom śledczym lub 
profilerom kryminalnym. Obejmują one między innymi takie cechy jak:

• krytyczne myślenie przy użyciu logiki i rozumowania;
• umiejętności analityczne;
• oderwanie emocjonalne;
• zrozumienie przestępczych umysłów i psychologii;
• aktywne słuchanie z możliwością zrozumienia, co jest i nie jest powiedziane;
• kompleksowe rozwiązywanie problemów z możliwością oceny opcji i wdrożenia 

rozwiązań;
• społeczna spostrzegawczość, świadomość i zrozumienie reakcji ludzi i ich reakcji;
• dążenie do zdobycia wiedzy i zrozumienia, jak stosować metody naukowe do 

badań, gromadzenia dowodów i metodologii przetwarzania;
• determinacja i wytrwałość;
• organizacja;
• dbałość o szczegóły;
• zdolność do skutecznego przekazywania informacji;
• zdolność do syntezy złożonego materiału w jasny, zwięzły sposób.
Profiler kryminalny musi analizować dużą ilość danych, a jednocześnie zwracać 

uwagę na najdrobniejsze szczegóły. Z tych powodów często profilowanie kryminalne 
jest określane jako sztuka, a nie jako nauka. 

Tworzenie profili kryminalnych odgrywa ważną rolę w zapobieganiu i zwalczaniu 
przestępczości. Przestępca, który zostaje ujęty dzięki stworzonemu profilowi, 
nie będzie miał możliwości popełnienia czynu zabronionego przez pewien czas, 
w związku z czym profilowanie przyczynia się w pewnym stopniu do zmniejszenia 
przestępczości, a więc tym samym zapobiega wyżej wymienionemu zjawisku. Ponadto 
poprzez precedensową działalność profilera można wykorzystać wyniki badań 
eksperta do szerszej gamy społeczeństwa, co skutkuje tym, że dzięki powtarzalności 
działań przestępczych profiler nabiera coraz większego doświadczenia i zajmując się 
kolejną sprawą, podchodzi do niej w sposób obiektywny, natomiast swoje hipotezy 
co do sprawcy może opierać na nabytym doświadczeniu z uprzedniej sprawy. 
Istotną kwestią jest fakt, iż nie ma wymogów, aby osoby, które ubiegają się o pracę 
w organach ściganiach posiadały wiedzę z zakresu profilowania kryminalnego, jeśli 
jednak taki wymóg by istniał, to praca organów ścigania dotycząca poszukiwań 
nieznanych sprawców przestępstw mogłaby być sprawniejsza, co także w pewnym 
stopniu mogłoby się przyczynić do efektywniejszego zapobiegania i zwalczania 
przestępczości.

Profilowanie kryminalne jest dobrym narzędziem śledczym wykorzystywanym 
głównie przez organy ścigania w ich codziennych czynnościach. Pomaga w identyfikacji 
i zatrzymaniu nieznanych sprawców. Profilowanie geograficzne nazywane profilo-
waniem psychogeograficznym wywodzi się z psychologii środowiskowej, która 
zajmuje się badaniem relacji i zależności między środowiskiem fizycznym 
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i społecznym, a funkcjonowaniem człowieka. Profilowanie geograficzne bada związek 
zachowania przestrzennego sprawcy z uwzględnieniem lokalizacji miejsc przestępstw. 
Dzięki temu rodzajowi profilowania mogą zostać podjęte czynności mające na celu 
zmniejszenie przestępczości na obszarach o zwiększonym niebezpieczeństwie. 

Z roku na rok profilowanie kryminalne zyskuje coraz większą sławę, między innymi 
dzięki mediom, tworzonym serialom i filmom z udziałem profilerów. Praca osoby 
sporządzającej portrety psychologiczne nieznanych sprawców jednakże wygląda 
zupełnie inaczej, niż jest to przedstawiane w tego typu produkcjach. Odbiorca po 
obejrzeniu takiego programu jest zafascynowany profilowaniem, natomiast nie jest 
świadomy tego jak praca profilera wygląda na co dzień. Z tego powodu wymagane jest 
w rzeczywistości od profilera, dokonanie cudu. Brunon Hołyst uważa, że „sporządzenie 
profilu psychologicznego jest sztuką, a korzystanie z niego wymaga szczególnych 
umiejętności, natomiast wykonanie empirycznego profilu sprawcy wiąże się głównie 
ze zdrowym rozsądkiem i kryminalistyczną starannością, która powinna cechować 
każdego kryminalistyka, a stosowanie go w praktyce nie wymaga specjalistycznej 
wiedzy” [16].
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Rola profilowania kryminalnego w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości
Streszczenie
Artykuł zawiera objaśnienia terminologii związanej z profilowaniem kryminalnym, ponadto zostały 
w nim ukazane funkcje, jakie pełni profilowanie kryminalne, w odniesieniu do zwalczania i zapobiegania 
przestępczości. Początek artykułu stanowi omówienie etymologii i etiologii terminu „profilowanie 
kryminalne”. Ukazano w nim pionierów profilowania kryminalnego, a także omówiono pierwsze 
zastosowania profilowania w Polsce i na świecie. W drugiej części pracy dokonano analizy i interpretacji 
zagadnień związanych z opisem zachowań sprawcy i jego charakterystyką, a także wyjaśniono działanie 
umysłu sprawcy podczas popełniania czynu zabronionego. Następnie dołożono wszelkich starań, 
aby pokazać, że profilowanie kryminalne jest interdyscyplinarne. W tym fragmencie przedstawiono 
organy oraz instytucje korzystające z usług profilera. Całość artykułu została podsumowana poprzez 
bezpośrednie nawiązanie do tematu pracy i pokazanie, jak ważne jest profilowanie kryminalne, które 
niejednokrotnie usprawnia działania organów ścigania, co ściśle wiąże się z tym, że równocześnie pomaga 
ono w zwalczaniu oraz zapobieganiu przestępczości.
Słowa kluczowe: profilowanie kryminalne, sprawca przestępstwa, modus operandi, zwalczanie 
przestępczości, zapobieganie przestępczości

The role of criminal profiling in preventing and combating crime 
Abstract
The article provides explanations of terminology related to criminal profiling, moreover, it presents the 
functions of criminal profiling in relation to combating and preventing crime. The beginning of the article 
discusses the etymology and etiology of the term ‘criminal profiling’. It presents pioneers of criminal 
profiling and discusses the first applications of profiling in Poland and in the world. In the second part of 
the work, an analysis and interpretation of issues related to the description of the perpetrator’s behavior 
and its characteristics, as well as the explained action of the mind of the perpetrator when committing 
a prohibited act were made. Then, every effort was made to show that criminal profiling is interdisciplinary. 
This fragment presents organs and institutions that use profiler’s services. The whole article has been 
summarized by directly linking to the topic of the work and showing how important criminal profiling is, 
which often improves law enforcement agencies, which is closely related to the fact that it also helps in 
combating and preventing crime. 
Keywords: criminal profiling, offender, modus operandi, combating crime, preventing crime
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Analiza ideologii Inceli 
jako przykładu współczesnego zagrożenia

1. Wstęp
Praca ta stanowi krótkie omówienie wybranych zagadnień związanych z internetową 

społecznością tzw. inceli, czyli samotnych mężczyzn wyładowujących swoją 
frustrację i rozczarowanie społeczeństwem na forach typu incels.co. Przedmiotem 
zainteresowania są przede wszystkim treści i poglądy pojawiające się we wpisach, 
a także wpływ pewnej ideologii i sposobu myślenia na zachowania agresywne, co 
zostało omówione na przykładzie Elliota Rodgera.

Ze względu na specyfikę tematu, a także stosunkowo niewielką liczbę opracowań, 
znaczna część pracy opiera się na analizie, bądź przytoczeniu przykładowych wpisów 
z forum inceli. Ma to na celu zaledwie przybliżenie specyfiki ich społeczności. Należy 
także pamiętać, że wszelkie analizy lingwistyczne przywoływane w tym tekście 
opierają się na wypowiedziach, które mogą nie odzwierciedlać rzeczywistych postaw 
autorów, a zamiast tego kreują swoiste alter ego3 pozwalają na wyładowanie frustracji. 
Praca ma na celu przedstawienie sposobów myślenia inceli oraz podjęcie rozważań na 
temat możliwych ewentualnych zagrożeń wynikających z ich społeczności. Może to 
w przyszłości pomóc w pracy psychologicznej zarówno z ofiarami takich ataków, jak 
i z ich inicjatorami. Zrozumienie motywów inceli może również okazać się pomocne 
w celu zapobiegania poniżej omówionym atakom. 
2. Ideologia inceli
2.1. Pojęcie inceli

Historia powstania terminu incel (skrót od ang. involutary celibate – przymusowy 
celibat) stanowi przedmiot sporu pomiędzy zwolennikami a przeciwnikami tzw. 
„blackpill”. Najprawdopodobniej termin ten został utworzony w 1997 r. przez młodą, 
kanadyjską kobietę, która założyła grupę wsparcia dla osób zmagających się ze swoją 
tożsamością i życiem społecznym. Ta sama kobieta miała później zdać sobie sprawę 
z tego, że jej niedostosowanie wynikało z nieuświadomienia sobie, że jest osobą 
homoseksualną [1, 2]. Większość inceli uznaje, że ze względu na hipergamię kobiety 
nie mogą być incelami i podważają prawdziwość tej historii.

Fora inceli można rozumieć jako tzw. manosferę, czyli zbiór stron i blogów 
poświęconych klasycznie pojmowanej męskości oraz byciu przedmiotem prześladowań 
i opresji ze strony kobiet. W dużej mierze są to strony o tematyce antyfeministycznych 
i mizoginistycznych [3].

1 klimosz.anna@gmail.com, studentka prawa i psychologii w ramach Indywidualnych Studiów Między-
obszarowych, Uniwersytet Śląski.
2 patrycja.frysch@gmail.com, Instytut Psychologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
3 alter ego – «osoba pokrewna komuś pod względem duchowym; też: postać literacka, filmowa itp. utoż-
samiana z autorem» Słownik Języka Polskiego PWN.
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Popularność incelom przyniosło forum na portalu Reddit (r/incels), które 
funkcjonowało do listopada 2017 r. i liczyło sobie 40 000 użytkowników. Portal 
zdecydował się na usunięcie społeczności ze względu na złamanie reguł dotyczących 
„zachęcania, gloryfikowania, inicjowania lub wzywania do przemocy przeciwko 
jednostkom lub grupom ludzi” [4]. Po zablokowaniu r/incels przez portal Reddit, 
społeczność przeniosła się 7 listopada 2017 r. na niezależne forum o adresie incels.
me (zmienione później na incels.is i incel.co). W ciągu roku na forum pojawiło się 
1 600 000 postów, a zarejestrowanych zostało 15 600 użytkowników, z czego 5000 
zablokowano. W trakcie rejestracji odrzucono prośby o dołączenie 3200 internautów. 
Zgodnie z założeniami strony, kobiety zostają automatycznie odrzucone (730 próśb), 
a użytkowniczki, które po czasie zostały zdemaskowane, zostają na tej podstawie 
automatycznie blokowane (470) [5].

W ankiecie z 2018 r. utworzonej przez założyciela forum, odpowiedzi udzieliło 400 
aktywnych użytkowników strony, z czego większość (62%) była w wieku pomiędzy 
18, a 25 rokiem życia. Przeważająca część deklaruje się jako biała (60%), pochodząca 
z Północnej Ameryki (43%) bądź Europy (42%). 41% cierpi na schorzenie utrudniające 
społeczne relacje (autyzm, deformacje, tzw. leniwe oko itp.), większość określa swoją 
wagę jako mieszczącą się w normie (70%). Trzy czwarte zadeklarowało, że cierpi na 
chorobę psychiczną (depresję, stany lękowe itp.). 50% ukończyło lub uczęszcza do 
szkoły wyższej, a 24% nie pracuje ani nie studiuje. 1% oznaczyło siebie jako kobietę 
udającą mężczyznę na forum [5].

90% użytkowników deklaruje wiarę w filozofię „blackpill”, 97% jest przekonana 
o tym, że media ukazują fałszywy wizerunek inceli. Połowa uznaje swoje dzieciństwo 
za złe lub okropne i tyle samo rozważa operację plastyczną. Tylko 10% uczestników 
ankiety uważa, że kobiety mogą mieć status inceli.
3. Blackpill

Filozofia blackpill opiera się na tych samych założeniach co filozofia redpill, zgodnie 
z którą mężczyźni są prześladowani przez kobiety oraz poprawność polityczną [3], ale 
dodaje do niej nihilistyczny zwrot: wartość mężczyzny jest całkowicie zdeterminowana 
przez genetykę, która w przypadku inceli ma uniemożliwić im znalezienie partnerki [6].

Można wyszczególnić pięć podstawowych narracji obecnych we wpisach na forum 
inceli. Pierwsza z narracji mówi o tym, że to seks decyduje o wartości mężczyzny, 
co z kolei czyni kobiety ostatecznymi sędziami oraz zarządcami męskiej wartości, 
wynosząc je na poziom „Boga” lub „świętych krów”. Druga zakłada, że wygląd jest 
wszystkim, a osobowość niczym, tj. że tym, co decyduje o powodzeniu mężczyzny jest 
przede wszystkim wygląd zewnętrzny, który stanowi jedyny (bądź najważniejszy obok 
zamożności i statusu społecznego) czynnik brany pod uwagę przez kobiety w doborze 
partnerów. Ponadto wszystkie kobiety są takie same, tj. kierują się tymi samymi 
strategiami. Trzecia narracja opowiada o tym, że kobiety są podrzędne względem 
mężczyzn, co wzmacniają określenia, takie jak „foid” („Female Humanoid Organism”) 
bądź „holes” (z ang. dziury). Ze względu na swoją naturalną niższość, w tym niższość 
intelektualną, równe prawa im przysługujące są w rzeczywistości niezasłużonymi 
przywilejami. Prowadzi to do kolejnej narracji, zgodnie z którą feminizm tłamsi 
mężczyzn, stanowiąc seksualną strategię stawiającą kobiety w pozycji władzy. W końcu 
ostatnia z narracji to historia o samotności nie tylko z powodu braku partnerki seksualnej, 
ale także znaczących przyjaźni i platonicznych relacji poza forum inceli [7].



Anna Klimosz, Patrycja Frysch

226

Podstawą blackpill jest „zasada 80/20” [8]. Opierając się na statystykach z portalu 
randkowego Tinder wywnioskowano, że 20% najatrakcyjniejszych mężczyzn 
(„Chad”) ma dostęp do 80% kobiet, pozostawiając 20% najmniej atrakcyjnych kobiet 
dla większości mężczyzn. Według inceli źródłem takiej tendencji jest hipergamia, 
czyli uprzywilejowana pozycja kobiet na rynku matrymonialnym, która doprowadza 
do szukania partnerów o wyższym statusie społecznym i lepszym wyglądzie, co 
deklasuje najmniej atrakcyjnych mężczyzn [9].

Wygląd zewnętrzny odgrywa niezwykle istotną rolę w filozofii inceli, przybierając 
formę dyskryminacji społecznej na podstawie wyglądu. Opisując dominującą 
przyczynę zostania incelem tworzą wyrażenia oddające tego istotę, w pierwszym 
członie podając domniemaną przyczynę (curry, wrist, heigh) i dodając go do końcówki – 
cel. Przykładowo currycel to mężczyzna, który nie potrafi znaleźć partnerki z powodu 
bycia hindusem. Często przytaczanymi przyczynami niepowodzenia wśród kobiet są: 
słaba linia szczęki, łysienie, rasa i wzrost.

Popularne wydają się także poglądy, że wszyscy mężczyźni nie będący Chadami, 
którzy mają partnerkę życiową, w rzeczywistości są tzw. rogaczami (z ang. cucks) 
i betabuxami (ponieważ jedynym powodem, dla którego związała się z nimi kobieta, 
jest stabilność finansowa). Słowo cuck ma znacznie rozszerzoną definicję na forach 
inceli – mianem rogacza może być określany nawet ojciec, którego nastoletnia córka 
przyprowadzi chłopaka do domu („If you have a daughter, you are automatically 
a Cuck”) [10].

Innymi popularnymi słowami są Stacy (atrakcyjna kobieta, odpowiednik Chada), – 
maxxing (sposoby na zwiększenie swojej wartości na rynku matrymonialnym np. 
looksmaxing lub statusmaxing), czy cope (sposoby na radzenie sobie z przytłaczającą 
rzeczywistością np. anime, religia, czy konkretne przekonania, które zakładają 
możliwość osiągania w przyszłości sukcesów). 

Zgodnie z analizą lingwistyczną wypowiedzi z forum inceli wśród najpopular-
niejszych wyrażeń znajdują się te związane z czynnościami seksualnymi, rynkiem 
matrymonialnym, relacjami interpersonalnymi i pornografią, słowa wyrażające 
negację, niepewność bądź odnoszące się do emocji, wulgaryzmy i obelgi, odnoszące 
się również do rasy i orientacji seksualnej, oraz czasowniki opisujące zachowania 
agresywne (zabić, zgwałcić, zastrzelić). Oceniając pod tym kątem ponad 50% wątków 
na forum ma charakter mizoginistyczny, niespełna 40% homofobiczny a ok. 6% 
rasistowski [6]. 

Wzrost agresji na forach inceli może być symptomatyczny dla szerszego 
zjawiska związanego z budowaniem się tzw. baniek informacyjnych i wzrostu 
agresji przeciw obcym grupom, np. kobietom. Zwyczajowo następuje to poprzez 
pozytywne postrzeganie grupy, przez jej członków oraz jednoczesną antagonizację 
grup odmiennych. Co jednak unikalne dla inceli to postrzeganie także własnej grupy 
w kategoriach przeważająco negatywnych. Fora inceli i inne tego typu pełnią przede 
wszystkim funkcję azylów emocjonalnych, które pozbawiają jednostkę poczucia 
odosobnienia i izolacji zapewniając poczucie przynależności i zrozumienia. To z kolei 
prowokuje do zwiększania starań w uzyskiwaniu akceptacji w grupie odniesienia 
przy jednoczesnej większej antagonizacji grup obcych. Czynnikami sprzyjającymi 
agresji słownej może być zarówno anonimowość po stronie nadawcy, jak i pozorna 
„niewidzialność” odbiorcy [6].
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W ankiecie z dnia 5 grudnia, zatytułowanej „Jaki status chciałbyś, by kobiety 
miały w społeczeństwie?”, głos oddało 140 użytkowników. Aż 21% wybrało opcję 
„Inferior adult – Their fathers/Husbands have authority over them but less so than 
over children”, a więc zrównującą status prawny kobiet ze statusem prawnym dzieci, 
19,5% zagłosowało za „Object – Their fathers/Husbands could even kill or torture 
them legally if they saw fit”, 18% za pozycją „Equal adult – No authority or arranged 
marriages but slut shaming and marriage are socially enforced”, a 14,5% za „Animal – 
Their fathers/Husbands possess them but but there are some limitations for violence”. 
Jedynie 5% użytkowników wybrało opcję „Overlord – all non-chad men are gelded 
slaves, Chads are kept in reproduction prisons”, jednak biorąc pod uwagę kontekst 
i komentarze można założyć, że ta opcja została wybrana żartobliwie, co więcej 5 z 7 
użytkowników zostało usu – niętych z forum [11]. 

Niektórzy incele deklarują swoje poparcie dla pomysłu uczynienia z kobiet 
niewolników na gruncie prawnym. Jest to tematyka dosyć sporna na forum, wobec 
której niektórzy wyrażają otwartą dezaprobatę, a inni uznają, że tylko pewne kobiety 
(np. rozwiązłe) powinny zasługiwać na zostanie niewolnicami [12].

Pomimo mizoginistycznych wpisów nienawiść do kobiet jako takich nie jest 
cechą podzielaną przez wszystkich użytkowników forum incels.co. Część inceli, 
która twierdzi, że nie żywi nienawiści do kobiet, robi to jedynie z zastrzeżeniem 
dla pewnych grup, jednakże ponad połowa grupy deklaruje nienawiść do kobiet bez 
żadnych wyjątków. Mimo to wątki deprecjonujące kobiety zdają się stanowić znaczną 
część dyskursu, a zwłaszcza tendencja do wybierania bardziej atrakcyjnych mężczyzn, 
czy domniemana rozwiązłość. Niezależnie od powyższego celem krytyki jest 
feminizm, który w narracji inceli stanowi przyczynę ich stanu i ewidentne zagrożenie 
dla wszystkich mężczyzn [6].

Incele są w większości przeciwni pedofilii, jednak wielu uznaje jednocześnie, że 
granice wieku przyzwolenia ustanowione przez państwa zachodu (głównie państwa 
europejskie, gdzie wiek przyzwolenia to 16-18 lat) są nieracjonalne, ponieważ 
nastoletnie kobiety stanowią dla nich najlepszy materiał na żonę oraz matkę, co 
formalnie czyni z nich hebefilów, bądź efebofilów. Powołują się przy tym na badania, 
według których pożądanie względem nastolatek (nawet tych, które nie osiągnęły 
jeszcze dojrzałości fizycznej), jest najbardziej naturalne dla mężczyzny [13].

Nastolatki poniżej wieku przyzwolenia określane są jako „jailbait”, w skrócie „jb” 
i stanowią częsty temat wątków na forum [14]. Zgodnie z filozofią inceli są one podatne 
na manipulację przez starszego mężczyznę, który może ukształtować ich myślenie 
w „odpowiedni” sposób. Ze względu na swój wiek nie są w stanie utrzymać się 
samodzielnie, co czyni je ekonomicznie zależnymi od swojego męża [15]. W ankiecie 
z dnia 30 grudnia 2017 r. 25% głosujących uznało, że kobiety w wieku 14 oraz 15 lat 
są najbardziej atrakcyjne, choć pojawiły się komentarze obniżające tę granicę do 12 
lat, a także potępiające takie skłonności. W przypadku maksymalnego wieku, w jakim 
można uznać kobiety za atrakcyjne, większość głosujących zgodziła się, że jest nim 
próg ok. 25 lat [16, 17].
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4. Przypadek Elliota Rodgera jako przykład przemocy związanej 
z ideologią inceli
4.1. Masakra w Isla Vista

23 maja 2014 r. w Isla Vista w Kalifornii Elliot Rodger, 22-letni student lokalnego 
uniwersytetu, doprowadził do śmierci w sumie 6 osób, a następnie sam popełnił 
samobójstwo. Jego pierwszymi ofiarami byli współlokatorzy, zaatakowani nożem 
w swoim pokoju, a także ich znajomy, który aktualnie z nimi przebywał. Kilka godzin 
później Elliot wybrał się do lokalu po kawę, po czym wysłał swój manifest do swoich 
rodziców, terapeutów, znajomych i profesorów, a w Internecie opublikował krótki 
film pt. Retribution. Następnie udał się do żeńskiego akademika, gdzie bezskutecznie 
próbował dostać się do środka, a następnie wracając do swojego samochodu, postrzelił 
trzy kobiety przechodzące obok (z czego dwie śmiertelnie) i odjechał, oddając jeszcze 
ostatnie strzały w kierunku pustych budynków. Wkrótce potem ranił kolejne osoby, 
w tym poprzez uderzenie samochodem, a po krótkiej konfrontacji z policją dokonał 
samobójstwa [18].
5. Życiorys Elliota

Elliot był dzieckiem cichym i wycofanym, jednak nawet mimo rozwodu rodziców, 
otoczonym troskliwą opieką, wliczając w to pomoc specjalistów. We wczesnych latach 
wydawał się uwrażliwiony na bodźce sensoryczne, miał problemy z komunikacją 
i perfekcjonistyczne tendencje [18]. W szkole uchodził za nieśmiałego chłopca i szybko 
zaczął zazdrościć innym dzieciom – zwłaszcza sprawniejszym i silniejszym od niego 
[19]. Jego funkcjonowanie pogorszyło się w szkołach średnich – dwukrotnie poprosił 
rodziców o przeniesienie. W tym czasie otrzymał także receptę na antydepresanty oraz 
benzodiazepiny, ale nie dostrzegał potrzeby ich zażywania [18]. Po ukończeniu liceum 
problematyczne dla niego było uzyskanie dyplomu ukończenia jakichkolwiek szkół 
wyższych. Nie był też w stanie znaleźć pracy, którą zresztą uznawał za poniżającą [19].

W końcu – zainspirowany filmem Alpha Dog, postanowił zapisać się do uniwersytetu 
w Isla Vista w nadziei na nowy start. Mimo to jego próby zaimponowania dziewczynom 
nie przynosiły oczekiwanego skutku, budząc w nim frustrację, podsycaną widokiem 
atrakcyjnych kobiet i szczęśliwych związków, co doprowadziło do m.in. oblania kawą 
całującej się pary oraz jakiś czas później dwóch dziewczyn, które nie odwzajemniły jego 
uśmiechu. Na drugim roku, widząc młodych ludzi w parku, dokonał zakupu pistoletu 
na wodę, który wypełnił sokiem pomarańczowym, po czym oblał grupę ludzi w parku. 
Przed swoimi 22 urodzinami podjął ostatnie próby inicjacji seksualnej. Wybrał się na 
imprezę, gdzie pijany zaczął obrażać innych, po czym próbował zepchnąć dziewczyny 
z okna, przez co w odwecie został zaatakowany przez obecnych tam mężczyzn. 
Następnego dnia złożył zawiadomienie na policji, umniejszając swojemu udziałowi 
w incydencie. Dochodzenie jednak zostało umorzone. W międzyczasie wielokrotnie 
zmieniał współlokatorów, zaangażował się także w internetowe społeczności dla 
samotnych mężczyzn, gdzie tylko umocnił się w swoich poglądach na temat kobiet, 
które według niego miały wstrzymywać rozwój społeczeństwa [19]. Przed atakiem 
w Isla Vista zaangażował się także w prowadzenie kanału na youtube.com, gdzie 
opowiadał o swojej frustracji i samotności. To z kolei sprowokowało jego matkę 
do zawiadomienia lokalnej jednostki, która zajmowała się pomocą psychologiczną, 
a ta wezwała patrol policji. Ci nie dostrzegli jednak jakichkolwiek oznak, by był 
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niebezpieczny dla siebie samego bądź otoczenia i uwierzyli, że zawiadomienie 
wynikało z przewrażliwienia matki [18].
6. Profil psychologiczny Elliota

Według akt z rozwodu jego rodziców Elliot w wieku 7 lat miał zostać zdiagnozowany 
na Zespół Aspergera (choć brak jest formalnej diagnozy), a jego matka przekonana 
była, że jest wysoko funkcjonującym autystą [20].

Istnieją jednak wątpliwość co do tego, czy jako dorosły wykazywał jakiekolwiek 
cechy wskazujące na to zaburzenie. W swoim manifeście opisywał problemy 
z zawieraniem relacji interpersonalnych, a także wielokrotnie określał siebie mianem 
„nieśmiałego” oraz „niewidzialnego”. Należy jednak zauważyć, że w swoim życiu 
wielokrotnie poddawany był zmianom otoczenia oraz rozkładu dnia bez większych 
problemów i  przynajmniej w swoim Manifestonie wykazywał innych cech typowych 
dla osób autystycznych [20]. Z drugiej strony jego zapisy wskazują na problemy 
z niską samooceną czy depresją (w tym krótkie przyjmowanie antydepresantów), 
które z kolei mogą być powiązane z autyzmem [21].

Choć co do zasady osoby znajdujące się na spektrum autyzmu nie wykazują 
tendencji do popełniania przestępstw związanych z przemocą, a nawet – co warte 
podkreślenia – mogą wykazywać je rzadziej niż w populacji ogólnej, istnieje 
specyficzna podgrupa jednostek z tym zaburzeniem, które przy jednoczesnym 
wystąpieniu innych uwarunkowań, takich jak środowiskowe czynniki stresogenne, 
mogą stać się sprawcami brutalnych aktów przemocy (np. masowych strzelanin) [20]. 
Teoretycznie deficyty w regulacji emocji oraz rozwoju moralnego mogą przyczyniać 
się do słabej kontroli impulsów, agresji, czy złych relacji z rówieśnikami, choć co 
do zasady w przypadku popełnienia poważnych przestępstw przez osoby z autyzmem 
współistnieje to z zaburzeniami nastroju, psychozą, psychopatią itp. [21].

Elliotowi badacze przypisywali m.in. narcystyczne zaburzenie osobowości 
z cechami osobowości unikającej (unikanie głównie kontaktów społecznych) bądź 
zaburzenia schizotypowego, psychopatię czy psychozę. Mówiąc o narcystycznym 
zaburzeniu osobowości, jego powiązania z aktami przemocy mogą opierać się na 
przekonaniu o byciu ofiarą wielkiej krzywdy bądź niesprawiedliwości ze strony innych 
(przy jednoczesnym niedostrzeganiu własnego wkładu w konflikt i poszukiwaniu 
całości winy na zewnątrz), co przeradza się w gniew i potrzebę zemsty na domniemanych 
sprawcach krzywd [20]. Introwertyczna natura Elliota czyniła z niego narcyza 
lękliwego, na pozór skromnego, podatnego na samokrytykę, skłonnego do porównań 
z innymi, generując poczucie niższości i wrogości, a w finalnych chwilach złudzenia 
wielkości i potrzebę zdominowania innych w celu ochrony własnej samooceny 
[21]. Poczucie niższości i wyższości zdawały się funkcjonalnie ze sobą powiązane. 
Wielokrotne odrzucenia przez kobiety i społeczeństwo czyniły go „podczłowiekiem”, 
jednak dla Elliota wynikało z tego, że nie był on częścią ludzkiej rasy, a bytem 
wyższym, lepszym, bardziej oświeconym, niemal Bogiem. Jednocześnie dążył on do 
zyskania sławy, nawet jeśli miała ona wynikać z dziwnych lub nieakceptowalnych 
zachowań [19].

Odnosząc się do zaburzeń schizotypowych, według ICD-10 wiążą się one z m.in. 
dziwnymi, ekscentrycznymi zachowaniami, słabymi kontaktami międzyludzkimi, 
wycofywaniem, obsesyjnymi myślami (ruminacjami) często o treści seksualnej lub 
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agresywnej, pustymi, rozwlekłymi, metaforycznymi, nadmiernie wypracowanymi 
lub stereotypowymi myślami czy myśleniem magicznym [22]. Natomiast osobowość 
unikająca cechuje się „stałym napięciem, niepokojem, poczuciem nieatrakcyjności 
indywidualnej, koncentracji na krytyce, niechęci do wchodzenia w związki oraz 
ograniczonym stylem życia (zapewnianiem sobie fizycznego bezpieczeństwa) 
i unikaniem kontaktów społecznych z obawy przed krytyką, brakiem akceptacji, czy 
odrzuceniem” [22]. Niektórzy badacze uznają, że te dwa typy są ze sobą powiązane, 
tj. że zaburzenie schizotypowe wywodzi się z osobowości unikającej. Przejawem 
zaburzeń schizotypowych u Elliota miałaby być skłonność do uciekania w świat 
fantazji, jako strategia obronna przed poczuciem niższości, a także dziwne przekonania 
związane z np. umieszczeniem wszystkich kobiet w obozach koncentracyjnych, co 
jego zdaniem ma doprowadzić do wyeliminowania popędu seksualnego i miłości. 
Z kolei przykładem myślenia magicznego jest np. przekonanie, że jest przeznaczony 
do wygrania głównej nagrody w loterii, co doprowadziło go do wydania tysięcy 
dolarów na zdrapki [23].

Mówiąc o psychopatii, Elliot nie zdawał się jej wykazywać w dzieciństwie 
i dopiero jego zachowanie związane z atakiem (brak poczucia winy czy wstydu) 
może wskazywać na psychopatię z tendencjami sadystycznymi [21]. Wśród jego 
zapisków można było odnaleźć m.in. plan zabicia swojego 8-letniego przyrodniego 
brata, którego postrzegał jako „atrakcyjnego”, czy opis tortur, jakim zamierzał poddać 
dobrze wyglądających ludzi. Kolejną cechą typową dla psychopatii jest niezdolność 
do dostrzegania swojej winy i przerzucanie jej wyłącznie na innych, w jego przypadku 
na kobiety, których mózgi traktował jako „zepsute”, skoro nie potrafiły uznać jego 
wyższości nad innymi mężczyznami [23].

Ścieżka ku przemocy może przebiegać – zgodnie z modelem Collhouna i Westona – 
od poczucia urazy, pokrzywdzenia, niesprawiedliwości i uznania przemocy za jedyne 
wyjście do planowania, przygotowania i ataku [20]. Planowanie zamachu zdawało się 
redukować jego lękliwość, a jednocześnie wzmacniać „poczucie wielkości” [21].

W końcu Elliot pasuje do dwóch typów (czasami ze sobą utożsamianych) masowych 
morderców, wyodrębnionych przez FBI: „kolekcjonera niesprawiedliwości” oraz 
masochisty. Niezwykle podatny i wrażliwy na zranienia, miał wyjątkowo przywiązywać 
się do wszystkich prawdziwych oraz urojonych niesprawiedliwości, które spotkały 
go ze strony innych (przede wszystkim kobiet), a następnie je wyolbrzymiać w celu 
powiększania własnego cierpienia [23].
7. Podsumowanie

Elliot Rodger nie jest ostatnim oraz prawdopodobnie także nie pierwszym sprawcą 
masowej przemocy, który kierował się ideologią inceli lub światopoglądem do niej 
zbliżonym. Jest ona stosunkowo atrakcyjna dla młodych, sfrustrowanych mężczyzn 
poszukujących wyjaśnienia dla własnych problemów, a także relacji z osobami 
o podobnych poglądach. Strach przed utratą takiej społeczności może prowadzić do 
potrzeby wykazania się, zaprezentowania silnych poglądów spójnych z ideami grupy 
inceli, co z kolei może prowadzić albo do radykalizacji, albo do kreacji swojego rodzaju 
fikcyjnych alter ego – odbiegającego znacznie od rzeczywistości, ale pozwalającego 
na rozładowanie frustracji. Z kolei dla gorzej przystosowanych jednostek, bądź osób 
młodszych, z nieukształtowanym jeszcze światopoglądem, takie wpisy mogą stanowić 
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wskazówkę lub potwierdzenie ich wcześniejszych przekonań ukształtowanych 
w wyniku pierwszych niepowodzeń.

Choć w rzeczywistości akty przemocy na taką skalę są zazwyczaj wynikiem 
połączenia się wielu czynników, zarówno indywidualnych, jak i środowiskowych, 
to niewątpliwie ważne jest monitorowanie społeczności tego pokroju oraz 
opracowanie skutecznych sposobów pomocy jednostkom, które czują się odizolowane 
i zdesperowane. W związku z niewielką ilością badań na temat samej społeczności 
inceli oraz ich nieufnością w stosunku do badaczy, wartym byłoby opracowanie 
metody, która pozwoliłaby na poszerzenie wiedzy ogólnej na ten temat. Samo 
środowisko w skrajnych przypadkach może stanowić zagrożenie dla otoczenia, 
jak i osób znajdujących się w nim, dlatego należy zwrócić uwagę i ostrożność, by 
stygmatyzacja inceli, przy jednoczesnym braku pomocy, jako osobom odizolowanym 
oraz zdesperowanym, nie przyniosła odwrotnych skutków, w postaci nasilenia się 
liczby ataków, czy jeszcze większej izolacji ze strony członków społeczności.
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Analiza ideologii Inceli jako przykładu współczesnego zagrożenia
Streszczenie
Opracowanie miało na celu przybliżenie problematyki forum typu incels.co, stron wysoce hermetycznych, 
silnie się radykalizujących i często gloryfikujących masowych morderców lub akty przemocy, a także – 
na przykładzie Eliota Rodgera – zaprezentować profil przykładowego incela, który dokonał masowego 
morderstwa. Praca stanowi przede wszystkim przegląd literatury w temacie, a także przedstawienie 
przykładowych wpisów z forów ukazujących poruszane tam tematy. Przeprowadzona analiza pozwoliła na 
wyszczególnienie pewnych czynników ryzyka zarówno środowiskowych, jak i indywidualnych. Niemniej 
temat inceli nie jest jeszcze szeroko zbadany, brak zwłaszcza badań przeprowadzonych bezpośrednio na 
uczestnikach forum lub osobach identyfikujących się z tą konkretną ideologią. Przyczyną takiego stanu 
może być niski poziom zaufania dla osób z zewnątrz, a także nauk społecznych zdominowanych w ich 
mniemaniu przez kobiety i bluepillową ideologię. Bardziej wnikliwe badania w przyszłości mogą okazać 
się przydatne zarówno dla psychologów, jak i innych doradców, którzy pomagają osobom zmagającym 
się z samotnością, a wiedza o sposobach działania może pomagać w zapobieganiu zdarzeniom jakie miały 
miejsce m.in. w Isla Vista.
Słowa kluczowe: incel, manosfera, Elliot Rodger, Isla Vista, masowe morderstwa

Incel ideology as an example of rising threat
Abstract
The study aimed to evaluate the issues of the communities such as incels.co, which are hermetic, strongly 
radicalizing and often based on glorification of mass murderers or acts of violence. The authors also 
intended to determine – on the example of Elliot Rodger – the profile of an incel who committed mass 
murder. The work focus primarily on reviewing of the literature on the subject, as well as presenting 
examples of forum threads showing the topics discussed there. The analysis allowed to specify certain 
risk factors, both environ – mental and individual. However, the issue is not yet widely explored. further 
research is needed, especially conducted directly on forum users or people identifying with this particu-lar 
ideology. This shortage is likely caused by low level of trust in outsiders, as well as widespread belief that 
social sciences are dominated by women and „bluepill” ideology. More direct research in the future may 
prove useful both to psychologists and other counse – lors who may help the individual struggling with 
loneliness, as well as law enforcement agencies in preventing events like Isla Vista killings.
Keywords: incels, Elliot Rodger, Isla Vista, mass murders, manosphere
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Dlaczego więźniowie uciekają? Czy można temu 
zapobiec? Próba zarysowania problemu  

w świetle badań akt sądowych
1. Wstęp

Chęć odzyskania wolności przez osobę jej pozbawioną nie może dziwić. Jest to 
zjawisko naturalne, gdyż wolność jest jednym z najważniejszych dóbr przynależnych 
człowiekowi. Problem pojawia się wtedy, gdy taką wolę przejawia, a później ją 
realizuje, osoba pozbawiona wolności w sposób zgodny z prawem (np. odbywająca 
karę pozbawienia wolności orzeczoną za przestępstwo). W takim przypadku chęć 
bycia wolnym dalej jest naturalna (ludzka), lecz ocena realizacji tej woli (ucieczki) 
musi być negatywna. Trafnie rzecz ujęli twórcy pierwszego po czasach zaborów 
polskiego kodeksu karnego [1], którzy społeczną szkodliwość (karygodność) zachowań 
polegających na uwolnieniu się (a także uwolnieniu) osoby prawnie pozbawionej 
wolności widzieli w tym, że naruszają one „nie tyle wyłączny interes wymiaru 
sprawiedliwości, co raczej ogólny interes ładu publicznego” [2]. Jak wskazywał 
wybitny teoretyk państwa i prawa G. Jellinek, posłuszeństwo osób poddanych władzy 
państwowej jest dopełnieniem tej władzy, bez którego nie mogłaby ona istnieć; władza, 
która rozkazuje, nie będąc słuchaną, traci charakter władzy panującej (tzn. takiej, 
wobec której nie ma sprzeciwu, która może bezwarunkowo rozkazywać i wymuszać 
wykonanie rozkazów) [3]. Więźniowie poprzez ucieczkę nie dają posłuchu nakazom 
państwa, które przez swoje organy pozbawiło ich wolności. Tym samym nadwyrężają 
jego autorytet i mogą skłaniać innych do niepodporządkowywania się nakazom władzy 
w różnych dziedzinach. Może (choć nie musi) to doprowadzić do anarchizacji życia 
społecznego. 

Spójrzmy jednak na problem od strony człowieka – konkretnego więźnia, który 
ucieka. Dlaczego to robi? Co nim kieruje? Czy rozpoznanie motywów jego działań 
może być pomocne w profilaktyce ucieczek?

Przedmiotem niniejszego opracowania jest przedstawienie i omówienie 
przeprowadzonych przeze mnie badań akt sądowych spraw karnych o przestępstwa 
określone w art. 242 § 1, 2 i 3 Kodeku karnego (k.k.) [4]. Badaniami tymi objąłem 
sprawy prawomocnie zakończone w latach 2015-2016 i w pierwszej połowie 2017 r. 
przed 18 sądami rejonowymi mającymi siedzibę w obszarze apelacji lubelskiej. Były 
to sądy leżące we właściwości Sądu Okręgowego w Lublinie, Sądu Okręgowego 
w Radomiu, Sądu Okręgowego w Siedlcach i Sądu Okręgowego w Zamościu. Łącznie 
przebadałem 132 sprawy, w których czyny sprawców zostały zakwalifikowane ze 
wskazanych przepisów k.k. W ramach opisywanych badań starałem się ustalić między 
innymi powody ucieczek.

Celem, jaki sobie postawiłem jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, 

1 piotr.poniatowski@umcs.pl, Katedra Prawa Karnego i Kryminologii, Wydział Prawa i Administracji, 
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, https://www.umcs.pl/pl/prawa-i-administracji,50.
htm, ORCID iD 0000-0001-9712-0663.
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czy – biorąc pod uwagę ustalone motywy ucieczek więźniów – ucieczkom tym 
można zapobiegać i jak tego można byłoby dokonać. Istotność przeprowadzonych 
badań nie ogranicza się oczywiście do ustaleń dotyczących przeszłości. Ważne jest 
też zapobieganie ucieczkom w przyszłości. Pracownicy więziennictwa powinni 
wiedzieć, jakie układy sytuacyjne (jaka sytuacja psychologiczna) skłania więźniów do 
uciekania od izolacji. Nie prowadzono jednak dotąd dokładnych badań na ten temat. 
Niniejszy tekst ma w założeniu stanowić pomoc dla osób, które w ramach swojej 
pracy w więziennictwie dysponują narzędziami, dzięki którym można ucieczkom 
zapobiegać. Innymi słowy, niniejsza praca ma na celu zwrócenie uwagi pracowników 
więziennictwa na konieczność bacznego „przyglądania się” osadzonym i wyławiania 
z ich zachowania (szczególnie podczas rozmów) symptomów wskazujących na to, że 
mogą dopuścić się ucieczki. Należy przy tym zaznaczyć, że problem jest ważki, gdyż 
dotyczy kilkuset osób rocznie [5]. 

Należy w tym miejscu opisać terminologię, jaką się posługuję. W związku z tym, 
że praca niniejsza nie ma charakteru stricte karnistycznego, lecz kryminologiczny, 
mogę, nie tracąc stopnia precyzji wymaganej w omawianym kontekście, dopuścić 
się pewnych uproszczeń. Chodzi o zawarte w tytule i treści opracowania słowa 
„więzień” i „ucieczka”. Na potrzeby niniejszego opracowania przyjęto, że terminem 
„więzień” określa się osobę prawomocnie skazaną na karę pozbawienia wolności bez 
warunkowego zawieszenia jej wykonania, zaś „ucieczka” oznaczać będzie zachowanie 
skutkujące nielegalnym odzyskaniem przez więźnia wolności lub utrzymaniem przez 
niego uprzednio zgodnie z prawem otrzymanej czasowo wolności. 
2. Tło normatywne rozważań

Kodeks karny przewiduje dwa typy przestępstw, które będą mnie interesowały 
w kontekście tematu pracy. Zgodnie z art. 242 § 1 k.k. karze podlega ten, kto uwalnia się 
sam, będąc pozbawionym wolności na podstawie orzeczenia sądu lub prawnego nakazu 
wydanego przez inny organ państwowy (tzw. przestępstwo samouwolnienia). Sprawcą 
tego czynu zabronionego może być osoba pozbawiona wolności zgodnie z prawem, 
przy czym chodzi tutaj o faktyczne pozbawienie wolności, a więc uniemożliwienie 
więźniowi zmiany miejsca pobytu zgodnie z jego wolą, np. osoba przebywająca 
w zakładzie karnym, która odbywa karę pozbawienia wolności albo osoba zatrzymana 
z założonymi na ręce kajdankami i umieszczona przez policjantów w radiowozie. 
W art. 242 § 2 i 3 k.k. przewidziano z kolei przestępstwo niepowrócenia do miejsca 
izolacji penitencjarnej. Polega ono na tym, że sprawca, korzystając z zezwolenia na 
czasowe opuszczenie zakładu karnego lub aresztu śledczego bez dozoru albo zakładu 
psychiatrycznego dysponującego warunkami podstawowego zabezpieczenia (czyn 
zabroniony z art. 242 § 2), bądź korzystając z przerwy w odbywaniu kary pozbawienia 
wolności (czyn zabroniony z art. 242 § 3), bez usprawiedliwionej przyczyny nie 
powraca do miejsca izolacji najpóźniej w ciągu 3 dni po upływie wyznaczonego 
terminu. Sprawca tego przestępstwa w istocie nie uwalnia się (nie odzyskuje wolności), 
gdyż wolność zgodnie z prawem uzyskał (np. dostał przepustkę albo uzyskał przerwę 
w odbywaniu kary pozbawienia wolności). Pozostaje on bezprawnie na wolności. 
Ucieka więc od ponownego zniewolenia. Abstrahując od niuansów prawa karnego, 
należy stwierdzić, że skutek obu opisanych przestępstw jest ten sam – więzień jest na 
wolności, choć powinien być jej pozbawiony. Odnośnie do bardziej szczegółowych 
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wywodów dogmatycznych dotyczących przestępstw z art. 242 § 1, 2 i 3 k.k. odsyłam 
do literatury [6]. 
3. Motywy sprawców ucieczek

Informacje na temat przyczyn, które doprowadziły więźniów do podjęcia ucieczki 
ustaliłem w większości przypadków na podstawie wyjaśnień złożonych przez 
nich w charakterze oskarżonego (sensu largo) w postępowaniu karnym (na etapie 
przygotowawczym lub sądowym). Pochodzą więc one z najlepszego możliwego 
źródła. Chcąc oddać jak najwierniej punkt widzenia uciekinierów, ich wypowiedzi 
zmieniałem tylko w niezbędnym zakresie, dlatego też niektóre sformułowania mogą 
wydawać się niezgrabne językowo. 
4. Sprawcy skazani za przestępstwo z art. 242 § 1 k.k.

Wyróżniłem 5 grup motywów, którymi kierowali się sprawcy czynu zabronionego 
z art. 242 § 1 k.k.: 1) chęć spotkania się z bliskimi (7 przypadków), 2) problemy rodzinne 
(5 przypadków), 3) problemy finansowe (3 przypadki), 4) problemy w miejscu izolacji 
(1 przypadek), 5) inne przyczyny (8 przypadków).

Przyczyny, które zaliczyłem do poszczególnych grup, przedstawiają się następująco 
(wybrane przypadki):

1) chęć spotkania się z bliskimi:
• chęć spotkania się z chorym ojcem, który przebywał w szpitalu 
• chęć spotkania się z narzeczoną i chorym synem;
• sprawca wyjaśnił, że uciekł, bo tęsknił za 6-letnim synem, a konkubina nie 

przychodziła z nim na widzenia;
• sprawca chciał spotkać się z żoną, gdyż rozpadało się jego małżeństwo, a nie 

mógł uzyskać przepustki;
2) problemy rodzinne:
• groźby ze strony dziewczyny sprawcy, że go zostawi i zabierze dziecko; lęk 

o dziecko, nad którym miał znęcać się jej ojciec;
• chęć pomocy matce, która była po wylewie (sprawca wskazał, że uwolnił się, 

gdyż nie mógł jeszcze uzyskać przepustki);
• sprawca nie wytrzymywał emocjonalnie rozmów z konkubiną i listów od niej 

dotyczących braku pieniędzy i choroby ich córki (wyjaśnił, że starał się o przepustkę 
losową, ale jej nie otrzymał);

• sprawca nie wytrzymał psychicznie z powodu trudnej sytuacji rodzinnej;
• choroba żony;
3) problemy finansowe:
• chęć pozostawania na wolności w celu zdobycia pieniędzy na grzywnę i uiszczenia 

jej, żeby nie odbywać zastępczej kary pozbawienia wolności;
• chęć pracowania na wolności, żeby pomóc konkubinie, która była zadłużona;
• chęć pomocy konkubinie, która znajdowała się w trudnej sytuacji finansowej 

i wychowywała dwójkę małych dzieci sprawcy;
4) problemy w miejscu izolacji:
• obawa przed powrotem do zakładu karnego wynikająca z zadłużenia u innych 

skazanych (prawdopodobna przyczyna ustalona w toku czynności wyjaśniających 
prowadzonych przez Służbę Więzienną; sprawca odmówił składania wyjaśnień);

5) inne przyczyny:
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• ucieczka (skok z okna) to była próba samobójcza (wyjaśnienia złożone 
w postępowaniu przygotowawczym); sprawca był w szoku i nie wiedział do końca 
co robi, nie miał zamiaru uciekać (wyjaśnienia złożone w postępowaniu sądowym);

• sprawca wyjaśnił, że przechodził kryzys i postanowił oddalić się z miejsca 
wykonywania pracy;

• sprawca wyjaśnił, że popełnił błąd, to nie była przemyślana decyzja, był pod 
wpływem leków, nie czuł się człowiekiem zatrzymanym;

• sprawca był pijany i nie wiedział co robi, nie kontrolował swojego zachowania.
Jak widać, w większości przypadków przyczyna ucieczki związana była ze stanem 

psychicznym sprawcy. Często chodziło o silną tęsknotę za bliskimi, z którą wiązała 
się chęć spotkania się z nimi. Niektórzy sprawcy chcieli pomóc swojej rodzinie, dla 
której zapewne byli przed uwięzieniem głównym źródłem dochodu. Być może mieli 
wyrzuty sumienia związane z tym, że przez swoje zachowanie zostali pozbawieni 
wolności i spowodowali pogorszenie się sytuacji materialnej bliskich. Jeden sprawca 
bał się powrotu do zakładu karnego, inny natomiast ogólnie stwierdził, że uciekł, bo 
przeszedł kryzys. 
5. Sprawcy skazani za przestępstwo z art. 242 § 2 k.k.

W przypadku tego przestępstwa również wyróżniłem 5 grup powodów ucieczek: 
1) problemy rodzinne (4 przypadki), 2) chęć spotkania się z bliskimi (3 przypadki),  
3) problemy finansowe (8 przypadków), 4) problemy w miejscu izolacji (4 przypadki), 
5) inne przyczyny (10 przypadków).

Przyczyny, które zaliczyłem do poszczególnych grup, przedstawiają się następująco 
(wybrane przypadki):

1) problemy rodzinne:
• trudna sytuacja osobista: niepełnosprawny ojciec w ciężkim stanie fizycznym 

i psychicznym, chora matka, siostra, która załamała się psychicznie po osadzeniu 
sprawcy, problemy z konkubiną;

• problemy rodzinne i z partnerką, która uległa wypadkowi; sprawca chciał być 
przy niej;

• sprawca chciał być przy konkubinie, gdyż zmarło ich nowo narodzone dziecko;
2) chęć spotkania się z bliskimi:
• sprawca chciał spędzić jak najwięcej czasu ze swoją dziewczyną; jak stwierdził: 

„jego miłość do dziewczyny przegrała ze zdrowym rozsądkiem”;
• skazany dowiedział się o ciężkiej chorobie ojca, który przebywał w szpitalu 

i chciał się z nim zobaczyć;
• chęć odwiedzenia chorego brata przebywającego w szpitalu;
3) problemy finansowe:
• brak pieniędzy na powrót do aresztu;
• ojciec skazanego zadłużył mieszkanie i groziła jego utrata; ubiegał się o przerwę 

w karze, ale jej nie dostał;
• teściowie sprawcy poważnie zachorowali, w związku z czym jego żona musiała 

utrzymywać dwa domy, czego skutkiem było powstanie zadłużenia czynszowego 
i groźba eksmisji; postanowił on nie powrócić do zakładu i zarabiać na spłatę długu, 
by nie doszło do eksmisji;

• sprawca chciał podjąć pracę i pomóc finansowo żonie, która utrzymywała dzieci 
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i miała kłopoty finansowe z powodu wziętych razem z nim kredytów;
• skazany chciał pracować i pomóc finansowo rodzicom znajdującym się w trudnej 

sytuacji materialnej;
4) problemy w miejscu izolacji:
• sprawca bał się, że jak wróci do zakładu, to nie dostanie szybko znowu przepustki, 

gdyż wychowawca robił mu cały czas problemy i utrudniał pobyt w zakładzie;
• skazany wskazał, że był szantażowany przez Służbę Więzienną;
• skazany wyjaśnił, że był poniżany przez współosadzonych, oddalił się, obawiając 

się o swoje bezpieczeństwo;
5) inne przyczyny:
• przymus załatwienia pilnych spraw;
• skazany na przepustce pokłócił się z narzeczoną; stwierdził przy tym, że nie wie, 

dlaczego nie wrócił do zakładu, chyba „przez nerwy”;
• w czasie pobytu skazanego w izolacji przeprowadzono jego eksmisję z mieszkania, 

na przepustce chciał zająć się rzeczami, które tam zostały;
• chęć pozałatwiania prywatnych spraw;
• sprawca był załamany śmiercią brata (był na przepustce w związku z pogrzebem);
• sprawca stwierdził, że „coś mu strzeliło do głowy, nie było to planowane, 

działanie było wynikiem impulsu”.
Również w przypadku tego przestępstwa często decyzja o ucieczce związana była 

ze stanem psychicznym, w jakim znajdował się sprawca. Skazani najczęściej chcieli – 
ogólnie rzecz ujmując – coś „załatwić” na wolności: czy to spotkać się z bliskimi, czy 
pomóc im finansowo. Kilku z nich wskazało na problemy w jednostce penitencjarnej. 
Generalnie ciążyła na nich często presja psychiczna (mniej lub bardziej obiektywnie 
usprawiedliwiająca ucieczkę). 
6. Sprawcy skazani za przestępstwo z art. 242 § 3 k.k.

W przypadku przestępstwa niepowrócenia do miejsca izolacji z przerwy 
w odbywaniu kary pozbawienia wolności rodzaje motywów, którymi kierowali się 
sprawcy były częściowo odmienne niż w przypadku czynów zabronionych z art. 
242 § 1 i 2 k.k. Wyróżniłem 7 grup tych motywów: 1) pozostawanie w błędzie  
(19 przypadków), 2) problemy zdrowotne (15 przypadków), 3) problemy rodzinne  
(8 przypadków), 4) problemy finansowe (9 przypadków), 5) chęć załatwienia pilnych 
spraw (5 przypadków), 6) chęć pobytu z bliskimi (3 przypadki), 7) inne przyczyny  
(12 przypadków). 

Przyczyny, które zaliczyłem do poszczególnych grup, przedstawiają się następująco 
(wybrane przypadki):

1) pozostawanie w błędzie: 
• sprawca złożył wniosek o dalszą przerwę w karze, jego siostra zadzwoniła do 

sądu i dowiedziała się, że skazany nie musi wracać do zakładu, gdyż uzyskał przerwę 
w karze;

• sprawca wniósł zażalenie na postanowienie o odwołaniu przerwy i czekał na 
rozstrzygnięcie, myślał, że będzie powiadomiony o terminie stawiennictwa; 

• sprawca dzwonił do sądu i otrzymał informację, że nie musi się stawiać do aresztu 
dopóki postanowienie o odmowie udzielenia dalszej przerwy nie będzie prawomocne;

• obrońca skazanego złożył wniosek o warunkowe przedterminowe zwolnienie 
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z odbycia reszty kary; adwokat mówił mu, że nie musi stawiać się w areszcie po 
przerwie, ponieważ czekają na termin posiedzenia;

• skazany złożył wniosek o dalszą przerwę i czekał na jego rozpatrzenie; wiedział, 
że musi stawić się do zakładu karnego, lecz nie zrobił tego, gdyż czekał na decyzję 
sądu; po jej otrzymaniu nie wrócił do zakładu, gdyż nie miał za co przyjechać;

2) problemy zdrowotne:
• sprawca miał kłopoty zdrowotne, leżał w szpitalu, sąd odmówił udzielenia mu 

dalszej przerwy; wyjaśnił, że gdy przebywał w areszcie, to zabierano mu leki i kule, 
uważa, że był karany za swój stan zdrowia;

• sprawca w czasie przerwy miał mieć operację, jednakże jej termin został 
przesunięty o kilka miesięcy na okres po przerwie; nie powrócił, gdyż chciał odbyć 
leczenie i pomóc w międzyczasie rodzinie, a później stawić się do zakładu karnego; 

• sprawca w czasie przerwy leczył się w szpitalu; będąc w szpitalu złożył wniosek 
o dalszą przerwę; nie powrócił, gdyż nie mógł samodzielnie chodzić, ponadto wskazał, 
że w areszcie dają mu niewłaściwe leki;

• sprawca wrócił później, gdyż był po operacji kręgosłupa i nie był w stanie 
chodzić; stawił się do jednostki, gdy poczuł się lepiej;

• sprawca nie wrócił, gdyż cały czas czekał na termin operacji, która miała się 
odbyć po upływie okresu przerwy, o czym sąd był powiadomiony; po operacji chodził 
do lekarzy i na rehabilitację;

• sprawca w czasie przerwy przeszedł operację biodra i miał problemy 
z poruszaniem się;

3) problemy rodzinne:
• sprawca w czasie przerwy wyjechał do Wielkiej Brytanii; nie wrócił, gdyż był 

załamany rozpadem swojego związku i nie widział sensu, żeby wracać do Polski;
• chęć zaopiekowania się chorą 90-letnią matką;
• sprawca chciał pomóc konkubinie, która była w zagrożonej ciąży;
• podczas, gdy sprawca był na przerwie zmarła jego kilkumiesięczna córka; 

ponadto pracował dorywczo za granicą, gdyż chciał zmienić mieszkanie na większe;
• konieczność sprawowania opieki nad synem, który przebywał w szpitalu;
• chęć opieki nad konkubiną, która trafiła do szpitala psychiatrycznego, a trzy 

tygodnie po wyjściu z niego poroniła;
4) problemy finansowe:
• skazany dostał w czasie przerwy dobrą pracę i chciał pomóc żonie w wychowaniu 

i utrzymaniu ich 8 dzieci;
• sprawca w czasie przerwy otworzył działalność gospodarczą w zakresie usług 

budowlanych, musiał pomagać finansowo matce i rodzeństwu; nie wiedział, że może 
by skazany za niepowrót, nie czytał dokumentów, które podpisywał wychodząc na 
przerwę; chciał skończyć prace, które rozpoczął, otrzymać pieniądze i oddać je matce;

• sprawca nie wrócił w terminie, gdyż nie miał pieniędzy na bilet, a chciał też 
zrobić zaopatrzenie do zakładu karnego;

• sprawca miał dobrą pracę na budowie, chciał zarobić pieniądze dla syna 
i rodziców;

5) chęć załatwienia pilnych spraw:
• sprawca chciał wykonać wiosenne prace polowe (obsiać ziemię);
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• sprawca pomagał żonie, chciał przygotować opał na zimę i naprawić ogrzewanie 
wody w domu;

• skazany chciał pomóc konkubinie w remoncie mieszkania, które właśnie dostała;
6) chęć pobytu z bliskimi:
• sprawczyni nie wróciła, gdyż chciała być ze swoimi małymi dziećmi;
• sprawczyni chciała pobyć ze swoimi dziećmi, a ponadto pomóc niepełnosprawnej 

babci;
• sprawca nie chciał zostawiać samej kobiety, która była z nim w ciąży;
7) inne przyczyny:
• sprawca w czasie przerwy wyjechał za granicę w celu kontynuowania leczenia; 

tam został zatrzymany i aresztowany; stwierdził, że nie znał adresu sądu w Polsce, 
żeby poinformować o tym fakcie;

• sprawca zapomniał, kiedy miał wrócić, zgubił postanowienie, w którym był 
wskazany termin powrotu; nie był wzywany do aresztu, więc nie stawił się z powrotem;

• skazany wyjaśnił, że w zakładzie karnym bagatelizowano jego chorobę i dopiero 
jak bardzo źle się poczuł został odwieziony do szpitala; bał się wrócić do zakładu ze 
względu na swój stan zdrowia;

• sprawca w czasie przerwy złożył wniosek o dalszą przerwę; wyjaśnił, że chciał 
stawić się na posiedzenie sądu, jednak nie został wpuszczony do budynku, gdyż nie 
miał dowodu osobistego; dwa dni później stawił się do aresztu śledczego, lecz nie 
wpuszczono go również z powodu braku dokumentu tożsamości, kazano mu iść na 
Policję; ostatecznie nie poszedł na Policję, gdyż uznał, że to nie jego wina, że nie 
chciano go przyjąć;

• skazany uzyskał przerwę, żeby poddać się operacji; nie chciał czekać bezczynnie 
na termin operacji, więc pojechał do pracy za granicę; na miejscu okazało się, że 
gdyby skończył pracę przed końcem umowy, to musiałby zapłacić karę, dlatego został 
za granicą i nie powrócił do zakładu karnego. 

Motywy, które kierowały skazanymi za przestępstwo z art. 242 § 3 k.k. są 
częściowo różne od ustalonych w kontekście przestępstw z art. 242 § 1 i § 2 k.k. 
W dużej części przeanalizowanych spraw skazani wskazywali, że pozostawali 
w błędzie odnośnie do terminu i obowiązku powrotu do zakładu karnego, a także że 
dopuścili się czynu zabronionego z powodu problemów ze zdrowiem. Nie powinno 
to dziwić, jeśli weźmie się pod uwagę, że w więcej niż połowie przypadków sprawcy 
uzyskali przerwę w karze pozbawienia wolności ze względów zdrowotnych oraz że 
dokładne reguły postępowania wykonawczego nie zawsze są dla więźniów jasne. Dla 
rozważań czynionych w niniejszym opracowaniu ważne jest jednak to, że pozostałe 
grupy motywów ucieczek są podobne jak w przypadku wcześniej omawianych 
spraw (w szczególności problemy rodzinne, chęć spotkania się z bliskimi, problemy 
finansowe). Na marginesie można wskazać, że w części przypadków, w których 
niepowrócenie do zakładu karnego wynikało z pozostawania przez więźnia w błędzie 
można było jego zachowanie usprawiedliwić. Ma to znaczenie w kontekście 
przypisywania takiej osobie odpowiedzialności karnej [7]. 
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7. Czy w przebadanych sprawach były przypadki ucieczek, którym 
można było zapobiec?

Zanim odpowiem na postawione pytanie chciałbym zwrócić uwagę na dwie istotne 
okoliczności. 

Po pierwsze, większość przeanalizowanych przez mnie ucieczek była daleka 
od powszechnego wyobrażenia. Więźniowie wcale nie uciekali, przeskakując np. 
ogrodzenie zakładu karnego albo brawurowo uwalniając się z konwoju. W większości 
przypadków więźniowie nie powracali do jednostki penitencjarnej z wolności, na 
której znaleźli się w sposób legalny. O ile w przypadku przestępstw z art. 242 § 2 
i 3 k.k. taki stan rzeczy jest oczywisty, gdyż na takim zachowaniu te przestępstwa 
polegają, w przypadku czynów kwalifikowanych z art. 242 § 1 k.k. dochodziło moim 
zdaniem do błędnej subsumpcji ustalonego stanu faktycznego pod wskazany przepis. 
Z punktu widzenia niniejszego opracowania omawianie istoty tych błędów nie jest 
potrzebne, ważne jest bowiem stwierdzenie, że w 19 na 28 przypadków ucieczka 
więźnia polegała na tym, że oddalił się on z miejsca pracy poza terenem jednostki 
penitencjarnej (zakładu karnego lub aresztu śledczego), w sytuacji, gdy praca 
świadczona była w systemie bez konwojenta (tj. bez dozoru ze strony funkcjonariuszy 
Służby Więziennej). Okoliczność, którą opisuję ma to znaczenie, że ktoś musiał podjąć 
decyzję o wypuszczeniu zbiegłych więźniów na wolność.

Po drugie, o ile w przypadku spraw, w których skazano sprawców za ucieczkę 
z art. 242 § 1 i 2 k.k. decyzja o udzieleniu zezwolenia na czasowe opuszczenie miejsca 
izolacji miała charakter całkowicie uznaniowy, o tyle, jeśli chodzi o skazanych z art. 
242 § 3 k.k., decyzja nie była już tak dowolna, a w niektórych przypadkach była wręcz 
związana (obligatoryjna; chodzi tu o przypadki, gdy skazanemu została udzielona 
przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności na podstawie art. 153 § 1 w zw. 
z art. 150 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego [8]).

Wróćmy teraz do postawionego wyżej pytania, ale skupmy się tylko na przypadkach, 
w których decyzja o wypuszczeniu więźnia na wolność była uznaniowa (skazani z art. 
242 § 1 i 2 k.k. oraz część skazanych z art. 242 § 3 k.k.). Czy wiedza osoby, która 
decydowała o czasowym wypuszczeniu więźnia z miejsca izolacji o trapiących go 
problemach powinna wpłynąć na treść tej decyzji? Moim zdaniem oczywiste jest, 
że tak. Czy jeśli stwierdzone problemy zwiększały istotnie ryzyko tego, że więzień 
nie powróci do jednostki penitencjarnej powinno się odmówić wypuszczenia go 
na wolność? Odpowiedź również brzmi: tak. Czy w przebadanych przeze mnie 
sprawach decydenci mieli świadomość problemów więźniów? Tej okoliczności nie 
dało się ustalić na podstawie badanych akt sądowych. Dlatego też odpowiadając na 
pytanie, czy w przebadanych przeze mnie sprawach były przypadki ucieczek, którym 
można było zapobiec, należy stwierdzić co następuje: tak, o ile osoba podejmująca 
decyzję o udzieleniu zezwolenia na czasowe opuszczenie miejsca izolacji 
wiedziała o okolicznościach zwiększających istotnie prawdopodobieństwo ucieczki 
(w rozumieniu nadanym w niniejszej pracy) (chodzi w szczególności o szeroko 
rozumiane problemy rodzinne, np. silna tęsknota za bliskimi i związana z nią chęć 
przebywania z nimi, ale też problemy finansowe czy chęć załatwienia pilnych spraw – 
por. przedstawione wyżej motywy, które kierowały uciekinierami). 

Wiedza o problemach więźniów powinna być czerpana w ramach prowadzonych 
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wobec nich oddziaływań penitencjarnych (w szczególności chodzi o rozmowy 
przeprowadzane z nimi w związku z ich aktywizacją zawodową, udzielaniem zezwoleń 
na zajęcia sportowe czy kulturalno-oświatowe poza jednostką penitencjarną itp.). Istotną 
rolę w tym kontekście ogrywa praca wychowawców, psychologów i funkcjonariuszy do 
spraw zatrudnienia osadzonych. Przepisy prawa karnego wykonawczego przewidują 
wiele sytuacji, w których przeprowadza się rozmowy z więźniami [9]. Na przykład, 
w rozmowie prowadzonej w związku z istotną zmianą sytuacji osobistej, prawnej lub 
rodzinnej osadzonego, wychowawca ocenia możliwy wpływ zaistniałych zmian na 
jego zachowanie oraz ich wpływ na sposób prowadzenia oddziaływań penitencjarnych, 
a także udziela stosownych do okoliczności rad i wskazówek [10]. Z kolei przed 
podjęciem decyzji o zatrudnieniu funkcjonariusz lub pracownik do spraw zatrudnienia 
przedstawia osadzonemu propozycję zatrudnienia, biorąc pod uwagę w szczególności 
jego zobowiązania finansowe, sytuację materialną rodziny i względy bezpieczeństwa 
zakładu karnego [11]. Należy też pamiętać o rozmowach z psychologami, które są 
prowadzone w ramach badań psychologicznych, udzielania pomocy psychologicznej, 
oddziaływań psychokorekcyjnych bądź terapeutycznych [12]. Sądzę, że w wielu 
przypadkach, w których więźniowie uciekali bardziej „do czegoś” (do bliskich, do 
pracy, by pomóc rodzinie itp.), a nie jedynie „od czegoś” (od ponoszenia ciężarów 
odpowiedzialności karnej) można był zapobiec ich ucieczkom w prosty sposób – 
odmawiając opuszczenia przez nich miejsca izolacji (np. zatrudnienia na zewnątrz 
zakładu karnego, udzielenia przepustki czy fakultatywnej przerwy w odbywaniu kary 
pozbawienia wolności). 

Osobną kwestią są stwierdzone przeze mnie w badanych sprawach przypadki, gdy 
więźniowie nie powracali do jednostki penitencjarnej tłumacząc się niewiedzą na 
temat terminu czy nawet samego obowiązku powrotu. Tutaj receptą jest prawidłowe 
(uczynione w prostych słowach, zrozumiałych dla więźnia) pouczenie osób 
opuszczających taką jednostkę w związku z przerwą w karze o ich obowiązkach [13]. 
Ważne jest też uświadamianie więźniów odnośnie do konsekwencji prawnokarnych 
i dyscyplinarnych unikania odbywania kary pozbawienia wolności, które może być 
„wplecione” w prowadzone wobec nich oddziaływania penitencjarne. 
8. Podsumowanie 

Jak wynika z przeprowadzonych analiz więźniowie uciekają z różnych powodów. 
Często są to szeroko rozumiane problemy rodzinne, tęsknota za bliskimi, problemy 
finansowe, czasem (choć dość rzadko) problemy w miejscu izolacji. Wydaje się, 
że w wielu przypadkach ucieczce można zapobiec poprzez właściwe rozpoznanie 
sytuacji psychologicznej, w jakiej znajduje się więzień. Duża w tym rola pracowników 
więziennictwa prowadzących oddziaływania penitencjarne wobec osób pozbawionych 
wolności. Trzeba jednak pamiętać, że niektóre osoby są zamknięte w sobie, nieskore 
do rozmawiania o swoich problemach, w szczególności z obcymi ludźmi. W takich 
wypadkach najlepszy nawet znawca duszy ludzkiej może nie być w stanie wychwycić 
okoliczności zwiększających prawdopodobieństwo ucieczki. Nie zmienia to jednak 
faktu, że próbować trzeba. W tytule wskazałem, że praca ta stanowi próbę zarysowania 
problemu. Nie pretenduje ona do wskazania panaceum na ucieczki więźniów. Zwracam 
jednak jeszcze raz uwagę na to, że niektórym ucieczkom można przeciwdziałać 
poprzez odpowiednie „rozpracowanie psychologiczne” osadzonego. 
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Dlaczego więźniowie uciekają? Czy można temu zapobiec? Próba zarysowania 
problemu w świetle badań akt sądowych
Streszczenie 
Przedmiotem rozdziału jest przedstawienie i omówienie przeprowadzonych przez autora badań akt 
sądowych spraw karnych o przestępstwa określone w art. 242 § 1, 2 i 3 Kodeksu karnego. Celem, jaki został 
postawiony jest próba znalezienia odpowiedzi na pytanie, czy ucieczkom więźniów można zapobiegać 
i jak tego można dokonać. Punktem wyjścia jest krótkie opisanie, na czym polegają wzmiankowane 
typy czynów zabronionych (tzw. metoda dogmatycznoprawna, tj. badanie tekstów aktów normatywnych). 
Następnym krokiem jest przedstawienie ustalonych na podstawie badań aktowych motywów, które 
kierowały uciekinierami. Kolejną częścią opracowania jest próba ustalenia, czy ucieczkom takim można 
zapobiec. Nie chodzi tutaj o ich ukrócenie poprzez zwiększenie stopnia fizycznego dozoru nad więźniami, 
lecz o odpowiednie rozpoznanie sytuacji psychologicznej, w jakiej znajduje się sprawca i podjęcie 
decyzji, której skutkiem będzie wyeliminowanie możliwości podjęcia łatwej ucieczki. Przeprowadzona 
analiza doprowadziła do wniosku, że przynajmniej w części przebadanych spraw karnych można było 
zapobiec ucieczce więźnia. Istotne jest dokładne przeanalizowanie stanu psychicznego więźnia, który 
wynika w dużej części z jego szeroko rozumianej sytuacji rodzinnej. Ustalenia te mają znaczenie dla 
zapobiegania ucieczkom w przyszłości. 
Słowa kluczowe: ucieczka więźnia, zapobieganie ucieczkom, motywy kierujące uciekającymi więźniami 
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Why are the prisoners escaping? Can this be prevented? Trying to outline  
the problem in the light of the examination of the court records
Abstract 
The subject of this chapter is to present and discuss the author’s research of court records of criminal 
cases for the offences specified in Article 242 § 1, 2 and 3 of the Penal Code. The aim is to try to find an 
answer to the question whether the escape of prisoners can be prevented and how this can be done. The 
starting point is a brief description of what these types of crime are (the so-called dogmatic-legal method, 
i.e. an analysys of the texts of normative acts). The next step is to present the motives that guided the 
escapees, established on the basis of the act research. The next part of the study is an attempt to determine 
whether such escapes can be prevented. It is not a matter of reducing them by increasing the degree of 
physical supervision over the prisoners, but of properly recognizing the psychological situation in which 
the perpetrator finds himself and making a decision that will result in eliminating the possibility of making 
an easy escape. The analysis carried out led to the conclusion that at least in some of the criminal cases 
examined it was possible to prevent the escape of the prisoner. It is important to analyse thoroughly the 
mental condition of the prisoner, which is largely due to his or her broadly understood family situation. 
These findings are important for preventing future escapes. 
Keywords: prisoner’s escape, prevention of escapes, motives guiding escaping prisoners 



245

Patrycja Haber1

Charakterystyka dziennikarstwa śledczego w Polsce 
na podstawie rozmów z praktykami

1. Wprowadzenie
Żyjemy w czasach, kiedy media nazywane są „czwartą władzą”. Nie dzieje się tak 

bez przyczyny – Internet, telewizja, gazety są teraz dla społeczeństwa podstawowym 
źródłem informacji. Rolą dziennikarza nie jest jednak tylko przekazywanie informacji, 
czy relacjonowanie aktualnych wydarzeń politycznych i kulturowych. Istnieje bowiem 
szczególny rodzaj dziennikarstwa, który nazywany jest dziennikarstwem śledczym. 
Zadaniem dziennikarza śledczego jest przede wszystkim rzetelne informowanie 
społeczeństwa. Nie chodzi jednak tylko o bieżące wydarzenia, ale przede wszystkim 
o demaskowanie różnorodnych patologii i przestępstw. Istnieje wiele definicji 
dziennikarstwa śledczego. Wojciech Adamczyk podaje, że jest to „działalność 
dziennikarza podążającego za informacją celowo, z premedytacją ukrytą z powodu 
naruszenia prawa lub moralności” [1]. Według Tomasza Goban-Klas’a dziennikarstwo 
śledcze jest „ujawnieniem tego, co ma być skrywane” [2]. Hugo de Burgh uważa 
dodatkowo, że dziennikarstwo śledcze to zajęcie, które ma na celu „odkrywanie 
prawdy i identyfikowanie odstępstw od tego, co jest dostępne w innych mediach. Takie 
działanie jest nazywane ogólnie dziennikarstwem śledczym i różni się od pozornie 
podobnej pracy wykonywanej przez policjantów, prawników, audytorów i organy 
regulacyjne tym, że nie jest ograniczone celem, nie jest prawnie ustanowione” [3]. 
Marek Palczewski wskazuje, co składa się na dziennikarstwo śledcze. Są to:

• Dochodzenie własne autora lub autorów tekstu;
• Ujawnienie tego, co miało pozostać ukryte;
• Kierowanie się w swoich działaniach dobrem publicznym, tropienie przestępstw;
• Stosowanie niejawnych metod zbierania informacji (podsłuchy, przebieranki, 

ukryte kamery czy dyktafony);
• Posiłkowanie się anonimowymi źródłami informacji;
• Próba naprawy rzeczywistości poprzez działania dziennikarza/dziennikarzy [1].
Każdy dziennikarz ma swoją metodę pracy – zbierania pożądanych przez 

niego informacji. Marek Palczewski wyróżnia dwie metody działań dziennikarzy 
śledczych: jawne i niejawne. Do tych pierwszych zalicza pozyskiwanie informacji 
od oficjalnych informatorów, dokumentów urzędowych, oraz własne obserwacje, 
podczas których nie ukrywa swojej tożsamości. Metody niejawne to tak zwany 
tajny przekaz – wcielanie się w fikcyjne postacie, wykorzystywanie ukrytych 
kamer, dyktafonów i podsłuchów, śledzenie osób, a także kupowanie informacji 
i dokumentacji [1]. Właśnie ta druga forma jest kluczowa, kiedy mówimy 
o dziennikarstwie śledczym. To ona wyróżnia tę formę dziennikarstwa spośród innych.  
 Przełomowym momentem dla dziennikarstwa śledczego w Polsce był rok 1989. Wtedy 
to w Magdalence podpisano postanowienie, dzięki którym znowelizowano prawo 

1 patrycja.haber1@gmail.com, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie,  
https://upjp2.edu.pl/.
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prasowe. 11 kwietnia 1990 roku wzbogacono go o zapis: „Prasa, zgodnie z Konsty-
tucją Rzeczypospolitej Polskiej, korzysta z wolności wypowiedzi i urzeczywistnia 
prawo obywateli do ich rzetelnego informowania, jawności życia publicznego 
oraz kontroli i krytyki społecznej”. Tego samego dnia Sejm zniósł cenzurę [4]. Te 
wydarzenia dały więc reporterom podstawy do rzetelnej pracy dziennikarskiej bez obaw  
o konsekwencje ze strony władz. 
2. Przedmiot i cel badań

Przedmiotem badań jest działalność wybranych dziennikarzy śledczych w Polsce. 
Głównym celem jest scharakteryzowanie najważniejszych aspektów dziennikarstwa 
śledczego na podstawie rozmów z praktykami. Kluczowe dla realizacji tego celu 
będzie zbadanie czym jest dziennikarstwo śledcze i zawód dziennikarza śledczego 
w świadomości praktyków. Natomiast cele szczegółowe to ustalenie, jakich technik 
najczęściej używają dziennikarze śledczy podczas realizacji danego dochodzenia, 
sprawdzenie czy ten typ dziennikarstwa jest potrzebny społeczeństwu, a także próba 
oceny dziennikarstwa śledczego w Polsce
3. Metoda badań

Obrana metoda badania to wywiad pogłębiony, czyli rozmowa przeprowadzona 
na podstawie przygotowanych wcześniej zagadnień. Kryteria, które decydowały 
o wyborze rozmówców to przede wszystkim wyróżnienia, jakich doznali za pracę 
dziennikarza śledczego – Nagroda Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich i Grand 
Press, a także analiza całokształtu pracy dziennikarskiej. Osoby badane to Wojciech 
Sumliński, Piotr Nisztor i Przemysław Wojciechowski. Z każdym rozmówcą poruszane 
były takie same zagadnienia, a mianowicie: 

• Definicja dziennikarstwa śledczego;
• Charakterystyka dziennikarza śledczego;
• Najważniejsze aspekty w pracy dziennikarza śledczego;
• Pomysły na śledztwa;
• Metody pozyskiwania informacji;
• Wpływ dziennikarstwa śledczego na społeczeństwo;
• Wpływ śledztw na życie prywatne dziennikarzy;
• Ocena dziennikarstwa śledczego w Polsce. 

3.1. Sylwetki osób badanych
 Wojciech Sumliński (ur. 1969 w Warszawie) jest polskim psychologiem, dzien-

nikarzem, publicystą. W 1995 roku rozpoczął pracę dla tygodnika „Słowo Podlasia”, 
którego później został redaktorem naczelnym. Współpracował też z „Gazetą Polską”, 
„Życiem Warszawy”, „Życiem”, „Tygodnikiem Podlaskim”, czy „Głosem Katolickim”. 
Sumliński jest także autorem licznych reportaży i programów w TVP: o działalności 
Służb Specjalnych, „Oblicza prawdy” i magazynu śledczego „30 minut”. [5].

Piotr Nisztor (ur. 1984) jest absolwentem Instytutu Edukacji Medialnej 
i Dziennikarstwa na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Pracował m.in. w „Gazecie Polskiej”, „Dzienniku” i „Rzeczpospolitej”. Aktualnie 
jest dziennikarzem tygodnika „Wprost”, portalu niezależna.pl, a także współtworzy 
i prowadzi magazyn śledczy „Na tropie”, który emitowany jest na antenie TVP1. 
Dwukrotnie nominowany do nagrody Grand Press. W 2014 roku otrzymał Nagrodę 
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„Watergate” Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za dziennikarstwo śledcze, za 
książkę „Jak rozpętałem aferę taśmową” [6].

Przemysław Wojciechowski (ur. 1972) jest polskim dziennikarzem – zarówno 
z wykształcenia, jak i z zawodu. Od 1999 roku był związany z telewizją TVN, 
obecnie pracuje w TVP. Swoją karierę dziennikarską rozpoczynał, jako dziennikarz 
newsowy w programie informacyjnym – „Fakty”. Następnie zajął się reportażem. 
Jest (wraz z Witoldem Gadowskim) laureatem nagrody Grand Press z 2004 roku 
w kategorii dziennikarstwo śledcze, za serię reportaży o polskiej mafii paliwowej. 
W 2006 roku otrzymał kolejną nagrodę w tej samej kategorii – tym razem od 
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich za materiał „Gra o PZU”, który zrealizował 
wspólnie z Witoldem Gadowskim i Jarosławem Jabrzykiem. W 2008 roku otrzymał 
aż dwie nagrody: jedną było honorowe wyróżnienie na Międzynarodowym 
Festiwalu Reportażu w Bydgoszczy, a drugą nagrodą od Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskich za materiał zrealizowany ponownie w duecie z Witoldem 
Gadowskim o rosyjskiej mafii i jej powiązaniach z polskimi politykami [7]. 
4. Dziennikarstwo śledcze z punktu widzenia praktyków
4.1. Definicja dziennikarstwa śledczego

Zdaniem Przemysława Wojciechowskiego i Wojciecha Sumlińskiego, dzien-
nikarstwo śledcze jest szczególną odmianą dziennikarstwa – trudniejszą, bardziej 
czasochłonną i ryzykowną. Wojciechowski mówi: „Z mojej perspektywy doświadczenia 
zawodowego jest to najwyższa forma dziennikarstwa”. Sumliński porównuje 
dziennikarstwo śledcze do walki na froncie. Uważa, że jest to „ciągłe wkładanie głowy 
tam, gdzie kto inny nie wsadzi palca”. Podkreśla też, że rzetelny dziennikarz śledczy 
traktuje wszystkich ludzi równo, bez względu na to czy jest to prezydent, premier, 
czy przeciętny obywatel. Piotr Nisztor odpowiada krótko: „To misja, której celem jest 
ujawnianie i demaskowanie patologii oraz nieprawidłowości”.
4.2. Charakterystyka dziennikarza śledczego

Wszystkie badane osoby uważają, że bycie dobrym dziennikarzem związane 
jest nie tyle z cechami nabytymi, co wrodzonymi. Na pytanie „Jaki powinien być 
dziennikarz śledczy?” każdy jest zgodny co do dwóch cech – sumienności i uczciwości. 
Piotr Nisztor dodaje, że dziennikarz śledczy powinien dużo czytać, mieć wiedzę na 
szereg różnych tematów i cały czas ją pogłębiać. Powinien też być uparty, pracowity, 
cierpliwy, mocny psychicznie i odważny. Musi kochać to co robi i pamiętać o tym, 
że w większości przypadków jest to miłość nieodwzajemniona – bardzo często 
zamiast nagród za wykrycie danej patologii dziennikarz spotyka się z szykanami 
i innymi atakami. Przemysław Wojciechowski obok uczciwości stawia ciekawość 
świata i wytrwałość w dążeniu do celu. Uważa, że kiedy zaczyna się jakiś temat 
należy go zgłębić do końca. Dodaje też, że dziennikarz śledczy powinien być mądry, 
doświadczony życiowo, a także posiadać nienaganną konstrukcję moralną. Zgodny co 
do tego stwierdzenia jest Wojciech Sumliński, który sądzi, że przede wszystkim solidna 
analiza dokumentów może prowadzić do powodzenia lub niepowodzenia danego 
śledztwa Stawia też bardzo ciekawą tezę: „Nie sztuką jest wiedzieć u dziennikarza, ale 
umieć się dowiedzieć”. Nawiązuje to do cechy, którą wskazał też Wojciechowski, czyli 
ciekawość świata, wyjaśnianie pewnych spraw i kojarzenie nieoczywistych faktów. 
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4.3. Najważniejsze aspekty w pracy dziennikarza śledczego
Dziennikarze zgodnie twierdzą, że rolą i głównym, celem dziennikarza śledczego 

jest przede wszystkim odkrywanie prawdy i ujawnianie jej opinii publicznej. Każdy 
badany podkreśla też ogromną rolę źródeł informacji w swojej pracy. Twierdzą, że bez 
dobrego, wiarygodnego i sprawdzonego źródła dziennikarz nie istnieje. Wszystko co 
publikuje musi mieć swoje potwierdzenie i dowody. Nisztor i Wojciechowski wskazują 
na ogromną rolę redakcji i redaktora naczelnego w pracy dziennikarza śledczego. 
Nisztor stwierdza: „to, co jest najważniejsze w zawodzie dziennikarza śledczego 
to redakcja, która twardo stoi za dziennikarzem i redaktor naczelny obdarzający go 
pełnym zaufaniem”. Wojciechowski dodaje: „wsparcie redakcji, dla której dziennikarz 
pracuje – wsparcie merytoryczne, organizacyjne, ale też prawne, bo dziennikarstwo 
śledcze to ciągła walka”.
4.4. Pomysły na śledztwa dziennikarskie

Badani zgodnie twierdzą, że tematy biorą z życia. Dodatkowo dodają, że kiedy 
opublikują jeden, drugi interesujący materiał śledczy i spotyka się to z pozytywną 
opinią publiczną, która zaczyna ufać redakcji i samemu dziennikarzowi to sami później 
zgłaszają się z ciekawymi informacjami. Bardzo często jedna sprawa ciągnie za sobą 
kolejną. Wojciechowski wskazuje na zdolności intelektualne, ciekawość i umiejętność 
obserwacji świata. Dzięki temu niektórzy dziennikarze zauważają coś, czego inni 
nie widzą – ciekawi ich to i zaczynają szukać odpowiedzi na nurtujące pytania. 
Nisztor stwierdza, że: „na ciekawą sprawę można trafić czytając różnego rodzaju 
dokumenty, inne artykuły, książki, obserwując jakąś sytuację, otrzymując informacje 
od czytelników”. Dodaje jednak, że najlepszym źródłem pomysłów i inspiracji jest po 
prostu rozmowa z drugim człowiekiem.
4.5. Metody pozyskiwania informacji

Na pytanie o to, w jaki sposób pozyskuje się potrzebne informacje dziennikarze 
wymieniają dwa kluczowe źródła: drugi człowiek i dokumenty.

Źródła są kluczowe w każdym śledztwie. Wojciechowski stwierdził: „dla mnie 
najważniejsze są źródła – bez źródeł dziennikarz nie istnieje. Wiarygodność źródeł na 
których dziennikarz śledczy opiera swoją pracę. To muszą być źródła zweryfikowane, 
godne zaufania i pewne”. Nisztor uważa, że wbrew pozorom dużo ciekawych 
informacji można znaleźć w powszechnie dostępnych źródłach, trzeba tylko umieć 
ich szukać i do nich trafić. Dodaje, że „podczas jednego ze śledztw dziennikarskich 
w ten sposób udało mi się zdobyć wyciągi z zagranicznych kont niektórych polskich 
polityków i biznesmenów”.

Wszystkie badane osoby zgodnie twierdzą, że podstawą pracy dziennikarza 
śledczego i zdobywania potrzebnych informacji są także ludzie. Piotr Nisztor 
tłumaczy, że trzeba umieć trafić do ludzi i rozmawiać z nimi. Nie wolno też nikogo 
dyskryminować, ponieważ każdy, bez względu na wykształcenie czy profesję może 
mieć coś ciekawego do powiedzenia. Ponadto dziennikarz dodaje, że „kluczem do 
sukcesu jest także umiejętność ich analizy i łączenia faktów”. Każde źródło trzeba 
sprawdzić, nie można ufać wszystkiemu co powiedzą ludzie, każdynowy wątek w danej 
sprawie, zeznania informatorów muszę być potwierdzone, ponieważ tylko dysponując 
twardymi dowodami dziennikarz jest w stanie dowieść wiarygodności swojego 
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śledztwa. Nisztor dodaje też, że o informatorów i pozyskane od nich informacje trzeba 
szczególnie dbać: „Niemal obowiązkiem jest więc korzystanie z różnego rodzaju 
szyfrowanej łączności (m.in. różnego rodzaju aplikacje na smartfony), specjalnych 
szyfrowanych kont mailowych, programów do szyfrowania danych, zabezpieczonego 
sprzętu komputerowego (np. Maców, a nie PC) itp.” Najkonkretniej o informatorach 
wypowiada się Wojciech Sumliński. Podobnie, jak inne osoby badane przyznaje, 
że o informatorów trzeba bardzo dbać i to potem bardzo owocuje – najpierw trzeba 
potrafić pozyskać zaufanie informatorów, a potem to zaufanie szanować. Dzięki temu 
ma się już pewną grupę informatorów, wśród nich wiadomość o tym, że pewnemu 
dziennikarzowi można wszystko opowiedzieć i liczyć na jego dyskrecję szybko się 
rozchodzi. Grupa tych informatorów cały czas się powiększa i każdy ma coś ciekawego 
do powiedzenia. Sumliński przyznaje, że miał informatorów z różnych branż: Straż 
Graniczna, Urząd Ochrony Państwa, policjanci, prokuratorzy.
4.5.1. Technika tajnego przekazu

Celowo, ta technika pozyskiwania informacji została wyróżniona. Niejawny sposób 
pozyskiwania informacji jest bowiem jedną z podstawowych cech wyróżniających 
dziennikarstwo śledcze spośród innych form dziennikarskich. 

Piotr Nisztor przyznaje, że stosował prowokacje dziennikarskie, ale bardzo rzadko. 
Wspomina sytuację, kiedy wraz z innym kolegą dziennikarzem zastosowali tajny przekaz 
wobec szantażystów, którzy oferowali sprzedaż nagrań kompromitujących senatora 
Krzysztofa Piesiewicza. Uwieczniali wtedy wszystkie spotkania z szantażystami na 
ukrytej kamerze. Jeśli chodzi o inne działania tajne, takie jak maskowanie się, czy 
ukrywanie pewnych informacji, uważa je za podstawowe czynności w zawodzie 
dziennikarza śledczego. Wskazuje też na konieczność ochrony informatorów i samych 
informacji. Przemysław Wojciechowski twierdzi, że dziennikarz śledczy musi stosować 
wiele różnych sposobów, aby dojść do celu. Przyznaje, że sam wielokrotnie prowadził 
reportaże wcieleniowe – przyjmował zmyśloną tożsamość, udawał kogoś kim nie jest. 
Przytacza historię o tym, jak niegdyś próbował rozszyfrować mafię paliwową i w tym 
celu przebierał się za mafioza paliwowego. Przyznaje, że czasami tylko takie metody 
mogą przynieść rezultaty: „gdyby nie to, że się przebrałem za mafiozę paliwowego 
i udawałem przestępcę w życiu bym nie dowiedział się o tym, czego się dowiedziałem, 
a co za tym idzie ani pani ani nikt inny by się o tym nie dowiedział”. Odmienną postawę 
przyjmuje natomiast w odniesieniu do podsłuchów: „Czymże jest podsłuch? To są 
nielegalne działania, bo nie możemy kogoś podsłuchiwać bez jego wiedzy”. Wojciech 
Sumliński również przyznaje, że stosował w swojej praktyce reportaż wcieleniowy. 
Podaje przykład, kiedy pracował nad swoim pierwszym artykułem śledczym i przez 
rok jeździł po wschodniej granicy udając zainteresowanego przemytem. 
4.5.2. „Wrzutki”

„Wrzutki” to druga metoda pozyskiwania informacji, na którą należy zwrócić 
większą uwagę. Nie jest ona bowiem zgodna z definicją rzetelnego dziennikarstwa 
śledczego, aczkolwiek w obecnych czasach coraz bardziej powszechna. Zjawisko 
„wrzutek” skomentowali jedynie Przemysław Wojciechowski i Wojciech Sumliński. 
Wojciechowski przytacza pojęcie „dziennikarstwa kwitologicznego”. Uważa, że 
obecnie w Polsce nie istnieje prawdziwe dziennikarstwo śledcze, a dziennikarstwo 
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kwitologiczne: „przychodzi jeden lub drugi cwaniak, bądź jeden lub drugi informator 
i przynosi pani na biurko kwity”. Wspomniane kwity to nic innego jak donosy, 
informacje, które mają być skierowane przeciwko komuś i kogoś obciążyć. Większość 
dziennikarzy uważa to za odpowiedni materiał dziennikarski. Tworzy artykuł 
i publikuje go, nie zastanawiając się przy tym, czy są to informacje wiarygodne i czy 
źródło, które je przynosi nie ma w tym jakiegoś ukrytego interesu: „Jedni przynoszą 
kwity na drugich, dlatego prawdziwe dziennikarstwo śledcze opiera się na źródłach 
i na motywacji tych źródeł”. Wojciech Sumliński wypowiada się w bardzo negatywny 
sposób na temat wykorzystywania przez dziennikarzy „wrzutek”: „Pewien znany 
dziennikarz powiedział taką bzdurę: „Ja po to tyle lat uprawiam ten zawód, żeby teraz 
dostawać wrzutki” – w poniedziałek dostaje wrzutkę, w środę publikuje – to nie jest 
dziennikarstwo śledcze”. Sumliński zaznacza, że nigdy nie korzystał z „wrzutek”, 
a każdy badany temat musiał „wychodzić”. Podkreśla, że w dziennikarstwie śledczym 
(jak sama nazwa wskazuje) musi zajść jakieś śledztwo.
4.6. Wpływ śledztw dziennikarskich na społeczeństwo

Wszyscy rozmówcy uważają, że dziennikarstwo śledcze przede wszystkim 
informuje społeczeństwo o ważnych sytuacjach. Jeżeli jest wykonywane rzetelnie to 
demaskuje patologie, które  z pewnych przyczyn były skrywane przed społeczeństwem. 
Przemysław Wojciechowski uważa, że dziennikarz ma działać dla społeczeństwa. Co 
więcej – dziennikarstwo śledcze jest „misją społeczną na bardzo wysokim poziomie”.
4.7. Wpływ śledztw na życie prywatne dziennikarzy

W odpowiedzi na pytanie o wpływ pracy na życie prywatne, dziennikarze po raz 
kolejny są zgodni. Wszyscy twierdzą, że zawód dziennikarza śledczego wywiera 
bardzo duży wpływ na ich codzienne życie. Nisztor wskazuje na brak czasu, ryzyko 
i niebezpieczeństwo. Mówi też o „terrorze ekonomicznym”. Konsekwencje śledztw 
i artykułów odbijają się też na bliskich dziennikarza, którzy w ramach zemsty mogą być 
na przykład wyrzuceni z pracy i mieć problemy ze znalezieniem kolejnej. Mówi również, 
że każdy dziennikarz może być podsłuchiwany i inwigilowany przez służby specjalne, 
czy wywiadownie gospodarcze, które pracują na zlecenie różnych biznesmenów. 
Dziennikarz dodaje, że w swojej karierze zawodowej stara się nie zajmować sprawami, 
które dotyczą podmiotów, w których pracują jego znajomi czy bliscy. W ten sposób 
unika posądzeń o konflikt interesów, czy działanie na zlecenie. Nisztor uważa, że 
dziennikarstwo śledcze jest zawodem niebezpiecznym. Argumentuje to wielokrotnymi 
(kierowanymi do niego) groźbami pobicia czy pozbawienia życia. Przemysław 
Wojciechowski również uważa, że dziennikarstwo śledcze jest niebezpieczne. Popiera 
to swym doświadczeniem – „Jeżeli robię materiał o złych ludziach to spodziewam 
się potem odzewu – telefonów, pogróżek i fizycznych ataków. Wielokrotnie mi 
grożono”. Wspomina o tym, że przez pewien czas miał ochronę policyjną, ponieważ 
przez artykuł, który opublikował wraz z Witoldem Gadowskim istniało podejrzenie, 
że mafia paliwowa wydała na dziennikarzy wyrok śmierci. Wojciech Sumliński 
również doświadczył wielu nieprzyjemności z racji wykonywanego zawodu. Poza 
licznymi procesami sądowymi, był również nękany psychicznie, co doprowadziło go 
do próby samobójczej. Sumliński już na początku wywiadu mówi, że dziennikarstwo 
śledcze to ciągłe ryzykowanie samym sobą. Zapytany o to, co najgorszego spotkało go 
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w trakcie pracy, nie potrafi jednoznacznie odpowiedzieć: „ciężko powiedzieć co było 
najgorsze, bo jak idzie lawina to trudno powiedzieć, który kamień ostatecznie zabija”. 
W pewnym momencie Wojciech Sumliński otrzymał na raz wiele aktów oskarżenia, 
wytyczano przeciwko niemu wiele procesów cywilnych. Dodatkowo twierdzi, że wiele 
autorytetów moralnych oceniło go niewłaściwie na podstawie kłamstw. Wspomina, 
że bardzo bolesne było też odsunięcie się od niego wielu przyjaciół. Na pytanie czy 
czegoś żałuje odpowiada, że czasu spędzonego w sądach i prokuraturze, który mógł 
poświęcić rodzinie i który przeminął bezpowrotnie. Dodaje też, że całe zamieszanie 
wokół jego osoby pozwoliło mu zweryfikować kto naprawdę jest jego przyjacielem.
4.8. Ocena dziennikarstwa śledczego w Polsce

Badani dziennikarze uważają, że dziennikarstwo śledcze w Polsce wymiera. 
Wojciechowski tłumaczy to dużym nakładem finansowym w śledztwa, długim czasem 
realizacji i wysokim poziomem trudności. Większość redakcji nie stać na śledztwa 
dziennikarskie. Sumliński wskazuje jeszcze na deficyt dziennikarzy śledczych. Wielu 
z nich po pewnym czasie przechodzi na „drugą stronę” i pracuje dla ludzi, przeciwko 
którym kiedyś prowadzili śledztwa. Zarabiają przy tym dużo więcej, a ich życie jest 
o wiele bardziej spokojne. Inni mają dość stresów, procesów i odchodzą wykonywać 
inny, spokojniejszy zawód. Są też tacy, którzy udawali tylko dziennikarzy, a tak 
naprawdę pracowali dla Służb Specjalnych. Dziennikarze podkreślają też mocno 
specyfikę tego zawodu i prowadzonych śledztw. Poruszane kwestie są bowiem często 
niebezpieczne i nie każdego stać na taką odwagę, by je poruszać. Praktycy wskazują 
też na wspomniane wcześniej „dziennikarstwo kwitologiczne”. Wielu dziennikarzy 
bazuje głównie na donosach od swoich informatorów. Dzięki temu dany artykuł może 
powstać stosunkowo szybko, a redakcja nie ponosi zbyt wielu kosztów związanych 
z długotrwałym śledztwem. 
5. Podsumowanie

W dzisiejszych czasach o wielu sprawach możemy dowiedzieć się tylko dzięki 
dociekaniom dziennikarzy. Sama definicja dziennikarstwa śledczego mówi, że jest to 
demaskacja czegoś, co z różnych przyczyn miało zostać ukryte przed społeczeństwem. 
Dziennikarz pełni też funkcję kontrolną w stosunku do polityków i właścicieli dużych 
firm. Ci, mając na uwadze to, że ich bezprawne i niemoralne działania mogą zostać 
zdemaskowane, nie czują się bezkarni. 

Podstawą każdego dziennikarstwa są źródła i ludzie, jednak to, co wyróżnia 
dziennikarstwo śledcze spośród innych form dziennikarskich to niejawny sposób 
zdobywania potrzebnych informacji. Badani dziennikarze przytaczają też temat tzw. 
„wrzutek”, jako coś coraz bardziej powszechnego wśród dziennikarzy. Materiały 
powstałe na podstawie donosów nie powinny być nazywane materiałami śledczymi. 
Prawdziwe dziennikarstwo śledcze opiera się bowiem na przeprowadzeniu śledztwa – 
rozmowie z ludźmi, sprawdzeniu i ustaleniu faktów, analizie dokumentów. 

Warto podkreślić też specyfikę pracy dziennikarza śledczego i trudności z nią 
związanych – zarówno prawnych, finansowych, jak i osobistych. Jest to zawód 
niebezpieczny, ponieważ poprzez swoje dochodzenie śledczy może narazić się 
wielu osobom, zwłaszcza jeśli ranga poruszanej sprawy jest wysoka. Należy 
zwrócić też uwagę na niebezpieczeństwo wynikające ze stosowania dziennikarskiej 
prowokacji, czy dziennikarstwa wcieleniowego. Śledczy wchodzi wtedy w zazwyczaj 
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niebezpieczną grupę (sekty, mafię). Potrzebne informacje bowiem uzyska tylko stając 
się członkiem danej zbiorowości. Podczas trwania całego śledztwa istnieje obawa, że 
członkowie grupy zorientują się, że tak naprawdę nie jest to potencjalny przestępca, 
czy członek sekt, a dziennikarz. W tak niebezpiecznych kręgach reporterzy muszą 
liczyć się z różnymi konsekwencjami, nawet zagrożeniem życia. 

Końcowy wniosek, który nasuwa się po analizie rozmów z praktykami, nie jest 
optymistyczny. Dziennikarstwo śledcze w Polsce jest zjawiskiem stosunkowo młodym, 
a jak twierdzą dziennika, zaczyna powoli umierać. Mało jest rzetelnych i prawdziwych 
śledczych, którzy faktycznie mają na celu pomoc społeczeństwu, a nie działanie 
dla uzyskania własnych korzyści. Dodatkowo, nie są oni wystarczająco wspierani 
przez redakcje. Śledztwa często są długotrwałe, kosztowne i nie zawsze przynoszą 
oczekiwane rezultaty. Wielu dziennikarzy korzysta też ze wspomnianych wcześniej 
„wrzutek”, co z prawdziwym dziennikarstwem śledczym ma niewiele wspólnego. 
Niestety, po jakimś czasie pracy wielu dobrych dziennikarzy śledczych odchodzi 
z zawodu z różnych przyczyn. Najczęściej są po prostu zmęczeni konsekwencjami 
wynikającymi z ich śledztw. Zdaniem praktyków dziennikarstwo to ciągła walka. 
Dziennikarz walczy z politykami, firmami, przestępcami, ale przede wszystkim 
z samym sobą.
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Charakterystyka dziennikarstwa śledczego w polsce na podstawie rozmów 
z praktykami
Streszczenie 
Celem niniejszej pracy jest charakterystyka i omówienie problematyki dziennikarstwa śledczego 
w Polsce. Tytułem wstępu, przedstawiono najważniejsze kwestie teoretyczne dotyczące dziennikarstwa 
śledczego. Dalsza część pracy natomiast, oparta jest na rozmowach z praktykami. Obrane metody 
to analiza materiałów źródłowych i wywiad pogłębiony. Kryteria, które decydowały o wyborze 
rozmówców to przede wszystkim wyróżnienia, jakich doznali za pracę dziennikarza śledczego. 
Podczas rozmów, z każdym praktykiem poruszono takie same temat m.in. najważniejsze aspekty 
pracy dziennikarza śledczego, metody pozyskiwania pożądanych informacji ze szczególnym 
naciskiem na tajny przekaz, a także kwestię „wrzutek”. Analizę i wnioski zawarto w odpowiednich 
podrozdziałach. W podsumowaniu zawarto ocenę kondycji dziennikarstwa śledczego. Wynik badania 
nie jest optymistyczny – dziennikarstwo śledcze w Polsce umarło, zanim zdążyło się rozwinąć.  
Słowa kluczowe: dziennikarstwo śledcze, tajny przekaz, wrzutki 

Characteristics of investigative journalism in Poland based on interviews 
with practitioners
Abstract
The aim of this paper is to describe and discuss the problems of investigative journalism in Poland. As 
an introduction, the most important theoretical issues concerning investigative journalism are presented. 
The rest of the paper is based on interviews with practitioners. The chosen methods are analysis of 
source materials and in-depth interview. The criteria that determined the selection of interviewees were 
primarily the awards they received for the work of an investigative journalist. During the interviews, the 
same subject was raised with each practitioner, including the most important aspects of an investigative 
journalist’s work, methods of obtaining the desired information with particular emphasis on the secret 
message, as well as the issue of the „in-room”. The analysis and conclusions are included in the relevant 
subsections. The summary includes an assessment of the condition of investigative journalism. The result 
of the study is not optimistic – investigative journalism in Poland had died before it could develop. 
Keywords: investigative journalism, watchdog journalism
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Psychofizjologiczne badania poligraficzne –  
rozważania nie tylko nad ich istotą

1. Wstęp
Przedmiotem rozważań, zaprezentowanych w niniejszej pracy są wybrane, ale i tym 

samym zasadnicze zagadnienia odnoszące się do problematyki psychofizjologicznych 
badań poligraficznych (dalej również jako: badania poligraficzne). Opracowanie to 
jest kolejnym głosem w dyskusji, odnoszącej się do przydatności tychże badań, tym 
bardziej, iż ich krytyka wiąże się z brakiem odpowiedniej wiedzy oraz zrozumienia 
istoty badań poligraficznych. Warto w tym miejscu np. wskazać, iż chociażby 
zdaniem M. Gołaszewskiego, P. Markowicz oraz J. Jastrzębskiej w znacznej części 
środowiska psychologicznego, funkcjonuje mylne przeświadczenie na temat 
psychofizjologicznych badań poligraficznych, które mają swoje podstawy, m.in. 
w pracach P. Ekmana intersującego się naukowo naturą emocji, metodami detekcji 
nieszczerości przy wykorzystaniu mikroekspresji [1, s. 151]. Zaś – co wymaga 
wyraźnego podkreślenia –  odnośnie badań z wykorzystaniem poligrafu uważa on, iż 
swoją ocenę przydatności tego urządzenia opiera na dziełach innych naukowców, przy 
czym w jego pracach zauważalny jest brak dowodów naukowych potwierdzających 
rzetelność oraz dokładność tychże badań [1, s. 151].

Mając powyższe na uwadze, należy zwrócić uwagę na to, iż badania poligraficzne 
mają wysoką i najdokładniej zweryfikowaną wartość diagnostyczną w naukach 
sądowych [2, s. 8]. Opinia eksperta z zakresu przedmiotowych badań odnosi się 
wyłącznie do zmian reakcji fizjologicznych zarejestrowanych w kontekście udzielania 
przez badanego odpowiedzi na konkretne pytania testowe [2, s. 8]. Tak więc ekspert 
będąc w posiadaniu wiadomości z zakresu kryteriów diagnostycznych (PNEUMO – 
zmiany cyklu oddechowego, EDA – aktywność elektrodermalna, CARDIO – względne 
ciśnienie krwi oraz tętno) oraz reprezentatywnych danych statystycznych dla różnych 
populacji, ma podstawy do tego, by ocenić – w zależności od przyjętej techniki 
badawczej – czy reakcje osoby poddanej badaniu przy pytaniach relewantnych są takie 
jak zwykle występujące u osób odpowiadających szczerze lub nieszczerze, ewentualnie, 
czy reakcje są typowe dla osób identyfikujących pewne szczegóły związane z danym 
zdarzeniem czy też dla osób nie identyfikujących takich szczegółów [2, s. 8]. 
2. Poligraf, wariograf a może wykrywacz kłamstw?

Odpowiadając na postawione pytanie, które przybrało formę tytułu niniejszego 
punktu należy na wstępie wyjaśnić, iż w polskiej literaturze przedmiotu, jak 
również w rodzimych aktach prawnych, odnoszących się  w swojej treści do badań 
poligraficznych spotykamy się ponadto z takimi określeniami jak np. badania 
wariograficzne, psychofizjologiczne, czy też środki techniczne mające na celu 
kontrolę nieświadomych reakcji organizmu. Jako że w naszym kraju najczęściej 
stosuje się pojęcia „poligraf” i „wariograf” to one staną się głównym przedmiotem 
1 arekszajna@gmail.com, Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, Laboratorium  
Badań Poligraficznych, www.wszop.edu.pl. 
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rozważań. Odniosę się również do tzw. „wykrywacza kłamstw” J. Widacki uważa, iż 
nazwa „wariograf” została wprowadzona przez prof. P. Horoszowskiego, a pierwszy raz 
użył jej w opinii z badań  w 1963 r. w sprawie o zabójstwo, prowadzonej przez ówczesną 
Prokuraturę Wojewódzką w Olsztynie [3, s. 35]. Jednakże – jak wskazuje J. Widacki – 
cyt.: „Tak naprawdę jako pierwszy nazwy tej użył prokurator  w postanowieniu 
o powołaniu biegłego, zlecając biegłemu „przeprowadzenie badań wariograficznych”. 
Z całą pewnością nie on jednak ją wymyślił, a fakt, że użył jej w postanowieniu, 
świadczy o tym, że treść postanowienia konsultował wówczas z powoływanym 
właśnie biegłym” [3, s. 35]. Jako ciekawostkę można dodać, że w literaturze naukowej 
po raz pierwszy określenie to P. Horoszowski zastosował w 1965 r. [3, s. 35]. 

Nazwy „wariograf” używa się w naszym kraju zamiennie  z nazwą „poligraf”, 
przy czym ta ostatnia stosowana jest na całym świecie. Pojęcie „wariograf” jest 
używane tylko w Polsce. Wobec powyższego należy stwierdzić, iż nazwa „poligraf” 
ma wymiar międzynarodowy, którą stosują – a przyjemniej – powinni stosować 
wszyscy, którzy zajmują się badaniami poligraficznymi. Za słusznością powszechnego 
przyjęcia  w Polsce nazwy „poligraf” nie przemawia tylko jej międzynarodowy 
wymiar, czy też znaczenie, ale również to, że określenie „poligraf” – jako urządzenie 
rejestrujące symultanicznie więcej niż jedną funkcję organizmu było obecne w nauce 
krajów Europy Zachodniej na wiele lat przed powstaniem dzieł J. Mackenziego, 
w tym także w Polsce (zdaniem F. Inbaua to J. Mackenzie jako pierwszy w historii 
użył tej nazwy w stosunku do urządzenia rejestrującego równocześnie wiele funkcji 
życiowych organizmu) [3, s. 37-38]. J. Widacki podaje m.in. przykład N. Cybulskiego, 
który w Fizyologii człowieka (1895 r.) nazywa „poligrafem” urządzenie sprzężone 
z kimografem, rejestrujące jednocześnie więcej niż jedną funkcję organizmu człowieka 
[3, s. 38]. Zatem można pokusić się o stwierdzenie, że nazwa ta ma polski rodowód, 
a używana jest na całym świecie. 

Niektórzy uważają, że nazwa „poligraf” jest myląca, ponieważ kojarzy się 
z szeroko rozumianą techniką druku. Trafnie do tego zagadnienia odniósł się  
J. Widacki, cyt.: „Nie sądzę, aby znalazły się przekonujące argumenty, że dla Polaka 
nazwa ta jest myląca, a dla Amerykanina, Niemca, Anglika, Czecha czy Rosjanina już 
nie. We wszystkich tych krajach istnieją też odpowiedniki naszego słowa „poligrafia” 
w znaczeniu przemysłu drukarskiego. Co więcej, w USA były nawet produkowane 
maszyny do pisania o nazwie Polygraph (por. ryc. 1). Największy bodaj słownik języka 
angielskiego (Oxford English Dictionary, 1971) podaje aż 5 znaczeń słowa polygraph, 
4 znaczenia słowa polygraphic, po 3 znaczenia słów polygrapher i polygraphy, 
z których większość związana jest z technikami druku. Wieloznaczność nazw jest 
typowa dla każdego języka, wystarczy przypomnieć co najmniej trzy zupełnie różne 
znaczenia w języku polskim słowa „zamek”, dwa różne znaczenia słowa „pokój” itd.” 
[3, s. 35-36].

Ponadto stowarzyszenie zrzeszające ekspertów zajmujących się badaniami 
poligraficznymi, które prężnie działa w naszym kraju nosi nazwę Polskie Towarzystwo 
Badań Poligraficznych. Nie znajdziemy w Polsce stowarzyszenia, które w rdzeniu 
swojej nazwy zawierałoby pojęcie „wariograf”. 

Natomiast odnosząc się do tzw. wykrywacza kłamstw należy stwierdzić, iż 
takiego urządzenia nie ma. Zatem za nieuprawnione należy uznać stosowanie znaku 
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równości pomiędzy tzw. wykrywaczem kłamstw  a badaniami poligraficznymi. Proszę 
zauważyć, iż w badaniach poligraficznych opierających się np. na technice pytań 
porównawczych osoby poddane testom reagują w sposób zróżnicowany na pytania 
relewantne i porównawcze [4, s. 18]. Różnice te można statystycznie ocenić na 
podstawie reprezentatywnych danych poprzez wyliczenie prawdopodobieństwa błędu 
w zaliczeniu osoby poddanej badaniu do grona osób nieszczerych lub prawdomównych 
w określonej sprawie [4, s. 18]. Istotne jest to, iż nie wskazuje się, że ktoś kłamał, lecz 
stwierdza, że badany reagował przy odpowiedziach na pytania relewantne w sposób 
typowy dla osób nieprawdomównych [4, s. 18]. Ponadto należy wyraźnie podkreślić, 
że w sprawach karnych tylko i wyłącznie sąd jest uprawniony do podjęcia decyzji 
w sferze prawdomówności i winy, mając na uwadze wszystkie zgromadzone w danej 
sprawie dowody, w tym również opinię biegłego z zakresu badań poligraficznych [4, s. 18].
3. Psychofizjologiczne wykrywanie wprowadzania w błąd – koncepcje 
teoretyczne

W  detekcji wprowadzenia w  błąd poszukuje się takich zmiennych i metod ich 
pomiaru, które umożliwiają przyporządkowanie osoby poddanej badaniu do populacji 
osób prawdomównych, albo do populacji osób nieszczerych w określonej sprawie [4, s. 15].

Zgodnie z koncepcją nastawienia psychologicznego (ang. psychological set), 
która została zaproponowana przez C. Backstera w 1960 r., badany skupia się na 
tym problemie, który postrzega jako największe zagrożenie dla swojego dobra [5,  
s. 50]. Zatem mając na uwadze analizę przebiegu reakcji fizjologicznych możliwe jest 
ustalenie, jakich zagadnień dotyczą obawy badanego [4, s. 16]. Ponadto w przypadku, 
gdy reakcja występuje przy pytaniach relewantnych, rośnie prawdopodobieństwo, 
że badany nie odpowiadał szczerze na te pytania [4, s. 16]. Słusznie podkreśla się, 
iż cyt.: „koncepcja nastawienia psychologicznego brzmi atrakcyjnie, ale niestety 
nie ma w psychologii takiego znaczenia, jak przez lata uważali specjaliści z zakresu 
badań poligraficznych. Ponadto nie wyjaśnia użyteczności pytań porównawczych 
z ukierunkowanym kłamstwem (ang. directed lie comparison – DLC), na które 
badany odpowiada niezgodnie z prawdą, ale nie odczuwa obaw, bo udziela fałszywych 
odpowiedzi na polecenie prowadzącego badanie. Element odczuwania zagrożenia nie 
jest również decydujący w technice CIT (ang. concealed information technique), która 
dotyczy wiedzy badanego o czynie” [4, s. 16]. Mając na uwadze to, iż koncepcja ta 
była niepełna oraz nie zawierała wystarczających naukowych podstaw, zastąpiono ją 
koncepcją zróżnicowanego znaczenia (ang. differential salience) [4, s. 16]. Wyjaśnić 
w tym miejscu należy, iż cyt.: „termin salience oznacza w  języku angielskim 
„wagę”, „istotność”, „znaczenie”. Dany bodziec może być: zagrażający, dziwaczny, 
zaskakujący, znajomy, skomplikowany itd. Dlatego z jednego z tych powodów jest 
postrzegany jako istotny. Ta istotność ujawnia się poprzez reakcje fizjologiczne, które 
występują w odpowiedzi na ocenę poznawczą badanego, pamięć, doświadczenie 
behawioralne i wartościowanie emocjonalne odnośnie pytań testowych. W przypadku 
badań poligraficznych poznanie i ocena są procesami analizy bodźca pod względem 
zgodności celów z ramami motywacyjnymi badanego. Bodziec testowy może 
wywołać reakcje poznawcze (utrwalenie i rozpoznanie bodźca w pamięci; zgodność 
lub dysonans poznawczy), afektywne oraz behawioralne (związane z klasycznym 
uwarunkowaniem w odniesieniu do sytuacji, kiedy ocena poznawcza dokonała się 
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wcześniej i została zachowana w pamięci)” [4, s. 16].
Osoba poddana badaniu, która zdecydowała się na kłamstwo, jest  w stanie 

odczuwać różnorodne emocje – szczególnie niepokój i strach [5, s. 50]. Każdy 
człowiek wyposażony został w układ sterujący zachowaniem emocjonalnym – układ 
walki/ucieczki (fight/flight system), który dodatkowo uzupełnia się jeszcze o trzeci 
komponent – „zastygnij” (ang. freeze), czyli powstrzymaj bieżące zachowanie 
[5, s. 50]. Należy w tym miejscu za  A. Leszczyńską dodać, że za każdym razem 
niebezpieczeństwo postrzegane jest indywidualnie, a reakcja podlega automatycznej 
aktywacji, powodując zmiany w organizmie człowieka, aby lepiej go przygotować do 
uporania się z danym, aktualnym zagrożeniem [5, s. 50].
4. Psychofizjologiczne badania poligraficzne – wybrane aspekty prawne 

Rodzimy system prawny umożliwia przeprowadzanie tego rodzaju badań nie tylko 
procesie karnym, ale również w ramach czynności operacyjno-rozpoznawczych [6,  
s. 11]. Zezwala również na przeprowadzenie badań przedzatrudnieniowych 
i kontrolnych względem funkcjonariuszy określonych służb policyjnych, specjalnych 
oraz wobec prokuratorów  w postępowaniu dyscyplinarnym. Również w polskim prawie 
pracy nie widać wyraźnego zakazu stosowania badań poligraficznych w stosunku do 
pracowników lub kandydatów do pracy w sektorze prywatnym, jednakże – co wymaga 
podkreślenia – istotne jest to, że muszą odbywać się w granicach praw i gwarancji 
pracowniczych uregulowanych w odpowiednich ustawach2. 

Odnosząc się do sfery karnoprawnej trzeba zaznaczyć, że ustawa z dnia 10 
stycznia 2003 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego, ustawy – Przepisy 
wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy o świadku koronnym oraz 
ustawy o ochronie informacji niejawnych, wprowadziła do kodeksu postępowania 
karnego regulacje, takie jak: art. 192a i 199a, na podstawie których w polskim procesie 
karnym dopuszczalne stało się wykonywanie badań poligraficznych. Można by było 
uznać, że nowelizacja z 2003 r. zakończyła spór dotyczący prawnej dopuszczalności 
przeprowadzania badań poligraficznych w procesie karnym również dlatego, że po tej 
dacie w literaturze przedmiotu był to temat podejmowany dość rzadko [7, s. 132]. Tak 
jednak nie było, gdyż dopiero postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 29.01.2015 r., 
sygn. akt: I KZP 25/14, po raz pierwszy w historii kompleksowo wyjaśniło kwestię 
dotyczącą stosowania badań poligraficznych w polskim procesie karnym i tym samym 
powinno przeciąć kwestie sporne, co do ich dopuszczalności w procesie karnym3. 

W tym miejscu zasadne jawi się przeprowadzenie analizy przepisów dopuszczających 
wykorzystywanie badań poligraficznych w procesie karnym4:
• badanie poligraficzne w fazie in rem postępowania 
przygotowawczego (art. 192a k.p.k.). 

Przeprowadzenie badania poligraficznego jest możliwe w celu ograniczenia kręgu 
osób podejrzanych oraz ustalenia wartości dowodowej ujawnionych śladów. Sąd 
Najwyższy w postanowieniu z dnia 29.01.2015 r. wyjaśnił, że  badanie poligraficzne 

2 Szerzej na ten temat: J. Widacki  (red.), Badania poligraficzne w Polsce, Wyd. Oficyna Wydawnicza 
AFM, Kraków 2014, s. 89-96. 
3 Postanowienie SN z dnia 29.01.2015 r., sygn. akt: I KZP 25/14, OSNKW 2015/5/38.
4 Całość rozważań opracowano na podstawie postanowienia SN z dnia 29.01.2015 r., sygn. akt: I KZP 
25/14, OSNKW 2015/5/38.
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dotyczy fazy postępowania przygotowawczego, podczas której postępowanie nie 
toczy się przeciwko określonej osobie – in personam, ale pozostaje postępowaniem 
w sprawie – in rem i konieczne jest wówczas prowadzenie czynności zmierzających 
do ustalenia potencjalnego podejrzanego. Badania mogą być więc przeprowadzane 
w stosunku do osób podejrzanych, świadków lub osób, które nie mają określonego 
statusu procesowego, a co do których poddanie ich badaniom przy użyciu poligrafu 
uzasadniają okoliczności zdarzenia. Celem badania, o którym mowa w analizowanym 
przepisie jest wyeliminowanie z kręgu osób podejrzanych o popełnienie danego czynu 
tych osób, które nie są z nim związane. Kolejnym celem, na który warto zwrócić 
uwagę jest również selekcja materiału dowodowego w postaci ujawnionych śladów. 
Z analizowanego przepisu wynika, że badanie poligraficzne przeprowadzane jest 
przez biegłego i może mieć miejsce tylko za zgodą osoby poddanej temu badaniu. 
Istotne jest również to, że gotowość do poddania się takim badaniom, jak i odmowa 
wyrażenia zgody na badanie poligraficzne nie powinny być interpretowane na korzyść 
lub niekorzyść osoby badanej.
• badanie poligraficzne w fazie in personam postępowania 
przygotowawczego oraz na etapie postępowania sądowego (art. 199a 
k.p.k. oraz 199 k.p.k.). 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29.01.2015 r. odniósł się również do 
powyższej zaprezentowanych przepisów wskazując, że artykuł 199a k.p.k. stanowi 
podstawę przeprowadzenia badania poligraficznego w innej fazie postępowania 
i wobec innych osób aniżeli wskazane w art. 192a k.p.k. Przeprowadzając analizę 
przedmiotowego przepisu trzeba zwrócić uwagę na to, że skoro w zdaniu drugim 
art. 199a k.p.k. wyłączono stosowanie art. 199 k.p.k., a ten odnosi się wprost do 
oskarżonego (tym samym podejrzanego – art. 71 § 3 k.p.k.), to uznać trzeba, że przepis 
art. 199a k.p.k. dotyczy postępowania karnego 

w fazie, w której toczy się ono przeciwko konkretnej osobie, a więc po przedstawieniu 
zarzutów, ze stadium postępowania sądowego włącznie. 
• zakaz przeprowadzania badania poligraficznego w trakcie czynności 
przesłuchania (art. 171 k.p.k.). 

Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 29.01.2015 r. podkreślił, że  we wskazanym 
powyżej przepisie mamy do czynienia z katalogiem zabronionych metod przesłuchania. 
Zakazy w nim zawarte są gwarancją swobody wypowiedzi osoby przesłuchiwanej 
w trakcie czynności przesłuchania. Uznać zatem należy, że niedopuszczalne jest 
użycie poligrafu w trakcie tejże czynności. Zdaniem Sądu Najwyższego użyte przez 
ustawodawcę w art. 171 § 5 ust 2 k.p.k. wyrażenie „w związku z przesłuchaniem” 
interpretować należy tak, że zakaz dotyczy nie tylko samej czynności procesowej 
przesłuchania, ale również czynności pozostających w bezpośredniej relacji 
z przesłuchaniem. Omawiany zakaz obejmuje więc przesłuchiwanie z udziałem 
eksperta, bądź samodzielne wykorzystywanie poligrafu przez organ przesłuchujący. 
Zakaz ten dotyczy także badania przeprowadzanego przez biegłego, które to badanie 
nie może być substytutem przesłuchania. Zgodnie z brzmieniem art. 171 § 5 pkt 2 
k.p.k. – jak słusznie wskazuje Sąd Najwyższy –  za niedopuszczalne uznać trzeba 
przeprowadzanie badania bezpośrednio przed lub bezpośrednio po przesłuchaniu, 
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kiedy mogłoby ono wpływać na swobodę wypowiedzi osoby przesłuchiwanej, stanowić 
rodzaj nacisku lub zagrożenia z jej punktu widzenia. Istotne jest również to, że zakazu 
zawartego w przedmiotowym przepisie nie uchyla zgoda osoby przesłuchiwanej na 
użycie poligrafu, a jego złamanie powoduje konsekwencje określone w art. 171 § 7 
k.p.k., zgodnie z którym wyjaśnienia, zeznania oraz oświadczenia złożone wbrew 
zakazowi z art. 171 § 5 ust. 2 k.p.k. nie mogą stanowić dowodu. Można zatem w ślad 
za Sądem Najwyższym przyjąć, że omawiany zakaz dotyczy sytuacji, w której można 
wykazać wpływ, oddziaływanie badania poligraficznego na przebieg przesłuchania, 
wzajemną zależność badania i przesłuchania.
5. Kilka uwag o poligrafie, kompetencjach osób obsługujących 
poligraf, odpowiednich warunkach umożliwiających przeprowadzenie 
psychofizjologicznych badań poligraficznych 

Badania poligraficzne powinny być przeprowadzane przez osoby, które zdobyły 
odpowiednie kwalifikacje ku temu, by móc je przeprowadzać. Istotne infor-macje 
w przedmiotowej kwestii zostały ujęte przez Polskie Towarzystwo Badań Poligra-
ficznych (dalej również jako: PTBP) w uchwale nr 1/2014 Komitetu Naukowego 
Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych w sprawie określenia warunków 
wpisu na listę rekomendowanych przez Towarzystwo ekspertów z zakresu badań 
poligraficznych (dalej również jako: uchwała). Wymogi usankcjonowane przez 
PTBP za pomocą uchwały są gwarantem tego, iż badania poligraficzne zostaną 
przeprowadzone przez właściwe osoby. Można więc pokusić się o stwierdzenie, iż 
PTBP stoi na straży jakości wykonywanych badań, rekomendując osoby posiadające 
odpowiednią wiedzę.

Warto w tym miejscu przytoczyć § 2, 3, 4 oraz 5 uchwały, by w sposób zupełny, 
wyczerpujący zaprezentować analizowane zagadnienie5:

§ 2
Rekomendacji udziela się w trzech zakresach badań: 
1. Badania w celach dowodowych w procesie karnym lub cywilnym;
2. Badania pozaprocesowe: kadrowe – przedzatrudnieniowe (pre-employment), 

kontrolne (screening); 
3. Badania terapeutyczne. 

§ 3
Rekomendację określoną w § 2 pkt. 1 i pkt. 2 może otrzymać ten, kto spełnia 

następujące kryteria: 
1. Posiada wykształcenie wyższe, magisterskie;
2. Ukończył kurs specjalistyczny i uzyskał stosowny certyfikat autoryzowany lub 

uznany przez American Polygraph Association (APA), albo ukończył równorzędny kurs 
organizowany lub autoryzowany przez PTBP, albo posiada niekwestionowane, nabyte 
w innej drodze umiejętności prawidłowego przeprowadzania badania poligraficznego 
i interpretacji jego wyników;

3. Wykazuje nienaganną postawę moralną;
4. Zobowiązuje się do przestrzegania kodeksu etyki poligrafera obowiązującego w PTBP; 

5 Uchwała nr 1/2014 Komitetu Naukowego Polskiego Towarzystwa Badań Poligraficznych z dnia 17 
marca 2014 r. w sprawie określenia warunków wpisu na listę rekomendowanych przez Towarzystwo 
ekspertów z zakresu badań poligraficznych.
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5. Fakt posiadania niekwestionowanych umiejętności nabytych w innej drodze, 
o których mowa w pkt. 2 wymaga wstępnego poświadczenia przez trzech członków 
zwyczajnych PTBP.

§ 4
Rekomendację w zakresie opisanym w § 2 pkt. 3 może uzyskać osoba, która spełnia 

wymagania opisane w §3, a nadto: 
1. Ukończyła dodatkowe specjalistyczne przeszkolenie w zakresie badań 

poligraficznych w dziedzinie, której dotyczy terapia; 
2. Ma ukończone studia psychologiczne lub lekarskie i posiada uprawnienia 

psychoterapeuty albo przeszła specjalistyczne przeszkolenie;
3. Za specjalistyczne przeszkolenie, o jakim mowa w pkt. 2, może być uznane zaliczenie na 

uczelni wyższej wykładu, konwersatorium lub ćwiczeń: z podstaw psychologii, z psychologii 
klinicznej lub psychologii sądowej, a nadto z psychiatrii sądowej oraz seksuologii klinicznej 
lub seksuologii sądowej o łącznym wymiarze 120 godzin.

§ 5
1. Rekomendacji udziela się na okres lat 3.
2. Dla przedłużenia rekomendacji wymagane jest ukończenie kursu doskonalenia 

zawodowego autoryzowanego przez APA lub PTBP.
3. Komitet zamiast ukończenia kursu, może uznać wykonanie badań 

eksperymentalnych, których wyniki opublikowane zostały w czasopiśmie naukowym, 
a nadto czynny udział w warsztatach, konferencjach i seminariach naukowych.

Należy zwrócić również uwagę na to, iż PTBP prowadzi listę osób rekomendo-
wanych, która jest publikowana na stronie internetowej PTBP. Ponadto lista osób 
rekomendowanych w zakresie badań w celach dowodowych w procesie karnym lub 
cywilnym jest wysyłana corocznie do: Prokuratora Generalnego, Szefa: ABW, CBA, 
CBŚ, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Straży Granicznej, Komendanta 
Głównego Żandarmerii Wojskowej, Komendantów wszystkich Komend Wojewódzkich 
i innych instytucji, o których mowa w treści § 7 ust. 2 uchwały.

Profesjonalne podejście do weryfikacji kompetencji i rekomendacji osób do 
prowadzenia badań poligraficznych jest bardzo istotne, ponieważ niestety, w naszym 
kraju można jeszcze spotkać osoby, które oferują możliwość przeprowadzenia badań 
poligraficznych a nie mają potwierdzonych kwalifikacji do ich wykonywania. Ci 
pseudo „eksperci” przeważnie swoją działalność reklamują na stronach internetowych 
oferując np. badania w sprawach podejrzeń o zdrady małżeńskie [8, s. 77]. Poziom 
wykonywanych przez takie osoby badań jest nierzadko skandaliczny [8, s. 77]. 
Dlatego też w tym miejscu należy podkreślić, iż jeżeli ktoś będzie chciał sprawdzić, 
zweryfikować czy dana osoba, przedstawiająca siebie jako ekspert z zakresu badań 
poligraficznych ma kompetencje do ich przeprowadzania, a nie jest np. wpisana 
na listę biegłych sądowych, prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, to warto 
skontaktować się z PTBP, którego Zarząd będzie w stanie pomóc w tej kwestii  
z zarekomendowaniem doświadczonego eksperta wpisanego na listę PTBP włącznie. 

Odnosząc się do drugiej kwestii, należy stwierdzić, iż  badanie poligraficzne 
powinno być prowadzone w pomieszczeniu odpowiednio przystosowanym do tego, 
aby uniemożliwiony został dopływ bodźców z zewnątrz oraz aby samo nie dostarczało 
m.in. bodźców słuchowych, wzrokowych, czy węchowych, które mogłyby zakłócić 
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badanie, czy rozpraszać osobę poddaną takiemu badaniu. Bardzo ważnym elementem 
wyposażenia takiej pracowni jest wygodny fotel z szerokimi i odpowiednio długimi 
oparciami pod przedramiona i dłonie osoby poddanej badaniu. Fotele takie można 
zakupić u sprzedawców poligrafów lub zbudować samemu. Poniżej przedstawiono 
rysunek nr 1 prezentujący fotel dedykowany do przeprowadzania badań poligraficznych, 
który został skonstruowany przez pracowników Laboratorium Badań Poligraficznych 
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. 

Rysunek 1. Fotel dedykowany do przeprowadzania badań poligraficznych [archiwum prywatne]

Warto w tym miejscu zaznaczyć, że standardy prowadzenia badań poligraficznych 
wymagają, aby badanie było przeprowadzone z wykorzystaniem sprzętu, który 
rejestruje przynajmniej: 

• dwie krzywe pneumograficzne (piersiową oraz brzuszną); 
• aktywność elektrodermalną, (zmiany w przewodności lub oporności naskórka); 
• aktywność sercowo-naczyniową (zmiany tętna i względnego ciśnienia krwi) [4, s. 62]. 
Dodatkowo na wyposażeniu poligrafu powinien obligatoryjnie znajdować się, 

podłączony do tego urządzenia czujnik aktywności motorycznej, który należy umieścić 
na siedzisku fotela. Producenci poligrafów stworzyli również czujniki, umieszczane 
pod przedramiona, dłonie czy stopy, które zaprezentowane są na rysunku nr 2. Zaś 
rysunek nr 3 przedstawia eksperta wraz z osobą poddaną badaniu w Laboratorium 
Badań Poligraficznych Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach. 

Inne parametry mogą być rejestrowane podczas badania poligraficznego, ale tylko 
pomocniczo. 

Rysunek 2. Czujniki aktywności motorycznej umieszczane pod przedramiona, dłonie i stopy  
[https://www.stoeltingco.com/polygraphinstruments/cpsprosensors/feet-and-arm-activity-sensors.html], 

data dostępu: 15.06.2020 r.
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Rysunek 3. Kadr z przeprowadzanego badania poligraficznego w Laboratorium Badań Poligraficznych 
Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach [archiwum prywatne]

6. Wartość diagnostyczna psychofizjologicznych badań poligraficznych
Na wstępie należy wyjaśnić, iż poprzez wartość diagnostyczną badań poligraficz-

nych rozumie się procent trafnych identyfikacji dotyczących związku osoby badanej 
ze zdarzeniem, którego dotyczą bodźce testowe, przybierające formę zadawanych 
pytań [6, s. 11]. Wartość diagnostyczna badań poligraficznych była przedmiotem 
znacznej ilości opracowań naukowych, w tym również eksperymentalnych6. Ponadto 
należy dodać, iż jest ona wysoka i niewątpliwie najlepiej zbadana w naukach sądowych 
[9, s. 9-10]. Aktualnie, według raportu American Polygraph Association z 2011 r, wynika, iż:
• średnia dokładność wszystkich typów badań poligraficznych wynosi 87,1%,
• przy średniej ilości wyników nierozstrzygniętych (INC – ang. inconclusive) 12,7%, 
• średnia dokładność badań jednowątkowych z wykorzystaniem uznanych technik 

wynosi 92,1%, przy wynikach INC 8,8%, 
• średnia dokładność badań wielowątkowych z wykorzystaniem uznanych technik 

wynosi 85%, przy wynikach INC 12,5% [4, s. 22].
Dodać w tym miejscu należy, że w raporcie American Polygraph Association 

z 2011 r. sporządzono również wykaz poddanych naukowej walidacji technik, 
rekomendowanych do badań dowodowych, konfrontacyjnych i dochodzeniowo-
śledczych [6, s. 14]. Stwierdzono również, iż techniki wykorzystywane w ramach 
badań dowodowych powinny spełniać kryteria minimalnej dokładności na poziomie 
90% i maksymalnej ilości wyników nierozstrzygających na poziomie 20% [10, 
s. 16]. Na następnej stronie umieszczono tabelę nr 1, która prezentuje listę technik 
dopuszczonych do badań poligraficznych, zgodnie ze standardem American Polygraph 
Association.

6 Przykładowe, najbardziej znane: D.T. Lykken, The validity of the guilty knowledge technique – The  
effects of faking „Journal of Applied Psychology”, t. 44, nr 4, 1960; P.O. Davidson, Validity of the guil-
ty-knowledge technique: the effects of motivation „Journal of Applied Psychology”, t. 52, nr 1, 1962;  
F. Inbau, J. Reid, Lie-detection and criminal interrogation, Baltimore 1953; F.L. Hunter, P. Ash, The accu-
racy and consistency of polygraph examiners diagnosis „Journal of Political Science and Administration”,  
t. 1, nr 3, 1973, J. Widacki, F. Horvath, An Experimental Investigation of the Relative Validity and Utility 
of the Polygraph Technique and Three Other Common Methods of Criminal Identification, w: „Journal of 
Forensic Sciences” t. 23, nr 3, 1978.
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Tabela 1. Lista technik dopuszczonych do badań poligraficznych zgodnie ze standardem American 
Polygraph Association 

Techniki dowodowe
(na potrzeby badań dla organów 
procesowych) / metoda analizy danych

Techniki badań 
wielopodmiotowych 
(głównie konfrontacyjnych) 
/ metoda analizy danych 

Techniki wykrywcze 
(pozostałe badania) / metoda 
analizy danych

US Federal You – Phase / ESS

średnia dokładność: 90,4%
nierozstrzygnięte (INC): 19,2%
czułość na kłamstwo: 84,5%
specyficzność: 75,7%

USAF MGQT / ESS

średnia dokładność: 87,5%
nierozstrzygnięte (INC): 
17%
czułość: 72,9%
specyficzność: 70%

USAF MGQT / skala 
7-pozycyjna

średnia dokładność: 81,7%
nierozstrzygnięte (INC): 
19,7%
czułość: 78,3%
specyficzność: 53,8%

ZCT (Federal, Utah) / ESS

dokładność: 92,1%
INC: 9,8%
czułość: 81,7%
specyficzność: 84,6%

Federal You – Phase / skala 
7-pozycyjna

dokładność: 88,3%
INC: 16,8%
czułość: 84,5%
specyficzność: 75,7%

CIT (GKT) / system 
Lykkena

dokładność: 82,3%
INC: 0,1%
czułość: 81,5%
specyficzność: 83,2%

Utah ZCT (różne wersje ogółem) / Utah

dokładność: 93%
INC: 10,7%
czułość: 85,3%
specyficzność: 80,9%

Federal ZCT / skala 
7-pozycyjna 

dokładność: 86%
INC: 17,1%
czułość: 85,8%
specyficzność: 58,1%

DLST (TES) / skala 
7-pozycyjna 

dokładność: 84,4%
INC: 8,8%
czułość: 74,8%
specyficzność: 79,2%

Utah ZCT DLC / Utah 

dokładność: 90,2%
INC: 7,3%
czułość: 81,5%
specyficzność: 85,7%

Federal ZCT / skala 
7-pozycyjna dowodowa 

dokładność: 88%
INC: 8,5%
czułość: 80,4%
specyficzność: 80,9%

DLST (TES) / ESS

dokładność: 85,8%
INC: 9%
czułość: 80,9%
specyficzność: 75,1%

Źródło: M. Gołaszewski (red.), Współczesne standardy badań poligraficznych, Wyd. ABW Centralny 
Ośrodek Szkolenia, Emów 2013, s. 23.

Warto w tym miejscu przytoczyć fragment wyroku Sądu Okręgowego w Białymstoku 
z dnia 05.01.2016 r., w którym to odniesiono się do wartości badań poligraficznych, 
cyt.: „środowisko odpowiednio przeszkolonych poligraferów w Polsce to kilkadziesiąt 
osób. Pochodzą oni głównie z ośrodków naukowych (przede wszystkim W. i K.) lub 
też zatrudnieni są przez wszystkie służby specjalne (…), Policję, Straż Graniczną 
i Żandarmerię Wojskową. Realizacja zadań ww. służb wymaga minimalizacji ryzyka 
i dopuszczalnego marginesu błędu, eliminowania możliwości pomyłki. Skoro 
tego rodzaju „instytucje” korzystają praktycznie w codziennej pracy (weryfikacja 
źródeł informacji, własnych funkcjonariuszy, kandydatów do służby itp.) z badań 
poligraficznych, to także ta okoliczność prowadzi do wniosku, że stosowane w ich 
toku metody są sprawdzone i uznane za rzetelne, wartościowe, a tym samym przydatne 
do wykorzystania w praktyce. Potwierdza tym samym stanowisko akcentowane 
w literaturze, że badania poligraficzne to najlepiej zbadana, przeanalizowana 
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i sprawdzona metoda identyfikacji kryminalistycznej, w odróżnieniu od wielu innych 
akceptowanych metod identyfikacji”7.

Ponadto z raportu przygotowanego dla Instytutu Badań Poligraficznych 
Departamentu Obrony USA w 2001 r. przez P. Crewsona, wynika, że średnia 
dokładność badań poligraficznych nie różniła się od diagnoz medycznych (po 86%), 
ale  – co również istotne – przewyższała trafność opinii psychologicznych (70%) [10, 
s. 12]. Badania udowodniły, że poligraf był dokładniejszy w detekcji nieszczerości 
niż przykładowo rentgen oraz rezonans magnetyczny w diagnozowaniu raka piersi, 
czy chociażby lekarze diagnozujący stwardnienie rozsiane i psychologowie opiniujący 
w kierunku identyfikacji zaburzeń osobowości i depresji [6, s. 14-15]. 

Dzięki licznie przeprowadzonym badaniom można z całą stanowczością stwierdzić, 
iż badania poligraficzne przeprowadzone przez odpowiednio wykształconego 
i doświadczonego eksperta, odznaczają się nie mniejszą wartością diagnostyczną 
i użytecznością od powszechnie stosowanych metod identyfikacji.  
7. Zakończenie 

Poligraf w rękach eksperta jest bardzo wartościowym i przydatnym narzędziem, 
o czym może świadczyć fakt, iż nie tak dawno temu ustawodawca zdecydował się 
na wprowadzenie do Służby Ochrony Państwa (zreformowane Biuro Ochrony 
Rządu), m.in. wobec osób aplikujących do tej służby – w ramach postępowania 
kwalifikacyjnego – badania poligraficzne. Kolejnym przykładem może być 
powstała w 2017 r. Krajowa Administracja Skarbowa, w której to m.in. – również 
w ramach postępowania kwalifikacyjnego – kandydaci ubiegający się o zatrudnienie 
w niektórych komórkach Służby Celno-Skarbowej, powinni dodatkowo poddać się 
badaniom poligraficznym. 

W Polsce można by było rozważyć wprowadzenie badań poligraficznych np. wobec 
sprawców przestępstw seksualnych korzystających z instytucji jaką jest probacja. 
Mogłyby być one jednym z kluczowych elementów systemu zarządzania ryzykiem 
związanym z przebywaniem na wolności tychże osób, w celu zmniejszenia możliwości 
popełnienia przez te osoby następnych przestępstw. Dobrym modelem rozwiązań, nad 
którym rządzący naszym państwem mogliby się pochylić, czy nawet posiłkować w procesie 
tworzenia rodzimych rozwiązań jest ten, który sprawnie funkcjonuje w USA, czy 
w Wielkiej Brytanii. Z racji tego, że jest to temat bardzo obszerny i niezwykle ciekawy, 
czytelników niniejszego opracowania zachęcam do zapoznania się z artykułem, który 
opublikowałem wraz z koleżanką na łamach kwartalnika „Probacja” w 2017 r., pt.: 
„Psychofizjologiczne badania poligraficzne (wariograficzne) w leczeniu i nadzorze 
osób popełniających przestępstwa seksualne w Wielkiej Brytanii”8.  

Kończąc należy dodać, że przed ekspertami z zakresu badań poligraficznych, 
zrzeszonych chociażby w strukturach PTBP, stoi ogromne wyzwanie, którym jest 
potrzeba uregulowania w drodze ustawy zawodu poligrafera, co pomogłoby skutecznie 
wyeliminować z rynku pseudo „ekspertów”, o których wspomniano w niniejszym 
opracowaniu. 

7 Wyrok SO w Białymstoku z dnia 05 stycznia 2016 r., II K/92/15.
8 Leszczyńska A., Szajna A.P., Psychofizjologiczne badania poligraficzne (wariograficzne) w leczeniu 
i nadzorze osób popełniających przestępstwa seksualne w Wielkiej Brytanii, Probacja, 3, (2017), s. 5-18.
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Psychofizjologiczne badania poligraficzne – rozważania nie tylko nad ich istotą
Streszczenie
Psychofizjologiczne badanie poligraficzne to instrumentalna metoda polegająca na wzbudzeniu, rejestracji 
i interpretacji reakcji fizjologicznych organizmu osoby poddanej takiemu badaniu, gdzie odbiór sygnałów 
pochodzących od powyżej wskazanych reakcji możliwy jest dzięki specjalnym czujnikom, które są 
umieszczane na ciele człowieka. 
W publikacji wyjaśniono pojęcia „poligraf”, „wariograf”, „wykrywacz kłamstw”, przybliżono proble-
matykę dotyczącą wartości diagnostycznej badania poligraficznego, kompetencji osób obsługujących 
poligraf oraz m.in. odpowiednich warunków umożliwiających przeprowadzenie takiego badania.
Słowa kluczowe: poligraf, kryminalistyka

Psychophysiological polygraph tests – considerations not only on their essence
Abstract
Psychophysiological polygraph test is an instrumental method involving the creation, registration and 
interpretation  physiological reactions of human body. The reception of signals from the above-mentioned 
reactions is possible thanks to special sensors that are placed on the body of the examined person.
The author of this publication refers to the definitions such as „poligraf”, „wariograf”, „wykrywacz 
kłamstw”, introduces to the issues related to the diagnostic value of polygraph test, competences of 
polygraph examiners and, among others appropriate conditions to allow this type of testing.
Keywords: polygraph, forensic science
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Badania poligraficzne w służbach specjalnych Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej 

1. Wstęp
Polska Ludowa, której urzędową, konstytucyjną nazwą było „Polska Rzeczpospolita 

Ludowa” (PRL) wykazywała się na tle innych państw bloku wschodniego pewną 
odrębnością.  Przez cały czas istniało w Polsce indywidualne rolnictwo, po 1956 r. 
oficjalnie i w zasadzie bez przeszkód działał Kościół katolicki, mimo istnienia 
oficjalnej cenzury, rozwijała się kultura, a sam reżim komunistyczny nie był tak 
opresyjny jak w innych państwach Układu Warszawskiego. Miejsce służb specjalnych 
w strukturze organów państwa, ich organizacja  i kompetencje były jednak zasadniczo 
podobne jak w innych państwach „bloku  wschodniego” uzależnionych od Związku 
Socjalistycznych Republik Radzieckich (ZSRR). Do 1990 roku służby specjalne 
w Polsce były umiejscowione w resortach: spraw wewnętrznych (cywilny wywiad 
i kontrwywiad, policja polityczna) i obrony narodowej (wywiad i kontrwywiad 
wojskowy). Po licznych reorganizacjach, które nastąpiły po roku 1956 w latach 70. 
i  80. XX wieku do cywilnych, podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych (MSW),  
służb specjalnych należały: 

• Departament I Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  (wywiad cywilny: polityczny,    
gospodarczy);

• Departament  II Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (kontrwywiad cywilny);
• Departament II, który to został utworzony w 1956 r. zajmował się ochroną tajemnic 

wewnątrz państwa w sferze pozawojskowej oraz rozpracowywaniem działalności 
innych państw  na terytorium kraju [1]; 

• W strukturze MSW znajdowała się także Milicja Obywatelska (MO); 
• Departamenty  III-VI  Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (Służba Bezpieczeństwa – 

policja polityczna).
Oprócz departamentów na szczeblu centralnym istniały dodatkowo biura „A”  

(ds. szyfrów), „B” (ds. obserwacji), „C” (ds. kartotek, ewidencji operacyjnej), „T”  
(ds. techniki operacyjnej), W” (ds. kontroli korespondencji) oraz Biuro Ochrony 
Rządu. Zakres działania członków kierownictwa MSW określało zarządzenie ministra 
spraw wewnętrznych nr 051/85 z 18 VII 1985 r. oraz zmieniające je zarządzenie nr 
041/89 z 11 V 1989 r. [2].

W tym czasie, do wojskowych, podległych Ministrowi Obrony Narodowej służb 
specjalnych należały:

• Zarząd II Sztabu Generalnego  (wywiad wojskowy);
• Wojskowa Służba Wewnętrzna (kontrwywiad wojskowy, policja wojskowa, w tym 

Wojkowa policja polityczna); 
• Struktury wojskowe, kontrwywiad wojskowy posiadały uprawnienia zarówno do 

1 lukasz.lep@icloud.com, Katedra Kryminalistyki, Kryminologii i Nauk o Policji, Wydział Prawa, 
Administracji i Stosunków Międzynarodowych, Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzew-
skiego w Krakowie.
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wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych oraz czynności procesowych 
określonych w kodeksie postępowania karnego i były bezpośrednio podporządkowane 
Ministrowi Obrony Narodowej.

Departament II MSW, Służba Bezpieczeństwa, Zarząd II Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego oraz Wojskowa Służba Wewnętrzna Ministerstwa Obrony 
Narodowej prowadziły działalność do momentu załamania się systemu politycznego 
w 1989 r. i uchwalenia m.in. ustaw z dnia 6 kwietnia 1990 r. MSW [3], o Policji [4] 
oraz o UOP [5]. Usamodzielnienie się od Związku Radzieckiego, zreformowaniu 
służb specjalnych i policyjnych oraz nawiązaniu bezpośredniej współpracy na różnych 
płaszczyznach z państwami zachodnimi, w tym Stanami Zjednoczonymi, pozwoliło 
na szersze stosowanie badań poligraficznych. Policja, która zastąpiła Milicję 
Obywatelską, kupiła pierwsze poligrafy i zorganizowała centralny ośrodek badań 
poligraficznych w Warszawie oraz cztery ośrodki terenowe. Również Urząd Ochrony 
Państwa, utworzony w 1990 r., uruchomił swoją komórkę badań poligraficznych. 
Takie komórki powstały także w Straży Granicznej i Żandarmerii Wojskowej.
2. Pierwsze badania poligraficzne w Polsce

W Polsce  jeszcze przed II wojna światową Państwowy Instytut  Higieny Psychicznej 
zakupił  amerykański poligraf (The Darrow Photopolygraph) [6] skonstruowany 
przez  dr. C. Darrowa i produkowany przez firmę Stoelting [7]. Aparat ten służył 
jedynie do badań psychologicznych i nie był wykorzystywany ani w praktycznych, 
ani w eksperymentalnych  badaniach do celów śledczych [8]. W czasie wojny 
i okupacji aparat ten zaginął. Również przed II wojna światową w polskiej literaturze 
fachowej publikowane były informacje  o stosowaniu poligrafu w USA [9] i badaniach 
eksperymentalnych prowadzonych w Niemczech przez E. Seeliga [10].

Po 1945 roku,  w  Polsce  o poligrafie  pisano początkowo podobnie jak w ZSRR 
wyłącznie źle, widząc w nim „imperialistyczne narzędzie” służące do „pogłębienia 
atmosfery zastraszania” w czasie przesłuchania. Tak na przykład badanie poligraficzne 
zostało opisane w pierwszym polskim podręczniku kryminalistyki autorstwa Pawła 
Horoszowskiego [11]. Na początku lat 60. XX wieku, ówczesny kierownik Katedry 
Kryminalistyki Uniwersytetu Warszawskiego prof. Paweł Horoszowski, przebywając 
w USA jako stypendysta Fundacji Forda zakupił i przywiózł do Polski trzykanałowy 
poligraf Stoelting o nazwie „Deceptograph” (model #22500  [12]. Był to pierwszy 
nowoczesny, jak na owe czasy  poligraf,  jaki znalazł się  w Polsce. Horoszowski 
nie przeszedł żadnego specjalistycznego przeszkolenia, nie opublikował też żadnych 
prac eksperymentalnych dotyczących badań poligraficznych,  przystąpił  jednak do 
prowadzenia takich badań w celach dowodowych w sprawach karnych.  Pierwsze takie 
badanie wykonał w dniu 27 czerwca 1963 roku w sprawie o zabójstwo prowadzone 
przez Prokuraturę Wojewódzką w Olsztynie (sygn. Akt II Ds. 25/63). Badanie takie 
powtórzył w roku 1964 w innej sprawie karnej, toczącej się przed Sądem Wojewódzkim 
w Lublinie (sygn. IV K 27/64). Sprawy były szeroko opisywane w literaturze, 
zarówno współcześnie, jak i w okresie późniejszym [13-14]. W ich wyniku doszło 
do pierwszego orzeczenia Sądu Najwyższego dotyczącego dopuszczalności badań 
poligraficznych w procesie karnym (sygn. III K 177/64) [15], przy rozpatrywaniu 
rewizji od wyroku Sądu Wojewódzkiego  w Olsztynie z 1963 roku. Pierwszy raz 
w Polsce w postępowaniu dopuszczono dowód z ekspertyzy poligraficznej [16]. 
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Orzeczenie to było dość enigmatyczne, różnie interpretowane, jednak poza sporem 
jest, że Sąd Najwyższy nie zakazał wyraźnie stosowania takich badań w procesie 
karnym [17].

Efektem pierwszych prób zastosowania badań poligraficznych w procesie karnym  
była  szeroka dyskusja tocząca się na łamach czasopism prawniczych i krymina-
listycznych2 [18-25]. W wyniku tej dyskusji temat badań poligraficznych został 
spopularyzowany, wypunktowano też jakie problemy prawne i psychologiczno-
kryminalistyczne związane są z dopuszczenie ich do procesu [26]. To z kolei, zachęciło 
zarówno do rozważań prawnych, jak i do prowadzenia prac eksperymentalnych 
sprawdzających między innymi wartość diagnostyczną badań poligraficznych [27].

Można powiedzieć, że w końcówce lat 60. XX wieku i na początku lat 70. XX 
wieku, problematyka badań poligraficznych na użytek procesu karnego była w Polsce,  
w środowiskach naukowych prawniczych i kryminalistycznych dość dobrze znana 
[28-31]. 
3. Pierwsze informacje służb specjalnych PRL o badaniach 
poligraficznych

 Informacje na temat możliwości wykorzystywania poligrafu na potrzeby służb 
specjalnych zaczęły spływać do Polski po II wojnie światowej. Polski wywiad wiedział 
już  w 1945 r., że Amerykanie za pomocą badań poligraficznych przesłuchiwali jeńców 
niemieckich i japońskich [32].

Już w latach  50.  XX wieku  służby specjalne PRL, z  przesłuchań  ujętych  
szpiegów amerykańskich dowiedziały się, że byli oni przed przysłaniem do Polski 
szkoleni w ośrodkach wywiadowczych i tam byli sprawdzani poprzez badania 
poligraficzne. Gromadzone w tym zakresie wiadomości, zdobywane zarówno poprzez 
służby kontrwywiadowcze, przesłuchujące ujętych w Polsce agentów wywiadu 
amerykańskiego oraz potwierdzone poprzez zdobyte na terenie Stanów Zjednoczonych 
informacje przez agentów wywiadu, dawały coraz pełniejszy obraz  stosowania poligrafu 
przez agencje rządowe USA [33]. Tak na przykład w wydawnictwie wewnętrznym 
MSW [34] opisano kazus Wiesława S. przebywającego na terenie Niemiec od 
1939 r. do 1948 r w obozie jenieckim jak wynika  z jego relacji wywiad amerykański 
stosował wobec kandydatów na agentów badania lojalności. Wiesław S. podjął służbę 
w amerykańskich kompaniach wartowniczych. Tam zainteresował się nim wywiad. 
W 1951 r. w Monachium został skierowany na „testy weryfikacyjne”. Wysłano go do 
ośrodka wywiadowczego, gdzie został poddany badaniom poligraficznym. Badanie 
było ostatnim etapem sprawdzenia przydatności kandydata do pracy wywiadowczej. 
Po pozytywnym wyniku badań Wiesław S. został przewieziony do bazy amerykańskiej  
na okres 9 miesięcy. W tym czasie przechodził zintensyfikowane szkolenie 

2 Por. Widacki J., Badania poligraficzne w Polsce, pod red. J. Widackiego, Oficyna Wydawnicza AFM, 
Kraków 2014,  s. 31-50; Por. Gardocki L., II Międzynarodowe Sympozjum Prawa Karnego Państw So-
cjalistycznych, PiP 1978, nr 3, s. 173; Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Oficerskiej MSW w Szczytnie 
1978, Wydanie specjalne, nr 7; Hanausek T., Poligraf w systemie badań i czynności kryminalistycznych, 
Problemy kryminalistyki 1975 nr 118, s. 650 i n.; Różycki A., Uwagi o przydatności wariografu, Pro-
blemy Kryminalistyki 1965, nr 54, s. 340; Skrętowicz E., Badania wariograficzne w procesie karnym, 
„Nowe Prawo”, nr 4 z 1965 r., s. 371; Widacki J., Badanie poligraficzne i jego wykorzystanie w praktyce 
niektórych krajów, Krakowskie Studia Prawnicze, 1976; Waltos S., Warunki zastosowania poligrafu 
w procesie karnym, „Archiwum Medycyny Sądowej i Kryminologii”, nr 1 z 1974 r., s. 123.
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dywersyjno-szpiegowskie [35]. Na przestrzeni lat 1951-1955 wywiad amerykański 
przetransportowywał agentów wywiadu do Polski za pomocą łodzi podwodnych 
i samolotów [36]. Aresztowanie  w 1952 r. na terenach ziemi koszalińskiej dwóch 
szpiegów zrzuconych na spadochronach, działających na rzecz USA było znaczącym 
impulsem do zainteresowania się badaniami poligraficznymi na rzecz wykorzystania 
ich także przez PRL-owską służbę bezpieczeństwa [37]. 

Osoby pozyskiwane przez służby wywiadowcze były okresowo badane na 
poligrafie [38] w celu sprawdzenia wiarygodności meldunków, upewnienia się czy 
agent podczas pobytu  w kraju nie został ponownie przewerbowany, oceny lojalności 
agenta [39]. Konsekwencją negatywnego wyniku testów było zerwanie współpracy 
Centralnej Agencji Wywiadowczej (Central Intelligence Agency – CIA) z agentem. 
W okresie PRL Służba Bezpieczeństwa posiadała informację, że amerykańskie 
służby specjalne są jedynymi jak na razie służbami, które rutynowo stosują badania 
poligraficzne w stosunku do swych osobowych źródeł informacji. Amerykanie w tym 
czasie przyjmowali, że badanie poligraficzne jest ostatnim krokiem weryfikacji 
konkretnej osoby przed podjęciem współpracy [40].

Z wyjaśnień podejrzanych o zbrodnie szpiegostwa wynika, że Amerykanom 
zależało na ustaleniu czy badani są pracownikami lub tajnymi współpracownikami 
komunistycznych służb specjalnych. Jeśli było to możliwe osoby te były poddawane 
okresowej kontroli. Kolejne badania miały za cel ustalić, czy badany od czasu 
poprzedniego badania nie rozpoczął współpracy z polską Służbą Bezpieczeństwa, 
oceny jego lojalności, czy wyjaśnienia ewentualnych szczegółów z jego życia [41].

Z wyjaśnień podejrzanych o zbrodnie szpiegostwa wynika, że Amerykanom 
zależało na ustaleniu czy badani są pracownikami lub tajnymi współpracownikami 
komunistycznych służb specjalnych. Jeśli było to możliwe osoby te były poddawane 
okresowej kontroli. Kolejne badania miały za cel ustalić, czy badany od czasu 
poprzedniego badania nie rozpoczął współpracy z polską Służbą Bezpieczeństwa, 
oceny jego lojalności, czy wyjaśnienia ewentualnych szczegółów z jego życia [42]. 
W tamtym czasie był to aparat nowej generacji. Ze względu na fakt, że amerykańskie 
służby specjalne przywiązują szczególną wagę do wyników badań poligraficznych, 
PRL-owskie służby musiały w sposób ciągły i skoordynowany gromadzić wszelkie 
informacje na ten temat. Szczególną rolę w tym procesie odegrali funkcjonariusze  
zatrudnieni w pionie śledczym. Informacje, jakie spływały do nich przez piony 
operacyjne, głównie z Departamentu I i II MSW o nowościach w tym zakresie, by 
nie być zaskoczonym, czy pomijać pewne kwestie w trakcie przesłuchań. W trakcie 
przesłuchań podejrzanego odnośnie badań poligraficznych uczestniczyli także 
specjaliści z tego zakresu. Eksperci posiadający odpowiednie pomoce, także w postaci 
katalogów mogli bardziej szczegółowo odtworzyć przebieg badań poligraficznych 
i okoliczności im towarzyszących. Ponadto mogli dowiedzieć się na temat modelu 
oraz rodzaju sprzętu wykorzystanego podczas prowadzenia i rejestrowania badań 
poligraficznych [43]. 

Oprócz tego, znane były opisy badań zachowań żołnierzy z okresu II wojny 
światowej zawarto w zbiorze książek „The American Soldier. Combat and Its 
Aftermath”, które przetłumaczono na język polski i wydano przez Główny zarząd 
Polityczny Wojska Polskiego dopiero w 1960 r., pod redakcją Jerzego Wiatra. 
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Publikacja w tamtym okresie była tajna  i dostępna wyłącznie dla potrzeb generalicji 
oraz oficerów Ludowego Wojska Polskiego. Były w niej także informacje o badaniach 
poligraficznych wykonywanych w czasie II wojny światowej  i bezpośrednio po niej, 
przez służby amerykańskie.

Informacje te, wzajemnie uzupełniały się z informacjami, które publikowane były  
w literaturze naukowej i fachowej  po sprowadzeniu przez Pawła Horoszowskiego 
do Polski pierwszego poligrafu i pierwszych próbach jego wykorzystania w procesie 
karnym [44, 45].
4. Badania poligraficzne wykonywane przez służby specjalne PRL

W efekcie, w drugiej połowie lat sześćdziesiątych WSW zakupiło drogą operacyjną 
przez pośrednika w Berlinie Zachodnim [46, 47] trzy pisakowy poligraf Keelera (model 
6308, na potrzeby służb funkcjonował przez 12 lat, po upływie których zakupiono 
sprzęt nowszej generacji – poligrafy firm Stoeltinga i Lafaytte’a) [48]. Pierwszy aparat 
dla Wojskowej Służby Wewnętrznej,  Keeler Polygraph (model #6306) zakupiono do 
Polski w drodze operacyjnej, korzystając z kanałów wywiadowczych w roku 1969 [49].  

Rysunek 1. Poligraf Keelera, model 6306 używany od końca lat 60. XX wieku przez Wojskową Służbę̨ 
Wewnętrzną̨ (obecnie znajduje się w zbiorach Żandarmerii Wojskowej) Źródło: Badania poligraficzne 

w Polsce, J. Widacki (red.), Kraków 2014, s. 48 [17]

Pod koniec lat 70. XX wieku zapadła decyzja o zakupie poligrafu dla MSW. 
Realizacja tej decyzji nie była prosta. Amerykańskie firmy nie sprzedawały państwom 
„za żelazną kurtyną” poligrafów. Nawet dostęp do literatury był utrudniony. Jeszcze 
w 1976 American Polygraph Association odmówiła prenumeraty do Polski kwartalnika 
„Polygraph”, wyjaśniając wprost, że „publikacji American Polygraph Association” nie 
wysyła się za żelazną kurtynę” [50].
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Rysunek 2. Poligraf Keelera, model 6308. Urządzenie było wykorzystywane od początku lat 70. XX 
wieku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (poligraf aktualnie znajduje się w zbiorach Centralnego 
Ośrodka Szkolenia Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Emowie). Źródło: Badania poligraficzne 

w Polsce, J. Widacki (red.), Kraków 2014, s. 49 [17]

Psychofizjologiczne badania poligraficzne realizowane przez WSW były 
prowadzone w określonym i małym środowisku, co było autem. W większości 
badaniach wykonywanych przez biegłych z tych służb najczęściej wykorzystywano 
technikę Reida [51]. W latach 1969-1989 eksperci wojskowi przebadali 4626 osób 
w 943 sprawach [52]. W literaturze  eksperci z zakresu badań poligraficznych WSW 
w latach 1969-976 przebadali 1590 osób w 274 sprawach.  W ciągu tych lat zauważalna 
była kolejność wykonywania badań poligraficznych. Liczba badanych w 1969 r. 
wynosiła 85 osób w 4 sprawach. W 1976 r. przebadano 304 osoby w 54 sprawach. 
Najwięcej spraw w tym okresie dotyczyło zaboru broni (92), następnie zabójstwa (76), 
zaboru mienia wojskowego (26), utraty dokumentów niejawnych (19), napadu 
rabunkowego (5), gwałtu (2), pożaru (1) [53]. 

Rysunek 3. Pracownia do badań poligraficznych WSW, lata 60 XX wieku. Autor zdjęcia nieznany. 
Źródło: Materiały własne



Łukasz Lep

272

Badania były wykonane przez różne komórki operacyjne WSW na szczeblu 
Organów Wojskowych (przez: Pomorski Okręg Wojskowy, Śląski Okręg Wojskowy, 
Warszawski Okręg Wojskowy) oraz rodzajów sił zbrojnych (Marynarka Wojenna, 
Wojska Lotnicze i Obrona Powietrzna Kraju). Warto zauważyć, że na potrzeby 
prokuratury wojskowej było przeprowadzone tylko jedno badanie. Pozostałe 
badania 1589 osób były przeprowadzane prawdopodobnie dla celów operacyjnych 
i wywiadowczych przez wyspecjalizowane komórki danych jednostek [54]. 

Rysunek 4. Pracownia do badań poligraficznych WSW, lata 60. XX wieku. Autor zdjęcia nieznany.  
Źródło: Materiały własne 

Rzecz ciekawa, w tym czasie kierownictwo Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
było przeciwne stosowaniu badań poligraficznych w procesie karnym i kontroli 
funkcjonariuszy MSW [55]. Badania poligraficzne były wykorzystywane wyłącznie 
do zadań operacyjnych i wywiadowczych m.in. do szkolenia własnych agentów, przed 
wysłaniem ich za granicę,  a także do badania agentów obcych wywiadów ujętych 
na terenie Polski. Tak na przykład badanie poligraficzne stanowiło dowód w procesie 
karnym o szpiegostwo prowadzonym przez Wojskowy Sąd Okręgowy w Bydgoszczy 
(sygn. SO 72/69) [56]. Badania poligraficzne były przeprowadzane po zebraniu 
informacji o kandydacie poprzez różne ośrodki pracy operacyjnej.

Na przestrzeni lat 1970-1984 Biuro Śledcze Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
prowadziło 27 spraw postępowań przygotowawczych z art. 124 kodeksu karnego 
(szpiegostwo). Podejrzanymi o działania szpiegowskie byli obywatele polscy. 
Temat badań poligraficznych pojawił się w 5 sprawach, w których znajdowało się 6 
podejrzanych. Badania poligraficzne stały się nieodzownym elementem zdobywania 
informacji przez służby wywiadowcze i kontrwywiadowcze o osobach pozostających 
w ich kręgu zainteresowania, a także selekcji i kontroli ludzi pracujących w tych 
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służbach. Kontrolą przy pomocy tych badań objęto też zwerbowanych do współpracy 
agentów [57].

Eksperci WSW oprócz takiego wykorzystywania badan poligraficznych, jak 
opisano powyżej, wykorzystywali badania poligraficzne w sprawach karnych 
prowadzonych przez Prokuratury Wojskowe, z których większość dotyczyła utraty 
bądź kradzieży broni [58]. Sprawy te charakteryzowały się pewną specyfiką, bowiem 
z reguły był w nich zamknięty krąg podejrzanych (mały pododdział, taki jak drużyna 
czy pluton), co z reguły ułatwiało badanie, które kończyło się sukcesem. Od lat 
70. Poligraferzy WSW powoływani byli także jako biegli i wykonywali badania 
poligraficzne w sprawach karnych prowadzonych przez Prokuratury Powszechne 
(Cywilne), w sprawach o najcięższe przestępstwa, z reguły w sprawach o zabójstwa. 
W latach 1970-1976 wykonali oni badania poligraficzne w 223 sprawach karnych, 
z których większość stanowiły sprawy o zabójstwa [59-61]. W latach 1969-1989 
eksperci wojskowi przebadali 4626 osób w 943 sprawach [62]. 

Badania poligraficzne w okresie od 1970 r. do 1975 r. były wykorzystywane przez  
MO w 59 sprawach, w których przebadano łącznie 193 osoby [63]. Wszystkie sprawy 
dotyczyły najcięższych przestępstw.  

W drugiej połowie lat 70. badania poligraficzne na rzecz procesu karnego zaczęli 
w Polsce wykonywać także eksperci, pracownicy naukowi Uniwersytetów [64]. 

Liczba wykonanych przez nich badań była większa niż badań wykonanych w takich 
sprawach przez ekspertów służb specjalnych.

Jednym z badanych przez ekspertów WSW był podejrzany o seryjne zabójstwa na 
tle seksualnym Zdzisław Marchwicki, zwany „Wampirem z Zagłębia” [65-67]. 

Należy dodać, że Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 25.09. 1976 (sygn. Akt: 
II KR 171/76) jednoznacznie uznał, że badania poligraficzne w procesie karnym 
są dopuszczalne, ale mają jedynie „charakter pomocniczy i nie mogą stanowić 
samodzielnego dowodu dającego podstawę do konkretnych ustaleń” [68]. 
5. Podsumowanie 

Okres PRL charakteryzował się poważnym brakiem uznania zawodowego dla 
ekspertów, biegłych, jakim cieszyli się  przykładowo lekarze czy prawnicy [69-70]. 
Wobec samych badań na początku kierowano się bardziej argumentami emocjonalnymi 
niż merytorycznymi. Wpływ na takie stanowisko miała również prasa codzienna [71-
73] czy też literatura, która poniekąd budowała świadomość ludzi. Na przykład Paweł 
Horoszowski w swoich publikacjach powołując się na amerykański tygodnik „US 
News and World Report” posługiwał się pojęciem lie-detector [74]. Ponadto to na 
samym początku zwalczał poligraf, nazywając go „urządzeniem przyczyniającym się 
do pogłębiania atmosfery zastraszania osoby przesłuchiwanej” [75]. W opowiadaniu 
„Electronic subversive ideals detector” Stanisław Lem stworzył karykaturalne 
przedstawienie maszyny, nazwanej „Electronic Subversiva Ideas Detector”. Maszyna 
ta znajdująca się na usługach „kapitalistycznej policji” miała służyć „do ujawniania 
osób o poglądach komunistycznych” [76] i badania ich lojalności.

Jest rzeczą ciekawą i na dobrą sprawę trudną do wytłumaczenia, dlaczego Milicja 
Obywatelska, prowadząca śledztwa w sprawach kryminalnych, korzystała w zakresie 
badań poligraficznych wyłącznie z usług ekspertów WSW, a później tez ekspertów 
uniwersyteckich, sama nie zakupiła poligrafu i nie wyszkoliła własnego eksperta.
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Sytuacja radykalnie zmieniła się po zmianie ustroju, ale to nie jest już przedmiotem 
rozważań tego artykułu.

W latach 1970-1990 badań poligraficznych nie wykonywano w większości państw 
„bloku wschodniego”. W ZSRR KGB zaczęło interesować się poligrafem dopiero 
w 1975 r. [77, 78]; w Czechosłowacji – robiono tylko badania eksperymentalne 
[79, 80]. Poza Polską – badania poligraficzne w praktyce wykorzystywano tylko 
w ówczesnej Jugosławii [81-83]. 

Podsumowując trzeba stwierdzić, że także pod względem możliwości 
wykorzystania badań poligraficznych Polska różniła się od pozostałych państw Układu 
Warszawskiego.
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Badania poligraficzne w służbach specjalnych Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej  
Streszczenie
Artykuł ma na celu przybliżyć informacje na temat pierwszych doświadczeń i możliwości wykorzystywania 
psychofizjologicznych badań poligraficznych na potrzeby służb specjalnych w PRL. Gromadzone w tym 
zakresie wiadomości, zdobywano zarówno poprzez służby kontrwywiadowcze oraz potwierdzone 
poprzez zdobyte na terenie Stanów Zjednoczonych informacje przez agentów wywiadu. W artykule 
zostały przedstawione informacje historyczne, uwzględniające takie wydarzeia, jak: pierwsze wzmianki 
o stosowaniu poligrafu przez USA, a także zakupie pierwszego urządzenia oraz pierwsze doświadczenia 
w praktyce stosowania poligrafu przez służby PRL. 
Słowa kluczowe: poligraf, psychofizjologiczne badania poligraficzne

Polygraph examinations in the intelligence agencies of the People’s Republic 
of Poland
Abstract
The article discusses the first experiences and possibilities of use of lie detector in the intelligence agencies 
of the People’s Republic of Poland. The information collected in this area was obtained both through 
counter-intelligence services and confirmed by information obtained in the United States by intelligence 
agents. The article presents historical information, taking into account such events as: the first mention of 
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practice of using printing by the PRL services. 
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Broń palna – kryminalistyczny aspekt 
obrażeń postrzałowych

1. Wstęp
Wśród podstawowych działów kryminalistyki wyróżniamy badania broni palnej 

oraz śladów jej użycia. Ludzie stosują broń palną od wieków. Uznaje się ją za 
niebezpieczny dla życia lub zdrowia przedmiot, który w wyniku działania sprężonych 
gazów, powstających na skutek spalania ładunku materiału wybuchowego, jest zdolne 
do wystrzelenia pocisku z lufy albo elementu zastępującego lufę, czego następstwem 
jest rażenie celów na odległość.

Oddanie strzału z broni palnej powoduje powstanie różnych śladów i uszkodzeń 
postrzałowych. Wyzwolenie tak wielkiej energii na małej przestrzeni w chwili 
napotkania przeszkody przez pocisk musi spowodować poważne obrażenia. 
W systematyce śladów zastosowania broni palnej, poza śladami stanowiącymi efekt 
działania pocisku, wyróżnia się także ślady na osobie trzymającej broń, z której oddano 
strzały oraz pozostałości na elementach naboju czy broni palnej [1].

Podstawowy zakres kryminalistycznych badań obejmuje przedmioty noszące ślady 
uszkodzeń wywołanych bronią palną. Badania te są prowadzone w celu ustalenia m.in. 
kierunku kanału postrzałowego, odległości, z jakiej oddano strzał, pozycji broni oraz 
pozycji osoby w chwili ugodzenia jej pociskiem. Ponadto na ich podstawie możliwe 
jest odtworzenie toru i kierunku lotu pocisków. W przypadku strzałów z przyłożenia, 
gdy lufa broni jest mocno przyciśnięta do przeszkody możliwe jest ustalenie pozycji 
ofiary w momencie strzału oraz typu i kalibru broni, z której oddano strzał [2].
2. Rany i uszkodzenia postrzałowe

W rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji „bronią palną jest 
każda przenośna broń lufowa, która miota, jest przeznaczona do miotania lub może 
być przystosowana do miotania jednego lub większej liczby pocisków lub substancji 
w wyniku działania materiału miotającego” [5].

Obrażenia postrzałowe są wynikiem działania na określoną powierzchnię pocisku, 
fragmentu pocisku, innych elementów amunicji, a także strumienia gazów prochowych, 
które najczęściej występują podczas strzałów z przystawienia i samobójczych. 
Możemy wyróżnić także inne nietypowe obrażenia postrzałowe, do których zaliczamy 
m.in.: strzał samobójczy oddany z broni z lufą wypełnioną wodą oraz strzał w usta. 
Powodują zwiększenie efektu oddziaływania na ciało ludzkie, który w określonych 
sytuacjach może spowodować dekapitację przypominającą eksplozję małego granatu 
[2, 4].

Wyróżniamy ślady na obiektach przypadkowo rażonych oraz ślady na ofierze. 
Pierwsze z nich to ślady na przeszkodach, które pocisk musiał pokonać na swojej 
drodze lub też przedmioty, w których utkwił. Ślady te mają istotne znaczenie 
w przypadku, gdy chcemy odtworzyć przebieg zdarzenia. Dlatego niezwykle ważne 

1 dominik.szewczyk@interia.eu, Studenckie Koło Nauk Kryminalistycznych, Wydział Bezpieczeństwa 
i Nauk Prawnych, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie.
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jest dokładne opisanie tych śladów w protokole oględzin. Ślady na ofierze w postaci 
otworu wlotowego i wylotowego na ciele i odzieży oraz w postaci działania gazów 
prochowych i drobin niespalonego prochu [3].
3. Obrażenia postrzałowe

Tor lotu pocisku określa się na podstawie śladów, jakie pozostawił pocisk 
w różnych przeszkodach [1]. Działanie uderzeniowe pocisku jest zależne od jego 
prędkości i energii, obciążenia poprzecznego, kształtu, rodzaju materiału i budowy 
wewnętrznej, kąta uderzenia pocisku w przeszkodę oraz rodzaju materiału przeszkody. 
Pokonanie przeszkody jest miarą zachowanej przez pocisk energii kinetycznej, która 
jest zużywana na deformację pocisku oraz nadanie cząstkom przeszkody przyspieszeń. 
Zamienia się ona także w ciepło, powodując rozgrzanie pocisku i przylegających do 
niego warstw materiału przeszkody [2].

Wyzwolenie tak wielkiej energii na małej przestrzeni w chwili napotkania 
przeszkody musi spowodować znaczące uszkodzenia, które mogą stanowić 
przestrzały, gdy pocisk przenika przez ciało oraz postrzały „ślepe”, gdy pocisk utkwi 
w kanale postrzałowym. W wyjątkowych sytuacjach pocisk może uderzyć w odzież 
lub przedmiot znajdujący się na ciele i odbić się nie uszkadzając skóry, ale powodując 
uszkodzenia lub zaburzenia czynnościowe w głębiej leżących narządach. Nazywamy 
to postrzałem uderzeniowym [8]. Typowych uszkodzeń postrzałowych nie znajdziemy 
także na przeszkodach, do których pociski działają stycznie powodując otarcia lub 
rynienkowate uszkodzenia. Takie zjawisko nazywamy postrzałem stycznym.

Rysunek 1. Uszkodzenie postrzałowe nerki; a) stłuczenie, b) uszkodzenie styczne, c) kanał przelotowy, 
d) kanał ślepy [7]
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Pocisk po opuszczeniu lufy nie zawsze trafia bezpośrednio w człowieka. Może 
on wcześniej odbić się od jakiegoś podłoża, takiego jak np. kamień, zamarznięta 
ziemia, a dopiero w dalszej kolejności zranić lub zabić człowieka [7]. Zjawisko 
to nazywamy rykoszetem. Występuje przy małym kącie uderzenia pocisku (do 7 
stopni) oraz dostatecznej jego szybkości. Przy przeszkodach z twardego materiału 
zjawisko rykoszetu sprowadza się do prostego odbicia, gdzie kąt uderzenia pocisku 
w przeszkodę jest w przybliżeniu równy z kątem jego odbicia. Natomiast uderzając 
w miękką przeszkodę pocisk zagłębia się w nią, a następnie kąt wyjścia zwiększa się 
w stosunku do kąta wejścia. Końcowy tor lotu pocisku po rykoszecie jest trudny do 
przewidzenia [2].
4. Kierunek postrzału

Pocisk wnikając w przeszkodę tworzy kanał postrzałowy, a zarazem otwór wlotowy 
i w przypadku przestrzału otwór wylotowy. Określenie otworu wlotowego oraz 
wylotowego ma fundamentalne znaczenie dla określenia kierunku strzału. Zazwyczaj 
otwór wylotowy jest większy od wlotowego, jednakże nie jest to regułą. Do wyjątków 
zaliczamy strzały z pobliża bezpośredniego, gdzie otwór wlotowy może znacząco 
przewyższać swymi rozmiarami otwór wylotowy. Spowodowane jest to gazami 
wybuchowymi odbijającymi się od podłoża kostnego, które mogą uszkadzać warstwy 
ciała, powodując rozerwanie tkanek. 

Rysunek 2. Rąbek zabrudzenia i kontuzyjny w otoczeniu otworu wlotowego [7]

W ranie wlotowej wyróżniamy koncentrycznie ułożone dwa rąbki – rąbek 
zabrudzenia (wewnętrzny) oraz rąbek otarcia naskórka (zewnętrzny). Pierwszy z nich 
powstaje w wyniku przeniesienia na brzegi otworu substancji, które znajdowały 
się na pocisku (m.in. cząstki metalu i sadzy, pochodzące z przewodu lufy). Rąbek 
kontuzyjny – zewnętrzny jest następstwem wytworzenia się fali koncentrycznej 
unoszącej się w otaczającej otwór wlotowy skórze. W sytuacji, gdy pocisk w momencie 
wydostawania się z ciała, ulegając uniesieniu, zetknie się z opornym podłożem (np. 
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w przypadku osób opartych plecami jest to oparcie krzesła lub ławki), otarcie naskórka 
występować może także przy otworze wylotowym [2, 7]. 

Rozmiary otworu wlotowego oraz wylotowego zależą od struktury i prędkości 
pocisku w czasie uderzenia w przeszkodę, a także od rodzaju jej materiału. Otwór 
wlotowy o większej średnicy od średnicy pocisku występuje zazwyczaj w kruchych, 
twardych materiałach (np. beton, cegła, szkło). W przypadku przeszkód z materiałów 
plastycznych (np. drewno, metal) najczęściej średnica pocisku odpowiada średnicy 
otworu wlotowego. Natomiast w materiałach elastycznych (np. guma, tkanina) otwór 
wlotowy zazwyczaj ma mniejszą średnicę od średnicy pocisku, czasami może nawet 
nie być widoczny gołym okiem.

Elementami wpływającymi na kształt otworu wylotowego jest szybkość pocisku, 
jego średnica oraz kształt, masa i rodzaj materiału przeszkody. W przypadku 
przestrzału przeszkód grubych, wykonanych z materiałów kruchych, otwór wylotowy 
jest zwykle większy od wlotowego. Średnica otworu wylotowego jest równa średnicy 
pocisku przy przebijaniu przeszkód z cienkiej blachy. Brzegi otworu są odkształcone 
w kierunku lotu pocisku. Wygląd otworu wlotowego i wylotowego przy uszkodzeniach 
przedmiotów drewnianych uzależniona jest od przebiegu kanału (wzdłuż czy 
w poprzek włókien). W suchym drewnie powstają okrągłe otwory wlotowe, które są 
minimalnie mniejszej średnicy niż średnica pocisku. Przy przestrzałach poprzecznych 
otwory wylotowe są duże i posiadają znaczne odłupania. Kształt ściętego stożka, 
którego podstawa o większej średnicy znajduje się od strony wylotu przybierają 
zwykle przestrzeliny w szkle. Nieodzownym elementem tych uszkodzeń są pęknięcia 
promieniste i koncentryczne. Spowodowane strzałem z broni palnej uszkodzenia 
odzieży mają natomiast postrzępione, nieregularne brzegi, zazwyczaj o włóknach 
skierowanych w kierunku lotu pocisku. Problematyczne jest określenie otworu 
wlotowego i wylotowego przy pojedynczej warstwie odzieży [2].

W ekspertyzie zmierzającej do wyjaśnienia całokształtu okoliczności zranienia 
będącego następstwem postrzału, pomocne może okazać się zdjęcie rentgenowskie. Na 
podstawie rentgenogramu możemy określić, w jaki kierunku zostały przemieszczone 
przez pocisk odłamki kości, a także sam pocisk lub jego fragmenty, jeżeli uległ 
rozfragmentowaniu. Pozwala to na określenie kierunku strzału w przypadkach, gdy 
inne zabezpieczone ślady nie dają wystarczającej pewności [7].
5. Odległość strzału

Równie ważną jak ustalenie kierunku strzału jest określenie odległości strzału, gdyż 
strzały z pobliża mogą przemawiać za samobójstwem. Obrażenia mogą być zadane:

• z przyłożenia;
• z bezpośredniego pobliża (20-30 cm);
• pobliża względnego;
• z oddali [8].
Często dokładne określenie odległości strzału nie jest w ogóle możliwe na skutek 

oddania strzału z większej odległości oraz z powodu zniszczenia pozostawionych 
śladów [1]. Wpływa na to wiele czynników:

• wiatr;
• temperatura powietrza;
• wilgotność powietrza;
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• czy strzał został oddany bezpośrednio;
• czy strzał został oddany w sposób typowy [7].
Najłatwiejsze do określenia są strzały z pobliża poprzez pozostawione ślady 

przy otworze wlotowym w postaci: osmalenia, obecności cząstek niespalonego 
prochu i drobin metalu, skutków działania płomienia oraz zmian miejscowych we 
krwi wywoływanych nagromadzeniem się tlenku węgla pochodzącego z gazów 
wybuchowych (objaw Paltaufa).

Strefa osmalenia powstaje wskutek odłożenia się ciemnego osadu składającego 
się z produktów rozpadu spłonki, pyłu metali, produktów niecałkowitego spalenia 
się prochu oraz resztek smaru. Swoim kształtem może wskazywać sposób nachylenia 
broni w stosunku do danej powierzchni, a w przypadku niektórych rodzajów broni 
kształt takiego osmalenia może być dla nich charakterystyczny [9].

Rzadko zdarzają się sytuacje, w których nie udaje się zauważyć osmalenia mimo 
niewątpliwej jego obecności. Przyczyną tego może być kolor podłoża, zbliżony swym 
odcieniem do nalotu sadzy. Często otoczenie otworu wlotowego nasiąknięte jest krwią 
i wtedy również nie można stwierdzić osmalenia. Sytuacja pogarsza się, gdy plamy 
krwi ciemnieją na skutek jego „starzenia się” dostrzeżenie osmalenia staje się jeszcze 
trudniejsze. W takich przypadkach bardzo przydatna jest fotografia w podczerwieni, 
pozwalająca na wyraziste wykazanie jego obecności. Ślady osmalenia można wykazać 
tylko do pewnej odległości oddania strzału od przeszkody, która wynosi około 40 cm 
od wylotu lufy [2, 6-8].

Drobiny prochu, nie ulegające całkowitemu spaleniu w zależności od rodzaju 
broni i amunicji wyrzucane są z wylotu lufy na różne odległości. Osadzają się one na 
skórze lub ubraniach w okolicach otworu wlotowego, ich rozsiew uzależniony jest od 
odległości strzału. Przy strzałach z przystawienia znajdują się zazwyczaj wyłącznie 
w początkowej części kanału postrzałowego.

Ujawnienie gołym okiem drobinek niespalonego prochu niezależnie od 
powierzchni, na których się znajdują nie zawsze jest łatwe. Pomocna może okazać się 
lupa, zwłaszcza dwuoczna na odpowiednim statywie. Drobinki prochu są przeważnie 
małe i wbite w podłoże. Ważnym podczas obserwacji jest zwrócenie uwagi na 
występowanie nieznacznego nadpalenia włókienek tkaniny w otoczeniu drobinek. 
Stanowi to dowód, że nie znalazła się ona tam przypadkowo, lecz po wystrzale [6-8].

Przy wystrzałach z bliskich odległości możemy ujawnić działanie płomienia 
pochodzącego z wybuchowego spalenia się prochu. Dlatego oglądając pod 
mikroskopem końce włókien tkaniny z brzegów lub bliskiego otoczenia otworu 
wlotowego albo włosów, możliwe jest wykrycie oznak nadpalenia [6, 7].

Działanie gazów prochowych o wysokim ciśnieniu, a jednocześnie przebijające 
działanie niespalonych ziaren prochu powoduje rozdarcie wlotowe. Powstaje w czasie 
parcia gazów po wyjściu z lufy na czołową powierzchnię przeszkody oraz w czasie ich 
rozprężania za pierwszą warstwą materiału przeszkody [2].

W pewnym stopniu na ocenę odległości strzału pozwalają także zniekształcenia 
pocisku. Podczas strzałów z pobliża pocisk ma wyższą temperaturę i jest bardziej 
podatny na odkształcenia. Największe z nich wyróżniamy, gdy pocisk natrafia na 
przeszkodę w postaci twardej i grubej kości. Ma to duże znaczenie w sytuacjach, 
w których niemożliwe jest wskazanie innych cech strzału z pobliża [6, 7].
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6. Zabójstwo czy samobójstwo
W przypadku wystrzałów samobójczych, głównie w głowę, niejednokrotnie można 

znaleźć rozpryski krwi na powierzchni ręki, w której osoba trzymała broń w czasie 
wystrzału. Powstają one na skutek odbicia się gazów wybuchowych od powierzchni 
kości [4, 10].

Po strzale samobójczym broń praktycznie zawsze wypada z ręki na skutek 
zwiotczenia mięśni z chwilą utraty świadomości. Istnieją jednak wyjątki, w których 
ułożona w odpowiedni sposób ręka, oparta wraz z bronią na jakimś przedmiocie może 
pozostać w ręku samobójcy, aczkolwiek w odmiennym ułożeniu do tego, w którym 
został oddany strzał [7].
7. Ujawnianie i zabezpieczanie obrażeń postrzałowych

Ujawnianie śladów w postaci uszkodzeń spowodowanych działaniem broni palnej 
mogą sprawić pełen kłopot. Jednak wiedza kryminalistyczna oraz doświadczenie 
prowadzącego, a także skorzystanie z pomocy biegłego powinno pokonać te trudności.

Istotnym elementem w procesie lokalizowania i ujawniania śladów jest „myślowa 
rekonstrukcja” przebiegu zdarzenia przez prowadzącego oględziny, zbudowana 
w oparciu o uzyskane na tym etapie informacje. Na postawie tej rekonstrukcji możemy 
antycypować, jakich śladów poszukujemy i gdzie należy ich poszukiwać. Nie jest to 
jednak twór ostateczny, gdyż może zostać rozwinięty, ale także odrzucony w wyniku 
wnikliwej obserwacji i badań zgodnie z obraną metodą oględzin. Poszukiwania śladów 
postrzałowych nie należy ograniczać do zakreślonych granic miejsca zdarzenia, gdyż 
zasięg rażenia broni palnej w zależności od jej rodzaju jest stosunkowo duży, przy 
broni palnej krótkiej wynosi około 50 m. Pociski rykoszetujące mogą znajdować 
się w miejscach, których czasami nie bierze się pod uwagę. Dlatego należy zawsze 
dokonać, określonej przez prowadzącego oględziny, szczegółowej penetracji terenu 
przyległego.

Ujawnianie pocisków może sprawiać znacznie większe trudności niż ujawnianie 
łusek. W przypadku poszukiwania pocisków, oględzinom poddaje się wszystkie 
otwory, uszkodzenia przedmiotów itp. Po zlokalizowaniu pocisku tkwiącego 
w przeszkodzie, fotografuje się go i zabezpiecza w taki sposób, by nie nanieść nowych 
cech i nie uszkodzić go. W protokole oględzin opisuje się miejsce ujawnienia pocisku, 
uszkodzenia nim spowodowane, podaje się głębokość, na której utkwił i inne dane, 
a następnie przedstawia się sposób technicznego zabezpieczenia pocisku.

Pociski znajdujące się w ciele człowieka wydobywa lekarz w czasie operacji 
lub otwarcia i badania zwłok. Zawija się je w papier i umieszcza w pudełku celem 
poddania dalszym badaniom [2].

Przedmioty, na których ujawnione zostały ślady powstałe od zjawisk towarzyszących 
strzałowi, zabezpiecza się w zależności od rodzaju materiału, z jakiego są wykonane:

• tkaniny – po wysuszeniu składa się, przekładając papierem w taki sposób, by nie 
było zagięcia w miejscu przestrzeliny. Następnie pakuje się je do papierowej torebki 
lub kartonu. Z części odzieży nie pobiera się próbek lub wycinków, lecz przesyła się 
do badań w całości;

• tafle szklane – szybę tkwiącą w ramie, nie zaklejając otworów przestrzałowych, 
okleja się paskami papieru lub taśmą samoprzylepną. Kawałki szkła pakuje się do 
pudełka, przekładając je kartonem lub pudełkiem w celu unieruchomienia;
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• blacha, drewno – przedmioty owija się papierem i pakuje do pudełek.
Podczas zabezpieczania przestrzelin niezwykle ważne jest to, by przypadkowo 

nie usunąć z ich powierzchni innych śladów znajdujących się w okolicach otworu 
przestrzałowego. Nie należy także ingerować w sam ślad, by nie pozostawić niczego 
w kanale postrzałowym (np. śladów narzędzi metalowych służących do zwymiarowania 
otworu) [9].

Najważniejszym elementem zabezpieczenia procesowego broni palnej i śladów 
jej użycia jest protokół. Muszą znaleźć się w nim podstawowe informacje dotyczące 
rodzaju śladu, jego wyglądu, wymiarów, znaków fabrycznych, cech szczególnych, 
miejsca ujawnienia, sposobu ujawnienia i technicznego zabezpieczenia. Należy podać 
numer śladu, informacje o fotografowaniu i umieszczeniu na szkicu. Ślady fotografuje 
się, umieszczając obok nich skalówkę i tabliczkę z numerem. Do śladu dołącza 
się metryczkę z opisem zawierającym określenie śladu, nadany numer, czynność 
procesową, w trakcie której został ujawniony, czas i miejsce jej przeprowadzenia, 
sposób ujawnienia i technicznego zabezpieczenia śladu oraz dane personalne 
prowadzącego czynności oraz specjalisty zabezpieczającego ślad [2].
8. Podsumowanie

Głównym celem kryminalistycznych badań wszystkich śladów po wystrzale jest 
rekonstrukcja okoliczności czynu w związku z popełnionym przestępstwem przy 
użyciu broni palnej. Ślady użycia broni palnej wykorzystuje się m.in. do budowy wersji 
zdarzenia, badaniach identyfikacyjnych oraz rejestrując niektóre z nich w zbiorach 
i kartotekach kryminalistycznych [11]. 

Na podstawie śladów obrażeń postrzałowych podczas oględzin miejsca zdarzenia 
można ustalić otwór wlotowy i wylotowy, a tym samym kierunek lotu pocisku. 
Umożliwiają to znajdujące się obok otworu wlotowego, charakterystyczne cechy 
w postaci mechanicznego i termicznego działania gazów, sadzy powystrzałowej, 
cząstek niespalonego prochu, a także właściwości materiału, z którego wykonana jest 
przeszkoda.

Obrażenia postrzałowe pozwalają również wnioskować o odległości, z jakiej 
strzelano. Pozostałości po wystrzale układają się w charakterystyczny sposób w okolicy 
otworu wlotowego. Ich ilość, rozprzestrzenienie i rozrzut, w zależności od rodzaju 
i kalibru broni oraz rodzaju użytej amunicji, są uwarunkowane przede wszystkim 
prawami aerodynamiki. Obraz rozrzutu tych cząsteczek jest wiarygodnym kryterium 
określenia odległości, z której oddano strzał [2, 7]. Na podstawie śladów uszkodzeń 
wywołanych bronią palną możliwe jest także określenie pozycji broni w trakcie 
oddawania strzału oraz pozycji ofiary w chwili trafienia jej pociskiem na podstawie 
kąta nachylenia kanału postrzałowego oraz odległości, z której oddano strzał [3].

Ekspertyza dotycząca śladów pozostałych po wystrzale z broni palnej – jest typową 
ekspertyzą fizykochemiczną zaliczaną do tych sensu largo [11].

Rozwój badań śladów pozostałości powystrzałowych z broni palnej uzależniony 
jest od zastosowania nowoczesnych technologii. Jednym z takich rozwiązań jest 
fotogrametria, która umożliwia stworzenie szczegółowej, trójwymiarowej, rzeczy-
wistej dokumentacji urazów skórnych na podstawie zdjęć 2D. Jej zastosowanie 
zapewnia stałą, trójwymiarową dokumentację urazów, która może być w każdej 
chwili poddana ponownej ocenie z dużą dokładnością i ostatecznie wykorzystana do 
wirtualnej rekonstrukcji [12].
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Broń palna – kryminalistyczny aspekt obrażeń postrzałowych
Streszczenie
Broń palna uznawana jest za niebezpieczne dla życia i zdrowia urządzenie, które umożliwia rażenie 
celów na odległość przy pomocy działania sprężonych gazów, powstających na skutek spalania materiału 
wybuchowego. W rezultacie jej zastosowania powstają ślady kryminalistyczne w postaci obrażeń 
postrzałowych, które pozostają w zainteresowaniu techników kryminalistyki.
Celem artykułu jest ukazanie zakresu oraz rezultatu kryminalistycznych badań obejmujących przedmioty 
noszące ślady uszkodzeń wywołanych bronią palną. Przy pomocy charakterystycznych cech obrażeń 
postrzałowych możliwe jest określenie m.in. kierunku strzału oraz odległości, z jakiej strzelano. Wszystkie 
te elementy pozwalają na rekonstrukcję okoliczności czynu w związku z popełnionym przestępstwem. 
Słowa kluczowe: obrażenia postrzałowe, rana postrzałowa

Firearms – the forensic aspect of gunshot injuries
Abstract
Firearms are considered dangerous for life and health, a device that allows to strike targets at a distance 
by means of compressed gases produced by burning an explosive. As a result of its use, forensic traces are 
created in the form of gunshot wounds, which are of interest to forensic technicians.
The aim of the article is to show the scope and result of forensic research on objects bearing traces of 
damage caused by firearms. With the help of characteristic features of gunshot injuries it is possible to 
determine, among other things, the direction of the shot and the distance from which it was fired. All these 
elements allow to reconstruct the circumstances of the act in relation to the committed crime. 
Keywords: gunshot injuries, gunshot wound
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Wolontariat hospicyjny jako forma reintegracji 
społecznej osób odbywających karę pozbawienia 

wolności w zakładach karnych 
1. Wstęp

Według raportu Służby Więziennej z sierpnia 2020 roku w Polsce jest obecnie 
69090 skazanych w zakładach karnych, co stanowi 85,17% zaludnienia jednostek 
penitencjarnych [1]. Skazany jest „osobą fizyczną, którą sąd w postępowaniu karnym, 
prawomocnym wyrokiem lub nakazem karnym, uznał winną popełnienia przestępstwa 
i wymierzył karę lub środek karny” [2]. Status ten jest nadany od momentu, gdy 
orzeczenie zostaje uprawomocnione [2]. Raport Ministerstwa Sprawiedliwości 
pokazuje, że wielu skazanych ponownie dokonuje przestępstwa po wyjściu na 
wolność. W pierwszym roku aż 40,1%, w drugim roku 27,7%, trzecim 17,6% [3]. 
Warte zauważenia jest, że najczęściej powracały do przestępstw osoby, które 
uprzednio odbywały „karę bezwzględnego pozbawienia wolności” (33,7%) [2]. Liczba 
recydywistów – osób dorosłych, które zostały „skazane za przestępstwo umyślne na 
karę pozbawienia wolności lub zastępczą karę pozbawienia wolności lub ukarane 
za wykroczenia umyślne karą aresztu lub zastępczą karą aresztu, które uprzednio 
odbywały już takie kary lub karę aresztu wojskowego za umyślne przestępstwa lub 
wykroczenia”, pokazuje konieczność podejmowania wielu działań związanych 
z próbą resocjalizacji, reintegracji społecznej skazanych w trakcie odbywania kary 
w zakładzie penitencjarnym [2]. 
2. System resocjalizacji w zakładach karnych w Polsce

System resocjalizacji jest to „zespół metod i zasad postępowania resocjalizacyjnego, 
które odbywają się w określonych warunkach organizacyjnych i którego realizacja ma 
się przyczynić do zmiany osobowości więźnia, w obszarze jego postaw” [4]. Głównym 
celem resocjalizacji jest reintegracja społeczna skazanych powodująca zaniechanie 
popełnienia kolejnego przestępstwa po odbyciu przez skazanego aktualnej kary 
pozbawienia wolności [4]. Resocjalizacja skazanych jest możliwa, gdy zakład karny 
posiada „cechy instytucji o charakterze wychowawczym”, wśród których wymieniane 
są: nastawienie na wykonanie procesu resocjalizacyjnego; dobrowolny wybór zachowań 
przez więźniów wraz z ponoszeniem za nie indywidualnej odpowiedzialności; dobór 
personelu umożliwiający spełnienie działań resocjalizacyjnych; podtrzymywanie 
i zawieranie nowych kontaktów ze społeczeństwem; utrzymywanie kontaktów 
z rodzinami, bliskimi skazanych; podmiotowe traktowanie więźniów [4]. Wiezienie 
jest instytucją o charakterze totalnym. Skazani przebywają w zamkniętej przestrzeni, 
znajdują się pod ścisłą kontrolą pracowników. Czynności, które wykonują są 
w dużym stopniu powtarzalne, a współwięźniowie ze względu na różne długości 
kary i niewielkie pomieszczenia, w których przebywają mają nieustannie ze sobą 

1 kaminskaver@gmail.com, Instytut Filozofii, Socjologii i Dziennikarstwa, Wydział Nauk Społecznych, 
Uniwersytet Gdański, ul. Bażyńskiego 4, 80-309 Gdańsk.
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kontakt [5]. Jedną z potrzeb każdego człowieka jest potrzeba przynależności, dlatego 
też skazani często wiążą się w grupy. W zależności od motywacji członków grup 
z jednej strony może powodować większą potrzebę resocjalizacji, z drugiej znacznie ją 
utrudniać. Pracownicy zakładów karnych oferują więźniom szereg działań, w których 
mogą pomóc skazanym zmienić własne postawy, motywacje, zachowania. Należą do 
nich zarówno formy pracy zarobkowej, jak i wolontariat. Przedmiotem niniejszego 
artykułu jest wolontariat hospicyjny jako szczególny sposób resocjalizacji więźniów, 
w którym skazani mają możliwość niesienia pomocy chorym u schyłku ich życia. 
3. Opieka hospicyjna

Hospicjum jest specyficzną instytucją przeznaczoną dla pacjentów nieuleczalnie 
chorych, często będących w ostatnim stadium choroby. Terapia, jakiej są poddani 
chorzy jest zorientowana na uśmierzenie bólu, gdyż powrót do zdrowia w ich obecnym 
stanie nie jest możliwy [6, 7]. Każde hospicjum ma podpisany kontrakt z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, określający warunki przyjęcia chorych oraz rodzaj świadczeń, 
z jakich mają prawo korzystać. W placówce stosuje się leczenie paliatywne polegające 
na zapobieganiu lub uśmierzeniu bólu spowodowanego objawami choroby, a także 
zniwelowanie jej skutków (na przykład odleżyny). Do świadczeń określonych 
przez Narodowy Fundusz Zdrowia należy również zminimalizowanie dolegliwości 
psychicznych, duchowych oraz socjalnych [7, 16, 20]. Ponadto korzystanie 
z wszelkiego rodzaju środków higieniczno-pielęgnacyjnych oraz leków jest bezpłatne 
dla świadczeniobiorców. Aby pacjent mógł skorzystać z pobytu w hospicjum konieczne 
jest posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego, skierowania od lekarza i wskazanie 
medyczne określające, czy stan chorego odpowiada jednostkom chorobowym, które 
nie rokują szans na wyzdrowienie. Zgodnie z ideą hospicyjną przebywający tam chorzy 
mają czuć się komfortowo i być traktowani nie tylko jak pacjent, ale również jak każdy 
człowiek potrzebujący wsparcia, zrozumienia, a przede wszystkim rozmowy.

Medycyna paliatywna oraz opieka paliatywna wywodzą się z ruchu hospicyjnego. 
W latach siedemdziesiątych XX wieku powstały pierwsze katedry medycyny 
paliatywnej jako odrębna poddziedzina medycyny. Opieka paliatywna obejmuje 
„uśmierzenie bólu i innych objawów (leczenia objawowe), łagodzenia cierpień 
psychicznych, duchowych i socjalnych oraz wspomaganie rodziny chorych podczas 
trwania choroby, jak i po śmierci chorego” [8, 21]. Opieka hospicyjna jest zorientowana 
na posługę cierpiącym, aby w godny sposób mogli umrzeć [8]. 

Są trzy formy, w jakich można skorzystać z opieki w tego typu placówce. Zależą one 
przede wszystkim od stanu zdrowia pacjenta oraz od możliwości opieki, jaką deklarują 
rodziny chorych [9]. Opieka domowa odnosi się do chorych, wobec których rodzina 
jest w stanie zajmować się pacjentem oraz pomagać mu w codziennej pielęgnacji. 
Według Łuczaka jest to „najbardziej naturalna” opieka skierowana przede wszystkim 
do chorych, którzy pragną być wśród najbliższych im osób. Również koszt tego rodzaju 
opieki jest niższy [9]. Opieka stacjonarna jest przeznaczona dla osób samotnych 
oraz tych, których stany bólowe wymagają stałego nadzoru profesjonalnej opieki 
medycznej. Dzienne placówki hospicjów są natomiast zorientowane na „realizację 
pragnień twórczych w obliczu zbliżającej się śmierci” [9]. W ostatnich latach 
najbardziej upowszechnił ważność wolontariatu w hospicjum ks. Jan Kaczkowski 
[10, 11]. Wolontariusze, mimo że są uznawani za część zespołu interdyscyplinarnego 
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hospicjum działają głównie w hospicjum stacjonarnym. Dzieje się tak prawdopodobnie 
z przyczyn logistycznych, gdyż czas dojazdu w hospicjum domowym do każdego 
pacjenta byłby zbyt długi w porównaniu do opieki nad chorymi stacjonarnie. 
3. Wolontariat jako wspólna pomoc skazanych i pacjentów w reintegracji 
społecznej 
3.1. Idea powstania wolontariatu wśród osadzonych

Idea wykorzystania wolontariatu jako formy resocjalizacji powstała w Gdańsku, 
kiedy poproszono jeden z zakładów karnych o pomoc skazanych przy pracach nad 
budową hospicjum Dutkiewicza w 2002 roku [12-14]. Następnie, kiedy w 2004 
roku w tej placówce umierał jeden ze skazanych, a współwięźniowie towarzyszyli 
mu w ostatnich chwilach dyrekcja hospicjum skłoniła się do wdrożenia projektu 
wolontariatu. Aby zostać wolontariuszem chętni musieli przejść przez system 
kwalifikacji – zarówno przez opiekunów, jak i personel placówki [8]. Wśród wybranych 
osadzonych znajdowali się ci, którzy: zdecydowali się dobrowolnie na wolontariat; nie 
posiadali wyroku za czyny, takie jak zabójstwo, czy przemoc na tle seksualnym; przez 
rok nie otrzymali kary o charakterze dyscyplinarnym, a także charakteryzujący się 
kontrolowaniem własnych emocji [14, 15]. 
3.2. Inicjatywy wśród pacjentów 

Aby odciążyć myśli pacjentów od choroby i cierpienia psychicznego psychologowie, 
opiekunowie pracujący w hospicjach podejmują wiele różnorodnych inicjatyw. 
O udziale pacjenta w projekcie decyduje jednak rodzaj schorzenia czy też ogólny stan 
fizyczny (samopoczucie, odczuwany ból). Wśród projektów organizowanych przez 
zespół interdyscyplinarny wymienić można zapraszanie szkół w celu organizacji 
koncertów, przygotowywanie stroików, które następnie pacjenci mogą umieścić 
na swojej sali, czy też czytanie książek, wspólne oglądanie filmów. W niektórych 
hospicjach, na prośbę danej pacjentki zdarza się, że jest zapraszany fryzjer, czy 
kosmetyczka [11]. Pacjenci mogą także sami zaproponować pomysł na spędzenie 
czasu wspólnie z pozostałymi chorymi. Należy zaznaczyć, że udział w inicjatywach 
jest dobrowolny – pacjent może pozostać na sali, czy też pozostać z odwiedzającą 
rodziną, bliskimi. 
3.3. Wolontariat hospicyjny wśród skazanych – korzyści

Wolontariat jest nieodpłatną pracą na rzecz innych, która jest wykonywana 
dobrowolnie [12]. Wolontariat jako forma resocjalizacji jest „przywróceniem […] 
poczucia normalności, usprawnienia jej, uzbrojenia w wiedzę, umiejętności” [8]. Może 
być także bodźcem do konstruowania wśród skazanych mechanizmów prospołecznych, 
a także odpowiedzialności – zarówno za siebie samego, jak i za inne osoby [15, 17]. 
Aby kształtować powyższe cechy zaczęto zachęcać więźniów do wolontariatu na 
rzeczy hospicjum stacjonarnego. Jak zauważa Kasprzak, jest to tak zwana „terapia 
przez otoczenie”, gdzie jednostka uczy się poznawać i konstruować własne, pożądane 
przez środowisko cechy zachowania za sprawą pomocy innym osobom – w tym 
przypadku umierającym pacjentom [8]. 

Aby nie szkodzić zarówno więźniom, jak i osobom objętym pomocą ochotnicy 
muszą przejść analizę pod okiem zarówno opiekunów jak i osób z placówki, w której 
potencjalnie zostaną wolontariuszami. Szczególnie istotnym kryterium doboru 



Wolontariat hospicyjny jako forma reintegracji społecznej 
osób odbywających karę pozbawienia wolności w zakładach karnych

289

wolontariuszy jest zidentyfikowana chęć pomocy innym, a także brak ryzyka realizacji 
ukrytych celów przez skazanych (na przykład kradzież leków) [8, 22]. Istnieją różne 
motywy zdecydowania się na wolontariat, Deka wskazuje między innymi na motywacje: 
altruistyczne – związane z indywidualnymi przekonaniami, egoistyczne – pragnienia 
osiągnięcia indywidualnych korzyści; afiliacyjne – poczucie bycia częścią grupy; 
zadaniowe – potrzeba zdobywania nowych umiejętności [8]. Szczególnie podczas 
posługi umierającym ludzie zaczynają odnajdywać sens życia, własną drogę, czy też 
czują odpowiedzialność za drugiego człowieka. Niekiedy także rodzą się uczucia, 
które wcześniej z racji trudnej sytuacji w rodzinie, nieodpowiedniego środowiska 
zostały stłumione, takie jak empatia, zrozumienie, szacunek [11, 19]. Ze względu na 
trudne doświadczenia i ich pozytywny wpływ na drugiego człowieka w wolontariacie 
hospicyjnym dostrzeżono szansę na reintegrację społeczną osób odbywających 
kary pozbawienia wolności. Różnorodność proponowanych zajęć w jednostkach 
penitencjarnych spowodowała, że do wolontariatu zgłaszają się najczęściej osoby 
świadome i docelowo zorientowane na pracę z pacjentami. 

Wśród wykonywanych przez więźniów prac wymienić można prace naprawcze na 
terenie budynku i wokół niego, prace porządkowe na zewnątrz placówki i odgarnianie 
śniegu, pomoc techniczną przy uroczystościach. Skazani pomagają także przy zabiegach 
pielęgnacyjnych (np. golenie zarostu), a także podczas zmiany pozycji pacjenta (m.in. 
przeniesienie z łóżka na wózek). Niektórzy więźniowie wychodzą także z własnymi 
inicjatywami – zdarza się, że inicjują zbieranie datków na dary dla pacjentów z okazji 
świąt. Zbierają wówczas fundusze wśród pozostałych osadzonych, a następnie wraz 
z opiekunem ofiarowują je dla chorych. Wolontariusze spędzając czas z chorymi 
niekiedy zawierają relacje zarówno z chorymi, jak i rodzinami. Często zdarza się, 
że po wyjściu na wolność nadal odwiedzają pacjentów. Przywiązanie z jednej strony 
może oddziaływać terapeutycznie na skazanych, z drugiej zaś może powodować 
stany depresyjne, czy lękowe. Średni czas pobytu pacjenta w hospicjum wynosi 22 
dni, a więźniowie nieprzygotowani na nadchodzącą śmierć chorego mogą odczuwać 
wówczas stratę, dlatego istotny jest zarówno odpowiedni dobór wolontariuszy, jak 
i późniejsza opieka nad nimi – możliwość podzielenia się z opiekunem, psychologiem 
emocjami, podzielenie się historią, rozmowa o stracie, śmierci, odejściu [13, 14, 20]. 
Więźniowie uczestniczą często w uroczystościach organizowanych przez hospicjum – 
nie tylko jako pomoc techniczna przy rozkładaniu i składaniu stołów, krzeseł, gdyż 
są zapraszani jako wolontariusze, osoby niosące pomoc chorym. Skazani pochodzą 
z różnych środowisk rodzinnych i grup społecznych. Biorąc udział jako goście 
w takich uroczystościach być może pierwszy raz w życiu odczuwają akceptację, 
dobroć, zrozumienie, ciepło, dzięki czemu dostrzegą nieodczuwane wcześniej emocje 
i wartości, które mogą budować w nich przeświadczenie o realnej możliwości zmiany. 
5. Zakończenie

Skazani w zakładach penitencjarnych są zarówno dla pacjentów, jak i pacjenci dla 
nich. Z jednej strony, przebywanie z osobami w sytuacji granicznej w ich życiu wywołuje 
emocje, które wcześniej z różnych powodów środowiskowych, osobowościowych 
były tłumione, z drugiej zaś daje pacjentom szansę rozmowy, zrozumienie, możliwość 
podzielenia się swoimi refleksjami i obawami. Osoby odbywające kary w swojej 
codzienności są zamknięte wraz z innymi osobami w tożsamej sytuacji (z zamiarem 
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odbycia kary za czyny nieakceptowane społecznie). Niektórzy z nich wykazują 
chęć zmian i nowego życia na wolności, inni być może z indywidualnych pobudek 
powrócą do poprzednich działań. Decydując się na wolontariat – bezinteresowną 
pomoc, szczególnie osobom cierpiącym i umierającym skazani i podopieczni mają 
możliwość przebywania z ludźmi, którzy najprawdopodobniej drugiej szansy na 
wyjście z placówki nie otrzymają. Ich doświadczenia, historie życia, to, co zrobiliby 
inaczej, za czym tęsknią mogą oddziaływać na wolontariuszy budująco i motywować 
do reintegracji społecznej po odbyciu kary.

Im bardziej działania resocjalizacyjne wpływają na więźnia i im bardziej jest on 
w nie zaangażowany, tym większa powinna być skuteczność w zmniejszaniu liczby 
recydywistów w polskich zakładach penitencjarnych. Na powrót więźniów do 
zakładów karnych składają się jednak czynniki niezależne od resocjalizacji. Związane 
są przede wszystkim z indywidualną sytuacją życiową skazanego – rodzina, bliscy, 
środowisko społeczne. Resocjalizacja ma znaczny wpływ na zmianę podejścia 
skazanego do własnego życia, pobudza także do refleksji na temat wcześniejszych 
zachowań, jednak nie jest w stanie wpłynąć na zmianę w środowisku skazanego, do 
którego on powraca. Brak akceptacji zmiany w zachowaniu skazanego przez rodzinę, 
grupę społeczną lub przekonywanie do powrotu do nielegalnych czynności, których 
zaprzestał skazanych podczas odbywania kary pozbawienia wolności może wywołać 
w bliskich silne reakcje emocjonalne lub też nałożenie na skazanego ostracyzmu 
społecznego, co może doprowadzić do demotywacji i ponownego rozpoczęcia 
działalności przestępczej, a w konsekwencji ponownego odbycia kary pozbawienia 
wolności. Wówczas, mimo najlepiej dopasowanego programu resocjalizacyjnego 
więźniowie mogą nie być w stanie przekonać własnego środowiska społecznego do 
chęci zmiany i rozpoczęcia nowego życia po odbyciu kary pozbawienia wolności. 
Jak zostało podkreślone we wcześniejszej części artykułu dla większego powodzenia 
resocjalizacji skazanych miałoby zwiększenie aspektu reintegracji społecznej – 
rozszerzenie działań wolontaryjnych, zaangażowanie bliskich więźnia do procesu 
resocjalizacji, dzięki czemu skazany podczas odbywania kary uzyskałby poczucie 
akceptacji ze strony społeczeństwa (przykładowo, pacjentów w hospicjum i ich 
rodzin) oraz dostrzegając zaangażowanie bliskich motywację do zmiany w trakcie 
przebywania w zakładzie karnym, jak i po wyjściu na wolność. 
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Wolontariat hospicyjny jako forma reintegracji społecznej osób odbywających 
karę pozbawienia wolności w zakładach karnych
Streszczenie
Jednostki odbywające karę za popełnione przestępstwa są często wykluczone społecznie. Zostali 
odseparowani od społeczeństwa nie tylko z perspektywy fizycznego zamknięcia w więzieniach, ale 
także w większości przypadków spotykają się z tak zwanym ostracyzmem społecznym, wskutek którego 
więźniowie, są między innymi ignorowani przez społeczności lokalne (szczególnie w mniejszych 
miejscowościach), grupy, do których wcześniej należeli, są wyłączeni z życia towarzyskiego. Wykluczenie 
społeczne szczególnie odczuwane jest po odbyciu kary, dlatego w celu przeciwdziałania temu zjawisku 
wdrażane są inicjatywy mające za zadanie reintegracji społecznej. Więźniowie mają możliwość podjęcia 
się między innymi działań w zakresie wolontariatu w szpitalu lub hospicjum. Celem wolontariatu wśród 
osób odbywających kary jest między innymi zminimalizowanie napięcia emocjonalnego spowodowanego 
odbywaniem wyroku w zamkniętej przestrzeni, ważne jest także uwrażliwienie na potrzeby innych 
(szczególnie osób chorych, umierających), nabranie poczucia własnej wartości (uczucie bycia potrzebnym 
dla drugiej osoby). Dzięki reintegracji społecznej rozwijają umiejętności odpowiedzialności, wrażliwości 
na sytuację osób bezbronnych z racji sytuacji choroby, a także przełamują stereotypy społeczne związane 
z osobą odbywającą karę pozbawienia wolności.
Słowa kluczowe: reintegracja, wolontariat, hospicjum, więźniowie
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Hospice volunteering as a form of social integration of people serving prison 
sentences in prisons
Abstract
Individuals serving sentences for crimes are often socially excluded. They were separated from society 
not only from the perspective of physical confinement in centers or prisons, but also in most cases 
they are exposed to so-called social ostracism, as a result of which are, among others, ignored by local 
communities (especially in smaller towns) or the groups to which they previously belonged. They are 
excluded from social life. Social exclusion is particularly felt after serving a sentence, which is why in 
order to counteract this phenomenon, initiatives aimed at social reintegration are implemented. Prisoners 
have the opportunity to take, inter alia, volunteer activities in a hospital or hospice. One of the purposes 
of volunteering among those serving punishments is, to minimize the emotional tension caused by 
serving a sentence in a confined space, it is also important to sensitize to the needs of others (especially 
sick and dying people), gain self-esteem (feeling of being needed for another person). Thanks to social 
reintegration, prisoners can develop skills of responsibility, sensitivity to the vulnerable situation of 
patients affected by illness, and also break social stereotypes associated with convicts.
Keywords: reintegration, volunteering, hospice, prisoners
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